
Ad.1 

Protokół z CIV (104) posiedzenia 
Zarządu Powiatu w Gołdapi 
w dniu 17 stycznia 2018 roku 

godz. 800 -854 

Starosta stwierdził quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji- 5 członków 

zarządu !lista obecności w załączeniu - zal. nr 1 do prot okolu/, otworzył CIV (104) posiedzenie Zarządu 

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

Zapytał, czy Członkowie Zarządu mają uzupełnienia bądź sprostowania do porządku obrad. 

Uwag do porządku nie zgłoszono. 

Ad.2 

Przewodniczący poinfonnował, iż protokół z CI (101), CII (102) oraz CIII (103) posiedzenia 

Zarządu Powiatu był wyłożony do wglądu oraz przesłany drogą elektroniczną. Przewodniczący 

Zarządu zapytał, czy Członkowie Zarządu mają uzupełnienia bądź sprostowania do protokołów. 

Uwag nie zgłoszono. 

Zarząd Powiatu. przyjął 4 głosami za, przy jednej nieobecnej osobie protokół z CI (101), CII 

(102) oraz CIII (103) posiedzenia Zarządu. Powiatu.. 

Ad.3a 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Pan Wojciech Hołdyński przedstawił uchwałę Zarządu 

Powiatu w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy 

w Gołdapi. /uchwała Zarządu Powiatu w załączeniu - zał. nr 3 do protokołu/ 

Referujący poinformował, iż zwraca się z prośbą o uchwalenie nowego regulaminu 

organizacyjnego Urzędu Pracy w Gołdapi. Zmiany wynikają z dwóch przyczyn- zostały 

zmienione przepisy uchwały o promocji zatrudnienia, regulamin wymaga również dostosowania 

do zmieniającej się sytuacji na lokalnym rynku pracy, która wymaga zintensyfikowania działań 

1 



w stosunku do zarejestrowanych bezrobotnych. W oparciu o analizę zadań oraz pragmatykę 

dotychczasowych działań dokonano zmian związanych z uzupełnieniem zakresów zadań 

komórek organizacyjnych Powiatowego Urzędu Pracy. W regulaminie położona nacisk na 

stworzenie zespołu wspomagającego proces rejestracji, co ma na celu wyeliminowanie dłuższych 

kolejek w okresie dużego napływu klientów. Do regulaminu wprowadzono również §7 mówiący 

o gospodarce majątkowo- finansowej. W §24 uregulowano zasady wyjścia Dyrektora w celu 

załatwienia spraw osobistych czy rodzinnych. 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionej uchwały Zarządu Powiatu. 

Członek Zarządu Pani Marzanna Wardziejewska powiedziała, iż mimo nienormowanego czasu 

pracy wpisuję dokąd wychodzę, aczkolwiek nie odrabiam tego, ponieważ bardzo dużo czasu 

poświęcam na pracę zawodową również w domu. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek powiedział, iż nonna ustalona mówi o nienonnowanym czasie pracy 

dla kierownictwa. 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Pan Wojciech Hołdy{1ski podkreślił, iż nienormowany czas 

pracy równia się z tym, że trzeba przepracować nie mniej niż 8 godzin. 

Sekretarz Pani Anna Makowska zasugerowała, iż ewidencję wyjść mogłaby prowadzić Pani 

zajmująca się kadrami. 

Starosta powiedział, iż Zarząd przyjmie uchwałę, natomiast bez punktu który mówi o 

uregulowaniu zasad wyjść Dyrektora. 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu podjął jednogłośnie uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie uchwalenia 

regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi. 
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Ad.3b 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie 

lokowania wolnych środków budżetowych /uchwała Zarządu Powiatu w załączeniu - zał. nr 4 

do protokołu/ 

Referująca poinformowała, iż po dokonanej analizie wydatków jednostek powiatowych w 2017 r. 

oraz analizie harmonogramu dokonywania wydatków budżetowych w roku 2018, ustalono kwoty 

jakie można ulokować na dogodnych warunkach wynegocjowanych z bankiem, który 

zaproponuje wyższe oprocentowanie niż środki oprocentowane na bieżącym rachunku. W 

konsekwencji kwota oprocentowania wpłynie na zwiększenie dochodów własnych budżetu 

powiatu w 2017. Rada Powiatu upoważniła Zarząd do dokonywania lokat wolnych środków 

budżetowych. W związku z powyższym niezbędne jest podjęcie uchwały Zarządu w sprawie 

lokowania wolnych środków budżetowych do 31.12.2018 r. 39:57az 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionej uchwały Zarządu Powiatu. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu podjął jednogłośnie u.chwałę Zarządu. Powiatu. w sprawie lokowania 

wolnych środków budżetowych. 

