Protokół z XLI (41) posiedzenia
Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej
w dniu 23 listopada 2021 roku
godz. 1400-1606
W posiedzeniu wzięło udział 11 Radnych.
Obecni:
1. Andrzej Ciołek
2. Józef Dominiuk
3. Jarosław Wiktor Dzienis
4. Anna Falińska
5. Alicja Anna Iwaniuk
6. Marek Kuskowski
7. Leszek Retel
8. Grażyna Barbara Senda – udział zdalny
9. Karol Szablak
10. Marzanna Marianna Wardziejewska
11. Piotr Wasilewski – udział zdalny
12. Stanisław Wójtowicz

Ad. 1
Przewodniczący Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej Pan Marek Kuskowski otworzył
XLI (41) posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej stwierdził quorum (11 radnych
obecnych) pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji /lista obecności w załączeni- zał.
nr 1 do protokołu/.

Ad. 2
Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski otworzył posiedzenie z proponowanym
porządkiem obrad /porządek obrad w załączeniu- zał. nr 2 do protokołu/.
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Uwag do proponowanego porządku nie zgłoszono.
Przewodniczący przeprowadził głosowanie.
Komisja porządek posiedzenia przyjęła jednogłośnie.

Ad. 3
Przewodniczący Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej Pan Marek Kuskowski
poinformował, iż protokoły z XXXVIII (38), XXXIX (39), XL(40) posiedzenia Komisji
Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska,
Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej był wyłożone do wglądu oraz przesłany drogą
elektroniczną. Przewodniczący Komisji zapytał, czy Członkowie Komisji mają uzupełnienia
bądź sprostowania do protokołów.
Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący przeprowadził głosowanie.
Komisja 11 głosami za przy 1 osobie nieobecnej przyjęła protokół z XXXVIII (38)
posiedzenia Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej.
Komisja 11 głosami za przy 1 osobie nieobecnej przyjęła protokół z XXXIX (39)
posiedzenia Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej.
Komisja 11 głosami za przy 1 osobie nieobecnej przyjęła protokół z XL (40) posiedzenia
Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony
Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej.

Ad. 4
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień-Kisielewska
przedstawiła informację o wykonanych zadaniach inwestycyjnych i remontach na drogach
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powiatowych w roku 2021 oraz informacji dotyczących przygotowania do sezonu zimowego.
/informacja w załączeniu – zał. nr 3 do protokołu/.

