
Protokół z CIX (109) posiedzenia 

Zarządu Powiatu w Gołdapi w dniu 27 lutego 2018 roku 

Ad.1 

Starosta stwierdził quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji-

3 Członków Zarządu /lista obecności w załączniku - zal. nr I do protokołu/, otworzył CIX (109) 

posiedzenie Zarządu Powiatu /porządek obrad w załączeniu- zal. nr 2 do prot okolu!. 

Ad.2 

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi oraz Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych 

w Gołdapi przedstawili plan naboru do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018-2019. 

/plan naboru w załączeniu- zal. nr 3 do protokołu/. 

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi Pani Mirosława Równa poinformowała, 

iż plan naboru jest Profil kształcenia bądź specjalność w Technikum to: technik pojazdów 

samochodowych ze specjalizacją serwis pojazdów mundurowych, technik obsługi ruchu 

turystycznego ze specjalnością animator czasu wolnego, technik logistyk ze specjalnością 

edukacja obronna, technik żywienia i usług gastronomicznych ze specjalnością dietetyka, 

technik informatyk pod patronatem MON, technik mechanik ze specjalnością montaż maszyn 

i urządzeń, technik handlowiec natomiast profil kształcenia w Branżowej Szkole 1 Stopnia 

wygląda następująco: mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, kucharz, sprzedawca 

i klasa wielozawodowa. Natomiast Szkoła Policealna: technik bezpieczeństwa i higieny 

pracy, opiekun medyczny, technik administracji, opiekun w domu pomocy społecznej, 

technik rachunkowości, technik informatyk. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych: Liceum 

Ogólnokształcące, Liceum Ogólnokształcące na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego planu. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu podjął 4 głosami za przy 1 osobie nieobecnej plan naboru do szkół 

ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018-2019. 



Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi Pan Grzegorz Klimaszewski poinformował, 

iż szkoła dysponuje 90 miejscami. Proponowane są podstawowe przedmioty, jeśli chodzi 

o rozszerzenie jest to matematyka, informatyką, biologia, chemia, angielski oraz geografią 

wiedza o społeczeństwie wraz z językiem angielski. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego planu. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu. podjął 4 glosami za przy 1 osobie nieobecnej plan naboru do szkół 

ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018-2019. 

Ad. 3 

Prezes Zarządu GodlMedica sp. z o.o. w Gołdapi Pan Wiesław Jurgielewicz przedstawił 

wniosek w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę/ najem mienia !wniosek w załączeniu- zal. nr 4 

do protokołu/. 

Referujący zwrócił się z prośba o możliwości wyrażenia zgody na dzierżawę niektórych 

pomieszczeń, które nie są wykorzystanie przez GoldMedica tym samym jest możliwość 

pozyskania dodatkowych środków dla GoldMedica. Prezes GoldMedica Pan Wiesław 

Jurgielewicz dodał, że jest to przychód w granicach 7000,00 złotych miesięcznie. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego wniosku. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu. podjął 4 głosami za przy 1 osobie nieobecnej wniosek w sprawie 

wyrażenia zgody na dzierżawę/ najem mienia. 

Ad.4 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Gołdapi 

Pani Zofia Syperek przedstawiła uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie sprawozdania rocznego 

z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-
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Opiekuńczego w Gołdapi za 2017 r. /uchwalą Zarządu Powiatu w załączeniu- zal. nr 5 do protokołu!. 

Referująca poinformowała, iż przy projekcji planu finansowego na 2017 rok założone zostało, 

że koszty funkcjonowania zakładu w 2017 r. wyniosą 2.164.885,00 zł., natomiast przychody 

zamkną się kwotą 2.184.036,08 zł.Planowany wynik finansowy to zysk w kwocie 19.151,08 

zł. Na dzień 31.12.2017r. wykonanie planu finansowego przebiegało prawidłowo. Koszty 

zamknęły siękwotą 2.301.795,24 zł 1 zostały wykonane w 106,32% w stosunku 

do planowanych na cały rok 2017r. Natomiast przychody wyniosły 2.285.499,75zł., 

co stanowi 104,65% planowanych przychodów. Wynik finansowy to strata netto w kwocie 

16.295,49zł. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionej uchwały Zarządu Powiatu 

Starosta Pan Andrzej Ciołek zapytał czy coś się zmieniło z ubytkiem ciepłej wody w Pani 

zakładzie. 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Gołdapi 

Pani Zofia Syperek odpowiedziała, że nic się nie zmieniło nikt nie może znaleźć wycieku 

wody dodała również, że w przyszłym tygodniu ma przyjść Pan Andrysiewicz, któremu może 

uda się odnaleźć źródło ujścia wody. 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu podjął 4 głosami za przy 1 osobie nieobecnej uchwałę Zarządu Powiatu 

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Gołdapi za 2017 r. 

