
Protokół z obrad CXVI (116) posiedzenia 

Zarządu Powiatu w Gołdapi 

z dniu 24 kwietnia 2018 roku 

godz. 12Jo _ 12s4 

Ad. l 

Wicestarosta stwierdziła quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji 

- 4 członków zarządu /lista obecności w zal ączeniu - zal. nr I do protokołu/, otworzyła CXVI ( 116) 

posiedzenie Zarządu Powiatu /porządek obrad w załączeniu- zal. nr 2 do protokołu/. 

Zapytała, czy Członkowie Zarządu mają uwagi bądź sprostowania do przedstawionego 

porządku obrad. 

Uwag do porządku nie zgłoszono. 

Ad.2a 

Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska Pani Małgorzata Lenarczyk 

przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia Starosty Gołdapskiego 

i Skarbnika Powiatu Gołdapskiego do podpisania umowy o dofinansowanie zadania pn. 

„Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu 

Państwa dla miasta i gminy Gołdap" w ramach programu dotacyjnego „Ochrona przyrody

Bioróżnorodność OP-Ol", typ projektu: ,,Sporządzenie uproszczonych planów urządzania 

lasów niepaństwowych przez starostwa powiatowe" konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie !uchwala Zarządu Powiatu 

w załączeniu - zal. nr 3 do protokołu/. 

Referująca poinformowała, że został nam Jeszcze do sporządzenia jeden wieloletni plan 

uproszczenia lasów na terenie gminy i miasta Gołdap. Wartość całkowita zadania wynosi 

59 022,00 zł a wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w kwocie 7 136,00zł. 

W związku z tym jest konieczność podpisania umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony 

Środowiska na uruchomienie tych pieniążków dlatego zwróciła się prośbą o upoważnienie 

Starosty Gołdapskiego Pana Andrzeja Ciołka i Skarbnika Powiatu Panią Bożenę Radzewicz do 

podpisania tej wnowy. Dodała, że dla Gmin Dubeninki i Banie Mazurskie zostały już 

sporządzone na 1 O lat. Referująca poprosiła o przyjęcie uchwały, która została zaakceptowana 

przez Radcę prawnego i Panią Skarbnik powiatu. 



Wicestarosta zapytała, cz;y są pytania do przedstawionej uchwałę Zarządu Powiatu. 

Pytaft nie zgłoszono. 

Wicestarosta przeprowadziła głosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia 

Starosty Gołdapskiego i Skarbnika Powiatu Gołdapskiego do podpisania umowy 

o dofinansowanie zadania pn. ,,Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów 

niestanowiących własności Skarbu Państwa dla miasta i gminy Gołdap" w ramach 

programu dotacyjnego „Ochrona przyrody-Bioróżnorodność OP-01", typ projektu: 

„Sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów niepaństwowych przez starostwa 

powiatowe" konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Olsztynie. 

Ad.2b 

Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości Pani Krystyna Dąbkowska przedstawiła projekt 

uchwały projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przeznaczenia do sprzedaży 

w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości oznaczonej numerami 

geodez;yjnymi działek : 671/8; 671/10 i 671/12 o ogólnej powierzchni 0,7920 ha, położonej 

w mieście Gołdap przy ul. Lipowej .!uchwala Zarządu Powiatu w załączeniu - zal. nr 4 do prot okolu!. 

Referująca poinformowała, że dana nieruchomość położona na ulicy Lipowej w Gołdapi przy 

szpitalu i była już przedmiotem sprzedaży dla której został ogłoszony przetarg. Dodała, 

że były dwie osoby chętne, które wpłaciły wadium ale niestety nie przystąpiły do licytacji. 

Dlatego po upływie pół roku postanowiliśmy ponowme ogłosić przetarg dla 

tej nieruchomości. W związku z wydział geodezji przygotował projekt uchwały Zarządu 

Powiatu w sprawie sprzedaży tej nieruchomości, a załącznikiem tej uchwały jest wykaz 

nieruchomości który trzeba dać do publicznego wglądu na okres 6 tygodni. Referująca 

poprosiła o przyjęcie uchwały, która została zaakceptowana przez Radcę prawnego i Panią 

Skarbnik powiatu. 

Członek Zarządu Pan Bogdan Michnicz zapytał o cenę nieruchomości? 

Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości Pani Krystyna Dąbkowska Pani Krystyna 

odpowiedziała, że cena to 303 213.00 zł 
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Wicestarosta Pani Grażyna Senda zapytała czy to za wszystkie działki taka cena? 

Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości Pani Krystyna Dąbkowska odpowiedziała, że 

dana cena jest za wszystkie nieruchomości, cena jednego metra to 30.00 zł. Dodała, że teren 

jest zdewastowany, budynki to ruina. 

Sekretarz Powiatu Pani Anna Makowska zapytała kto wcześniej zgłosił się do przetargu? 

Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości Pani Krystyna Dąbkowska odpowiedziała, 

że pierwszy przetarg był 26 września 2017 r. a osoby które się zgłosiły to Pan Alojzy 

Milanowicz i Pan Wacław Kopczyf1ski. Dodała, że były również telefony. Poinformowała, 

że nawet po przetargu było dużo zainteresowanych dla których udzielała informacji. 

Dlatego postanowili ogłosić nowy (pierwszy) przetarg, który jest najbezpieczniejszy. 

Sekretarz Powiatu Pani Anna Makowska zapytała czy jest wiadome dlaczego dwaj 

zainteresowani wycofali się z przetargu? 

Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości Pani Krystyna Dąbkowska odpowiedziała, że 

trudno powiedzieć. 

Członek Zarządu Pan Bogdan Michnicz zapytał czy wadium przepadło? 

Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości Pani Krystyna Dąbkowska odpowiedziała, 

że nie przepadło dlatego, że nie przystąpił do przetargu. Dodała, że przepada tylko wtedy gdy 

zainteresowany przystąpi do przetargu. 

Wicestarosta Pani Grażyna zapytała czy jest więcej pytali? 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Wicestarosta przeprowadziła głosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwalę Zarządu Powiatu w sprawie przeznaczenia 

do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości oznaczonej 
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numerami geodezyjnymi działek: 671/8; 671/10 i 671/12 o ogólnej powierzchni 0,7920 ha, 

położonej w mieście Gołdap przy ul. Lipowej. 

Ad. 2c 

Skarbnik powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały projekt uchwały 

Zarządu Powiatu z przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu 

Gołdapskiego za I kwaiiał 2018 roku.luchwala Zarządu Powiatu w załączeniu - zal. nr 5 do protokołu/. 

Referująca poinfom1owała, że plan dochodów przedstawia planowane dochodów na dzień 

31. 03.2018r. Plan dochodów budżetu powiatu, po zmianach na dzień 31 marca 20 l 8r. wynosi 

43.156.743,00 zł. Dochody wykonano w wysokości 8.924.747,76 zł., tj. w 20,68 %. 

Plan wydatków budżetu powiatu, po zmianach na dzie11 31 marca 2018r. wynosi 46.834. 734,30 zł. 

Zrealizowano wydatki w wysokości 6.851.629,76 zł., tj. w 14,63 %. Planowany deficyt budżetu 

powiatu po zmianach, na dzie11 31 marca 2018r. wynosi 3.677.991,30 zł. Na koniec I kwartału 2018r. 

wykonano nadwyżkę budżetu w kwocie 2.073.118,00 zł.. Planowane przychody budżetu powiatu 

po zmianach na dziefi 31 marca 2018 roku wynoszą 3.677.991,30 zł, w tym 3.362.000,00 zł z tytułu 

emisji papierów wartościowych oraz 315.991,30 zł z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych. 

W I kwartale 2018 roku nie emitowano obligacji. Przychody z tytułu wolnych środków wykonano 

w kwocie 2.730.461,18 zł. W budżecie powiatu na rok 2018 nie planowano rozchodów budżetu. 

Na dzie11 31.03.2018r. ulokowano środki w kwocie 1.500.000,00 zł . W I kwartale 2018r. Powiat 

Gołdapski nie udzielał poręczeń i gwarancji. Zobowiązania z tytułu wyemitowanych papierów 

wartościowych wynoszą 8.440.000,00 zł., co stanowi 19,56% planowanych dochodów ogółem. 

W I kwartale 2018 r. nie dokonywano umorzefi nie podatkowych należności budżetowych, o których 

mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych. Referująca poprosiła o przyjęcie projektu uchwały 

z przyjęcia kwaiialnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Gołdapskiego za I kwartał 

2018 roku. 

Wicestarosta zapytała, czy są pytania. 

Pytań nie zgłoszono. 