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień-Kisielewska
poinformowała, że w roku 2021 zrealizowane zostały następujące zadania inwestycyjne:
Remont drogi powiatowej nr 1815N od msc. Widgiry w kierunku msc. Żabin o długości
3,2 km. Przedmiotowe zadanie dofinansowane zostało w ramach Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych, powołanego Uchwałą nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 roku.
Całkowity koszt inwestycji wyniósł 939 095,06 zł, z czego 937 095,06 zł stanowiły środki
z w/w programu, 2 000,00 zł – wkład własny powiatu. Wykonawcą przedmiotowego zadania
była firma Oleckie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe z siedzibą w Olecku przy ul. Wojska
Polskiego 12. Zadanie obejmowało wykonanie nakładki bitumicznej o szerokości 4,5 m
na odcinku 3,2 km oraz remont rejonu skrzyżowania w kierunku msc. Radkiejmy. Wymiana
nawierzchni chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1815N ul. Żeromskiego w Gołdapi.
Wykonawcą przedmiotowego zadania była firma Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. z siedzibą w Gołdapi przy ul. Konstytucji 3 maja 1A za kwotę 230 000,16. Roboty
drogowe objęły remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1815N ul. Żeromskiego
w Gołdapi (od skrzyżowania z ulicą Nadbrzeżną do końca posesji ul. Żeromskiego 64)
na długości około 680 m i szerokości 2,00 m i polegały na wymianie istniejącej nawierzchni
na kostkę typu polbruk wraz z obustronną wymianą obrzeży. Regulacja stanów prawnych wykup gruntów pod przyszłe inwestycje. Zadanie ma na celu regulację stanów pranych gruntów
pod przyszłe inwestycje drogowe. Do dnia złożenia informacji: sporządzono wycenę
oraz dokonano wykupu działki gruntu nr 462/2, położonych w Gołdapi przy drodze powiatowej
nr 4845N - Ustronie w Gołdapi za łączną kwotę 3 229,24 zł ( Akt notarialny – Repetytorium
A nr 491/2021 z dnia 18.02.2021r.); dokonano wykupu nieruchomości – działki gruntu
oznaczonej nr geodezyjnym 176/92 ( obręb Górne), położonej w gminie Gołdap w pasie drogi
powiatowej nr 1792 N – 7 210,22 zł ( Akt notarialny – Repetytorium A nr 976/2021 z dnia
26.03.2021r.); dokonano wyceny i wykupu nieruchomości – działki gruntu oznaczonej
nr geodezyjnym 9/3 (obręb Juchnajcie), położonej w gminie Gołdap przy drodze powiatowej
nr 1815N – za łączną kwotę 3 705,50 zł (Akt notarialny – Repetytorium A nr 4151/2021 z dnia
15.10.2021.); dokonano aktualizacji operatu szacunkowego dz. nr 1082/10 – ul. Cicha
w Gołdapi – 300,00 zł; sporządzono podział działki gruntu nr 1719/1 przy drodze powiatowej
nr 4814N – ul. Krzywa w Gołdapi – 2 000,00 zł, dokonano wyceny działki gruntu nr 68/5 ,
obręb Białe Jeziorki w Gminie Dubeninki – 700,00 zł, dokonano wyceny działki gruntu nr 72/2
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, obręb Dąbrówka Polska w Gminie Banie Mazurskie – 700,00 zł. Wymiana instalacji
elektrycznej i wentylacyjnej w budynku ZDP w Gołdapi. Przedmiotowe zadanie było efektem
decyzji Komendanta Powiatowego PSP w Gołdapi, miało na celu przywrócenie pełnej
sprawności technicznej w pomieszczeniach budynku ZDP. Wykonawcą zadania została firma
Z.E.Wolt Sławomir Romanowski z siedzibą w Zatykach. Zadanie zostało zakończone
w czerwcu 2021 roku. Budowa miejsc parkingowych na dz. nr 671/2 w Gołdapi
wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu. Zadanie zakładało wykonanie dokumentacji
projektowej, budowę 41 miejsc parkingowych, zagospodarowanie przyległego terenu
zielonego, wykonanie miejsca na gromadzenie odpadów, częściową wymianę nawierzchni
chodników i drogi, wymianę oświetlenia. Na powyższe zadanie złożony został wniosek
o dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu
terytorialnego i uzyskano dofinansowanie w kwocie 490 000,00 zł, wkład własny Powiatu
Gołdapskiego wyniósł 64 100,00 zł. Wykonawcą przedmiotowego zadania była firma
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Gołdapi przy ul. Konstytucji
3 maja 1A. Zadanie zgłoszono do odbioru z opóźnieniem 29 dni, za które Wykonawcy
naliczono karę umowną, zgodnie z zawartą umową na realizację zadania. W końcowym efekcie
roboty odebrano w dniu 5 listopada 2021 roku bez zastrzeżeń. Przebudowa drogi powiatowej
nr 4816N - ul. Lipowa w Gołdapi ( PFU). Zadanie polegało na przygotowaniu Programu
Funkcjonalno- Użytkowego celem przygotowania inwestycji do aplikowania o środki
z Rządowego Fundusz Polski Ład. Wniosek o dofinansowanie został złożony pn.: „Przebudowa
ulic: Lipowej (4816N), 1-go Maja (4820N),Jeziorowej (4808N) w Gołdapi” i znalazł się na
Liście zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski
Ład: Program Inwestycji Strategicznych , rekomendowanych do dofinansowania w wysokości
9 500 000,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w latach 2022-2023. Przebudowa drogi powiatowej
nr 4820N - ul. 1- go Maja w Gołdap ( PFU). Zadanie polegało na przygotowaniu Programu
Funkcjonalno- Użytkowego celem przygotowania inwestycji do aplikowania o środki z
Rządowego Fundusz Polski Ład. Wniosek o dofinansowanie został złożony pn.: „Przebudowa
ulic: Lipowej (4816N), 1-go Maja (4820N),Jeziorowej (4808N) w Gołdapi” i znalazł się na
Liście zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski
Ład: Program Inwestycji Strategicznych , rekomendowanych do dofinansowania w wysokości
9 500 000,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w latach 2022-2023. Zakup samochodu osobowego
w wyniku przeprowadzonej analizy dostępności pojazdów na rynku,

