Protokół Nr XIII/2019
z XIII sesji Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 28 listopada 2019 roku
Ad. 1 – Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum.
XIII sesję Rady Powiatu w Węgorzewie rozpoczęła o godz. 1430 Przewodnicząca Rady Powiatu –
Halina Faj. Po przywitaniu wszystkich zgromadzonych osób, stwierdziła wymagane quorum – na liście
obecności w chwili rozpoczęcia sesji podpisy złożyło 15 radnych Rady Powiatu.
Listy obecności radnych oraz gości stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokołu.

Ad. 2 - Powołanie sekretarza obrad.
Przewodnicząca Rady powołała na sekretarza obrad Pana Andrzeja Kruka.
Ad. 3 - Przedstawienie porządku obrad.
Porządek obrad został jednomyślnie przyjęty przez radnych.
Porządek obrad sesji stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 4 - Przyjęcie przez Radę protokołu z XII sesji Rady Powiatu w Węgorzewie.
Protokół został jednomyślnie przyjęty przez radnych.
Ad. 5 - Informacje z działalności międzysesyjnej:

a. Przewodniczącej Rady Powiatu.
Przewodnicząca Rady przedstawiła sprawozdanie z działalności międzysesyjnej.
Informacja z działalności międzysesyjnej stanowi załącznik nr 4 do protokołu..

b. Komisji stałych Rady Powiatu.
E. Pieczul Przewodniczący Komisji ds. Społecznych i Finansów powiedział, że członkowie Komisji
w okresie międzysesyjnym koncentrowali się na kontaktach ze swoimi wyborcami, uczestniczyli
w uroczystościach związanych ze Świętem Niepodległości. Poinformował, że 26.11.2019 r. odbyło się
posiedzenie Komisji ds. Społecznych i Finansów.
A. Wasilewski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że w dniu 28.11.2019 r. odbyło się
posiedzenie Komisji. Ponadto Komisja brała udział w pracach Komisji ds. Społecznych i Finansów.
M. Westfalewicz Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji poinformował, że Komisja
nie obradowała w okresie międzysesyjnym.
c. Zarządu Powiatu
M. Supranowicz uzupełniła informację z pracy Zarządu Powiatu i działalności Starosty.
Informacja z bieżącej działalności Zarządu Powiatu w Węgorzewie od dnia 29.10.2019 r. do 19.11.2019 r. stanowi załącznik nr 5 do
protokołu.

d. Zapytania radnych do przekazanych informacji.
J. Pawlik zapytał o firmę, która wygrała przetarg na nieodpłatną pomoc prawną.
Starosta M. Supranowicz odpowiedziała, że jest to firma Togatus z Olsztyna.
Ad. 6 - Wystąpienia przedstawicieli Samorządów Gminnych.
Burmistrz Węgorzewa K. Kołaszewski poinformował o sprawach społecznych, m.in utworzenie Gminnej
Rady Senioralnej, wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej. Powiedział, że odbył się odbiór techniczny
obiektu na potrzeby Klubu Seniora. Swoją siedzibę będzie miał tam również Uniwersytet III Wieku oraz
Związek Emerytów i Rencistów. Poinformował, że Przewodnicząca Rady Miejskiej chce stworzyć w tym
miejscu ognisko pozaszkolne. Budynek po Szkole Podstawowej Nr 1 będzie skupiał organizacje
pozarządowe (harcerze, kółka aktorskie, teatralne). Jeśli chodzi o zagospodarowanie budynku A, jest pomysł
aby przenieść ZOLP z Rudziszek.
Poinformował o inwestycjach drogowych oraz aplikowanych środkach finansowych na termomodernizację
szkoły w Radziejach. Powiedział o przeprowadzonym konkursie na stanowisko Dyrektora Węgorzewskiego
Centrum Kultury. Pan Piotr Bardoński został wybrany na to stanowisko.
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Burmistrz K. Kołaszewski zaprosił wszystkich na uroczyste odpalenie iluminacji świątecznej,
które odbędzie się na Placu Wolności 6 grudnia 2019 r. o godz. 1600 . Zaprosił również na Jarmark
Bożonarodzeniowy, który odbędzie się 14 i 15 grudnia w godzinach 1300-1700 na terenie parafii
Dobrego Pasterza w Węgorzewie oraz Kiermasz Bożonarodzeniowy w Muzeum Kultury Ludowej
w dniach 14-15 grudnia w godz. 1000-1500.
Po przeprowadzeniu dyskusji przystąpiono do procedowania kolejnego punktu porządku obrad.
Ad. 7 – Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na zapytania.
Brak interpelacji i zapytań radnych.
Ad. 8 – Zapoznanie się z informacją o złożonych oświadczeniach majątkowych.

