
Protokół z XLIX (49) posiedzenia 

/(omisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, 

Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej 

w dniu 19 grudnia 2017 roku 

godz. 13°0-1355 

Ad.1 

Przewodniczący Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu Gospodarki, 

Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej otworzył XLIX ( 49) 

posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, 

Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej. 

Ad.2 

Przewodniczący Komisji Pan Jaromir Krajewski otworzył posiedzenia z proponowanym 

porządkiem obrad !porządek obrad w załączeniu- zal. nr 1 do protokołu!. Zapytał, czy Członkowie 

Komisji mają uzupełnienia bądź sprostowania do przedstawionego porządku obrad. 

Uwag do porządku nie zgłoszono. 

Ad.3 

Przewodniczący poinformował, iż protokół z XL VIII ( 48) posiedzenia Komisji Planowania, 

Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty 

i Polityki Społecznej był wyłożony do wglądu oraz przesłany drogą elektroniczną. 

Przewodniczący Komisji zapytał, czy Członkowie Komisji maJą uzupełnienia 

bądź sprostowania do protokołów. 

Uwag nie zgłoszono. 

Komisja przyjęła 11 głosami za, przy 1 osobie wstrzymującej i 3 osobach nieobecnych 

protokół z XLVIII (48) posiedzenia Komisji Planowania, Bu.dżetu., Finansów, Promocji 

Powiatu., Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej 



Ad.4 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła Wieloletnią Prognozę Finansową 

Powiatu Gołdapskiego na lata 2018 - 2033 z uwzględnienie autopoprawki. !porządek obrad 

w załączeniu- zal. nr 2 do protokołu/ 

Referująca poinformowała, iż od momentu przekazania przez Zarząd projektu uchwały 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018- 2033 należało wprowadzić 

poprawki. Ma to związek ze zwiększeniem wysokości dochodów oraz wydatków ogółem 

w tym dochodów i wydatków bieżących o kwotę 172 500,00 zł w związku z pozyskanymi 

środkami z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację zada6. z zakresu administracji 

rządowej wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem". 

Po zmianach w 2018 r. : Plan dochodów wynosi 42 825 340,00 zł, plan wydatków wynosi 

46 187 340,00 zł, deficyt budżetu 3 362 000,00 zł, przychody 3 362 000,00 zł. 

Rozchody 0,00 zł. 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do wypracowanej opinii. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Komisja wypracowała pozytywną opinię 12 głosami za, przy 3 osobach nieobecnych 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2018 - 2033 

z uwzględnienie autopoprawki. 

Ad.5 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła budżet powiatu na rok 2018 

z uwzględnienie autopoprawki /porządek obrad w załączeniu- zal. nr 3 do protokołu/ 

Referująca poinformowała, iż od momentu przekazania przez Zarząd Powiatu projektu budżetu 

Powiatu Gołdapskiego na 2018 rok, uchwalonego Uchwałą Zarządu Nr 169/2017 z dnia 

14 listopada 2017 roku, nastąpiły okoliczności powodujące konieczność wprowadzenia 

proponowanych zmian do projektu przedłożonego Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie 

Obrachtmkowej w Olsztynie w formie autopoprawki. Komisje stałe Rady Powiatu powinny 

wydać opinie o przedłożonym projekcie budżetu na 2018 rok z uwzględnieniem autopoprawki. 

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 172 500,00 zł w związku z pozyskanymi 

środkami z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację zadań z zakresu administracji 
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rządowej wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem". Program 

umożliwi realizację zadania w zakresie wsparcia dla rodzin na przygotowanie i utrzymanie 

miejsca w bursach lub internatach dla uczennic w ciąży, w formie odrębnego - jednoosobowego 

pokoju, w którym zapewnione zostaną maksymalnie komfortowe warunki pobytu uczemucy 

do czasu urodzenia dziecka oraz na zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka 

koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu, określonych w ustawie 

o systemie oświaty W związku z unieważnieniem otwartego konkursu ofert na realizację 

zadania publicznego w zalaesie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 

edukacji prawnej z powodu niezłożenia żadnej oferty zmianie ulega załącznik 

m 8 do uchwały poprzez przeniesienie kwoty dotacji z rozdziału 75515 „Pozostała 

działalność" z § 2360 „Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 

udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie dotacji 

na nieodpłatną pomoc prawną do dodanego rozdziału 75515 "Nieodpłatna pomoc prawna" 

odpowiednio do §§ 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe", 4300 „Zakup usług pozostałych". 