z uwzględnieniem

posiadanych na ten cel w planie wydatków majątkowych środków oraz obowiązujących
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przepisów prawa zamówień publicznych, dokonano zakupu pojazdu marki Dacia Duster , rok
produkcji 2021. Dostawcą pojazdu została firma ALCAR Spółka z o.o. z siedzibą w Olsztynie
przy ul. Lubelskiej 39 A. Pojazd przyjęty został do użytkowania w miesiącu lipcu 2021 roku.
Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionej informacji.
Radny Pan Leszek Retel poinformował, że jest w sporadycznym kontakcie z Dyrektor Zarządu
Dróg w Gołdapi Panią Sylwią Wrzesień-Kisielewską, ale wszelkie zgłoszone ubytki w drogach
są sprawnie naprawiane. Obsługa Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi zmieniła się bardzo
pozytywnie. Podziękował wszystkim pracownikom Zarządu Dróg Powiatowych za ich pracę.
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień-Kisielewska
podziękowała za miłe słowa.
Radny Pan Stanisław Wójtowicz poinformował, że na nowym chodniku przy ul. Żeromskiego
w pewnym miejscu zalega woda. Pieszym ciężko jest tą kałużę ominąć ponieważ zajmuje całą
szerokość chodnika.
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień-Kisielewska
odpowiedziała, że jest to inwestycja w okresie gwarancyjnym i na pewno zostanie to
sprawdzone i w razie konieczności poprawione.
Przewodniczący Pan Marek Kuskowski przyznał, że jest to cenna uwaga. Prosił Dyrektor
Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Panią Sylwię Wrzesień-Kisielewską o przesłanie
odpowiedzi w tym zakresie wszystkim Radnym Powiatu. Zapytał o inwestycję planowaną, ciąg
ul. Lipowej i ul. 1go Maja.
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień-Kisielewska
poinformowała, że przygotowania z tą inwestycją ruszyły przed etapem składania wniosku.
W chwili uzyskania informacji o takim programie niezwłocznie poczyniono kroki aby znaleźć
środki aby te inwestycje znalazły się w składzie budżetu. W dwóch przypadkach należało
wykonać program funkcjonalno-użytkowy. Ul. Jeziorowa zostanie zrealizowana na podstawie
dokumentacji projektowej uzyskanej od Gminy Gołdap. Wniosek do Polskiego Ładu został
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złożony w terminie i został przyjęty. Drugim wnioskiem był wniosek na remont
ul. Partyzantów. Niestety został odrzucony. Prace ul. Lipowej i ul. 1go Maja się rozpoczęły
w postaci stworzenia dokumentacji. Niewykluczone, że jeszcze w bieżącym roku zostanie
ogłoszony przetarg na wykonanie tego zadania. Podczas spotkania z przedstawicielem Banku
BGK zadano kilka pytań dotyczących regulaminu. Odpowiedzi zostaną przesłane drogą
elektroniczną po konsultacji z Radcą Prawnym. Informacja o ogłoszeniu przetargu zostanie
wysłana do Biura Rady w celu przekazania wszystkim Radnym.
Radny Pan Józef Dominiuk zapytał czy odcinek drogi Grabowo – Pogorzel jest ujęty
w Programie Polski Ład.
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień-Kisielewska
poinformowała, że zgodnie z ostatnim spotkaniem z Radnymi zapadła decyzja o złożeniu
dwóch wniosków dotyczących ul. Partyzantów oraz ul. Lipowej, ul. 1go Maja, ul. Jeziorowej.
Na podstawie tego spotkanie wnioski zostały złożone.
Starosta Pani Marzanna Wardziejewska dodała, że wniosek na odcinek drogi Grabowo –
Pogorzel został złożony z Rządowego Programu Przebudowy Dróg.
Radny Pan Józef Dominiuk poinformował, że podczas ostatniego spotkania zaproponowano
aby zgłosić także tą drogę do Polskiego Ładu. Należy cały czas o niej pamiętać i nie można
pozwolić aby remont tej drogi został zapomniany.
Starosta Pani Marzanna Wardziejewska poinformowała, że podczas spotkań roboczych to
Radni decydują, które drogi, ulice zostają zgłoszone do Programu.