Radni zapoznali się z informacją o złożonych oświadczeniach majątkowych.
(informacje o złożonych oświadczeniach majątkowych stanowią załącznik nr 6 do protokołu)

Ad. 9 – Przyjęcie informacji o wykorzystaniu rezerwy budżetowej w 2019 r.
Radni przyjęli informację o wykorzystaniu rezerwy budżetowej w 2019 r.
(informacja stanowią załącznik nr 7 do protokołu)

Ad. 10 - Podjęcie uchwał w sprawach:

a) powierzenia Gminie Budry zimowego utrzymania części dróg powiatowych (projekt nr 1).
Przewodnicząca Rady Powiatu H. Faj poprosiła o przedstawienie opinii Komisji ds. Społecznych
i Finansów.
Przewodniczący Komisji ds. Społecznych i Finansów E. Pieczul poinformował, że Komisja jednogłośnie,
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 1.
Przewodnicząca Rady Powiatu H. Faj zarządziła głosowanie jawne nad projektem uchwały.
Radni przystąpili do głosowania poprzez podniesienie ręki przy równoczesnym naciśnięciu odpowiednich
przycisków „za”, „przeciw”, „wstrzymuję się” na urządzeniu utrwalającym imienny wykaz głosowań.
W wyniku głosowania jawnego Rada 15 głosami „za” podjęła
Uchwałę Nr XIII/72/2019
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie powierzenia Gminie Budry zimowego utrzymania części dróg powiatowych
Raport głosowania jawnego imiennego nad projektem uchwały w sprawie powierzenia Gminie Budry zimowego utrzymania części
dróg powiatowych stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

b) powierzenia Gminie Węgorzewo zimowego utrzymania części dróg powiatowych (projekt
nr 2)
Przewodnicząca Rady Powiatu H. Faj poprosiła o przedstawienie opinii Komisji ds. Społecznych
i Finansów.
Przewodniczący Komisji ds. Społecznych i Finansów E. Pieczul poinformował, że Komisja jednogłośnie,
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 2.
Przewodnicząca Rady Powiatu H. Faj zarządziła głosowanie jawne nad projektem uchwały.
Radni przystąpili do głosowania poprzez podniesienie ręki przy równoczesnym naciśnięciu odpowiednich
przycisków „za”, „przeciw”, „wstrzymuję się” na urządzeniu utrwalającym imienny wykaz głosowań.
W wyniku głosowania jawnego Rada 15 głosami „za” podjęła
Uchwałę Nr XIII/73/2019
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie powierzenia Gminie Węgorzewo zimowego utrzymania części dróg powiatowych
Raport głosowania jawnego imiennego nad projektem uchwały powierzenia Gminie Węgorzewo zimowego utrzymania części dróg
powiatowych stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

c) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których
właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Węgorzewski oraz warunków i zasad
korzystania z tych przystanków (projekt nr 3)
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Przewodnicząca Rady Powiatu H. Faj poprosiła o przedstawienie opinii Komisji ds. Społecznych
i Finansów.
Przewodniczący Komisji ds. Społecznych i Finansów E. Pieczul poinformował, że Komisja jednogłośnie,
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 3.
Przewodnicząca Rady Powiatu H. Faj zarządziła głosowanie jawne nad projektem uchwały.
Radni przystąpili do głosowania poprzez podniesienie ręki przy równoczesnym naciśnięciu odpowiednich
przycisków „za”, „przeciw”, „wstrzymuję się” na urządzeniu utrwalającym imienny wykaz głosowań.
W wyniku głosowania jawnego Rada 15 głosami „za” podjęła
Uchwałę Nr XIII/74/2019
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 28 listopada 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub
zarządzającym jest Powiat Węgorzewski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Raport głosowania jawnego imiennego nad projektem uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum
w Węgorzewie w pięcioletnie Technikum w Węgorzewie wchodzące w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. Józefa Bema
w Węgorzewie stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