Treść normatywna projektu ulega zmianie i otrzymuje brzmienie jak w załączonym projekcie 

uchwały budżetowej na 2018 rok. 

Członek Komisji Pani Małgorzata Kuliś powiedziała, iż na początku grudnia odbyło się 

spotkanie z Wójtem Bań Mazurskich. Zapytała, co zostało wypracowane, uchwalone bądź 

zostanie uchwalone w sprawie dróg Powiatowych Gminy Banie Mazurskie? 

Starosta Pan Andrzej Ciołek odpowiedział, iż jeśli chodzi o spotkanie to był miło zaskoczony, 

ponieważ do tej pory Wójt nie deklarował żadnej oferty w zalaesie współfinansowania dróg 

powiatowych, natomiast na tym spotkaniu zadeklarował 500 000,00 zł na drogę Banie 

Mazurskie- Ziemiany- Rogale. W związku z tym oferta jest jak najbardziej do rozpatrzenia, 

opracujemy ile wyniosą koszty i w ciągu roku zaproponuje się wprowadzenie 

tego do budżetu. 

Członek Komisji Pani Małgorzata Kuliś zapytała, czy jest określony czas, jeśli chodzi 

o miesiące, czy zostanie opracowana ostateczna decyzja obu stron. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek odpowiedział, iż najpierw nastąpi przygotowanie ze strony 

powiatu, następnie powiat wystąpi pisemnie do Wójta Gminy Banie Mazurskie z oszacowaną 

wartością i Gmina zdecyduje, czy wyraża współpracę. 
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Członek Komisji Pani Małgorzata Kuliś zapytała, ile czasu na to potrzeba. Czy odbędzie się 

to w pierwszym kwartale? 

Starosta Pan Andrzej Ciołek odpowiedział, iż jeśli chodzi o wymianę korespondencji 

to absolutnie tak. 

Członek Komisji Pani Małgorzata Kuliś zapytała, ile czasu potrzeba na realizację całości 

zadania począwszy od pierwszej decyzji, która zapadnie po obu stronach do rozpoczęcia 

inwestycji. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek odpowiedział, iż z praktyki, jeśli jest aplikowanie o środki 

zewnętrzne gdzie wymagana jest pełna dokumentacja potrzeba roku, w przypadkach 

mniejszej wagi skomplikowania zapewne pół roku. W przypadkach, gdzie są pozwolenia 

i uproszczone procedury jesteśmy w stanie przygotować dokumentację w 3 miesiące, 

to zależy jaka będzie to oferta, jaki program będziemy aplikować i jaką technologią będziemy 

próbowali to robić. Jest pewien pomysł na technologię, która nie wymaga skomplikowanej 

procedury dokumentacyjnej, aczkolwiek jest kilka niewiadomych. 

Członek Komisji Pani Małgorzata Kuliś zapytała, czy niezasadne byłoby włożyć do budżetu 

na 2018 r. właśnie przygotowania tej dokumentacji na tę drogę powiatową, która jest już 

zadeklarowana, aby to przyśpieszyć. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek powiedział, iż me ma to znaczenia, ponieważ gdybyśmy 

próbowali w tej chwili budżet zaprojektować, to tak czy inaczej należałoby podjeść do tego 

jeszcze raz. Każda oferta przyjęcia wymaga odrębnej uchwały. Nawet gdybyśmy założyli 

w budżecie na dzień dzisiejszy a w pierwszym kwartale wynikłyby nagłe wydatki to Rada 

ma prawo tego nie przyjąć. 