Wicestarosta przeprowadziła głosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie z przyjęcia 

kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Gołdapskiego za I kwartał 2018 

roku. 
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Ad.2d 

Skarbnik powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały projekt uchwały 

Zarządu Powiatu z przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2017 

rok !uchwala Zarządu Powiatu w załączeniu - zal. nr 6 do protokołu/. 

Referująca poinformowała, że Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 

o finansach publicznych do 31.05.2018 trzeba podjąć uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia 

informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2017 rok. W roku 2017 zrealizowano 

dochody w wysokości 28 005 485,43 zł, co stanowi 99,53 % planu rocznego. Wydatki w roku 2017 

zrealizowano w wysokości 27 315 718,53 zł, co stanowi 92,90 % planu rocznego. Przychody budżetu 

ogółem za 2017 rok wyniosły 2 040 694,28 zł. Pochodzą w całości z wolnych środków pozostałych 

z lat ubiegłych. W 2017 roku rozchody budżetu nie wystąpiły. W roku 2017 budżet Powiatu 

Gołdapskiego zamknął się nadwyżką w kwocie 689 766,90 zł. W 2017 roku wykorzystano środki, 

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w wysokości 734 091,75zł. Na dzień 31.12.2017 r. wystąpiły 

zobowiązania wymagalne w kwocie 3 741,40 zł, wynikające z niepodjętych dojazdów na szkolenia 

zasiłków bezrobotnych oraz niepodjętego stypendium za staż przez osoby bezrobotne, wypłacanych 

przez Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi. W roku 2017 Powiat Gołdapski otrzymał środki w fonnie 

dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 1 341 307,75 zł. z kolei udzielił 

dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na kwotę 175 886,60 zł. W roku 2017 Powiat 

Gołdapski nie udzielał poręczeń i gwarancji. Dodała, że uchwała zawiera również wykaz osób prawnych 

i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie 

podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty 

w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot 

i przyczyn umorzenia. Nadmieniła, że wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek 

organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2017 roku udzielono pomocy 

publicznej stanowi załącznik nr 1 do wyżej wymienionej uchwały. Referująca poprosiła o przyjęcie 

uchwały w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2017 

rok. 

Wicestarosta zapytała, czy są pytania ? 

Pyta{1 nie zgłoszono. 

Wicestarosta przeprowadziła głosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia 

informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2017 rok. 
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Ad.3a 
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Pan Leszek Kowalewski przedstawił projekt uchwał 

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

podwójne powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 1764N Banie Mazurskie-Rogale 

o długości ok. 6,6 km"./ projekt uchwal Rady Powiatu w załączeniu - zal. nr 7 do protokołu/. 

Referujący poinformował, że przebudowa polegała będzie na podwójnym powierzchniowym 

utrwaleniu drogi powiatowej nr 1764N Banie Mazurskie -Rogale o długości ok. 6,6 km. Dodał, 

że szacowany koszt całkowity wykonania nawierzchni wynosi 500 000,00 zł. 

W tym Gmina Banie Mazurskie 150 000,00 zł a Powiat Gołdapski 350 000,00 zł. Referujący 

poprosił o przyjęcie projekt uchwał Rady Powiatu w sprawie przystąpienia do realizacji 

inwestycji. 

Wicestarosta zapytała, czy są pytania do przedstawionego projekt uchwał Rady Powiatu. 

Wicestarosta Pani Grażyna Senda zapytała czy Pani Skarbnik Bożena Radzewicz wydała 

pozytywną opinie finansową? 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz Skarbnik powiatu odpowiedziała, że op1ma 

finansowa wystąpiła z uwagami. Dodała, że na obecny moment wprowadzenie zabezpieczenia 

występuje w postaci wolnych środków i jest to jedyna alternatywa na ten moment, gdyż 

ostatecznie skończy się to najprawdopodobniej zwiększeniem deficytu i docelowo 

zwiększeniem emisji obligacji. Poinformowała, że sposób dofinansowania Gminy Banie 

Mazurskie w skali 30% obciążyła nasze dofinansowanie i złamała regułę 50% na 50% 

gdzie każda z gmin to dofinansowanie celowo finansowała. 

Wicestarosta Pani Grażyna Senda zapytała co na to powie Pan Bogdan Michnicz? 

Członek Zarządu Pan Bogdan Michnicz odpowiedział, że się cieszy z tego co się udało zrobić. 