d) zmiany uchwały Nr VI/40/2019 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 28 marca 2019 roku
w sprawie określenia zadań i podziału środków przydzielonych przez Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji
społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w Powiecie Węgorzewskim na 2019 rok
(projekt nr 4)
Przewodnicząca Rady Powiatu H. Faj poprosiła o przedstawienie opinii Komisji ds. Społecznych
i Finansów.
Przewodniczący Komisji ds. Społecznych i Finansów E. Pieczul poinformował, że Komisja jednogłośnie,
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 4.
Przewodnicząca Rady Powiatu H. Faj zarządziła głosowanie jawne nad projektem uchwały.
Radni przystąpili do głosowania poprzez podniesienie ręki przy równoczesnym naciśnięciu odpowiednich
przycisków „za”, „przeciw”, „wstrzymuję się” na urządzeniu utrwalającym imienny wykaz głosowań.
W wyniku głosowania jawnego Rada 15 głosami „za” podjęła
Uchwałę Nr XIII/75/2019
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr VI/40/2019 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 28 marca 2019 roku
w sprawie określenia zadań i podziału środków przydzielonych przez Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej
i zawodowej osób niepełnosprawnych w Powiecie Węgorzewskim na 2019 rok
Raport głosowania jawnego imiennego nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/40/2019 Rady Powiatu
w Węgorzewie z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków przydzielonych przez Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych
w Powiecie Węgorzewskim na 2019 rok stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

e) uchwalenia „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa
obywateli i porządku publicznego w Powiecie Węgorzewskim na lata 2019-2022” (projekt
nr 5)
Przewodnicząca Rady Powiatu H. Faj poprosiła o przedstawienie opinii Komisji ds. Społecznych
i Finansów.
Przewodniczący Komisji ds. Społecznych i Finansów E. Pieczul poinformował, że Komisja jednogłośnie,
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 5.
Przewodnicząca Rady Powiatu H. Faj zarządziła głosowanie jawne nad projektem uchwały.
Radni przystąpili do głosowania poprzez podniesienie ręki przy równoczesnym naciśnięciu odpowiednich
przycisków „za”, „przeciw”, „wstrzymuję się” na urządzeniu utrwalającym imienny wykaz głosowań.
W wyniku głosowania jawnego Rada 15 głosami „za” podjęła
Uchwałę Nr XIII/76/2019
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie uchwalenia „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli
i porządku publicznego w Powiecie Węgorzewskim na lata 2019-2022”
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Raport głosowania jawnego imiennego nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia „Programu zapobiegania przestępczości oraz
ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w Powiecie Węgorzewskim na lata 2019-2022” stanowi załącznik nr 13
do protokołu.

f) określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu
Węgorzewskiego (projekt nr 6)
Przewodnicząca Rady Powiatu H. Faj poprosiła o przedstawienie opinii Komisji ds. Społecznych
i Finansów.
Przewodniczący Komisji ds. Społecznych i Finansów E. Pieczul poinformował, że Komisja jednogłośnie,
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 6.
Przewodnicząca Rady Powiatu H. Faj zarządziła głosowanie jawne nad projektem uchwały.
Radni przystąpili do głosowania poprzez podniesienie ręki przy równoczesnym naciśnięciu odpowiednich
przycisków „za”, „przeciw”, „wstrzymuję się” na urządzeniu utrwalającym imienny wykaz głosowań.
W wyniku głosowania jawnego Rada 15 głosami „za” podjęła
Uchwałę Nr XIII/77/2019
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu
Węgorzewskiego
Raport głosowania jawnego imiennego nad projektem uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych
na terenie Powiatu Węgorzewskiego stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

g) zatwierdzenia programu naprawczego Mazurskiego Centrum Zdrowia Szpitala
Powiatowego w Węgorzewie Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (projekt nr 7)
Przewodnicząca Rady Powiatu H. Faj poprosiła o przedstawienie opinii Komisji ds. Społecznych
i Finansów.
Przewodniczący Komisji ds. Społecznych i Finansów E. Pieczul poinformował, że Komisja przy 14
głosach „za” i przy 1 głosie „wstrzymującym się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 7.
Przewodnicząca Rady Powiatu H. Faj zarządziła głosowanie jawne nad projektem uchwały.
Radni przystąpili do głosowania poprzez podniesienie ręki przy równoczesnym naciśnięciu odpowiednich
przycisków „za”, „przeciw”, „wstrzymuję się” na urządzeniu utrwalającym imienny wykaz głosowań.
W wyniku głosowania jawnego Rada 13 głosami „za” i przy 1 głosie „wstrzymującym się” podjęła
Uchwałę Nr XIII/78/2019
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Mazurskiego Centrum Zdrowia Szpitala
Powiatowego w Węgorzewie Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Raport głosowania jawnego imiennego nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Mazurskiego
Centrum Zdrowia Szpitala Powiatowego w Węgorzewie Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

