
Protokół z LIV (54) posiedzenia 

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

Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej. 

w dniu 01 marca 2018r. 

godz. 1100_111s 

Ad.l 

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

Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej Pan Jaromir Krajewski 

otworzył LIV (54) posiedzenie z proponowanym porządkiem obrad /porządek obrad w zalączeniu

zal. nr I do protokołu/. Zapytał, czy Członkowie Komisji mają uzupełnienia bądź sprostowania 

do przedstawionego porządku obrad. 

Uwag nie zgłoszono. 

Ad.2a 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2018-2033 /projekt uchwały w załączeniu 

- zal. nr 2 do protokołu/. 

Referująca poinformowała, iż Wieloletnia prognoza finansowa odzwierciedla aktualny stan 

budżetu powiatu po dokonanych zmianach Plan dochodów zwiększa się o kwotę 12 200,00 zł 

i po zmianach wynosi 43 189 079,00 zł. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 144 014,30 zł 

i po zmianach wynosi 46 867 070,30 zł. Deficyt budżetu powiatu ulega zmianie i wynosi 

3 677 991,30 zł. Przychody po zmianie wynoszą 3 677 991,30 zł. Rozchody 0,00 zł. 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Komisja przyjęła a 8 głosami za, przy 7 osobach nieobecnych projekt uchwały Rady 

Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2018. 



Ad.2b 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu 

powiatu w roku 2018 /projekt uchwały w załączeniu - zal. nr 3 do protokołu/. 

Referująca poinformowała, dokonuje się przesunięć między działami, rozdziałami 

i paragrafami w części dochody Starostwo Powiatowe w Gołdapi W rozdziale 75411 

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej" dokonuje się zwiększenia planu 

finansowego dochodów o kwotę 12 200,00 zł w związku z decyzją Wojewody Warmińsko 

-Mazurskiego Nr FK 19/2018 z dnia 23 lutego 2018 r. na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć 

pod nazwą „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy" 

oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych" realizowanych 

w ramach programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej 

i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020. W rozdziale 85111 „Szpitale Ogólne" 

oraz w rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze'' dokonuje się urealnienia 

planu dochodów poprzez przesunięcie planu finansowego dochodów pomiędzy rozdziałami 

o kwotę 320 820,60 zł. Zmiana związana jest z realizacją projektu „Termomodernizacja 

budynków ochrony zdrowia i oświaty powiatu gołdapskiego".Plan dochodów budżetu 

powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 12 200,00 zł. Natomiast w części wydatki Starostwo 

Powiatowe w Gołdapi W rozdziale 85111 „Szpitale Ogólne'' oraz w rozdziale 85403 

„Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze" dokonuje się urealnienia planu wydatków 

poprzez przesunięcie planu finansowego wydatków kwalifikowalnych pomiędzy rozdziałami 

o kwotę 320 820,60 zł. Jednocześnie zwiększa się wkład własny o kwotę 73 849,08 zł 

w rozdziale 85111 „Szpitale Ogólne" oraz o kwotę 57 965,22 zł w rozdziale 85403 

„Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze". Zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 

131 814,30 zł umożliwi wyłonienie Wykonawcy w ramach przetargu nieograniczonego 

dla zadania pn.: ,,Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty powiatu 

gołdapskiego". Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej W rozdziale 75411 

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej" dokonuje się zwiększenia planu 

finansowego wydatków o kwotę 12 200,00 zł w związku z decyzją Wojewody Warmińsko

Mazurskiego Nr FK 19/2018 z dnia 23 lutego 2018 r. na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć 

pod nazwą „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy" 

oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych" realizowanych 

w ramach programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej 

i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020. Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa 

się per saldo o kwotę 144 014,30 zł. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 12 200,00 zł 
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i po zmianach wynosi 43 189 079,00 zł. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 144 014,30 zł 

i po zmianach wynosi 46 867 070,30 zł. Deficyt budżetu powiatu ulega zmianie i wynosi 

3 677 991,30 zł. Przychody po zmianie wynoszą 3 677 991,30 zł. Rozchody 0,00 zł. 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek poprosił o pozytywne rozpatrzenie wniosku ponieważ 

doświadczenie o wykonawstwie jest bardzo różne. Starosta Pan Andrzej Ciołek dodał, 

