
Ad.1 

Protokół z XCIV(94) posiedzenia 

Zarządu Powiatu w Gołdapi. 

w dniu 18 października 2017 roku 

godz. 09°0-0959 

Wicestarosta stwierdziła quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji 

- 4 członków zarządu /lista obecności w załączeniu - zal. nr 1 do protokołu/, otworzyła XCIV (94) 

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

zmiany poprzez dodanie punktu 7 w brzmieniu: !zmiany do porządku obrad w załączeniu 

- zal. nr 3 do protokołu!. 

- Zatwierdzenie preliminarza kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gołdapi 

na2018 r. 

Uwag do porządku nie zgłoszono. 

Zarząd przyjął jednogłośnie porządek obrad ze zmianami. 

Ad.2 

Wiceprzewodnicząca poinformowała, iż protokoły z XC (90), XCI (91), oraz XCII (92) 

posiedzenia Zarządu Powiatu były wyłożone do wglądu oraz przesłane drogą elektroniczną. 

Wiceprzewodnicząca Zarządu zapytała, czy Członkowie Zarządu mają uzupełnienia bądź 

sprostowania do protokołów. 

Uwag nie zgłoszono. 

Zarząd Powiatu 4 głosami za, przy 1 osobie nieobecnej przyjął protokoły z XC (90), 

XCI (91), oraz XCII (92) posiedzenia Zarządu Powiatu. 

Ad.3 

Główny Specjalista ds. Edukacji Pani Iwona Zegarowicz przedstawiła informację o stanie 

realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017, w tym o wynikach sprawdzianów 

i egzaminów zewnętrznych. !informacja w załączeniu- zal. nr 4 do protokołu! 



Referująca poinformowała, iż obowiązek sporządzania i przedstawienia niniejszej informacji 

Radzie Powiatu wynika z dyspozycji art. 11 ust. 7 z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo 

oświatowe. Akty prawne określające zadania oświatowe powiatu: ustawa o samorządzie 

powiatowym , ustawa o systemie oświaty, ustawa Karta Nauczyciela, ustawa Prawo 

Oświatowe. W roku szkolnym 2016/2017 powiat gołdapski był organem prowadzącym dla 

czterech szkół i placówek oświatowych, dla Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II, 

Zespołu Szkół Zawodowych, Zespołu Placówek Edukacyjno- Wychowawczych oraz dla Poradni 

Psychologiczno- Pedagogicznej. W Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Gołdapi 

mieliśmy 215 uczniów, w Zespole Szkół Zawodowych 392 uczniów z czego: 211 uczniów 

Technikum, 83 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej, 81 uczniów Szkoły Policealnej oraz 

17 uczniów Licernn Ogólnokształcącego Zaocznego. W Zespole Placówek Edukacyjno

Wychowawczych mieliśmy 259 uczniów z czego: 11 uczniów w oddziale Przedszkolnym, 

33 uczniów w Szkole Podstawowej, 20 uczniów w Gimnazjum, 19 uczniów w Szkole Specjalnej 

Przysposabiającej do Pracy, 25 uczniów w internacie, 133 uczniów w Wczesnym Wspomaganiu 

rozwoju dziecka, oraz 18 uczniów w Bursie Szkolnej wraz ze Szkolnym Schroniskiem 

Młodzieżowym. Ponadto w powiecie w roku szkolnym 2016/2017 funkcjonowały 

ponadgimnazjalne szkoły niepubliczne, posiadające uprawnienia szkół publicznych, prowadzone 

przez dwa organy a dotowane przez powiat gołdapski z subwencji oświatowej ogólnej 

przekazywanej jednostce samorządu terytorialnego. Liczba uczniów w Zakładzie Doskonalenia 

Zawodowego w Białymstoku z siedzibą w Gołdapi wynosiła w roku ubiegłym 22, natomiast 

w Mazursko- Podlaskim Centrum Edukacji w Gołdapi 129 uczniów. Procentowy udział uczniów 

w Zespole Placówek Edukacyjno- Wychowawczych wynosi 30 %, w Liceum Ogólnokształcącym 

im. Jana Pawła II 25 %, natomiast w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi 45 %. Jeśli chodzi 

o stopnie awansu nauczycieli to w Liceum Ogólnokształcącym mieliśmy 1. Nauczyciela 

kontaktowego, 6 nauczycieli mianowanych i 16 nauczycieli dyplomowanych. W Zespole Szkół 

Zawodowych mieliśmy 3 nauczycieli kontaktowych, 12 nauczycieli minowanych i 23 nauczycieli 

dyplomowanych. W Zespole Placówek Edukacyjno- Wychowawczych mieliśmy 2 nauczycieli 

stażystów, 7 nauczycieli kontraktowych, 8 nauczycieli mianowanych i 23 nauczycieli 

dyplomowanych. W Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej 2 nauczycieli kontalctowych, 