Członek Komisji Pan Leszek Retel przypomniał, iż będzie walczył o trzy ulice 

na tak zwanym Kościuszkowie mając nadzieje, że Pan Starosta dotrzyma słowa. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek powiedział, iż zostało to ujęte w projekcie. Jest deklaracja 

Gminy na realizację tego polecenia w zakresie aplikowania. Do końca lutego mamy 
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możliwość aplikowania i aplikować będziemy zarówno na ul. Nadbrzeżną oraz na ul. Małą, 

ul. Cichą i ul. Zieloną. 

Więcej pytali nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Komisja wypracowała pozytywną opinię 9 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących, 

1 głosie przeciw i 3 osobach nieobecnych w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Gołdapskiego na lata 2018 - 2033 z uwzględnienie autopoprawki. 

Ad.6a 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenie wykazu 

wydatków, które nie wygasają z ko{1cem roku budżetowego 2017. !projekt uchwały Rady Powiatu 

w załączeniu- zal. nr 4 do protokołu/ 

Referująca poinformowała, iż Zespół Szkół Zawodowych w październiku br. wszczął 

postępowanie na wyłonienie wykonawcy na realizacje zadania pn.: ,,Modernizacja 

oświetlenia w salach lekcyjnych i pozostałych pomieszczeniach w budynku nr 1 i budynku 

nr 2:. Zgodnie z zwartą umową z wykonawcą w wyniku zakończonego postępowania 

o udzielenie zamówienia termin wykonania zadania określono w umowie na 15 czerwca 

2018r. Zespół Szkół Zawodowych w związku z zaistniałą sytuacją zawraca się z prośbą 

o ujęcie środków finansowych zabezpieczonych przez Powiat Gołdapski na dofinansowanie 

powyższego zadania w kwocie 99 311,60 zł w wykazie wydatków, które nie wygasają 

z końcem roku budżetowego 2017. W związku z powyższym na podstawie 

art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ustala się wykaz 

i plan finansowy wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego oraz określa się 

ostateczny termin dokonania wydatku. Całkowita wartość wydatków niewygasających 

to 99 311,60 zł, w tym wydatki majątkowe na kwotę 99 311,60 zł. Środki finansowe na wyżej 

wymienione wydatki gromadzone będą na wyodrębnionym subkoncie podstawowego 

rachunku bankowego. 

Wyszła Małgorzata Kuliś 13 .16 

Przyszła Małgorzata Kuluś 13.17 
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Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Komisja przyjęła 12 głosami za, p:rzy 3 osobach nieobecnych projekt uchwały Rady 

Powiatu w sprawie ustalenie wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem :roku 

budżetowego 2017. 

Ad.6b 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 

2018- 2033 /projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu- zal. nr 5 do protokołu/ 

Referująca poinformowała, iż projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2018- 2033 obejmuje 

zmiany, które były podejmowane jako autopoprawka. Zgodnie 

z wykazem przedsięwzięć znalazł się projekt „Szkoła Naszych Oczekiwań", 

„Świat Bez Tajemnic", ,,Projekt Zintegrowanej Informacji Geodezyjno- Kartograficznej 

Powiatu Gołdapskiego", ,,Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty", 

„Projekt Własna Firma EGO" oraz projekt "Zielone garnizony". Projekt uchwały upoważnia 

Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć 

określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Upoważnia się Zarząd Powiatu 

do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 

następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których 

wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Upoważnia się Zarząd Powiatu 

do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu, do zaciągania 

zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku 

nr 2, przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania 

zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych 

jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności 

wykraczają poza rok budżetowy. Traci moc uchwała Rady Powiatu Gołdapskiego 

Nr XXXVII/156/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. z późn. zm. w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2017 - 2028. 
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Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu. 

Wyszła Grażyna Senda 13 .19 

Przyszła Grażyna Senda 13 .20 

Członek Komisji Pan Piotr Miszkiel zapytał, na czym będzie polegało zadanie 

pn. ,,dokonanie dokumentacji projektowej pn. przebudowa drogi powiatowej nr 4845 N 

ul. Ustronie w Gołdapi od kilometr 0+16 do kilometr 0+941". Poprosił o szczegóły. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek odpowiedział, iż z definicji wynika, że chodzi o dokumentację. 

Członek Komisji Pan Piotr Miszkiel zapytał, czego konkretnie będzie dotyczyć, jakie prace 

mają być ujęte w tej dokumentacji? 