Ad.4a 

Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Pani Wioletta Anuszkiewicz przedstawiła 

uchwałę Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej 

Powiatowi Oleckiemu na dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem portalu 

turystycznego Krainy EGO Ełk-Gołdap-Olecko. /uchwała Rady Powiatu w załączeniu - zał. nr 5 

do protokołu/ 

Referująca poinformowała, iż Powiat Olecki jako prowadzący portal turystyczny Krainy EGO, 

Ełk- Gołdap- Olecko otrzyma dotację celową na utrzymanie i prowadzenie ww. portalu. Portal 

jest rezultatem, który powstał w ramach wspólnych projektów realizowanych przez Ełk, Gołdap, 
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Olecko. Dotacja celowa dla Powiatu Oleckiego w wysokości 3 558,73 zł została zaplanowana w 

budżecie Powiatu Gołdapskiego na 2018 r. Zgodnie z przepisami będącymi podstawą 

przygotowania projektu uchwały, a zwłaszcza przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona im1ym 

jednostkom samorządu terytorialnego pomoc finansowa w dotacji celowej określona odrębną 

uchwałą przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionej uchwały Rady Powiatu. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu przyjął jednogłośnie uchwałę Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Oleckiemu na dofinansowanie kosztów 

związanych z utrzymaniem portalu turystycznego Krainy EGO Ełk-Gołdap- Olecko. 

Ad.4b 

Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Pani Wioletta Anuszkiewicz przedstawiła 

projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej 

Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na dofinansowanie kosztów związanych z organizacją 

konferencji pn. ,,Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur" /projekt uchwały 

Rady Powiatu w załączeniu - zał. nr 6 do protokołu/ 

Referująca poinformowała, iż Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 

Olsztynie jako lider projektu „Znakowanie turystyczne regiony Warmii i Mazur" zebrał 

deklaracje od wszystkich Partnerów projektu o gotowości do organizacji wspólnej konferencji w 

2018 r. Proponuje się udział Powiatu Gołdapskiego w przedsięwzięciu tytułem kontynuowania 

wieloletniej współpracy, a także dobrej praktyki rozpowszechniania i pielęgnowania walorów 

turystycznych regionu. Dotacja celowa Województwu Warmińsko- Mazurskiemu w wysokości 

2000,00 zł została zaplanowana w budżecie Powiatu Gołdapskiego na 2018 r. 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionej uchwały Rady Powiatu. 
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Więcej pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu przyjął jednogłośnie uchwałę Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej w formie dotacji celowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na 

dofinansowanie kosztów związanych z organizacją konferencji pn. ,,Kształtowanie oferty 

turystycznej regionu Warmii i Mazur" 

Ad.4c 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła uchwałę Rady Powiatu w sprawie zmian 

budżetu powiatu w roku 2018 /uchwała Rady Powiatu w załączeniu - zał. nr 7 do protokołu/ 

Referująca poinformowała, iż w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe" dokonuje się zwiększenia 

planu dochodów o kwotę 183 346,00 zł w celu urealnienia planu w związku realizacją projektu 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Własna firma w EGO". W rozdziale 

85322 „Ftmdusz Pracy" dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 4 100,00 zł zgodnie z 

decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na dofinansowanie 

kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach 

samorządowych, oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu 

Pracy w Gołdapi. W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe" dokonuje się zwiększenia planu 

wydatków o kwotę 183 346,00 zł oraz w rozdziale 85395 „Pozostała działalność" urealnienia się 

plan wydatków w związku realizacją projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego „Własna firma w EGO". Jednocześnie w związku z nowelizacją ustaw o 

podatku dochodowym (zarówno PIT, jak i CIT) z dniem 1 stycznia 2018 r. gdzie nastąpiło 

podwyższenie z 3.500 zł do 10.000 zł limitu wartości środków trwałych lub wartości 

niematerialnych i prawnych umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych 