2 nauczycieli mianowanych, oraz 5 nauczycieli dyplomowanych. W roku 2017 zanotowaliśmy 

zwiększenie subwencji, spowodowane większą ilością uczniów, subwencja wynosiła 

8 430 291,00 zł. W roku szkolnym 2016/2017 Liceum Ogólnokształcące generowało swoje 

wydatki w wysokości 1 665 121,65 zł, Zespół Szkół Zawodowych- 2 843 872,69 zł, Zespół 

Placówek Edukacyjno-Wychowawczych- 3 726 847,72 zł, Poradnia Psychologiczno 

- Pedagogiczna- 609 841,30 zł. Kaiia nauczyciela uprawnia do otrzymywania dodatków i tak 
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w roku szkolnym 2016/2017 Liceum Ogólnokształcące otrzymało 19 269 ,60 zł dodatku, Zespół 

Szkół Zawodowych- 69 321,00 zł, Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych 

- 224 302,93 zł, Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna-27 951,11 zł. Dwóch uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych otrzymało na rok szkolny 2016/2017 Stypendium Starosty Gołdapskiego. 

Starosta docenił najlepszych uczniów z Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Gołdapi 

oraz Zespohl Szkół Zawodowych w Gołdapi. Egzamin gimnazjalny był przeprowadzany 

w Zespole Placówek Edukacyjno- Wychowawczych. Część humanistyczna zalcres: historia 

i wiedza o społeczeństwie na poziomie 53,30%, język obcy nowożytni- 63,30%, część 

humanistyczna zakres: język polski- 48,60 %, część matematyczno przyrodnicza zalaes: 

przedmioty przyrodnicze- 43,40 %, część matematyczno- przyrodnicza zakres: matematyka-

29,00 %. Liczba uczniów przystępujących do egzaminu maturalnego w poszczególnych 

szkołach: w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II- 74 uczniów, w Liceum 

Ogólnokształcącym Zaocznym Mazursko- Podlaskiego Centrum Edukacji- 6 uczniów, 

w Technikum Zespohl Szkół Zawodowych w Gołdapi- 39 uczniów, w Liceum 

Ogólnokształcącym Zaocznym Zespołu Szkół Zawodowych- 5 uczniów. Jeśli chodzi 

o zdawalność matury w poszczególnych szkołach w miesiącu maj/czerwiec prezentuję się ona 

następująco: w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła maturę zdało 66 uczniów, matury 

nie zdało 8 uczniów. W Technikum Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi maturę zdało 

16 uczniów, matury nie zdało 23 uczniów. W Ogólnokształcącym Zaocznym Mazursko 

- Podlaskiego Centrum Edukacji maturę zdała 1 osoba, matury nie zdało 3 uczniów. W Liceum 

Ogólnokształcącym Zaocznym Zespohl Szkół Zawodowych maturę zdała 1 osoba, matury nie 

zdało 4 uczniów. Wyniki egzaminu maturalnego przeprowadzonego w sierpniu prezentuje się 

następująco: w szkołach niepublicznych zdawalność pozostała bez zmian, w Zespole Szkół 

Zawodowych w Gołdapi- 23 uczniów, w Liceum Ogólnokształcącym nie udało się poprawić 

matury tylko 4 osobom. Zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe jest 

dość duża. Prawie 80% zdawalności w jeśli chodzi o technika logistyka blisko 70% w kolejnej 

specjalizacji technika logistyka, technik budownictwa blisko 67%, mechanik pojazdów 

samochodowych 50% zdawalność, kucharz 92% zdawalności, technik mechanik 80% 

zdawalności, opiekun medyczny 100% zdawalności, technik BHP blisko 93% zdawalności, 

technik obshlgi turystycznej 57% zdawalności, kolejna specjalizacja technika obshlgi turystycznej 

na poziomie blisko 88%, jeszcze jedna specjalizacja technika logistyka na poziomie blisko 62%. 

Wiceprzewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionej informacji. 
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Wicestarosta Pani Grażyna Senda zapytała, czy subwencja w ubiegłym roku była zwiększona 

w porównaniu z rokiem 2016, a jak jest w tej chwili? 

Główny Specjalista ds. Edukacji Pani Iwona Zegarowicz odpowiedziała, że jest spadek. 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz wspomniała, iż Pani Iwona przekazuje informacje 

dotyczące przełomu roku, nie dotyczy to roku budżetowego, w którym kwoty układają się w 

inny sposób. 