Starosta Pan Andrzej Ciołek odpowiedział, iż dokumentacja pokaże jakie prace będą 

realizowane. 

Członek Komisji Pan Wacław Grenda powiedział, iż chciałby porozmawiać na temat 

ul. Ustronie, ponieważ jak wiadomo Pan Starosta tam mieszka. Czy jest to prywatna droga? 

Starosta Pan Andrzej Ciołek odpowiedział, iż nie ma prywatnych dróg w tym kraju. 

Członek Komisji Pan Wacław Grenda zasugerował, aby Pan Starosta odpowiadając 

na pytania przestał podpisywać w tym czasie dokumenty i stanął według pytania. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek stwierdził, iż odpowiedź na to pytanie została udzielona. 

Członek Komisji Pan Wacław Grenda zapytał, czy Pan Starosta mieszka na ul. Ustronie. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek odpowiedział, iż mieszka na ul. Ustronie. Dodał, że nie jest 

to żadna tajemnica. 

Członek Komisji Pan Wacław Grenda powiedział, iż połowa Gołdapi mówi o tym, że Pan 

Starosta będzie szykował drogę na ul. Ustronie. 
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Starosta Pan Andrzej Ciołek zapytał, w jakim celu to zmierza. 

Członek Komisji Pan Wacław Grenda odpowiedział, iż Pan Starosta zaczyna działać 

pod swoich wyborców, są drogi, które potrzebują wielkiego zaangażowania i kolejności 

a nie dokumentacje, które Pan Starosta szykuje. To znaczy, że tę inwestycję chce Pan zrobić 

w 2018 r. Ja wnioskuję, aby ten punkt został wykreślony. Jest to wydatek, który nie jest 

potrzebny. Ta droga nie jest w tak fatalnym stanie, aby potrzebować przebudowy, są drogi 

w gorszym stanie. Wnioskowałem o ul. Partyzantów, której wniosek nie został nawet 

rozpatrzony. Nie było planów, jeśli chodzi o ul. Ustronie dlatego też proponuję o wykreślenie 

tego punktu. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek powiedział, iż Pan Radny ma prawo do wyrażenia swojej woli 

jak i do głosowania do projektu uchwały. Każda inwestycja na drodze jest uzasadniona, to 

nie ulega żadnej wątpliwości. O ile mnie pamięć nie myli, mieszkańcy od kilku lat 

przypominają nam ten temat. Droga była bardzo zniszczona podczas budowy zalewu, 

w tamtej kadencji mieliśmy dość duże problemy, aby doprowadzić ją do stanu używalności. 

Monity mieszkańców dotyczące tej drogi znalazły swój finał w postaci wpisu do projektu 

budżetu na 2018 r. To, że przy okazji tam mieszkam to nie stanowi przeszkody ani za ani 

przeciw temu, aby ta inwestycja została zrealizowana. 

Członek Komisji Pan Piotr Miszkiel powiedział, iż rozumie, że w tych dokumentach zawarte 

są konkrety, co wymaga poprawy? 

Starosta Pan Andrzej Ciołek odpowiedział, iż jeśli Pan Radny chce zapoznać 

się z dokumentacją to jest ona dostępna w wydziale Komunikacji i Transportu bądź w 

Zarządzie Dróg Powiatowych. 

Członek Komisji Pan Piotr Miszkiel zapytał, czy finansowanie ul. Nadbrzeżnej będzie 

podobne bądź takie same, pod warunkiem, że takie się znajdzie. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek odpowiedział, iż finansowanie będzie podobne. 
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Członek Komisji Pan Piotr Miszkiel zapytał, czy wpisane tej inwestycji w porozumieniu 

z władzami wojskowymi i gminy było związane z tym, aby przywrócić ruch pojazdów 

wojskowych. Z tego co widziałem wojskowe auta ledwo mieszczą się jadąc ulicami miasta 

tym bardziej, że pas został zwężony. Czy były w tym kierunku jakieś rozmowy? Czy 

jednostka zgłaszała taki problem? Czy może Pan podjąłby rozmowy wspólnie z Burmistrzem 

bądź samym dowódcą w tej sprawie? 