środków lub wartości do kosztów uzyskania przychodów zmienia się klasyfikację wydatków na 

zakupy inwestycyjne klasyfikowane w § 606 Wydatki na zalrupy inwestycyjne jednostek 

budżetowych i przenosi do § 421 Zakup materiałów i wyposażenia. Wydatki są ldasyfikowane 

jako wydatki bieżące. W rozdziale 80195 „Pozostała działalność" dokonuje się zwiększenia planu 
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wydatków o kwotę 4 100,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla pracowników 

oświaty oraz odsetki w ramach programu „Za życiem" . W rozdziale 85218 „Powiatowe centa 

pomocy rodzinie" dokonuje się przesunięcia środków między paragrafami o kwotę 23 700,00 zł w 

ramach planu finansowego wydatków, w związku z koniecznością zawarcia umowy zlecenia na 

prowadzenie księgowości na czas nieobecności głównego księgowego. Plan dochodów zwiększa 

się o kwotę 187 446,00 zł i po zmianach wynosi 43 012 786,00 zł, plan wydatków zwiększa się o 

kwotę 187 446,00 zł i po zmianach wynosi 46 374 786,00 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 przedstawionej uchwały Rady Powiatu. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu przyjął jednogłośnie uchwałę Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu 

powiatu w roku 2018. 

Ad.4d 

Główny Specjalista ds. Edukacji Pani Iwona Zegarowicz przedstawiła projekt uchwały Rady 

Powiatu w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych, trybu 

przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu. /projekt 

uchwały Rady Powiatu w załączeniu - zał. nr 8 do protokołu/ 

Referująca poinformowała, iż 13 grudnia 2017 r. weszła w życie nowa ustawa o finansowaniu 

zadań oświatowych, gdzie zawarte są nowe przepisy w zakresie dotacji oświatowych dla szkół 

niepublicznych. Przedłożony projekt uchwały zawiera aktualizację do obecnego stanu prawnego. 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionej uchwały Rady Powiatu. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 
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Zarząd Powiatu przyjął jednogłośnie uchwałę Rady Powiatu w sprawie ustalenia t:rybu 

udzielania i :rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych, t:rybu p:rzep:rowadzania kontroli 

prawidłowości ich pobrania i wykorzystania o:raz terminu. 

Ad.5 

Główny Specjalista ds. Edukacji Pani Iwona Zegarowicz przedstawiła sprawozdanie z wysokości 

średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 

szkołach prowadzonych przez powiat gołdapski w 2017 r. /sprawozdanie w załączeniu - zał. nr 9 

do protokołu/ 

Referująca poinformowała, iż z przeprowadzonej analizy wynika, iż za 2017 r. powiat gołdapski 

zobligowany jest do wypłaty dodatku uzupełniającego nauczycielom mianowanym i 

dyplomowanym zatrudnionym w szkołach i placówkach. Powyższe sprawozdanie zostało 

przekazane dyrektorom szkół. 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionego sprawozdania. 

Członek Zarządu Pani Marzanna Wardziejewska zapytała, z czego wynika dopłata dla 

nauczycieli. 

Główny Specjalista ds. Edukacji Pani Iwona Zegarowicz odpowiedziała, iż były duże braki w 

Liceum Ogólnokształcącym i Zespole Szkół Zawodowych, nadwyżki z Zespołu Placówek 

Edukacyjno- Wychowawczych pokryły tę różnicę, dlatego są to mniejsze koszta. 

Sekretarz Pani Anna Makowska zapytała 29:46 

Główny Specjalista ds. Edukacji Pani Iwona Zegarowicz odpowiedziała, iż przykładowo, jeśli są 

2 polonistki w Liceum i każda z nich ma po 16 godzin, nie ma całego etatu i nie ma możliwości, 

aby otrzymała nadgodziny. Jedna nauczycielka nie może mieć tych wszystkich godzin, ponieważ 

karta nauczyciela nie pozwala na taki wymiar pracy. 
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Sekretarz Pani Anna Makowska zapytała jak stanowią przepisy, jeśli chodzi o pracę nauczycieli. 

Główny Specjalista ds. Edukacji Pani Iwona Zegarowicz odpowiedziała, iż nauczyciel może 

zgodzić się na nadgodziny, jeśli nie przekraczają dodatkowego pół etatu. 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu przyjął jednogłośnie sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń 

nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych 

przez powiat gołdapski w 2017 r. 