Główny Specjalista ds. Edukacji Pani Iwona Zegarowicz powiedziała, iż prawo oświatowe nie 

zazębia się z ustawą o finansach publicznych. 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz zaznaczyła, iż subwencję należałoby podzielić na 

poszczególne okresy szkolne. 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Wiceprzewodnicząca rozpoczęła głosowanie. 

Zarząd Powiatu przyjął informację o stanie :realizacji zadań oświatowych w :roku 

szkolnym 2016/2017, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych. 

Ad.4 

W zastępstwie Naczelnika Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Inspektor Wydziału 

Promocji i Rozwoju Powiatu Pani Anna Podciborska przedstawiła wniosek Wojewódzkiej 

Biblioteki Publicznej w Olsztynie o zwiększenie zaplanowanej kwoty na prowadzenie 

i realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej w 2018 r. oraz obowiązku 

poinformowania Burmistrza Gołdapi o planowanie wysokości dotacji na ten cel na rok 

następny. !wniosek w załączeniu- zal. nr 4 do protokołu/ 

Referująca poinformowała, iż zgodnie z podpisanym porozumieniem na prowadzenie 

Biblioteki Powiatowej z gminą Gołdap mamy obowiązek poinformowania gminy 

o planowanej wysokości dotacji. W tym czasie, kiedy przygotowywałam wniosek, wpłynęła 

do nas prośba Wojewódzkiej Biblioteki o zwiększenie tej dotacji, ale również w tym czasie 

wpłynęło pismo o zwiększenie dotacji od Burmistrza. Burmistrz prosi o konlaetną kwotę, 
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prosi o zwiększenie tej dotacji do 15 000,00 zł. W zeszłym roku to była kwota 10 000,00 zł, 

natomiast w roku 2015 była to kwota 5 000,00 zł. 

Wiceprzewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego wniosku. 

Wicestarosta Pani Grażyna Senda powiedziała, iż widzi dokument podpisany przez Panią 

Skarbnik, która rekomenduje aby dotacja została na obecnym poziomie, nie zwiększając 

jej o 5 000,00 zł. 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz zaznaczyła, iż w roku 2017 przyjęliśmy 

o 5 000,00 zł większą dotację do poprzedniego roku. Powinniśmy utrzymywać wydatki 

bieżące w mniejszym stopniu, oczywiście postaram się zaakceptować każdą decyzję Zarządu. 

Członek Zarządu Pani Marzanna Wardziejewska zapytała, jakie jest uzasadnienie Pana 

Bmmistrza. 

Sekretarz Powiatu Pani Anna Makowska dopowiedziała, iż kwota 1 O OOO, 00 zł 

jest niewystarczająca, by w optymalny sposób realizować określone w porozumieniu zadania. 

Inspektor Wydziału Promocji 1 Rozwoju Pani Anna Podciborska powiedziała, 

iż ze sprawozdania które otrzymujemy co roku wynika, że koszt prowadzenia biblioteki 

to koszt 755 000,00 zł. Ta nasza dotacja jest faktycznie niska w stosunku do środków jakie 

gmina przekazuje na prowadzenia biblioteki. 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz powiedziała, iż wydatki bieżące stanowią duże 

obciążenie dla powiatu i stąd taka rekomendacja. Natomiast wpłynęły pisma od Wojewody 

i Pana Burmistrza i należy jeszcze raz rozpatrzyć tę decyzję. Przy obciążeniu 750 000,00 zł 

wydatków ponoszonych przez Gminę Gołdap myślę, że jest to słuszna prośba gminy 

w stosunku do powiatu odnośnie zwiększenia dotacji. Oby nie było tak, że rok rocznie 

będziemy musieli zwiększać naszą dotację. 

Wicestarosta Pani Grażyna Senda zapytała, jeśli w tej chwili odnieślibyśmy się do tego 

wniosku to co na to Pani Skarbnik. 
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Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz powiedziała, iż postara się to w projekcie budżetu 

na rok 2018 ująć. 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Wiceprzewodnicząca rozpoczęła głosowanie. 

Zarząd Powiatu rozpatrzył pozytywnie 4 głosami za, przy 1 osobie nieobecnej wniosek 

Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie o zwiększenie zaplanowanej kwoty 

na prowadzenie i realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej w 2018 r. 

oraz obowiązku. poinformowania Burmistrza Gołdapi o planowanie wysokości dotacji 

na ten cel na rok następny w kwocie 15 000,00 zł. 