Starosta Pan Andrzej Ciołek odpowiedział, iż jeśli chodzi o rozmowy z Burmistrzem, jest 

to 570 000,00 zł dotacji z Gminy, więc takie rozmowy musiały się odbyć. Jeśli chodzi 

o kwestię dofinansowania to nadal myślę o programach dofinansowujących 50:50. Jeśli 

chodzi o aspekt wojska- widziałem się kilkukrotnie z dowódcą i nie zgłaszał takiego 

problemu, aby przywrócić ciągu komunikacyjnego na ul. Nadbrzeżnej dla wojska. Natomiast 

kwestia dofinansowania ze strony wojska nie ma możliwości, ponieważ Ministerstwo Obrony 

Narodowej nie dofinansowuje budowy dróg lokalnych. 

Członek Komisji Pani Małgorzata Kuliś poprosiła o przygotowanie dokumentacji ile było 

przygotowanych dokumentacji drogowych, które pozostały bez realizacji w okresie 

2010-2014 i 2014-2017. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek odpowiedziała, iż nie ma żadnego problemu, jeśli chodzi o taką 

dokumentację. Wracając do ul. Ustronie przypomniało mi się, że od początku tej kadencji 

walczymy o drogę Gołdap- Granica Województwa. Od początku tej kadencji starałem się 

i zabiegałem, aby ta droga przebiegała przez ul. Zatorową, aby w ramach tego powstało rondo 

na ul. 1 Maja oraz aby została wykonana część ulicy na ul. I Maja i aby została zrobiona 

droga od ronda na ul. Suwalskiej do granicy Województwa. Dlatego też w sposób naturalny 

będą przebudowywane wjazdy do tej drogi min. wjazd na ul. Ustronie będzie musiał zostać 

wykonany. Dokumentacja wychodzi naprzeciw temu, że inwestycja będzie, jeśli będą 

możliwości realizacyjne. 

Członek Komisji Pan Wacław Grenda zapytał o kwotę 625 000,00 zł dotyczącą wydatków 

na zakup i objęcie udziału GoldMedica sp. z o. o. 

Skarbnik Pani Bożena Radzewicz powiedziała, iż jest to kwota o którą wnioskuje prezes 

GoldMedica sp. z o. o. zawarta jest kwota ok. 400 000,00 zł na realizację zadania pn. blok 
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operacyJny. Zawarte są również wydatki w ramach być może projektu umJnego 

na przeniesienie oddziału dziecięcego do głównego budynku szpitala. Na chwilę obecną jest 

to w formie nabycia udziałów, zabezpieczeniem kapitału spółki GoldMedica jest to możliwa 

fonnajaką można realizować i łatwiejsza do udźwignięcia dla powiatu, gdyż stanowi wydatek 

inwestycyjny. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek powiedział, iż przed chwilą Zarząd Województwa Warmińsko 

-Mazurskiego podjął decyzję po naszym proteście i skutecznej walce o tym, że środki 

na szpital zostaną zaakceptowane. 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Komisja przyjęła 9 głosami za, przy 3 głosach wstrzymujących i 3 osobach nieobecnych 

projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Gołdapskiego na lata 2018- 2033. 

Ad.6c 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu 

powiatu na rok 2018 /projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu- zal. nr 6 do protokołu/ 

Referująca poinformowała, iż dochody budżetu powiatu wynoszą 42 825 340,00 zł natomiast 

plan wydatków wynosi 46 187 340,00 zł. W roku 2018 nie ma wydatków przypadających 

do spłaty w roku budżetowym. Zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji 

udzielonych przez powiat również nie ma takich kwot. Ustalono również dochody i wydatki 

z tytułu opłat i kar, są z roku na rok coraz 1m1iejsze, w bieżącym roku mają wynieść 

ok. 37 000,00 zł. Dochody i wydatki z tytułu wpływów prawo geodezyjne i kartograficzne 

to kwota zarówno po stronie dochodów jak i wydatków 184 000,00 zł. W budżecie tworzy się 

rezerwę ogólną w kwocie 50 000,00 zł., rezerwa celowa w kwocie 159 830,00 zł. Projekt 

uchwały zakład upoważnienie Rady Powiatu dla Zarządu Powiatu do zaciągania kredytów 

i pożyczek oraz emisji papierów waiiościowych do wysokości poszczególnych limitów 

zobowiązań. Ponadto upoważnia się Zarząd do przekazania uprawnień innym jednostkom 

organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 

budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania 

jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, dokonywania 
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innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, 

