PROTOKÓŁ Nr XVII/2016
Sesji Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 7 kwietnia 2016r.
Obrady rozpoczęto o godz. 1430, zakończono o godz. 1452.
Podjęto uchwały: Nr XVII/133/2016 i Nr XVII/134/2016.
W sesji uczestniczyło 22 radnych, zgodnie z listą obecności, która stanowi
załącznik nr 1 do protokołu.
Przewodniczący Rady Wojciech Paliński otworzył XVII sesję Rady Powiatu
w Ostródzie V kadencji, zwołaną w trybie art.15 ust.7 ustawy o samorządzie
powiatowym na wniosek Zarządu Powiatu, powitał radnych, pracowników Starostwa,
przybyłych gości i media lokalne. Na podstawie listy obecności stwierdził kworum,
przy którym może obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Powiatu.
Wniosek Zarządu stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Na sekretarza obrad Przewodniczący powołał radnego Stanisława Orzechowskiego.
Porządek obrad, proponowany przez wnioskodawców, brzmiał następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok.
3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej, na realizację których w 2016 roku przeznacza się
środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4. Zamknięcie sesji.
Drugim punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie zmian
w budżecie powiatu na 2016 rok.
Skarbnik Powiatu Bożena Szewczyk poinformowała, że zmiana w budżecie jest tylko
i dotyczy projektu realizowanego z dofinansowaniem z funduszy norweskich –
profilaktyka chorób układu oddechowego. Konieczność zmiany wynika z tego, że
projekt już został zakończony, rozliczenie finansowe jest do końca kwietnia, a istnieje
pilna potrzeba przesunięcia środków między paragrafami wynagrodzeń,
a rzeczowymi. Jest to kompetencja Rady, a żeby zakończyć w terminie rozliczenie
projektu, Zarząd proponuje przesunąć 16 776 zł między paragrafami. Wynika to
z konieczności rozliczenia się z koordynatorami projektu. Przypomniała, że jest ze
100% dofinansowaniem. Budżet po tych zmianach, nie zmienia się, nadwyżka
pozostaje w kwocie 1 150 000 zł. Zmienia się tylko załącznik Nr 2 – zmiany w planie
wydatków budżetu powiatu. Nie powoduje to konieczności zmiany wieloletniej
prognozy finansowej.
Przewodniczący otworzył dyskusję w tym temacie.
Radny Stanisław Orzechowski zapytał, dlaczego sesja została zwołana w trybie
art.15 ust.7 ustawy o samorządzie powiatowym, tzn. w trybie nadzwyczajnym,
zamiast
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w trybie art.15 ust.1 tej ustawy, tzn. w trybie zwyczajnym. Jednocześnie zapytał, czy
to jest powiązane z art.15 ust.8 ustawy, mówiącym o tym, że do zmiany w porządku
obrad, wymagana jest dodatkowo zgoda wnioskodawcy.
Starosta Andrzej Wiczkowski odpowiedział, że do ostatniej sesji tj. 7 marca , nie
dotarł budżet z PFRON, który przysługuje powiatowi w 2016 roku, w związku z tym
nie można było przygotować projektu uchwały, która umożliwia uruchomienie tych
środków. Ze względu na dobro ludzi, którzy czekają na te pieniądze, Zarząd
zdecydował się złożyć wniosek o zwołanie sesji w trybie pilnym.
Radny Stanisław Orzechowski stwierdził, że kwestia środków z PFRON jest bardzo
ważna dla osób, które czekają, jednak zdaniem radnego, przy tym wskazaniu
przewodniczący przychyliłby się do prośby Zarządu i zwołał również sesję w trybie
art.15 ust.1, w najbliższym możliwym terminie. W świetle art.15 ust.8 ma to
znaczenie.
Radny Dariusz Struk zapytał, czy wieloletnia prognoza finansowa też się zmienia,
skoro dokonywane są zmiany w budżecie i kwoty się różnią.
Skarbnik Powiatu Bożena Szewczyk poinformowała, że między sesjami była uchwała
zarządu, która wprowadzała ostateczne wskaźniki z dotacji. Po uchwale budżetowej
Wojewoda przysłał ostateczne wskaźniki dotyczące dotacji, głównie zadań
rządowych na zadania własne na domy pomocy społecznej i tam nastąpiły zmiany.