Ad.Sa 

Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno- Wychowawczych w Gołdapi Pani Anna Kuskowska 

przedstawiła uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zwolnienie 

wychowanków Bursy Szkolnej w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych 

w Gołdapi z opłaty za zakwaterowanie. /uchwala Zarządu Powiatu w załączeniu- zal. nr 5 do protokołu/ 

Referująca poinformowała, iż miesięczna opłata za zakwaterowanie w roku szkolnym 

2017/2018 w Bursie Szkolnej wynosi 40 zł. Wychowanków nie stać na zapłacenie tej kwoty 

ze względu na trudną sytuację bytową ich rodzin. Obowiązujące od 01.10.2015 r. kryterium 

dochodowe na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie 

zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadcze11 pieniężnych z pomocy 

społecznej wynosi dla osoby samotnie gospodarującej 634,00 zł, a dla osoby w rodzinie 

514,00 zł. Rodziny wychowanków nie osiągają wyżej wymienionych kwot. W związku 

z trndnościami finansowymi w regulowaniu zobowiązań za pobyt w placówce, 

wychowankowie planują rezygnację z zamieszkania w bursie. Odejście wychowanków 

z Bursy Szkolnej będzie skutkowało zmniejszeniem kwoty subwencji oświatowej 

przynależnej placówce i spowoduje wzrost kosztów utrzymania bursy. 

Wiceprzewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionej uchwały Zarządu Powiatu. 

Pytań nie zgłoszono. 

Wiceprzewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 
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Zarząd Powiatu. podjął 4 głosami za, przy 1 osobie nieobecnej uchwałę Zarządu Powiatu 

w sprawie wyrażenia zgody na zwolnienie wychowanków Bursy Szkolnej w Zespole 

Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi z opłaty za zakwaterowanie. 

Ad.Sb 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie 

wprowadzenia Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu /uchwala Zarządu Powiatu w załączeniu- zal. nr 6 do protokołu/. 

Refemjąca poinformowała, iż Na podstawie art. 15a ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. 

o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2017 r., poz. 1049), 

organ samorządu terytorialnego zobowiązany został do opracowania instrukcji postępowania 

w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Zgodnie z art. 15a 

ust. 1 w/w ustawy, jednostki współpracujące są obowiązane, w granicach swoich ustawowych 

kompetencji, współpracować z Generalnym Inspektorem w zakresie zapobiegania przestępstwom, 

o których mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego, przez: niezwłoczne powiadamianie 

Generalnego Inspektora o podejrzeniu popełnienia prania pieniędzy oraz finansowania 

terroryzmu, przekazywanie potwierdzonych kopii dokumentów dotyczących transakcji, 

co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw, o których 

mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego, oraz informacji o stronach tych transakcji. 

Za jednostki współpracujące w świetle przepisów w/w ustawy rozumie się organy administracji 

rządowej i samorządu terytorialnego oraz inne palistwowe jednostki organizacyjne, a także 

Narodowy Bank Polski, Komisję Nadzom Finansowego i Najwyższą Izbę Kontroli. 

Wprowadzenie instmkcji stanowi realizację obowiązków, wynikających z powyższych przepisów. 

Wiceprzewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionej uchwały Zarządu Powiatu. 

Pytań nie zgłoszono. 

Wiceprzewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

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

w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu. 

pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 
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Ad.Sc 

Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości Pani Krystyna Dąbkowska przedstawiła 

uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie nabycia do zasobu Powiatu Gołdapskiego w drodze 

bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej Skarbu Państwa oznaczonej numerem 

geodezyjnym działki 1464 o powierzchni 0,1718 ha, położonej w Gołdapi przy ul. 11-go 

Listopada 1, za cenę niższą niż jej wartość rynkowa /uchwala Zarządu Powiatu w załączeniu 

- zal. nr 7 do protokołu/. 

Referująca poinformowała, iż Wojewoda Warmińsko - Mazurski Zarządzeniem Nr 257 

z dnia 18 września 2017 r. wyraził zgodę Staroście Gołdapskiemu, wykonującemu zadania 

z zakresu administracji rządowej, na sprzedaż dla Powiatu Gołdapskiemu nieruchomości 

zabudowanej Skarbu Państwa, oznaczonej numerem geodezyjnym 1464 o powierzchni 0,1718 

ha (KW OLlC/00003863/9), położoną w Gołdapi przy ul. 11-go Listopada 1, za cenę niższą 

niż jej wartość rynkowa, tj. za cenę 5.000,00 zł. Jest to nieruchomość, dla której Starosta 

Gołdapski decyzją Nr GN.6844.26.2016.AF z dnia 2 marca 2017 r. wygasił trwały zarząd dla 

Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Na działce znajduje się: murowany 

dwukondygnacyjny budynek administracyjny, parterowy niepodpiwniczony murowany 

budynek garażowy, garaż blaszanym o konstrukcji stalowej oraz stalową wiatą garażową, 

krytą blachą trapezową. Szacowana wartość zabudowanej nieruchomości wynosi około 

500 000,00 zł zł. 

Wiceprzewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionej uchwały Zarządu Powiatu. 

Pytań nie zgłoszono. 

Wiceprzewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

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

w sprawie nabycia do zasobu Powiatu Gołdapskiego w drodze bezprzetargowej 

nieruchomości zabudowanej Skarbu Państwa oznaczonej numerem geodezyjnym działki 

1464 o powierzchni 0,1718 ha, położonej w Gołdapi przy ul. 11-go Listopada 1, za cenę 

niższą :niż jej wartość rynkowa. 

Ad.6a 

Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Pani Marta Wiszniewska przedstawiła projekt 

uchwały Rady Powiatu w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i jego 

parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia 

8 



od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdów w roku 2018 /projekt uchwały Rady Powiatu 

w załączeniu- zał. nr 8 do protokołu/. 

Referująca poinformowała, iż ustawa prawo o ruchu drogowym nakłada co rocznie, aby Rada 

Powiatu ustalała stawki za usunięcie i parkowanie pojazdu w danym roku. Tych pojazdów, 

które zostały usunięte w myśl art. 130a prawo o ruchu drogowym. Te stawki, które ustala 

Rada nie mogą być wyższe niż stawki, którę są publikowane przez Ministra Finansów 

w Monitorze Polskim, te maksymalne stawki uchwalane są na dany rok. My w swojej 

uchwale proponujemy maksymalne stawki, które Minister Finansów już w tym roku 

opublikował i one zwiększają się trochę do roku ubiegłego. Za usunięcie pojazdu z drogi 

na koszt właściciela: za rower- zwiększa się stawka o 3,00 i wynosi 113,00 zł., za motocykl 

zwiększa się o 5,00 zł i wynosi 223,00 zł, za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej 

do 3,5 t zwiększa się o 10,00 zł, czyli 486,00 zł, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej 

powyżej 3,5 t zwiększa się o 12,00 zł, czyli 606,00 zł. pojazd powyżej 7,5 t do 16 to 16,00 zł, 

czyli 857,00 zł oraz pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t zwiększa się 

o 24,00 zł, czyli 1263,00 zł. Pojazd przewożący materiały niebezpieczne zwiększa się 

o 29,00zł, czyli 1537,00 zł. Za przechowywanie pojazdu za: rower, motocykl, pojazd o masie 

3,5 t i pojazd o dopuszczalnej masie powyżej 3,5 t zwiększa się o 1,00 zł, czyli to jest 

20,00-52,00 zł. Pojazd o dopuszczalnej masie 7,5 do 16 t zwiększa się o 2,00 zł, czyli 

75,00 zł. pojazd o dopuszczalnej masie powyżej 16 t zwiększa się o 3,00 zł i wynosi 136,00 zł 

i pojazd przewożący materiały niebezpieczne zwiększa się o 4,00 zł, czyli 200,00 zł za dobę. 

Wiceprzewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady 

Powiatu. 

Pytań nie zgłoszono. 

Wiceprzewodnicząca przeprowadziła głosowanie 

Zarząd Powiatu przyjął 4 głosami za, przy 1 osobie nieobecnej projekt uchwały Rady 

Powiatu w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i jego parkowanie 

na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia 

od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdów w roku 2018. 
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Ad.6b 

Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska Pani Małgorzata Lenarczyk 

przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat za ustmięcie 

i przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego na 2018 rok /projekt uchwały Rady 

Powiatu w załączeniu- zal. nr 9 do protokołu/. 

Referująca poinformowała, iż zgodnie z art. 30 ust. 3 i 4 usuwarue statków lub innych 

obiektów pływających oraz prowadzenie strzeżonego portu lub przystani należy do zadań 

własnych powiatu. Rada Powiatu zgodnie z art. 31 ust. I, ustala corocznie, w drodze uchwały, 

wysokość opłat za usunięcie i przechowywanie obiektów pływających zgodnie z art. 31 ust. 4 

cytowanej ustawy. Ustalone przez radę powiatu stawki nie mogą być wyższe 

niż maksymalne, które ogłoszoną są na każdy rok kalendarzowy przez ministra właściwego 

do spraw finansów publicznych w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski" Minister wydał obwieszczenie w dniu 20 lipca 

2017 r., zostało ono ogłoszone w Monitorze Polskim pod poz. 769 w dniu 2 sierpnia 2017 r. 

Mając na uwadze ustawowy obowiązek ustalania przez radę powiatu wysokości opłat 

za usunięcie i przechowywanie sprzętu pływającego proponuję uchwalenie zaproponowanych 

opłat i kosztów. 

Wiceprzewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady 

Powiatu. 

Pytań nie zgłoszono. 

Wiceprzewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

Zarząd Powiatu przyjął 4 głosami za, przy 1 osobie nieobecnej projekt uchwały Rady 

Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statku 

lub innego obiektu pływającego na 2018 rok. 

Ad.6c 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu 

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 

2017-2033/projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu- zal. nr JO do protokołu/. 

Referująca poinformowała, iż wieloletnia prognoza finansowa odzwierciedla aktualny stan 

budżetu powiatu po dokonanych zmianach: Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 
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40 982,70 zł i po zmianach wynosi 27 574 421,64 zł. Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 

40 982,64 zł i po zmianach wynosi 29 255 091,64 zł. Deficyt budżetu powiatu po zmianie 

wynosi 1 680 670,00 zł. Przychody ulegają zmianie i wynoszą 1 680 670,00 zł. Rozchody 

0,00 zł 

Wiceprzewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady 

Powiatu. 

Pytań nie zgłoszono. 

Wiceprzewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

Zarząd Powiatu przyjął 4 głosami za, przy 1 osobie nieobecnej projekt uchwały Rady 

Powiatu w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego 

na lata 2017-2033. 

Ad.6d 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu 

w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 201 7 rok. /projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu 

- zal. nr 11 do protokołu!. 

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

planu finansowego dochodów o kwotę 44 989,91 zł celem urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb. 

W rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne" dokonuje się zwiększenia planu finansowego 

dochodów jednostki o kwotę 1 090,40 zł zgodnie z decyzją Nr FK 237/2017 z dnia 27 września 2017 

r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego odnośnie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały 

edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. W rozdziale 80195 „Pozostała działalność" dokonuje się 

zmniejszenia planu finansowego dochodów o kwotę 36 040,91 zł w związku ze złożeniem nowego 

wniosku o dofinansowanie projektu „Szkoła naszych Oczekiwaf1". W rozdziale 85156 „Składki na 

ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia 

zdrowotnego" dokonuje się zmniejszenia planu finansowego dochodów o kwotę 127 486,00 zł 

zgodnie z decyzją Nr FK 244/2017 z dnia 4 października 2017 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 

w związku z nadwyżką środków na zadania związane z opłaceniem składek na ubezpieczenia 

zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. W rozdziale 85218 

„Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie" dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów 

o kwotę 4 787,00 zł zgodnie z decyzją Nr FK 253/2017 z dnia 6 października 2017 r. na wypłatę 

dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną 
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w środowisku w roku 2017. W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze" dokonuje się zwiększenia planu 

finansowego dochodów jednostki o kwotę 17 849,00 zł zgodnie z decyzją Nr FK 219/2017 z dnia 

29 września 2017 r. Wojewody Warmi1'1sko-Mazurskiego dotyczącą realizacji świadczenia 

wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci oraz na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie 

z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W rozdziale 85403 

„Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze" dokonuje się zwiększenia planu :finansowego jednostki 

o kwotę 3 959,90 zł tytułem pokrycia kosztów związanych z zaistniała szkodą na naprawę 

uszkodzonego mienia oraz na finansowanie dożywiania dzieci w szkołach. W rozdziale 60014 

„Drogi publiczne powiatowe" dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów jednostki 

o kwotę 48 368,00 zł uzyskanych z tytułu kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia 

zarządcy drogi, z tytułu dochodów uzyskanych na podstawie wydanych decyzji za zajęcie pasa 

drogowego pod reklamę, roboty budowlane oraz za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej 

w pasie drogowym, z tytułu refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi wynagrodzenia wraz 

z pochodnymi dla osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz w ramach robót 

publicznych. Plan dochodów budżetu powiatu zmniejsza się per saldo o kwotę 40 982,70 zł. 

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe" dokonuje się zmniejszenia planu finansowego 

wydatków o kwotę 67 567,00 zł celem urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb. W rozdziale 70005 

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami" dokonuje się przesunięcia środków w ramach planu 

finansowego o kwotę 5 000,00 zł w celu pokrycia kupna dla Powiatu Gołdapskiego nieruchomości 

zabudowanej Skarbu Państwa przy ul. 11-go listopada. W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe" 

dokonuje się zmniejszenia planu finansowego wydatków o kwotę per saldo 8 009,09 zł celem 

urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb. W rozdziale 75212 „Pozostałe wydatki obronne" 

dokonuje się przesunięcia środków w ramach planu finansowego wydatków jednostki o kwotę 

