Protokół Nr XXXIII/2021
z XXXIII sesji Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 24 czerwca 2021 roku
Ad. 1 – Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum.
XXXIII 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 sesji podpisy złożyło 12 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 Macieja Westfalewicza.
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 protokołu z XXXII sesji Rady Powiatu w Węgorzewie.
Protokół Nr XXXII/2021 z dn. 27.05.2021 r. został przyjęty przez radnych 12 głosami „za”.
(głosowanie jawne, imienne w sprawie przyjęcia protokołu stanowi załącznik nr 4 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 27.05.2021 r. do 24.06.2021 r.)
(informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu)

b) Komisji stałych Rady Powiatu.
E. Pieczul Przewodniczący Komisji ds. Społecznych i Finansów poinformował, iż Komisja obradowała
w dniu 23.06.2021 r.
A. Wasilewski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, iż Komisja nie obradowała w okresie
międzysesyjnym.
M. Westfalewicz Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji poinformował, iż Komisja nie
obradowała w okresie międzysesyjnym.
c) Zarządu Powiatu
Starosta M. Supranowicz uzupełniła informację z pracy Zarządu Powiatu i działalności Starosty.
(informacja z bieżącej działalności Zarządu Powiatu w Węgorzewie od dnia 11.05.2021 r. do 15.06.2021 r. stanowi załącznik nr 6 do
protokołu)

d) Zapytania radnych do przekazanych informacji.
J. Pawlik zapytał o projekt fortyfikacji w Mamerkach.

M. Supranowicz udzieliła odpowiedzi.
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 ze sprawozdaniem z pracy Powiatowego Rzecznika Konsumenta
z działalności za 2020 r.
Przewodnicząca Rady Powiatu H. Faj udzieliła głosu Powiatowemu Rzecznikowi Konsumentów, Panu
Jackowi Miszkiel.
Pan J. Miszkiel przestawił sprawozdanie z pracy Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2020 rok.
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Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z pracy Powiatowego Rzecznika Konsumenta z działalności za 2020
r. (sprawozdanie stanowi załączniki nr 7 do protokołu)
Ad. 9 – Rozpatrzenie raportu o stanie Powiatu Węgorzewskiego za rok 2019:
a) przedstawienie raportu o stanie Powiatu Węgorzewskiego za rok 2020 przez Zarząd Powiatu
Przewodnicząca Rady Powiatu H. Faj poprosiła Panią Starostę o przedstawienie raportu o stanie Powiatu.
Starosta M. Supranowicz powiedziała, że Zarząd Powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie
powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu
w roku poprzednim, w szczególności realizację polityki, programów, strategii, uchwał rady powiatu.
W raporcie zawarta jest również informacja na temat sytuacji epidemiologicznej w jednostkach
organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Węgorzewie.
(raport stanowi załączniki nr 8 do protokołu)

b) debata nad raportem
Przewodnicząca Rady Powiatu H. Faj poinformowała, że do dnia wczorajszego nie wpłynęło
pisemne zgłoszenie mieszkańca w celu zabrania głosu w debacie nad raportem.
J. Pawlik zapytał o formę Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych dla uczniów.
M. Supranowicz odpowiadając poinformowała, iż podjęta uchwała Rady Powiatu obowiązuje
nadal. Celem Programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez pomoc
materialną sprzyjającą kontynuowaniu nauki w szkołach, dla których organem prowadzącym jest
Powiat Węgorzewski, w tym częściowej refundacji kosztów zakupu usługi transportowej na dojazd
uczniów do szkoły na trasach objętych regularnym publicznym przewozem osób w krajowym
transporcie drogowym, na których nie sprzedaje się biletów miesięcznych.
J. Pawlik powiedział, że firma zajmująca się Projektem Zintegrowanej Informacji Geodezyjnej
i Kartograficznej Powiatu Węgorzewskiego organizowała spotkania w terenie, lecz niezgodności
zgłaszane przez właścicieli gruntów nie zostały wzięte pod uwagę.
M. Supranowicz odniosła się do wypowiedzi radnego.
J. Pawlik zapytał o wydawane zaświadczenia w wydziale komunikacji na potrzeby własneprzewóz rzeczy.
M. Supranowicz poinformowała, że odpowiedź na pytanie radnego zostanie udzielona drogą mailowa.
Kolejne pytania radnego J. Pawlika dot. kontroli przeprowadzanych w Starostwie Powiatowym
w Węgorzewie oraz prac społecznie użytecznych.
M. Supranowicz i H. Faj odpowiedziały na w/w pytania.
H. Faj zapytała, czy odbyły się dwie oddzielne kontrole terminowości załatwiania wniosków o pozwolenie
na budowę (termin16 czerwca 2020 r. oraz w termin19 listopada 2020 r.), czy była to kontynuacja pierwszej
kontroli.
M. Supranowicz udzieliła odpowiedzi.
c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu (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
12 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 1.
Przewodnicząca Rady Powiatu H. Faj zarządziła głosowanie nad przyjęciem uchwały i poprosiła
sekretarza obrad o przeprowadzenie głosowania.
Sekretarz przeprowadził głosowanie.
W wyniku głosowania jawnego Rada 12 głosami „za” podjęła:

