Protokół Nr XXVIII/2021
z XXVIII zdalnej sesji Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 28 stycznia 2021 roku
Ad. 1 – Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum.
XXVIII zdalną sesję Rady Powiatu w Węgorzewie rozpoczęła o godz. 1530 Przewodnicząca Rady Powiatu
–Halina Faj. Po przywitaniu wszystkich zgromadzonych osób, stwierdziła wymagane quorum – na liście
obecności w chwili rozpoczęcia zdalnej sesji uczestniczyło 15 radnych Rady Powiatu.
(listy obecności radnych oraz gości stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokołu)

Ad. 2 - Powołanie sekretarza obrad.
Przewodnicząca Rady Powiatu H. Faj powołała na sekretarza obrad radnego Eugeniusza Pieczul.
Ad. 3 - Przedstawienie porządku obrad.
Przewodnicząca Rady Powiatu H. Faj zwróciła się o zgłaszanie wniosków i uwag do porządku obrad.
Wniosków i uwag nie zgłoszono, Przewodnicząca przystąpiła do realizacji porządku obrad załączonego do
materiałów sesji.
(porządek obrad sesji stanowi załącznik nr 3 do protokołu)

Ad. 4 - Przyjęcie przez Radę protokołów z XXVI i XXVII sesji Rady Powiatu w Węgorzewie.
Protokół Nr XXVI/2020 z dn. 17.12.2020 r. oraz protokół Nr XXVII z dn. 30.12.2020 r. zostały przyjęte
przez radnych 15 głosami „za”.
(głosowanie jawne, imienne w sprawie przyjęcia protokołu stanowi załącznik nr 4 i 5 do protokołu)

Ad. 5 - Informacje z działalności międzysesyjnej:
a) Przewodniczącej Rady Powiatu
Przewodnicząca Rady Powiatu H. Faj przedstawiła informację o działaniach podejmowanych w okresie
między sesjami (od 17.12.2020 r. do 28.01.2021 r.)
(informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu)

b) Komisji stałych Rady Powiatu.
E. Pieczul Przewodniczący Komisji ds. Społecznych i Finansów poinformował, iż Komisja spotkała się
dwukrotnie w dn. 30.12.2020 r. oraz w dn. 27.01.2021 r.
A. Wasilewski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, iż Komisja obradowała w dniu 22
stycznia 2021 r.
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji M. Westfalewicz powiedział, że Komisja w okresie
międzysesyjnym obradowała w dn. 22.12.2020 r. oraz w dn. 25.01.2021 r. Tematem obrad była petycja,
która wpłynęła od Pana Piotra Sterkowskiego w sprawie masowych szczepień na chorobę COVID-19.
c) Zarządu Powiatu
Starosta M. Supranowicz uzupełniła informację z pracy Zarządu Powiatu i działalności Starosty.
Udzieliła odpowiedzi na zadane pytania na posiedzeniu Komisji w dniu wczorajszym przez radnego
J. Pawlika.
(informacja z bieżącej działalności Zarządu Powiatu w Węgorzewie od dnia 18.12.2020 r. do 19.01.2021 r. stanowi załącznik nr 7 do
protokołu)

d) Zapytania radnych do przekazanych informacji.
J. Pawlik zapytał o szczegóły dot. rejestracji na szczepienia przeciw COVID-19.
M. Supranowicz udzieliła stosownych wyjaśnień.
Ad. 6 – Wystąpienia przedstawicieli Samorządów Gminnych.
Brak przedstawicieli Samorządów Gminnych.
Ad. 7 – Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na zapytania.
Przewodnicząca Rady H. Faj poinformowała, iż w okresie międzysesyjnym do dnia dzisiejszego nie
wpłynęły na piśmie interpelacje i zapytania radnych.
Ad. 8 – Zapoznanie się z informacją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w zakresie
prowadzonej działalności za 2020 r.
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Przewodnicząca Rady H. Faj zwróciła uwagę, że PINB w roku 2020 dokonał więcej kontroli podczas
trwania epidemii niż w roku poprzednim. Zwróciła się o przedstawienie opinii Komisji ds. Społecznych
i Finansów.
Przewodniczący Komisji E. Pieczul poinformował, iż w dniu wczorajszym tj. 27.01.2021 r. Komisja
zapoznała się z informacją PINB w zakresie prowadzonej działalności za 2020 r.
Radni zapoznali się z informacją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w zakresie prowadzonej
działalności za 2020 r.
(informacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu)