że orientowała się na rynku Warmi{1sko - Mazurskim jak również podjął rozmowę z jednym 

ze Starostów, że podjęli się tego działania dostali środki zewnętrzne pierwszy przetarg 

był o 20 % wyższy z finansów które posiadała jednostka podjęli decyzji ogłoszeniu jeszcze 

jednego przetargu osłabili trochę wygania po otwarciu ofert okazało się, że przystąpił 

wykonawca który zaproponowała ofe1ię o 100% wyższa tym sam starostwo musiało odstąpić 

od realizacji projektu. Dlatego też chcę paf1stwa prosić o zabezpieczenie środków 

na ten cel ze względu na to, żeby uniknąć takiej sytuacji. 

Przewodniczący Komisji Pan Jaromir Krajewski zapytał: Ile było firm? Jaka rozpiętość ceno? 

Czy przetarg miał jedno zadanie i czy kilka firm mogło startować do różnych zada11? 

Starosta Pan Andrzej Ciołek odpowiedział, że przetarg został podzielony na cztery zadania 

do wszystkich zadań zgłosiła się jedna fim1a i w tym rozstrzygnięciu brakuje 132 OOO ,00 

natomiast drugi podmiot który się zgłosił dotyczyło to tylko części oświatowej i tam kwota 

była wyższa dotyczyła dwóch zadania budynków oświatowych dlatego też uważam, 

że te rozstrzygniecie zaproponowane Pa11.stwu dzisiaj jest słuszne i zasadne. 

Przewodniczący Komisji Pan Jaromir Krajewski zapytał co to za podmiot. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek odpowiedział, że jest to firma z Warszawy. 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz dodała, że jest to firma CEZ ESCO Polska 

sp. z o.o. posiadają spory kapitał jak również udokumentowane doświadczenia. Jest to spółka 

z potężnym kapitałem i warto podająca ryzyko z ta firmą 
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Członek Komisji Pan Leszek Retel zapytał czy firma sama wykonuje zadania czy jednak jak 

większość dużych firm bierze podwykonawcę. 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz odpowiedziała, że z oświadczeń wynika, że jest 

możliwości realizacji własnej jak również jest możliwe wsparcie realizacja podwykonawców. 

Pani Bożena Radzewicz dodała, że jest to spółka w ramach której działają również spółki 

inne, które specjalizują się w termomodernizacji, energetyce, elektryce, bardzo prężna 

i rozległa działalność. 

Członek Komisji Pan Leszek Retel zapytał również o opinie firmy. 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz odpowiedziała, że pozytywne jak na ten moment. 

Członek Komisji Pan Leszek Retel zapytał z jakich środków zostanie zabezpieczona kwota 

132 000,00 zł 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz odpowiedziała, że proponuje zabezpieczanie 

z wolnych środków z lat ubiegłych 

Główny Specjalista Pan Marek Miros złożył wielkie podziękowania dla Pani Skarbnik 

za ogromną prace i za to, że nie została dopuszczone do takiej sytuacji, że zabrakło pieniędzy 

i logistyczne zostało to spięte. Podziękował również Pani Lenarczyk, Pani Sekretarz jak 

również Pani Staroście i Zarządowi. Główny Specjalista Pan Marek Miros dodał, że praca nad 

tym wnioskiem trwała dwa lata i ma nadzieje, że zakończy się sukcesem. 

Członek Komisji Pan Leszek Retel zapytał czy zmiany w budżecie dotyczą tylko tych 

132 000,00 zł i 12 OOO, 00 zł w Strażach Pożarnych. 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz odpowiedziała, że tak zamiany tylko tego 

dotycząca. 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 
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Komisja przyjęła 8 głosami za, przy 7 osobach nieobecnych projekt uchwały Rady 

Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2018. 

Ad.4 

Przewodniczący zamknął LIV (54) posiedzenie Komisji Stałych Rady Powiatu. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokół składa się z 5 stron kolejno ponumerowanych 

Protokołowała: Monika Bruszewska O 1.03.2018 r 

Przewodniczący Komisji 

Planowania, Budżetu, Finansów, 

Promocji Powiatu, Gospodarki, 

Ochrony Środowiska, Zdrowia, 

Oświaty i Polityki Społecznej 
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