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień-Kisielewska dodała,
że odcinek drogi Rudzie-Kowalki został złożony wniosek do Rządowego Programu
Przebudowy Dróg. Podobnie jak odcinek drogi Mieczkówka-Kieszki.
Przewodniczący Pan Marek Kuskowski prosił o sprecyzowanie wypowiedzi. Zapytał
czy wnioski zostały już zaopiniowane.
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Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień-Kisielewska
odpowiedziała, że wnioski nie zostały rozpatrzone.
Przewodniczący Pan Marek Kuskowski poinformował, że należy poczekać na rozpatrzenie
wniosków. Zapytał czy przetarg ul. Lipowej i ul. 1go Maja zostanie ogłoszony w systemie
Zaprojektuj i Wybuduj. Jedynie odcinek ul. Jeziorowej zostanie dokumentacja przekazana na
podstawie porozumienia z Gminą Gołdap.
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień-Kisielewska
odpowiedziała, że w tym systemie zostanie ogłoszony przetarg. Rejon skrzyżowania
ul. Lipowej z ul. Okrężną także zostanie wyremontowany. Zostało podpisane użyczenie
z Gminą Gołdap tego terenu aby uwzględnić to skrzyżowanie podczas projektu ul. Lipowej.
Radny Pan Wacław Grenda zapytał dlaczego na ul. Lipowej nie zostanie zmieniona
nawierzchnia.
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień-Kisielewska
poinformowała, że nad częścią ulicy nadzór trzyma konserwator zabytków. Przed złożeniem
wniosku na prośbę Zarządu Dróg Powiatowych odbyło się spotkanie z konserwatorem
zabytków, który szczegółowo przedstawił swoje wymagania. Nie ma zezwolenia konserwatora
zabytków aby zmienić tą nawierzchnię na inną.
Przewodniczący Pan Marek Kuskowski poinformował, że zawsze należy ustalić renowację
zabytków z konserwatorem zabytków niż później wprowadzać zmiany.
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień-Kisielewska
poinformowała, że zimowe utrzymanie ulic oraz zamiejskich dróg powiatowych realizowane
będzie podobnie jak w sezonie poprzednim głównie siłami będącymi w dyspozycji jednostki.
W przypadku obfitych opadów śniegu zostaną zadysponowane również obce jednostki z terenu
powiatu, z którymi zostaną podpisane stosowne umowy. Sprzęt w dyspozycji Zarządu Dróg
Powiatowych w Gołdapi do zimowego utrzymania według stanu na dzień 08.11.2021 r.:
samochód ciężarowy MAN TGS26 z pługiem gumowo-metalowym z zamontowaną piaskarką
o ładowności 10 ton; samochód ciężarowy KAMAZ z pługiem gumowo-metalowym
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z zamontowaną piaskarką o ładowności 10 ton; samochód ciężarowy Star 244 z pługiem
i piaskarką o ładowności 5 ton; koparko-ładowarka KOMATSU do załadunku piaskarek,
śniegu, bądź po zamontowaniu pługa – do odśnieżania; równiarka drogowa ze standardowym
wyposażeniem dwóch pługów do odśnieżania; ciągnik URSUS C-355 z pługiem do odśnieżania
chodników z piaskarką typu Motyl. Możliwość doczepienia przyczepy do wywozu śniegu oraz
zamiatarki ; ciągnik ZETOR Proxima Plus 85 z pługiem do odśnieżania chodników i ulic
z piaskarką typu Motyl. Możliwość doczepienia przyczepy do wywozu śniegu oraz zamiatarki;
ciągnik NEW Holland z pługiem do odśnieżania ulic. Możliwość doczepienia przyczepy
do wywozu śniegu oraz zamiatarki. Na chwilę obecną Zarząd Dróg posiada 500 ton mieszanki
piaskowo-solnej. W zależności od występujących warunków atmosferycznych szacuje się,
że do prawidłowego utrzymania dróg potrzeba od 800 do 1000 ton. Materiały te będą kupowane
na bieżąco w zależności od wynikających potrzeb. Obsada osobowa: Kierowcy i operatorzy
sprzętu – 8 osób. Środki transportu do kierowania akcją zimą: VW Transporter szt. 2, Ford
Transit, Dacia Duster. Biuro ZDP w dni robocze czynne w godzinach 4.00 – 15.00 w dni
pozostałe od 4:00 do 12:00.