Ad. 5 

W zastępstwie Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości wniosek w sprawie 

wygaszenia trwałego zarządu dla nieruchomości gruntowej położonej w gminie Banie 

Mazurskie, obrębie Sapałówka, jako działka: m 175/2 o powierzchni 0,3860 ha przedstawiła 

Justyna Buczyńska Młodszy referent Wydziału Geodezji i Nieruchomości /wniosek w załączeniu

zał. nr 6 do protokołu/. 
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Referująca poinformowała, iż Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi wystąpił w dniu 

21 lutego 2018 r. roku z wnioskiem o wygaszenie trwałego zarządu dla działki 175/2 

o powierzchni 0,3860 ha, położonej w obrębie Sapałówka, gmina Banie Mazurskie. 

Przedmiotowa nieruchomość zostanie przeznaczona do przekazania Skarbowi Państwa 

w zarząd Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Czerwony Dwór, Czerwony 

Dwór 13, 19-411 Świętajno. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego wniosku. 

Pyta.ii nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu podjął 4 głosami za p:rzy 1 osobie nieobecnej wniosek w sprawie 

wygaszenia trwałego zarządu dla nieruchomości gruntowej położonej w gminie Banie 

Mazurskie, obrębie Sapałówka, jako działka: n:r 175/2 o powierzchni 0,3860 ha. 

Ad.6 

Sekretarz Powiatu Pani Anna Makowska przedstawił sprawozdanie z realizacji zadań 

Starostwa Powiatowego w Gołdapi w roku 2017 /sprawozdanie w formie prezentacji multimedialnej 

w załączeniu- zal. nr 7 do protokołu/. 

Szczegółową informację dotycząca realizacja zadań Starostwa Powiatowego w Gołdapi 

w podziale na poszczególne Wydziały Starosta przedstawiła Sekretarz Powiatu Pani Anna 

Makowska w formie prezentacji multimedialnej. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego sprawozdania. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu przyjął 4 głosami za p:rzy 1 osobie nieobecnej sprawozdanie z :realizacji 

zadań Starostwa Powiatowego w Gołdapi w :roku 2017. 
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Ad.7 

Sekretarz Powiatu Pani Anna Makowska omówił wyniki kontroli przeprowadzonych według 

planu kontroli 2016 /wyniki kontroli w załączeniu- zal. nr 8 do protokołu! 

Referujący poinformował, iż w zakresie Sekretarza Powiatu jest poinformowanie, o tym jakie 

kontrole miały miejsce w 2017 roku, otóż należałoby te kontrole podzielić na dwie grupy: 

Kontrole kompleksowe oraz Kontrole organizacji pozarządowych. w 2017 roku obyły 

się dwie kontrole kompleksowe, jedna z nich miała miejsce w Zarządzie Dróg Powiatowych 

w Gołdapi. Zakres kontroli dotyczył w szczególności: realizacji zadań określonych w statucie 

i regulaminie organizacyjnym, gospodarka finansowa, prowadzenie ksiąg rachunkowych, 

sprawozdawczość, prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi, 

prawidłowość naliczania wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych 

składek, do których pobierania zobowiązana jest jednostka, zgłaszanie do ubezpieczeń 

społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, ochrona danych osobowych, zarządzanie 

zasobami ludzkimi, struktura zatrudnienia i sprawy kadrowe, zgodność procedur 

z obowiązującym prawem i procedurami wewnętrznymi, kontrole wewnętrzne i zewnętrzne, 

realizacja zaleceń. Druga Kontrola Kompleksowa dotyczyła Poradnia Psychologiczno 

- Pedagogiczna w Gołdapi Zakres kontroli dotyczył w szczególności: nowelizacji statutu 

do aktualnych przepisów prawa, terminowości wydawania opinii i orzeczeń zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie 

orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach 

psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. 2017 poz. 1743), gospodarki finansowej, 

prowadzenia ksiąg rachunkowych, sprawozdawczości, prawidłowości gospodarowania 

mieniem oraz środkami publicznymi, prawidłowości naliczania wynagrodzeń, składek 

na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązana jest 

jednostka, zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, ochrony 

danych osobowych, zarządzania zasobami ludzkimi, struktury zatrudnienia i spraw 

kadrowych, zgodności procedur z obowiązującym prawem i procedurami wewnętrznymi, 

kontroli wewnętrzne i zewnętrznej, realizacji zaleceń. Natomiast jeśli chodzi o kontrole 

organizacji pozarządowych, miały one miejsce w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego 

w Białymstoku z siedzibą w Gołdapi. Czynności kontrolne obejmowały następujący zakres: 

kontrolę faktycznej liczby uczniów dotowanej szkoły; prawidłowość wykorzystania dotacji 

zgodnie z przeznaczeniem, o którym mowa w mi. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty 

- na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej kontrolowa11ej szkoły. Mazursko

Podlaskie Centnun Edukacji w Gołdapi. Czynności kontrolne obejmowały następujący 
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zakres: kontrolę faktycznej liczby uczniów dotowanej szkoły, prawidłowość wykorzystania 

dotacji zgodnie z przeznaczeniem, o którym mowa w art. 90 ust. 3d ustawy o systemie 

oświaty - na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej kontrolowanej szkoły. 