Uchwałę Nr XXXIII/154/2021
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 24 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Węgorzewie wotum zaufania
Imienny wykaz głosowania radnych nad projektem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2020 rok stanowi
załącznik nr 9 do protokołu.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Faj podziękowała Zarządowi Powiatu, który kierował pracami
jednostek organizacyjnych oraz wszystkim pracownikom za pracę i zaangażowanie w trudnej sytuacji
epidemiologicznej w 2020 roku.
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Ad. 10 - Procedura udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Węgorzewie.
a. Zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym oraz sprawozdaniem z wykonania
budżetu Powiatu Węgorzewskiego za 2020 rok
Przewodnicząca Rady Powiatu H. Faj poprosiła Starostę Powiatu o podsumowanie wykonanie zadań
w ramach budżetu na 2020 rok.
M. Supranowicz powiedziała, że budżet Powiatu Węgorzewskiego na rok 2020 został przyjęty przez Radę
Powiatu uchwałą Nr XIV/84/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. W ramach przyjętego budżetu zaplanowano
dochody w wysokości 50.027.409,14 zł, wydatki w wysokości 49.877.772,79 zł oraz nadwyżkę budżetową
w wysokości 149.636,35 zł.
W ramach dyskusji głos zabrali: E. Pieczul, H. Faj, D. Sakowska, M. Supranowicz.
Po przeprowadzeniu krótkiej dyskusji przystąpiono do procedowania kolejnego punktu porządku obrad.
Sprawozdania stanowią załącznik nr10 do protokołu.

b. Zapoznanie się z wnioskiem oraz opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia
absolutorium Zarządowi Powiatu w Węgorzewie za 2020 rok.
Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawianie wniosku
i opinii w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Węgorzewie za 2020 rok.
A. Wasilewski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że Komisja po przeanalizowaniu
sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Węgorzewskiego za 2020 rok
stwierdziła, że plan dochodów i wydatków budżetowych wynikający z uchwał Rady Powiatu i uchwał
Zarządu Powiatu jest zgodny z planem wykazanym w przedłożonych sprawozdaniach. Ponadto Komisja
zapoznała się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w kwestii przedłożonego przez Zarząd
Powiatu sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r. W związku z tym Komisja Rewizyjna pozytywnie
zaopiniowała wykonanie budżetu za rok 2020 i wnioskuje do Rady o udzielenie absolutorium dla Zarządu
Powiatu w Węgorzewie.
Wniosek oraz opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Węgorzewie stanowi
załącznik nr 11 do protokołu.

c. Zapoznanie się z uchwałą RIO w Olsztynie w sprawie wydania opinii o przedłożonym
przez Zarząd Powiatu w Węgorzewie sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu
Węgorzewskiego za 2020 rok oraz uchwałą RIO w Olsztynie w sprawie wniosku
Komisji Rewizyjnej.
Przewodnicząca Rady H. Faj przedstawiła uchwałę Nr RIO.VIII-0120-180/21 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 19.04.2021 r. w sprawie wydania opinii
o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Węgorzewie sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu
Węgorzewskiego w 2020 roku oraz Uchwałę Nr RIO.VIII-0120-239/21 Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 26.05.2021 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji
Rewizyjnej Rady Powiatu w Węgorzewie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu
w Węgorzewie z tytułu wykonania budżetu za rok 2020. Poinformowała, że obie uchwały posiadają
pozytywną opinię RIO.
Uchwała Nr RIO.VIII-0120-180/21 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia
19.04.2021 r. stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Uchwała Nr RIO.VIII-0120-239/21 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia
26.05.2021 r. stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

d. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Węgorzewskiego za 2020 r. (projekt nr 2)
Przewodnicząca Rady Powiatu H. Faj poprosiła o przedstawienie opinii Komisji ds. Społecznych
i Finansów.
E. Pieczul poinformował, że Komisja 12 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 2.
Przewodnicząca Rady Powiatu H. Faj zarządziła głosowanie nad przyjęciem uchwały i poprosiła
sekretarza obrad o przeprowadzenie głosowania.
Sekretarz przeprowadził głosowanie.
W wyniku głosowania jawnego Rada 12 głosami „za” podjęła:
Uchwałę Nr XXXIII/155/2021
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 24 czerwca 2021 r.
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w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu
Węgorzewskiego za 2020 rok
Imienny wykaz głosowania radnych nad projektem uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

e. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu
w Węgorzewie. (projekt nr 3)
Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu
w Węgorzewie oraz poprosiła o przedstawienie opinii Przewodniczącego Komisji ds. Społecznych
i Finansów.
E. Pieczul poinformował, że Komisja stosunkiem głosów 12 „za” pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały nr 3.
Przewodnicząca Rady Powiatu H. Faj zarządziła głosowanie nad przyjęciem uchwały i poprosiła
sekretarza obrad o przeprowadzenie głosowania.
Sekretarz przeprowadził głosowanie.
W wyniku głosowania jawnego Rada 12 głosami „za” podjęła:
Uchwałę Nr XXXIII/156/2021
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 24 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Węgorzewie
Imienny wykaz głosowania radnych nad projektem uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Starosta M. Supranowicz podziękowała radnym za udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu.
Przewodnicząca Rady Powiatu H. Faj pogratulowała Zarządowi otrzymania wotum zaufania
i absolutorium. Powiedziała, że na wykonanie budżetu nie tylko Zarząd pracuje, ale również wszystkie
jednostki organizacyjne oraz pracownicy Starostwa. Podziękowała za współpracę i życzyła, aby wszystkie
zamierzenia zaplanowane w budżecie na 2021 rok zostały zrealizowane. Poprosiła, aby przekazać
podziękowania pracownikom i kierownikom jednostek.
Ad. 11. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmian budżetu Powiatu na 2021 rok
Przewodnicząca Rady Powiatu H. Faj udzieliła głosu Pani Skarbnik, Dorocie Sakowskiej.
D. Sakowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2021 rok.
„Wprowadzenie zmian w budżecie związane jest z koniecznością aktualizacji przyznanych umowami
środków na realizację zadań oraz kwotami wynikającymi z ofert przetargowych:
1. w zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1762N w gm. Budry, od skrzyżowania z drogą
powiatową nr 1813N w Ołowniku do mostu na rzece Węgorapa w Dąbrówce Nowej”:
- w planie dochodów w rozdziale 60014, § 6350 zmniejszono o 655.935,66 zł,
- w planie wydatków w rozdziale 60014, § 6050 zmniejszono o 655.935,66 zł, z kwoty 3.800.001,00 zł
na kwotę 3.144.065,34 zł,
2. w rozdziale 60014, § 6050 wprowadzono zadanie pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr
1799N w Węgielsztynie” z kwotą wydatków w wysokości 160.000,00 zł jednocześnie wprowadzając
dochody w rozdziale 60014, § 6300 w wysokości 160.000,00 zł – pomoc finansowa od Gminy
Węgorzewo.
3.
w zadaniu pn. „Przebudowa dachu na budynku głównym wraz z budową ogrodzenia w Zespole Szkół
Zawodowych w Węgorzewie” w rozdziale 80130, § 6050 zwiększono łączne koszty finansowe
o 61.026,98 zł, z kwoty 581 600,00 zł na kwotę 642 626,98 zł,
4.
w zadaniu pn. „Przebudowa dachu na budynku nr I w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym
w Węgorzewie” w rozdziale 85403, § 6050 zwiększono łączne koszty finansowe o 115.338,09 zł,
z kwoty 650.000,00 zł na kwotę 765.338,09 zł.
Ponadto w planie finansowym Starostwa Powiatowego w rozdziale 75020 zwiększono wydatki w § 4300 na
zadanie „Tablice informacyjne przy inwestycjach realizowanych ze środków FIL w ZSZ i SOSW”
o 4.000,00 zł. Zwiększono również o kwotę 7.000 zł wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (umowy
zlecenia). W związku z przyznaniem przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego (dochody
rozdział 92195 § 2710) pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2021 r. działań
w zakresie kultury realizowanych przez Powiat Węgorzewski tj. Festiwalu Naturalnie Mazury ( 6-7 sierpień
2021r), zwiększono plan wydatków w rozdziale 92195 Pozostała działalność, § 4300 w kwocie 10.000,00 zł.
Wojewoda Warmińsko – Mazurski dnia 23.04.2021 r. decyzją Nr 1/2021 polecił Zarządowi Powiatu
zapewnić wsparcie organizacyjne, techniczne lub organizacyjno–techniczne związane z tworzeniem Punktu
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szczepień powszechnych w Węgorzewie. Przekazana została na ten cel kwota 5.000 zł, którą wprowadzono
do rozdziału 85195 po stronie dochodów i wydatków. Środki zostaną wykorzystane na zakup materiałów
i wyposażenia. W związku z wypracowaniem dodatkowych dochodów w wysokości 63.186,31 zł przez
Zarząd Dróg Powiatowych w Ogonkach, zwiększa się plan kosztów zakupu energii o kwotę 7.000 zł, zakupu
materiałów i wyposażenia o 51.186,31 zł oraz podatek VAT o 5.000 zł.
Przewodnicząca Rady Powiatu H. Faj poprosiła o przedstawienie opinii Przewodniczącego Komisji ds.
Społecznych i Finansów.
E. Pieczul poinformował, że Komisja 12 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 4.
Przewodnicząca Rady Powiatu H. Faj zarządziła głosowanie nad przyjęciem uchwały i poprosiła
sekretarza obrad o przeprowadzenie głosowania.
Sekretarz przeprowadził głosowanie.
W wyniku głosowania jawnego Rada 12 głosami „za” podjęła:
Uchwałę Nr XXXIII/157/2021
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 24 czerwca 2021 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2021 rok
Raport głosowania jawnego imiennego nad projektem uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

b) zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2021-2026
Przewodnicząca Rady Powiatu H. Faj udzieliła głosu Skarbnik Powiatu, Dorocie Sakowskiej.
D. Sakowska przedstawiła objaśnienia do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2021-2026.

Na rok 2021 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 51.534.507,46 zł, w tym dochody
bieżące 46.924.103,53 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 4.610.403,93 zł. Wydatki budżetu
planuje się w wysokości 56.025.312,92 zł, z czego wydatki bieżące 47.291.060,04 zł oraz wydatki
majątkowe 8.734.252,88 zł. W wyniku tej relacji zmieniających się wysokości dochodów
i wydatków, w 2021 roku powstał deficyt budżetowy w wysokości 4.490.805,46 zł, którego
źródłem pokrycia są przychody pochodzące z nadwyżek z lat ubiegłych w wysokości 1.994.292,76
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.
Przewodnicząca Rady Powiatu H. Faj poprosiła o przedstawienie opinii Przewodniczącego Komisji ds.
Społecznych i Finansów.
E. Pieczul poinformował, że Komisja stosunkiem głosów 12 „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały
nr 5.
Przewodnicząca Rady Powiatu H. Faj zarządziła głosowanie nad przyjęciem uchwały i poprosiła
sekretarza obrad o przeprowadzenie głosowania.
Sekretarz przeprowadził głosowanie.
W wyniku głosowania jawnego Rada 12 głosami „za” podjęła:
Uchwałę Nr XXXIII/158/2021
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 24 czerwca 2021 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata
2021-2026
Raport głosowania jawnego imiennego nad projektem uchwały stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Ad. 12 - Wnioski i oświadczenia radnych, sprawy różne.
Przewodnicząca Rady Powiatu H. Faj przedstawiła dwa wnioski, które wpłynęły do Starosty
Węgorzewskiego za pośrednictwem Przewodniczącej Rady Powiatu.
1. Wniosek o podjęcie działań mających na celu budowę chodnika w Pniewie.
2. Wniosek o podjęcie działań mających na celu wstrzymanie lub przeprojektowanie budowy
ścieżek rowerowych z Radziej do Pilwy.
Wnioskodawcą dwóch wniosków jest radny Maciej Westfalewicz.
Głos w dyskusji na temat w/w wniosków zabrali: J. Pawlik, M. Supranowicz, M. Westfalewicz.
(wnioski stanowią załączniki nr 18 i 19 do protokołu)
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Ad. 13 - Zamknięcie posiedzenia.
Przewodnicząca Rady Powiatu H. Faj podziękowała wszystkim za udział w sesji.
Nagranie z XXXIII Sesji Rady Powiatu w Węgorzewie stanowi załącznik nr 20 do protokołu Nr XXXIII/2021 z dnia
24.06.2021 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. 1740 Przewodnicząca Rady Powiatu H. Faj zamknęła obrady.
Przewodnicząca Rady Powiatu
w Węgorzewie

Sekretarz
Maciej Westfalewicz

Halina Faj
Protokolant
Katarzyna Atkielska
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