
Ad.1 

Protokół z L VII (57) posiedzenia 

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

Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej. 

w dniu 13 kwietnia 2018r. 

Wiceprzewodnicząca Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu 

Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej Pan Marzanna 

Wardziejewska stwierdził quomm (8 radnych obecnych) pozwalające na podejmowanie 

prawomocnych decyzji /lista obecności w załączeni- zal. nr I do protokołu! 

Ad.2 

Wiceprzewodnicząca Komisji otworzyła LVII (57) posiedzenie Komisji Stałej Rady Powiatu 

z proponowanym porządkiem obrad /porządek w załączeniu- zal. nr 2 do protokołu/. 

Uwag nie zgłoszono. 

Ad.3a 

Dyrektor Zarządu Dróg w Gołdapi Pan Leszek Kowalewski przedstawił projekt uchwały 

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

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

w miejscowości Gołdap - etap II" /projekt uchwały w załączeniu - zał. nr 3 do protokołu! 

Refemjąca poinformowała, iż w związku z zamiarem aplikowania o dofinansowanie 

w/w inwestycji ze środków Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności 

Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastmktury Drogowej oraz zapewnieniem Gminy 

Gołdap o współfinansowaniu przedmiotowej inwestycji, wnioskujemy o zabezpieczenie 

w budżecie powiatu na 2018 rok kwoty 1 730 722 zł. do realizacji inwestycji 

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

-ul. Zielona w miejscowości Gołdap - etap II". 

Wiceprzewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały. 



Członek Komisji Pan Piotr Miszkiel powiedziała, że bardzo się cieszy, że wniosek powstaje 

we współpracy z gminą i w tak korzystnym dofinansowaniu można złożyć w/w wniosek. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek dodał, że środki zostały zabezpieczeni w budżecie jednak, 

że do tego zadania trzeba przypisać tą konkretna uchwałę jest to jednak konsekwencja tego 

co zostało założone na początku roku w planowanym budżecie 

Wiceprzewodnicząca Pani Marzanna Wardziejewska powiedziała, że w całej Polsce gminy 

dokładają do dróg powiatowych. 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

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

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

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

w miejscowości Gołdap - etap Il". 

Ad.2b 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu 

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

Referująca poinformowała, że z związku z zamiarem aplikowania o dofinansowanie 

inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi nr 4804N ul. Cicha, drogi nr 4822N ul. Mała oraz drogi nr 

4854N -ul. Zielona w miejscowości Gołdap - etap II" ze środków Rządowego Programu na 

rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury 

Drogowej oraz zapewnieniem Gminy Gołdap o współfinansowaniu przedmiotowej 

inwestycji, proponuje się zabezpieczenie w budżecie powiatu na 2018 rok kwoty 

1 730 722,00 zł w następującym montażu finansowym. Wartość projektu 1 730 722,00 w tym: 

dofinansowanie z Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez 

Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej 1 040 898,00 zł; Wkład własny Beneficjenta 

689 824,00 zł w tym: Gmina Gołdap 465 004,00 zł; Powiat Gołdapski 224 820,00 zł. 

W rozdziale 60014 „Transport i łączność" dokonuje się zwiększenie planu finansowego 

dochodów oraz wydatków o kwotę 351 076,00 zł w związku zapewnieniem Gminy Gołdap 

o współfinansowaniu przedmiotowej inwestycji i możliwością pozyskania środków 
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z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez 

Wsparcie Lokalnej Infrastmktury Drogowej. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 351 076,00 

zł i po zmianach wynosi 43 507 819,00 zł. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 351 076,00 

zł i po zmianach wynosi 4 7 185 810,30 zł. Deficyt budżetu powiatu nie ulega zmianie 

i wynosi 3 677 991,30 zł. Przychody nie ulegają zmianie i wynoszą 3 677 991,30 zł. 

Rozchody 0,00 zł. 

Wiceprzewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

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

Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2018. 

Ad.4 

Wiceprzewodnicząca podziękowała za prace zamknęła LVII (57) posiedzenie Komisji 

Stałych Rady Powiatu. 

Na tym protokół zakol1czono. 

Protokół składa się z 3 stron kolejno ponumerowanych. 

Protokołowała: Monika Bruszewska 13.04.2018 

Przewodniczący Komisji 
Planowania, Budżetu, Finansów, 
Promocji Powiatu, Gospodarki, 
Ochrony Środowiska, Zdrowia, 
Oświaty i Polityki Społecznej 
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