
Ad.1 

Protokół z L/I (52) posiedzenia 

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

Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej. 

w dniu 9 lutego 201 Sr. 

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

Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej otworzył XL VI ( 46) 

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

Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej. 

Ad.2 

Przewodniczący Komisji Pan Jaromir Krajewski otworzył posiedzenie z proponowanym 

porządkiem obrad /porządek obrad w załączeniu- zal. nr I do protokołu/. Zapytał, czy Członkowie 

Komisji mają uzupełnienia bądź sprostowania do przedstawionego porządku obrad. 

Uwag nie zgłoszono. 

Ad.3a 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pan Leszek Kowalewski przedstawił projekt 

uchwały Rady Powiatu w sprawie przystąpienia do realizacji inwestycji pn. ,,Przebudowa 

drogi powiatowej m 4804N ul. Cicha, drogi m 4822N ul. Mała oraz drogi m 4854N 

ul. Zielona w miejscowości Gołdap" /projekt uchwały w załączeniu - zal. nr 2 do protokołu/ 

Referujący poinformował, iż w związku ze zmianą montażu finansowego oraz z zamiarem 

aplikowania o dofinansowanie w/w inwestycji ze środków rezerwy subwencji ogólnej 

budżetu państwa oraz zapewnieniem Gminy Gołdap o współfinansowaniu przedmiotowej 

inwestycji, wnioskujemy o zabezpieczenie w budżecie powiatu na 2018 rok kwoty 

1 379 646,00 zł w następującym montażu finansowym: Wartość projektu 1 379 646,00 zł 

w tym: Dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej budżetu pa11stwa - 689 822,00 zł. 

Wkład własny Beneficjenta 689 824,00 zł w tym: Gmina Gołdap 465 004,00 zł Powiat 

Gołdapski 224 820,00 zł. Podjęcie powyższej uchwały jest konieczne w związku ze zmianą 

montażu finansowego do obowiązującej obecnie uchwały budżetu powiatu na rok 2018. 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały. 



Radny Powiatu Pan Mariusz Kowalczuk zapytał skąd powiat pozyska brakujące środki. 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz odpowiedziała, iż zmiana montażu finansowego 

wygląda w następujący sposób: środki finansowego z rezerwy subwencji ogólnej budżetu 

państwa wzrastają o kwotę 49 822,00 zł, natomiast budżet powiatu gołdapskiego, wkład 

własny musi być zwiększony o kwotę 37 024,00 zł. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek powiedział, iż w pierwszym wniosku potrzebą jest zwiększenie 

środków, natomiast, jeśli chodzi o drugi wniosek tam nastąpi zmniejszenie, co przyczyni się 

do wyrównania. 

Radny Powiatu Pan Mariusz Kowalczuk powiedział, iż niewiadome jest, czy wyjdzie tak jak 

Pan Starosta mówi okaże się dopiero po przetargu. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek powiedział, iż na tym etapie na którym jesteśmy można 

stwierdzić, że nie będzie żadnego ruchu w budżecie powiatu. 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Komisja przyjęła 10 głosami za, przy 5 nieobecnych osobach projekt uchwały Rady 

Powiatu: w sprawie przystąpienia do realizacji inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi 

powiatowej nr 4804N ul. Cicha, drogi nr 4822N ul. Mała oraz drogi nr 4854N 

ul. Zielona w miejscowości Gołdap" 

Ad.3b 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pan Leszek Kowalewski przedstawił projekt 

uchwały Rady Powiatu w sprawie przystąpienia do realizacji inwestycji pn. ,,Przebudowa 

drogi powiatowej nr 4827 N - ul. Nadbrzeżna w Gołdapi od km 0+000,00 do km 0+140,00 

- odcinek I oraz od km 0+000,00 do km 0+239,50 - odcinek II" /projekt uchwały w załączeniu 

- zal. nr 3 do protokołu/ 

Referujący poinfo1mował, iż w związku z zamiarem aplikowania o dofinansowanie 

w/w inwestycji ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu paf1.stwa oraz zapewnieniem 