Ad.6 

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Pani Anna Makowska przedstawiła sprawozdanie z 

działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Gołdapskim w roku 2017. 

/sprawozdanie w załączeniu - zal. nr 1 O do protokołu/ 

Referująca poinformowała, iż zgodnie z art. 38a o samorządzie powiatowym Przewodniczący 

Komisji jest zobowiązany przedłożyć Radzie Powiatu sprawozdanie z działalności za rok 

poprzedni. Sprawozdanie podlega ogłoszeniu w dzienniku urzędowym Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego. Wszystkie założenia w planie pracy zostały zrealizowane. Komisja 

oceniała porządku publicznego, zagrożenia pożarowe w powiecie, stan sanitarny, przygotowanie 

do sezonu letniego oraz zimowego. Komisja zapoznała się o stanie przestępczości i jej 

zwalczania w obrębie działania prokuratury rejonowej w Olecku. Były realizowane 2 debaty, 

jeśli chodzi o Komisję bezpiecze{1.stwa. Pierwszy była skierowana to osób starszych i 

wolontariuszy, druga do seniorów. 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionego sprawozdania. 
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Starosta podziękował Pani Sekretarz za dotychczasowe działania. Dodał, iż jest zadowolony z 

pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Gołdapskim w roku 2017. 

Sekretarz Anna Makowska powiedziała, iż w założeniach projektu „Razem Bezpieczniej" na rok 

2018 były drogi gminne. Na dzień dzisiejszy nie ma jednak wskazania na ani drogi gminne ani na 

powiatowe, na chwilę obecną jest zapis „drogi" . 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu przyjął jednogłośnie sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i 

Porządku w Powiecie Gołdapskim w roku 2017. 

Ad.7 

Starosta powiedział, iż w ślad za programem „Polska- Rosja" przyjechał Pan Wójt Gminy Banie 

Mazurskie na spotkanie, złożył deklarację. Zadeklarował, iż dołoży 500 000,00 zł na na ciągi 

komunikacyjne i wskazał program :Polska- Rosja". Główny Specjalista ds. koordynacji i 

pozyskiwania środków zewnętrznych udał się do biura w Olsztynie, aby rozpoznać temat 

programu. W 4 osiach, które będą wspomagane jest oś drogowa, natomiast są to bardzo 

niewielkie pieniądze. Realnie patrząc na ten temat, proponuję, aby nie iść w kierunku realizacji a 

w kierunku dokumentacji. Myślę o dokumentacji na drogę Banie Mazurskie- Rogale- Ziemiany. 

Myślę, również o dokumentacji Rogale- Żabin. Propozycja co do dokumentacji miałaby szansę 

uzyskania dofinansowania. Poprosiłem dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi o 

przygotowanie wystąpienia do Gminy Banie Mazurskie, czy nadal są zainteresowani 

finansowaniem 50:50 i przy pomocy programu „Polska-Rosja" moglibyśmy to zadanie 

zrealizować. Jeśli chodzi o ul. Nadbrzeżną, to nie uzyskała dofinansowania z uwagi na 

ograniczenie środków przez czynnik rządowy na ten projekt w związku z tym nasz projekt nie 

wpisał się do realizacji. W związku z tym będziemy jeszcze raz występować z tzw. rezerwy 

mostowej , drugim obszarem będzie program „Polska- Rosja". Jeśli chodzi o ulice na tzw. 

Kościuszkowie to nadal będziemy monitorować to z „rezerwy mostowej". Most w Stańczykach 

jest w założeniu, że zostanie zrealizowany w zakresie dokumentacyjnym. Pomoc Gminy 
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Dubeninki jest nadal aktualna. Starosta Pan Andrzej Ciołek poinformował, iż w dniu 

wczorajszym zaal<:ceptował kandydaturę nowego Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej. Zaal<:ceptowałem również przedłużenie kadencji o kolejne 5 lat dla dyrektora 

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. 

Ad.8 

Wolnych wniosków nie zgłoszono. 

Ad.9 

Przewodniczący Zarządu Podziękował członkom Zarządu za pracę. Zamknął CIV (104) 

posiedzenie Zarządu Powiatu. 

Na tym protokół skończono. 

Protokół składa się z I O stron kolejno ponumerowanych. 

Członkowie Zarządu: 

1. 

2. 

3. 

4. 

Protokołowała: Monika Brnszewska 17.O1.2018 

A~frzej Ciołek v f 
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