h) sytuacji szpitala powiatowego (projekt nr 8)
Przewodnicząca Rady Powiatu H. Faj poprosiła o przedstawienie opinii Komisji ds. Społecznych
i Finansów.
Przewodniczący Komisji ds. Społecznych i Finansów E. Pieczul poinformował, że Komisja 12 głosami
„za” przy 3 głosach „wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 8.
Przewodnicząca Rady Powiatu H. Faj zarządziła głosowanie jawne nad projektem uchwały.
Radni przystąpili do głosowania poprzez podniesienie ręki przy równoczesnym naciśnięciu odpowiednich
przycisków „za”, „przeciw”, „wstrzymuję się” na urządzeniu utrwalającym imienny wykaz głosowań.
W wyniku głosowania jawnego Rada 12 głosami „za” i przy 3 głosach „wstrzymujących się” podjęła
Uchwałę Nr XIII/79/2019
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie sytuacji szpitala powiatowego
Raport głosowania jawnego imiennego nad projektem uchwały w sprawie sytuacji szpitala powiatowego stanowi załącznik nr 16 do
protokołu.

i) zmian budżetu Powiatu na 2019 rok (projekt nr 9)
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Przewodnicząca Rady Powiatu H. Faj poprosiła o przedstawienie opinii Komisji ds. Społecznych
i Finansów.
Przewodniczący Komisji ds. Społecznych i Finansów E. Pieczul poinformował, że Komisja jednogłośnie,
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 9.
Przewodnicząca Rady Powiatu H. Faj zarządziła głosowanie jawne nad projektem uchwały.
Radni przystąpili do głosowania poprzez podniesienie ręki przy równoczesnym naciśnięciu odpowiednich
przycisków „za”, „przeciw”, „wstrzymuję się” na urządzeniu utrwalającym imienny wykaz głosowań.
W wyniku głosowania jawnego Rada 15 głosami „za” podjęła
Uchwałę Nr XIII/80/2019
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2019 rok
Raport głosowania jawnego imiennego nad projektem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2019 rok stanowi załącznik nr
17 do protokołu.

Ad. 11 - Wnioski i oświadczenia radnych, sprawy różne.
Komendant KP PSP P. Mickiewicz podziękował za wsparcie finansowe kwotą 4 tys. zł. na przegląd
podnośnika. Na czas remontu użyczony został podnośnik z OSP Srokowo.
Poinformował o zakończonej inwestycji zmiany systemu centralnego ogrzewania. Łączny koszt inwestycji
wynosi 103 tys. zł. przy wsparciu 20 tys. zł przez Starostwo Powiatowe, 10 tys. zł. przez Urząd Miasta oraz
73 tys. zł. środki ubezpieczeniowe od Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.
Komendant Policji M. Karmowski podziękował za wsparcie finansowe w kwocie 3 tys. zł. na zakup
drukarki laserowej kolorowej. Podziękował za współpracę i postawę w stosunku do służby jaką reprezentuje.
Ponadto radni omówili projekt tablo VI kadencji Rady Powiatu.
Przewodniczący Komisji ds. Społecznych i Finansów E. Pieczul przypomniał o terminach posiedzeń
komisji w grudniu oraz terminie sesji. Poprosił również o przesyłanie wniosków i uwag dotyczących zmiany
planu pracy Komisji na przyszły rok do Biura Rady.
Ad. 12 - Zamknięcie posiedzenia.
Przewodnicząca Rady Powiatu H. Faj podziękowała wszystkim za udział w sesji.
Nagranie z XIII Sesji Rady Powiatu w Węgorzewie stanowi załącznik nr 18 do protokołu Nr XIII/2019 z dnia 28.11.2019 r. i jest
dostępne do odsłuchania i pobrania w Biurze Rady pok. nr 29.

O godz. 1605 Przewodnicząca Rady Powiatu H. Faj zamknęła obrady.

Przewodnicząca Rady Powiatu

Sekretarz
Andrzej Kruk

Halina Irena Faj

Protokolant
Katarzyna Atkielska
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