Gminy Gołdap o współfinansowaniu przedmiotowej inwestycji, wnioskujemy 
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o zabezpieczenie w budżecie powiatu na 2018 rok kwoty 1 922 773,00 zł w następującym 

montażu :finansowym: Wartość projektu 1 922 773,00 w tym: Dofinansowanie z rezerwy 

subwencji ogólnej budżetu państwa 951 867,00 zł. Wkład własny Beneficjenta 970 906,00 zł 

w tym: Gmina Gołdap 577.000,00 zł, Powiat Gołdapski 393 906,00 zł. Podjęcie powyższej 

uchwały jest konieczne w związku ze zmianą montażu finansowego do obowiązującej 

obecnie uchwały budżetu powiatu na rok 2018. 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Komisja przyjęła 10 głosami za, przy 5 nieobecnych osobach projekt uchwały Rady 

Powiatu: w sprawie przystąpienia do realizacji inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi 

powiatowej nr 4827 N - u:l. Nadbrzeżna w Gołdapi od km 0+000,00 do km 0+140,00 

- odcinek I oraz od km 0+000,00 do km 0+239,50 - odcinek U" 

Ad.3c 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu 

powiatu w roku 2018 /projekt uchwały w załączeniu - zal. nr 4 do protokołu/ 

Refernjąca poinfmmowała, iż w związku z informacją Ministra Infrastrnktury, dotyczącej 

podziału rezerwy subwencji ogólnej na drogi samorządowe na rok 2018, urealnienia się plan 

dochodów na zadania inwestycyjne : Przebudowa drogi powiatowej NR 4827N 

- ul. Nadbrzeżna w Gołdapi od km 0+000,00 do km 0+140,00 - odcinek I oraz od km 

0+000,00 do km 0+239,50 - odcinek II - wartość ogółem 1 922 773,00 zł Przebudowa drogi 

nr 4804N ul. Cicha, drogi nr 4822N ul. Mała oraz drogi nr 4854N -ul. Zielona 

w miejscowości Gołdap - etap II -wartość ogółem 1 379 646,00 zł. W związku z powyższym 

w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe" dokonuje się zwiększenia planu 

finansowego dochodów o kwotę 144 965,00 zł. W rozdziale 60014 „Drogi publiczne 

powiatowe" dokonuje się zwiększenia planu :finansowego wydatków o kwotę 86 846, 18 zł 

celem zabezpieczenia środków na wyżej wymienione zadania inwestycyjne. W rozdziale 

80195 „Pozostała działalność" dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 

57 756,24 zł celem zabezpieczenia wydatków ponoszonych na oświatę m.in. wypłatę 

jednorazowego dodatku uzupełniającego. W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze" dokonuję 
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się zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki o kwotę 362,58 zł w celu 

zabezpieczenia środków na zwrot nienależnie pobranego dodatku wychowawczego 

w związku z decyzją nr 78/2017 z 27.12.2017 roku na podstawie pisma 

PCPR.468.2.RDD.78.2017 i z decyzją nr 79/2017 z dnia 27.12.2017 roku na podstawie pisma 

PCPR.468.2.RDD.79.2017. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 144 965,00 zł 

i po zmianach wynosi 43 157 751,00 zł, plan wydatków zwiększa się o kwotę 144 965,00 zł 

i po zmianach wynosi 46 519 751,00 zł. Deficyt budżetu powiatu nie ulega zmianie i wynosi 

3 362 000,00 zł, przychody nie ulegają zmianie i wynoszą 3 362 000,00 zł. Rozchody 0,00 zł. 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Komisja przyjęła 10 głosami za, przy 5 nieobecnych osobach projekt uchwały Rady 

Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2018. 

Ad.4 

Przewodniczący zamknął LII (52) posiedzenie Komisji Stałych Rady Powiatu. 

Na tym protokół zak01kzono. 

Protokół składa się z 4 stron kolejno ponumerowanych 

Protokołowała: Monika Bruszewska 09.02.2018 

Wiceprzewodniczący Komisji 

Planowania, Budżetu, Finansów, 

Promocji Powiatu, Gospodarki, 

Ochrony Środowiska, Zdrowia, 

Ośw;aty; lP~:J:twej 
Marzanna MarTa~ma Wardziejewska 
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