W zakresie prawidłowości wydatkowania dotacji udzielonych z budżetu powiatu w ramach 

otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Gołdapskiego z zakresu prac 

konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych 

do rejestru zabytków położonych na terenie powiatu: Wspólnota Mieszkaniowa Tatyzy 9. 

Kontrola prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji z budżetu powiatu na realizację 

projektu pn.: ,,Wykonanie remontu dachu i elewacji" zgodnie z zawartą umową Nr PiR 

14/2016 z dnia 29.03.2016r. W zakresie prawidłowości wydatkowania dotacji udzielonych 

organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust 3. Ustawy 

o pożytku publicznego i wolontariacie na dofinansowanie realizacji zadań publicznych 

Powiatu Gołdapskiego: Stowarzyszenie „Partnerstwo Sztuk". Kontrola prawidłowości 

wykorzystania udzielonej dotacji z budżetu powiatu na realizację projektu pn.: ,,Wolontariusz 

to Ty i Ja to My" zgodnie z zawartą umową Nr PiR 3/2016 z dnia 14.03.2016r. Ochotnicza 

Straż Pożarna w Lisach. Kontrola prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji z budżetu 

powiatu na realizację projektu pn.: ,,Lisowisko- 2016" zgodnie z zawartą umową Nr PiR 

9/2016 z dnia 14.03.2016r. Brak zaleceń pokontrolnych. Uczniowski Klub Sportowy 

„Jaćwingowie" Gołdap. Kontrola prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji z budżetu 

powiatu na realizację projektu pn.: ,,Piłka ręczna dobra na wszystko" zgodnie z zawartą 

umową Nr PiR 7/2016 z dnia 14.03.2016r. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionych wyników kontroli. 

Pytań nie zgłoszono. 

Zarząd Powiatu zapoznał się wynikami kontroli przeprowadzonych wg planu kontroli 

2017. 

Ad. 8 

Sekretarz Powiatu przedstawił plan kontroli Zarządu Powiatu w Gołdapi na rok 2018 r. 

/plan kontroli w załączeniu- zal. nr 9 do protokołu/. 

Referujący poinformował, iż kontrole w 2018 roku będą obejmowały dwa obszary, będą 

to kontrole kompleksowe. Pierwsza w Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Gołdapi 
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przeprowadzona w II i III kwartale, natomiast w III i IV kwartale w Powiatowy Urząd Pracy 

w Gołdapi. Natomiast w II i III kwaiiale odbędą się również kontrole sprawdzające 

w Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Gołdapi oraz w Zarząd Dróg Powiatowych 

w Gołdapi. Kontrola szkół niepublicznych przeprowadzona zostanie w Zakładzie 

Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku oraz Mazursko-Podlaskim Centrum Edukacji 

w Gołdapi. Kontrole dot. prawidłowości wydatkowania dotacji udzielonych z budżetu 

Powiatu Gołdapskiego obejmie Kościół parafialny p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi 

Panny w Żabinie. Kontrola Orgai1izacji pozarządowych obejmie Stowarzyszenie „Głos 

Puszczy Rominckiej", Uczniowski Klub Sportowy „Jaćwingowie" Gołdap, Rzymskokatolicka 

Parafia pod wezwaniem Narodzenia NMP w Żabinie. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego planu kontroli. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu zatwierdził 4 głosami za przy 1 osobie nieobecnej plan Kontroli 

Zarządu Powiatu na rok 2018. 

Ad.9 

Starosta Pan Andrzej Ciołek poinformował, że dostał podziękowania od WOŚP dodał 

również, że poprzedni rok był bardzo imponujący i WOŚP bardzo wsparł szpital. 

Starosta Pan Andrzej Ciołka poruszył również temat dotyczący skargi złożonej przez Pana 

Tobolsiego. Poinformował Zarząd jaki zakres obejmuje skarga i jakie zarzuty są zawarte 

w skai·dze. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek poinfom1ował również o budowa nowego posterunku policji 

w Dubeninki oraz o możliwości współfinansowania miedzy Powiatem a gminą Dubeninki 

jak również Komendą Policji zakupu sainochodu na potrzebę nowego posternnku policji 

w Dubeninkach. 

Ad.10 

Wolnych wniosków nie zgłoszono. 
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Ad.11 

Przewodniczący Zarządu podziękował członkom Zarządu za pracę. Zamknął CIX (109) 

Posiedzenie Zarządu powiatu. 

Na tym protokół zakończono. 
Protokół składa się z 8 stron kolejno ponumerowanych. 

ldapski 

p 
n,drzej Ciołek f / 

Członkowie Zarządu: 

1. Grażyna Barbara Senda ........ . 

2. Marzanna Marianna Wardzi~e skar-··· . 
. . ' . f 11 ,,1.,,~Ą/ \,1 AndrzeJ Jan Osmski ...... /1·*· v'.'. f l{'f...... .. ...... · .. · 

4. Bogdan Michnicz ...... ........... ,. '.'.:" ..................... . 

3. 

Sporządziła: Monika Bruszewska, 27.02.2018 r. 
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