Dodał, że przez tą kadencję w tej gminie nic nie zrobiliśmy. 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Wicestarosta przeprowadziła głosowanie. 
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Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwał Rady Powiatu w sprawie 

przystąpienia do realizacji inwestycji pn. ,,Przebudowa poprzez podwójne 

powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 1764N Banie Mazurskie-Rogale 

o długości ok. 6,6 km". 

Ad.3 b 

Skarbnik powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu 

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego 

na lata 2018 - 2033./ projekt uchwal Rady Powiatu w załączeniu -zal. nr 8 do protokołu/. 

Refemjąca poinformowała, że zmiana polega na zaakceptowaniu zadania polegającego 

na realizacji inwestycji pn. ,,Przebudowa poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie drogi 

powiatowej m 1764N Banie Mazurskie-Rogale o długości ok. 6,6 km". W związku 

z powyższym w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się wolne środki na pokrycie 

realizacji tego zadania w wysokości 350 000.00 zł. Dodała, że wolne środki wynoszą 

665 991.30 zł. Wynik budżetu to 4 027 991,30 zł i jest to decyfit, który na chwilę obecną jest 

planowany do pokrycia z emisji obligacji w wysokości 3 362 000,00 zł oraz poprzez wprowadzenie 

wolnych środków. Są to zmiany wprowadzane od ostatniej podejmowanej uchwały przez Zarządu 

Powiatu. 

Wicestarosta zapytała, czy są pytania. 

Pytań nie zgłoszono. 

Wicestarosta przeprowadziła głosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwał Rady Powiatu w sprawie zmian 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2018 - 2033. 

Ad. 3 c 

Skarbnik powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu 

w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2018 - /projekt uchwal Rady Powiatu w załączeniu - zal. nr 

9 do protokołu/. 

Refemjąca poinformowała, że zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 625 040,00 

zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu powiatu po zmianie 
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wynoszą 44 132 859,00 zł, z tego: dochody bieżące 28 385 596,72 zł; dochody majątkowe 

15 747 262,28 zł. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 975 040,00 zł zgodnie 

z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą 48 

160 850,30 z tego: wydatki bieżące w wysokości 28 304 201,63 zł, wydatki majątkowe w 

wysokości 19 856 648,67 zł. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku 

po zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. Pozostałe wydatki majątkowe 

w 2018 r. stanowi załącznik Nr 3a do niniejszej uchwały. Wydatki na progran1y i projekty 

realizowane ze środków pochodzących z :funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz 

pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie 

z załącznikiem Nr 4. Dochody i wydatki związane z realizacją: zadań z zakresu administracji 

rządowej i im1ych zada.ii zleconych jednostce sa111orządu terytorialnego odrębnymi ustawa111i, 

zgodnie z załącznikiem Nr 5, zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między 

jednostka111i sa111orządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6. Deficyt budżetu powiatu 

w wysokości 4 027 991,30 zł zostanie pokryty przychodan1i pochodzącymi z emisji obligacji 

w kwocie 3 362 000,00 zł oraz wolnymi środkami z lat poprzednich w kwocie 665 991,30 zł. 

Przychody budżetu w wysokości 4 027 991,30 zł, rozchody w wysokości 0,00 zł, zgodnie 

z załącznikiem m 7. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz 

emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na: sfinansowanie przejściowego deficytu 

budżetu w kwocie do 3 OOO 000,00 zł. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 

do 3 362 000,00 zł. Zestawienie plai10wanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu 

Gołdapskiego, zgodnie z załącznikiem Nr 8. 

Wicestarosta Pani Grażyna Senda zapytała, czy są pytania przedstawionego projektu 

uchwały Rady Powiatu? 

Pytań nie zgłoszono. 

Wicestarosta przeprowadziła głosowai1ie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwał Rady Powiatu w sprawie zmian 

budżetu powiatu w roku 2018. 

Ad.4 

Spraw bieżących nie zgłoszono 
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Ad. 5 

Wolnych wniosków nie zgłoszono. 

Ad.6 
Wicestarosta podziękowała Członkom Zarządu za pracę. Zamknęła CXVI ( 116 ) posiedzenie 

Zarządu Powiatu. 

Na tym protokół zakończono. 
Protokół składa się z 9 stron kolejno ponumerowanych. 

Protokołowała: Monika Bruszewska, 24.04.2018 r. 

Starosta f}yldapski 

~ /1)" 
A'ndrzej Ciołek fi 
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