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do: przeniesień w granicach planu 

wydatków bieżących w zalaesie środków na wynagrodzenia i pochodne ze stosunku pracy nie 

powodujących ich zwiększenia, przeniesień w granicach planu wydatków inwestycyjnych 

polegających na przesunięciach między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu. 

Jednocześnie upoważnia się Zarząd do lokowania wolnych środków budżetowych 

na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu 

przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień 

w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych. 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Komisja przyjęła 9 głosami za, przy 3 głosach wstrzymujących i 3 osobach nieobecnych 

projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2018. 

Ad.6d 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2017-2028 /projekt uchwały Rady Powiatu 

w załączeniu- zal. nr 7 do protokołu/ 

Referująca poinformowała, iż w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gołdapskiego 

na lata 2017-2028 dokonuje się urealnienia danych dotyczących finansowania programów, 

projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa 

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. Wieloletnia prognoza finansowa odzwierciedla aktualny stan 

budżetu powiatu po dokonanych zmianach: Plan dochodów zwiększa się o kwotę 

111 816,00 zł i po zmianach wynosi 28 122 789,58 zł Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 

23 936,72 zł i po zmianach wynosi 29 389 141,90 zł. Deficyt budżetu powiatu wynosi 

1 266 352,32 zł, przychody po zmianie wynoszą 1 266 352,32 zł. Rozchody 0,00 zł. 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu. 

Pytań nie zgłoszono. 
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Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Komisja przyjęła 10 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących i 3 osobach nieobecnych 

projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Gołdapskiego na lata 2017-2028. 

Ad.6e 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu 

powiatu na rok 2017 /projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu- zal. nr 8 do prot okolu/ 

Referująca poinformowała, iż w rozdziale 01095 i 71095 „Pozostała działalność" 

oraz w rozdziałach 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami", 75020 „Starostwo 

powiatowe", 75814 „Różne rozliczenia finansowe", 80130 „Szkoły zawodowe", 

90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie 

ze środowiska" dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę 89 785,00 zł 

celem urealnienia planu dochodów do rzeczywistego wykonania. W rozdziale 75801 „Część 

oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" dokonuje 

się zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę 15 000,00 zł zgodnie z informacją 

Ministra Rozwoju i Finansów Nr STS.4750.32.2017.46p z dnia 28.ll.2017r, Przyznane 

środki zostaną docelowo wykorzystane na doposażenie pomieszczeń w szkołach, w których 

otwarto nowe kierunki kształcenia. W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze" dokonuje się 

zwiększenia planu finansowego dochodów jednostki o kwotę 238,00 zł zgodnie z decyzją 

Nr FK 457/2017 z dnia 11 grudnia 2017 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotyczącą 

realizacji świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. 

o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz na realizację dodatku wychowawczego, 

o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej. W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze" dokonuje 

się zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę 2 000,00 zł w związku 

z wypracowanymi przez jednostkę dochodami. W rozdziale 8541 O „Internaty i bursy szkolne" 

dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę 2 693,00 zł w związku 

z wypracowanymi dochodami przez jednostkę. W rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące" 

dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę 2 100,00 zł w związku 

z wynajęciem pomieszczeli na sale lekcyjne i opłatą faktury za matury próbne. W rozdziale 