Zarząd Powiatu mógł dokonać takich zmian, ponieważ jest to kompetencja Zarządu.
Powiedziała, że wykorzystując fakt konieczności zwołania sesji w związku ze
środkami PFRON, poprosiła Zarząd, aby bezkolizyjnie, bezproblemowo zakończyć
projekt. Jest to kompetencja Rady i Zarząd nie mógł dokonać tej zmiany swoją
uchwałą. Stwierdziła, że jeśli jest taka potrzeba, to radni mogą się zapoznać z
uchwałą Zarządu. Zmiana wieloletniej prognozy finansowej jest konieczna wówczas,
gdy zmienia się wynik budżetu i kiedy zmieniają się przedsięwzięcia. Obecnie nie ma
takiej konieczności, ponieważ wynik budżetu pozostaje ten sam i nie zmieniają się
przedsięwzięcia.
Radny Grzegorz Kierozalski zapytał, czy Zarząd swoją decyzją ma prawo zwiększyć
wydatki bieżące o 150 000 zł.
Skarbnik Bożena Szewczyk odpowiedziała, że zgodnie z ustawą o finansach
publicznych, Zarząd ma prawo dokonać po stronie wydatków i dochodów zmian,
które wynikają ze zmian dotacji, zarówno od Wojewody, jak i od samorządów i z
funduszy. Wtedy wprowadza się taką samą kwotę po stronie dochodów oraz po
stronie wydatków. Jeżeli chodzi o subwencję, to Zarząd może tylko ją wprowadzić po
stronie dochodów, nie może korygować po stronie wydatków.
Wobec braku dalszych zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie
i poddał pod głosowanie projekt uchwały w brzmieniu projektu.
W głosowaniu wzięło udział 22 radnych.
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Uchwała Nr XVII/133/2016 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok, została
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie
określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na realizację
których w 2016 roku przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych.
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Tomasz Podsiadło powiedział, że
na poprzedniej sesji Rada Powiatu nie mogła podjąć tej uchwały, ponieważ
informacja na temat środków przyszła dokładnie w tym samym dniu, kiedy odbywała
się sesja. Budżet Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na
2016 wynosi 3 119 333 zł i jest relatywnie mniejszy od końcowego budżetu roku
ubiegłego o niespełna 80 000 zł. Budżet został zatwierdzony również przez
Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych. Pozycje 2 i 6 z kwotami
po 70 000 zł są wnioskowane przez powiaty Urząd Pracy. Kwota 1 679 580 zł
(poz.10) jest odgórnie zatwierdzana przez PFRON. Pozostałe pozycje podlegają
weryfikacji i negocjacji powiatu. Wysokość kwot: 100 000 zł (poz.11), 130 000 zł
(poz.12), 332 883 zł (poz.14) i 130 000 zł (poz.15), nie uległa zmianie, w porównaniu
do poprzedniego roku, natomiast kwota w pozycji 13 – 606 870 zł, jest niższa.
Przewodniczący otworzył dyskusję w tym punkcie.
Radna Wanda Łaszkowska zapytała w jakim stopniu zaspokajane są potrzeby
w zakresie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego (poz.13) oraz w zakresie likwidacji
barier architektonicznych (poz.14), czy w porównaniu do potrzeb i zgłaszanych
wniosków, są to duże różnice.
Dyrektor Tomasz Podsiadło odpowiedział, że w przypadku pozycji 13, potrzeby są
prawie zaspokajane. Natomiast jeśli chodzi o poz. 14, jest dużo gorzej, bo
oczekiwania w przypadku likwidacji barier architektonicznych są zdecydowanie
wyższe i okres oczekiwania wynosi ok. 1 roku.
Wobec braku dalszych zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie
i poddał pod głosowanie projekt uchwały w brzmieniu projektu.
W głosowaniu wzięło udział 22 radnych.
Uchwała Nr XVII/134/2016 w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej, na realizację których w 2016 roku przeznacza się środki
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, została podjęta
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął XVII sesję
Rady Powiatu w Ostródzie V kadencji.
Protokołowała
Barbara Węglarz