300,00 zł w związku z przyznaną refundacją na zakup 3 sztuk latarek, które stanowić będą niezbędne 

wyposażenie teczek kurierów Starostwa Powiatowego w Gołdapi. W rozdziale 75414 „Obrona 

cywilna" dokonuje się przesunięcia środków w ramach planu finansowego wydatków o kwotę 

510,00 zł w związku z organizacją dwudniowych warsztatów dla fonnacji OC z zakresu postępowania 

z gazem LPG. W rozdziale 75495 „Pozostała działalność" dokonuje się przesunięcia środków w planie 

finansowym jednostki o kwotę 1 050,00 zł w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 

Nr FK 174/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r. na wydatki związane z realizacją projektu „Razem pod 

parasolem prawa" dofinansowanego w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości 

i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017-priorytet 

,,Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży". W rozdziale 7 5 818 

„Rezerwy ogólne i celowe", zgodnie z postanowieniami Zarządu Powiatu, rozwiązuje się rezerwę 

celową przeznaczoną na wydatki oświatowe i dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami 

i paragrafami w części dotyczącej kwoty 8 400,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planów 

12 



finansowych w jednostkach oświatowych w tym: na wypłatę nagród Starosty z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej dla nauczycieli: Zespół Szkół Zawodowych - 4 200,00 zł, Zespół Placówek Edukacyjno 

- Wychowawczych - 4 200,00 zł. W rozdziale 80195 „Pozostała działalność" dokonuje się 

zmniejszenia planu finansowego wydatków o kwotę per saldo 329 112,85 zł celem zabezpieczenia 

wynagrodzeń w jednostkach oświatowych oraz w związku z urealnieniem planu finansowego 

dotyczącego projektu pn.: "Szkoła naszych oczekiwań" zgodnie ze zmienionym wnioskiem 

o dofinansowanie. W rozdziale 90008 „Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu" dokonuje 

się zmniejszenia planu finansowego wydatków o kwotę 20 000,00 zł celem urealnienia planu 

do rzeczywistych potrzeb. W rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków 

z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" dokonuje się przesunięcia środków w ramach planu 

finansowego o kwotę 1 325,00 zł celem urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb. W rozdziale 

85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem 

ubezpieczenia zdrowotnego" dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 48,00 zł 

w związku z otrzymaną decyzją na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nieobjęte 

obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. W rozdziale 85205 "Zadania w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie" dokonuje się przesunięcia w ramach planu finansowego jednostki o kwotę 

6,00 zł w związku z koniecznością zapewnienia środków na zakup materiałów potrzebnych podczas 

realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego w PCPR w Gołdapi. W rozdziale 85218 „Powiatowe 

centra pomocy rodzinie" dokonuje się przesunięcia planu finansowego wydatków o kwotę 472,00 zł 

celem urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb. W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze" dokonuje 

się zmniejszenia planu finansowego wydatków o kwotę per saldo 26 651,00 zł. Zwiększenie dotacji 

wynikające z decyzji Wojewody przeznacza się na wypłaty dodatku wychowawczego rodzinom 

zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka. Przesunięcie środków w ramach posiadanego 

planu umożliwi zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń dla koordynatorów rodzinnej pieczy 

zastępczej. Zmniejszenia wynikają m.in .. ze spadku wypłacanych świadczeń rodzinom prowadzącym 

rodzinne domy dziecka i pomocom domowym w RDD. W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe 

Państwowej Straży Pożarnej" dokonuje się przesunięcia środków w ramach planu finansowego 

jednostki o kwotę 16 616,00 zł. Powyższe zmiany są niezbędne dla prawidłowego realizowania zadań 

nałożonych na jednostkę. W rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące" dokonuje się zwiększenia 

planu finansowego wydatków jednostki o kwotę 4 013,00 zł, w tym: o kwotę 2 513,00 zł celem 

zapewnienia opieki zdrowotnej dla nauczycieli oraz o kwotę 1 500,00 zł w związku z potrzebą zakupu 

niezbędnych materiałów oraz zapewnienia szkoleń pracownikom. W rozdziale 80130 

„Szkoły zawodowe" dokonuje się zwiększenia planu finansowego jednostki o kwotę per saldo 

215 213,00 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 3 652,00 zł w związku ze złożeniem wniosków przez 

6 nauczycieli (w tym 5 emerytów) o przyznanie dofinansowania z Funduszu Zdrowotnego zgodnie 

z Uchwałą Nr VIII/33/2015 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie Regulaminu 

Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli szkół i placówek prowadzących Powiat Gołdapski; 
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zwiększenia o kwotę 93 615,00 zł w związku z przeliczeniem wynagrodzeń na paragrafach 

płacowych, zwiększenia o kwotę 7 964,00 zł z tytuhi zużycia wody oraz odprowadzenia ścieków 

w związku z awarią sieci wodociągowej na posesji szkoły, zwiększenia o kwotę 109 982,00 zł 

w związku z koniecznością realizacji zadania pn.: Modernizacją oświetlenia w salach 

lekcyjnych i pozostałych pomieszczeniach w budynku nr 1 i budynku nr 2" zgodnie z Decyzją 

Warmińsko-Mazurskiego Pm'istwowego Inspektora Sanitarnego. Jednocześnie dokonuje się 

przesunięcia środków w ramach planu finansowego wydatków o kwoty I 450,00 zł w związku 

z mniejszym naborem uczniów. W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" 

dokonuje się przesunięcia środków w ramach planu finansowego o kwotę 360,00 zł celem 

urealnieniem planu do rzeczywistych potrzeb. W rozdziale 80102 „Szkoły Podstawowe specjalne" 

dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 255 395,40 zł celem zabezpieczenia 

środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz z tytuhi wyposażenia szkół 

w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe zgodnie decyzją Wojewody 

Warmińsko-Mazurskiego nr FK 237/2017. W rozdziale 80111 „Gimnazja specjalne" dokonuje się 

zmniejszenia planu finansowego wydatków jednostki o kwotę per saldo 3 815,00 zł i dokonuje się 

przesunięcia tych środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze1'i. W rozdziale 80134 

„Szkoły zawodowe specjalne" dokonuje się zmniejszenia planu finansowego wydatków jednostki 

o kwotę per saldo 40 758,00 zł w celu urealnienia wydatków do rzeczywistych potrzeb. W rozdziale 

8014 7 „Biblioteki pedagogiczne" dokonuje się przesunięcia środków w ramach planu finansowego 

o kwotę 365,00 zł celem urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb. W rozdziale 80149„Realizacja 

zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 

w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach 

wychowania przedszkolnego" dokonuje się zwiększenia planu finansowego jednostki o kwotę 

23 711,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze11. 

W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze" dokonuje się zwiększenia planu 

finansowego wydatków o kwotę per saldo 32 839,90 zł celem zabezpieczenia środków na 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń a także tytułem pokrycia kosztów związanych z zaistniała 

szkodą oraz celem przekazania środków na zakup żywności w ramach Polskiej Akcji Humanitarnej. 

W rozdziale 8541 O „Internaty i bursy szkolne", dokonuje się zwiększenia planu finansowego 

wydatków jednostki łącznie o kwotę 11 486,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia 

i pochodne od wynagrodzeń. W rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym 

poradnie specjalistyczne" dokonuje się przesunięcia środków w ramach planu finansowego wydatków 

jednostki o kwotę 1 200,00 zł niezbędnych do przeprowadzania diagnoz jak i terapii dzieci objętych 

prze poradnię opieką. W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe" dokonuje się zwiększenia 

planu finansowego wydatków jednostki o kwotę per saldo 48 158,00 zł w związku organizacją prac 

interwencyjnych, robót publicznych oraz z tytuhi konieczności zakupu materiałów niezbędnych 

do bieżącego utrzymania dróg powiatowych: emulsji asfaltowej, grysów, pospółki itp. celem poprawy 
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Zarząd Powiatu zatwierdził 4 głosami za, przy 1 osobie nieobecnej preliminarz kosztów 

działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gołdapi na 2018 r. 

Ad.8 

Wicestarosta Pani Grażyna Senda jeśli chodzi o sprawę tennomodemizacji składamy protest, 

także jest to na chwilę obecną w toku. 

Członek Zarządu Pani Marzanna Wardziejewska zapytała, kiedy będzie rozpatrzenie protestu. 

Wicestarosta Pani Grażyna Senda odpowiedziała, iż do tej pory nie przyszedł negatywny 

wniosek, jak przyjdzie to szykujemy się do tego protestu. 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz powiedziała, iż powmno się to rozstrzygnąć 

do 60 dni. 

Ad.9 

Wolnych wniosków nie zgłoszono. 

Ad.10 

Wiceprzewodnicząca Zarządu podziękowała Członkom Zarządu za pracę. Zamknęła CXIV 

(94) posiedzenie Zarządu Powiatu 

Na tym protokół zakończono. 
Protokół składa się z 16 stron kolejno ponumerowanych. 

Grażyna 

Członkowie Zarządu: 

Marzanna Marianna Wardziejewska ....... . 

And . J o . ' k. lk-.:. rzeJ an sms 1 ...... . 1••••••• • ••••• 

1. 

2. 

3. Bogdan Michnicz .............................................. . 

Protokołowała: Monika Bruszewska 18.10.2017 r. 
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