75020 „Starostwa powiatowe" dokonuje się przesunięcia środków między paragrafami 

w ramach planu finansowego wydatków o kwotę 9 573,00 zł, celem ich urealnienia 
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do rzeczywistego wykonania. W rozdziale 80195 „Pozostała działalność" dokonuje 

się przesunięcia środków między paragrafami w ramach planu finansowego o kwotę 

4 785,00 zł celem urealnienia wydatków związanych z projektem „Szkoła Naszych 

Oczekiwań". W dziale 801 „Oświata i wychowanie" dokonuje się zmniejszenia planu 

finansowego wydatków o kwotę per saldo6 757,00 zł, oraz w dziale 854 „Edukacyjna opieka 

wychowawcza" dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę per saldo 11 450,00 zł 

celem urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb - środki zostaną przeznaczone na zakup 

doposażenia kuchni i stołówki szkolnej, jak również zakup materiałów budowlanych 

na remont pokoju. W rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące" dokonuje się zwiększenia 

planu finansowego wydatków na bieżące potrzeby o kwotę per saldo 2 760,00 zł. 

Środki zostają zabezpieczone na zakup wyposażenia, tj. ławek i krzeseł do szatni 

w sali gimnastycznej w związku z wypracowanymi przez jednostkę dochodami. W rozdziale 

80146 „Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli" dokonuje się przesunięcia środków 

w ramach planu finansowego wydatków o kwotę 2 000,00 zł celem urealnienia planu 

do rzeczywistych potrzeb. Łącznie plan wydatków Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi 

zwiększa się o kwotę 2760,00 zł. W rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe" dokonuje się 

zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 4 492,00 zł celem urealnienia planu do 

rzeczywistych potrzeb, co pozwoli na zamknięcie roku 2017 bez zobowiązań. W rozdziale 

80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" dokonuje się przesunięcia środków między 

paragrafami w ramach planu finansowego wydatków o kwotę 353,00 zł celem urealnienia 

planu do rzeczywistych potrzeb. W rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających 

stosowania specjalnej orgamzaCJI nauki metod pracy dla dzieci 

i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach 

profilowanych szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych" dokonuje 

się zmniejszenia planu finansowego wydatków o kwotę 162,00 zł celem urealnienia planu 

do rzeczywistych potrzeb. Łącznie plan wydatków Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi 

zwiększa się o kwotę 4 330,00 zł. W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze" dokonuje się 

zmniejszenia planu finansowego wydatków o kwotę 11 657,72 zł i przesunięcia środków 

między paragrafami, w związku z przeliczeniem potrzeb jednostki na wypłatę świadczeń 

społecznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne do końca roku. Jednocześnie dokonuje 

się zwiększenia planu finansowego dochodów jednostki o kwotę 238,00 zł zgodnie z decyzją 

Nr FK 457/2017 z dnia 11 grudnia 2017 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotyczącą 

realizacji świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. 

o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz na realizację dodatku wychowawczego, 
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o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej. W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych" 

dokonuje się zmniejszenia planu finansowego wydatków o kwotę 24 300,00 zł w związku 

z przeliczeniem potrzeb jednostki do końca roku na ponoszone wydatki związane 

z m.in. dotacjami celowymi przekazywanymi gminie i dla powiatu na zadania bieżące 

realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego a także 

świadczenia społeczne. W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży 

Pożarnej" dokonuje się przesunięcia środków między paragrafami o kwotę 16 566,00 zł 

w ramach planu finansowego wydatków, celem urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb 

i ciągłości w realizowaniu zadań nałożonych na jednostkę. 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Komisja przyjęła 11 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym i 3 osobach nieobecnych 

projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2017. 

Ad.6f 

Samodzielny Referent ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej Pani Karina Derek przedstawiła 

projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów 

aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu gołdapskiego w 2018 roku. !projekt uchwały Rady 

Powiatu w załączeniu- zal. nr 9 do protokołu! 

Referująca poinfmmowała, iż jednym z obowiązków Rady Powiatu, który nakłada 

art. 94 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Farmaceutyczne jest ustalenie rozkładu godzin pracy 

i dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu w celu zapewnienia mieszkańcom 

dostępu do świadczeń farmaceutycznych. Uzyskano opinię Wójta Gminy Banie Mazurskie 

oraz Dubeninki, Burmistrza Gołdapi oraz Okręgowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie. 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 
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Komisja przyjęła 12 głosami za, przy 3 osobach nieobecnych projekt uchwały Rady 

Powiatu w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek 

ogólnodostępnych na terenie powiatu gołdapskiego w 2018 roku. 