Ad. 9. Zapoznanie się z informacją na temat funkcjonowania nieodpłatnej pomocy prawnej
w Powiecie Węgorzewskim za 2020 r.
Przewodnicząca Rady Powiatu H. Faj zwróciła się o przedstawienie opinii Komisji ds. Społecznych
i Finansów.
Przewodniczący Komisji E. Pieczul poinformował, iż w dniu wczorajszym tj. 27.01.2021 r. Komisja
zapoznała się z informacją na temat funkcjonowania nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie
Węgorzewskim za 2020 r.
Radni również zapoznali się z informacją na temat funkcjonowania nieodpłatnej pomocy prawnej
w Powiecie Węgorzewskim za 2020 r.
(informacja stanowi załącznik nr 9 do protokołu)

Ad. 10 - Podjęcie uchwały w sprawie:
a) powiatowego planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół
i placówek oświatowych Powiatu Węgorzewskiego na rok 2021 (projekt nr 1)
Przewodnicząca Rady Powiatu H. Faj zwróciła się o przedstawienie opinii Komisji ds. Społecznych
i Finansów.
Przewodniczący Komisji ds. Społecznych i Finansów E. Pieczul poinformował, że Komisja 14 głosami
„za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 1.
Przewodnicząca Rady Powiatu H. Faj zarządziła głosowanie nad projektem uchwały. Sekretarz obrad
przeprowadził procedurę głosowania.
W wyniku głosowania jawnego imiennego Rada 13 głosami „za” podjęła:
Uchwałę Nr XXVIII/131/2021
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 28 stycznia 2021 r.
w sprawie powiatowego planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i
placówek oświatowych Powiatu Węgorzewskiego na rok 2021
Głosowanie jawne imienne nad projektem uchwały w sprawie powiatowego planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli szkół i placówek oświatowych Powiatu Węgorzewskiego na rok 2021 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

b) powierzenia Gminie Węgorzewo zadań powiatowej biblioteki publicznej (projekt nr 2)
Przewodnicząca Rady Powiatu H. Faj zwróciła się o przedstawienie opinii Komisji ds. Społecznych
i Finansów.
Przewodniczący Komisji ds. Społecznych i Finansów E. Pieczul poinformował, że Komisja 14 głosami
„za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 2.
Przewodnicząca Rady Powiatu H. Faj zarządziła głosowanie nad projektem uchwały. Sekretarz obrad
przeprowadził procedurę głosowania.
W wyniku głosowania jawnego imiennego Rada 13 głosami „za” podjęła:
Uchwałę Nr XXVIII/132/2021
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 28 stycznia 2021 r.
w sprawie powierzenia Gminie Węgorzewo zadań powiatowej biblioteki publicznej
Głosowanie jawne imienne nad projektem uchwały w sprawie powierzenia Gminie Węgorzewo zadań powiatowej biblioteki
publicznej stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

c) określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania okresowych stypendiów sportowych
(projekt nr 3)
Przewodnicząca Rady Powiatu H. Faj poinformowała, iż projekt uchwały został skierowany na
konsultacje społeczne do Rady Działalności Pożytku Publicznego.
E. Rapita zapytała o katalog dyscyplin sportowych.
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M. Juchniewicz odpowiedziała, że zgodnie z ustawą o sporcie Rada Powiatu ma obowiązek wybrać
dyscypliny sportowe, które będą wspierane poprzez przyznawane stypendia sportowe. Katalog dyscyplin
został określony w ramach przeprowadzonych konsultacji. Poprzednia uchwała nie zawierała preferowanych
dyscyplin sportowych, natomiast ustawa o sporcie nakazuje wskazanie konkretnych wspieranych dyscyplin
sportowych.
Przewodnicząca Rady Powiatu H. Faj zwróciła się o przedstawienie opinii Komisji ds. Społecznych
i Finansów.
Przewodniczący Komisji ds. Społecznych i Finansów E. Pieczul poinformował, iż Komisja 12 głosami
„za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 3.
Przewodnicząca Rady Powiatu H. Faj zarządziła głosowanie nad projektem uchwały. Sekretarz obrad
przeprowadził procedurę głosowania.
W wyniku głosowania jawnego imiennego Rada 13 głosami „za” podjęła:
Uchwałę Nr XXVIII/133/2021
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 28 stycznia 2021 r.
w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania
okresowych stypendiów sportowych
Głosowanie jawne imienne nad projektem uchwały w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania okresowych
stypendiów sportowych stanowi załącznik nr12 do protokołu.