Ad.6g 

W zastępstwie Przewodniczącego Rady Powiatu Sekretarz Pani Anna Makowska 

przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady 

Powiatu w Gołdapi na 2018 rok. /projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu- zal. nr JO do protokołu/ 

Refernjąca poinfonnowała, iż plan pracy Rady Powiatu został przesłany drogą elektroniczną. 

Jest jedna propozycja, aby zdjąć informację o stanie środowiska, ponieważ niczego nie 

przybliża dodatkowo jest z dwuletnim opóźnieniem. Nastąpiło przesunięcie, jeśli chodzi 

o opracowanie sprawozdania planu pracy Rady Powiatu zawsze odbywało się to w grndniu 

natomiast zostało przestmięte na styczeń. 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Komisja przyjęła 12 głosami za, przy 3 osobach nieobecnych projekt uchwały Rady 

Powiatu w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Gołdapi na 2018 rok. 

Ad.6h 

Przewodniczący Komisji Stałych Rady Powiatu Pan Jaromir Krajewski przedstawił projekt 

uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Stałej Rady Powiatu 

W Gołdapi na rok 2018. /projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu- zal. nr 11 do protokołu/ 

Referująca poinformował, iż Plan Pracy Komisji Stałych odzwierciedla Plan Pracy Rady 

Powiatu. 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu. 

Pytaf1 nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 
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Komisja przyjęła 12 głosami za, przy 3 osobach nieobecnych projekt u.chwały Rady 

Powiatu. w sprawie zatwierdzenia planu. pracy Komisji Stałej Rady Powiatu 

w Gołdapi na rok 2018. 

Ad.6i 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Rafał Górski przedstawił zatwierdzenia planu 

kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gołdapi na rok 2018. /projekt uchwały Rady Powiatu 

w załączeniu- zal. nr 11 do protokołu/ 

Referująca poinformował, iż w dniu 11 grudnia Komisja Rewizyjna odbyła posiedzenie 

w zakresie opracowania planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2018. Plan został przesłany 

drogą elektroniczną. 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu. 

Radny Powiatu Pan Piotr Miszkiel złożył wniosek w sprawie wprowadzenia kontroli 

w Starostwie Powiatowym w zakresie delegacji 

Wniosek w sprawie wprowadzenia kontroli w Starostwie Powiatowym w zakresie 

delegacji nie został przyjęty 4 głosami za, przy 8 głosach przeciw i 3 osobach 

nieobecnych. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Komisja przyjęła 8 glosami za, przy 4 głosach wstrzymujących i 3 osobach nieobecnych 

projekt u.chwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu. w Gołdapi na rok 2018. 

Ad.7 

Członek Komisji Pani Małgorzata Kuliś zapytała, czy realizacja projektu dotyczącego szpitala 

będzie kosztem innych inwestycji, która została zaplanowana na 2018 r., czy nie będzie 

to miało żadnego wpływu. 
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Starosta Pan Andrzej Ciołek odpowiedział, iż to co zostało wpisane, będzie realizowane. 

Nie odbędzie się to kosztem czegoś innego. Będąc na szkoleniu Powiatowej Rady Rynku 

Pracy gościł u nas dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy i podpisaliśmy umowę 

na tworzenie własnych firm w powiecie Ełckim, Gołdapskim i Oleckim. Realizacja 

przewidziana na 3 lata, 173 podmioty mogą skorzystać z owego dofinansowania. 

Ad.8 

Wolnych wniosków nie zgłoszono. 

Ad.9 

Wniosków Komisji nie wypracowano. 

Ad.10 

Przewodniczący Komisji zamknął XLIX ( 49) posiedzenie Komisji Stałych. 

Na tym protokół skończono. 

Protokół składa się z 17 stron kolejno ponumerowanych. 

Protokołowała: Monika Bruszewska 19 .12.2017 

Przewodniczący Komisji 

Planowania, Budżetu, Finansów, 

Promocji Powiatu, Gospodarki, 

Ochrony Środowiska, Zdrowia, 

Oświaty i Polityki Spolecv,ej 

Jaromir Krajewski 
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