d) zmian budżetu Powiatu na 2021 rok (projekt nr 4)
Przewodnicząca Rady Powiatu H. Faj udzieliła głosu Pani Dorocie Sakowskiej, Skarbnik Powiatu.
D. Sakowska poinformowała, że w związku z zakończeniem roku budżetowego 2020 i pozostałymi na
rachunkach bankowych środkami na realizację zadań, wprowadza się następujące zmiany w budżecie:
1. Wprowadzenie zadania inwestycyjnego: „Przebudowa dachu na budynku głównym wraz z budową
ogrodzenia w Zespole Szkół Zawodowych w Węgorzewie”:
- dział 801, rozdział 80130, § 6050 – kwota wydatku: 581 600,00 zł, w tym środki z Funduszu
Inwestycji Lokalnych – 500 000,00 zł,
2. Wprowadzenie zadania inwestycyjnego: „Przebudowa dachu na budynku nr I w Specjalnym Ośrodku
Szkolno - Wychowawczym w Węgorzewie”:
- dział 854, rozdział 85403, § 6050 – kwota wydatku: 650 000,00 zł, w tym środki z Funduszu
Inwestycji Lokalnych – 600 000,00 zł,
3. Zwiększenie planu wydatków budżetowych w rozdziale 80195 Pozostała działalność, na projekt
„Drewno, woda i przygoda – nowe zawodowe kształcenie uczniów Zespołu Szkół Zawodowych
w Węgorzewie”. Realizacja projektu została przedłużona do 31.08.2021r. Niezrealizowany plan z lat
poprzednich to kwota 314 888,41 zł, oraz wkład własny kwota 4.238,00 zł.
4. W związku z Umową nr ROPS-I.9112.7.51.2020 zawartą w dn. 09.12.2020 r. pomiędzy
Województwem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie a Powiatem Węgorzewskim o udzielenie grantu
na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach
Projektu pn. „Pomagajmy Razem” nr: POWR.02.08.00-00-0103/20, dokonano zwiększenia wydatków
w rozdziale 85395 Pozostała działalność o kwotę 159.500 zł. Ponadto dokonano przesunięcia środków
w wysokości 65.392,95 zł pomiędzy paragrafami w rozdziale 85202 w celu zapewnienia środków na
wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
5. W ramach planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w rozdziale 85395
wprowadzono zwiększenie wydatków o kwotę 48.968,28 zł z przeznaczeniem na realizacje projektu pod
nazwą Twoja Rodzina Twoja Siła. Kwota 31.559,66 zł to środki pozostałe z lat ubiegłych, a 17.408,62
zł pochodzi ze zwiększenia dochodów na ten cel.
Po wprowadzeniu powyższych zmian wynik budżetu ulega zmianie i stanowi deficyt w wysokości
3.675.210,97 zł, którego źródłem pokrycia są przychody pochodzące z nadwyżek z lat ubiegłych
w wysokości 1.178.698,27 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8
UFP w wysokości 2.496.512,70 zł (w tym: 1.600.000,29 zł Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych).
Przychody budżetu po zmianach wyniosą 4.675.210,97 zł, rozchody budżetu wyniosą 1.000.000 zł.
Przewodnicząca Rady Powiatu H. Faj zwróciła się o przedstawienie opinii Komisji ds. Społecznych
i Finansów.
Przewodniczący Komisji ds. Społecznych i Finansów E. Pieczul poinformował, iż Komisja 13 głosami
„za”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 4.
Przewodnicząca Rady Powiatu H. Faj zarządziła głosowanie nad projektem uchwały. Sekretarz obrad
przeprowadził procedurę głosowania.
W wyniku głosowania jawnego imiennego Rada 14 głosami „za” podjęła:
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Uchwałę Nr XXVIII/134/2021
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 28 stycznia 2021 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2021 rok
Głosowanie jawne imienne nad projektem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2021 rok stanowi załącznik nr 13 do
protokołu.

e) zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2021-2026
(projekt nr 5)
Przewodnicząca Rady Powiatu H. Faj udzieliła głosu Pani Dorocie Sakowskiej, Skarbnik Powiatu.
D. Sakowska poinformowała, że Na rok 2021 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 51.249.189,02
zł, w tym dochody bieżące 46.742.849,43 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 4.506.339,59 zł.
Wydatki budżetu planuje się w wysokości 54.924.399,99 zł, z czego wydatki bieżące 46.635.578,52 zł oraz
wydatki majątkowe 8.288.821,47 zł. W wyniku tej relacji dochodów do wydatków, w 2021 roku powstał
deficyt budżetowy w wysokości 3.675.210,97 zł, którego źródłem pokrycia są przychody pochodzące
z nadwyżek z lat ubiegłych w wysokości 1.178.698,27 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których
mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 UFP w wysokości 2.496.512,70 zł (w tym: 1.600.000,29 zł Rządowy Fundusz
Inwestycji Lokalnych).
Przewiduje się, że w 2021 r. zostaną wykupione obligacje w wysokości 1.000.000 zł. Na pokrycie wykupu
przeznaczona jest nadwyżka budżetowa w wysokości 1.000.000 zł.
Aktualizuje się wielkości planu w przedsięwzięciach pod nazwą:
1.
„Twoja Rodzina Twoja Siła” - zwiększenie o środki niewykorzystane w 2020 r.
2. „Drewno, woda i przygoda-nowe zawodowe kształcenie uczniów Zespołu Szkół Zawodowych
w Węgorzewie” – zwiększenie o środki niewykorzystane w 2020 r.
Przewodnicząca Rady Powiatu H. Faj zwróciła się o przedstawienie opinii Komisji ds. Społecznych
i Finansów.
Przewodniczący Komisji ds. Społecznych i Finansów E. Pieczul poinformował, iż Komisja 13 głosami
„za”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 5.
Przewodnicząca Rady Powiatu H. Faj zarządziła głosowanie nad projektem uchwały. Sekretarz obrad
przeprowadził procedurę głosowania.
W wyniku głosowania jawnego imiennego Rada 13 głosami „za” podjęła:
Uchwałę Nr XXVIII/135/2021
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 28 stycznia 2021 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2021-2026
Głosowanie jawne imienne nad projektem uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu
Węgorzewskiego na lata 2021-2026 stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Ad. 12 - Wnioski i oświadczenia radnych, sprawy różne.
Przewodnicząca Rady Powiatu H. Faj przedstawiła pisma, które wpłynęły do Biura Rady.
Poinformowała, iż w związku z apelem Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego dot. obchodów
Dnia Pamięci Ofiar Obu Totalitaryzmów Warmii i Mazur, po konsultacjach przeprowadzonych z Gminą
Węgorzewo, z Muzeum Kultury Ludowej oraz Przewodniczącymi Komisji uznano, że w sposób wyjątkowy
nie będzie obchodzony ten dzień.
J. Pawlik zapytał o inwestycje, które będą składane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
M. Supranowicz udzieliła odpowiedzi na pytanie radnego.
Ad. 13 - Zamknięcie posiedzenia.
Przewodnicząca Rady Powiatu H. Faj podziękowała wszystkim za udział w sesji zdalnej i zamknęła
XXVIII Sesję Rady Powiatu w Węgorzewie.
Nagranie z XXVIII Sesji Rady Powiatu w Węgorzewie stanowi załącznik nr 15 do protokołu Nr XXVIII/2021 z dnia
28.01.2021 r. i jest dostępne do odsłuchania i pobrania w Biurze Rady pok. nr 29, a także na stronie internetowej
Powiatu Węgorzewskiego w zakładce aktualności.

O godz. 1715 Przewodnicząca Rady Powiatu H. Faj zamknęła obrady.
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Sekretarz

Przewodnicząca Rady Powiatu
w Węgorzewie

Eugeniusz Pieczul
Halina Faj

Protokolant
Katarzyna Atkielska
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