Odpowiedzialni za zimowe utrzymanie będą Łukasz

Kondratowicz, Szymon Buczyński oraz Sylwia Wrzesień – Kisielewska. Łączność
z kierowcami i operatorami odbywać się będzie poprzez prywatne telefony komórkowe.
Organizacja pracy dyżurnych w okresie zimowym: Kierujący akcją zimową rozpoczynają pracę
o godzinie 4.00 rano. Analizują stan pogody, kontaktują się z innymi służbami, w sytuacjach
zagrożenia życia i bezpieczeństwa ruchu natychmiast kierują jednostki do działań. Wykonują
objazd wybranych odcinków dróg w celu zadysponowania odpowiedniego sprzętu. Wydają
stosowne dyspozycje kierowcom, którzy również rozpoczynają pracę o godz. 4:00. Sporządzają
wymaganą dokumentację (dziennik zimowego utrzymania). Kontrolują na bieżąco pracujące
jednostki sprzętowe. Zdobywają dodatkowe informacje o stanie dróg z PKS, Straży Granicznej,
Policji, przedstawicieli gmin itp. i reagują stosownie do potrzeb.
Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionej informacji.
Przewodniczący Pan Marek Kuskowski zapytał czy nie naruszając czasu pracy kierowców
Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi posiada obsadę pozwalającą na nieprzerwaną
24godzinną pracę w sytuacjach awaryjnych.
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Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień-Kisielewska
poinformowała, że nigdy nie było potrzeby pracy w systemie 24 godzinnym. Aby rozpocząć
prace na drodze muszą zakończyć się opady śniegu. Jeżeli zachodzi konieczność to sprzęt
wyjeżdża w teren także podczas opadu śniegu. Pracownicy mają zlecane godziny nadliczbowe,
za które wypłacane są dodatkowe pieniądze w wynagrodzeniu. Mogą także wykorzystać te
nadgodziny jako dodatkowy dzień urlopu. Wszystko jest zgodne z regulaminem.
Przewodniczący Pan Marek Kuskowski zapytał czy dyżury zostają uruchamiane dopiero
po opadzie śniegu lub marznącego deszczu, czy trwają 24h/dobę przez cały okres zimowy.
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień-Kisielewska
odpowiedziała, że przez cały okres zimowy dyżury trwają w godz. 4.00 – 12.00. Jeżeli zachodzi
konieczność dłuższej pracy to zlecane są godziny nadliczbowe dla pracowników.
Harmonogram będzie obowiązywał w terminie 29.11.21 – 31.03.22.
Przewodniczący Pan Marek Kuskowski zapytał jak planuje rozwiązywanie sytuacji awaryjnych
na drogami w Gminie Banie Mazurskie.
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień-Kisielewska
odpowiedziała, że w ubiegłym roku miejscem Zarząd Dróg Powiatowych poradził sobie
z utrzymaniem dróg w tej gminie bez dodatkowej zewnętrznej pomocy.
Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek odniósł się do inwestycji rządowej, która dotyczy ul. Lipowej,
ul. 1go Maja i ul. Jeziorowej. Należy pamiętać, że ul. Lipowa zostanie odrestaurowana
w całości, ul. 1go Maja od skrzyżowania z ul. Świerkową, ul. Jeziorowa także w całości.
Zostaną utworzone miejsca parkingowe przy Szkole Podstawowej nr 2 i kościele. Bezpieczne
wejście i wyjście dla dzieci ze szkoły. W założeniach nie znajduje się odcinek ul. 1go Maja od
skrzyżowania z ul. Kolejową do skrzyżowania z ul. Świerkową. Zobowiązania złożone
w Zarządzie Dróg Wojewódzkich stanowią o realizacji tej części ul. 1go Maja w ramach
inwestycji wojewódzkich. Zarząd nadal podtrzymuje, że ciąg komunikacyjny odcinka drogi
nr 650 powinien powstać od ul. Kolejowej aż do obwodnicy. Wystąpił spór z mieszkańcami
ul. Kolejowej i ul. 1go Maja. Mieszkańcy zostaną zaproszeni do starostwa na indywidualne
rozmowy aby przekazać im jak rzeczywiście kształtować się będzie ten odcinek drogi. Zostanie
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zaproszony ekspert z Zarządu Dróg Wojewódzkich, który na pytania i obawy mieszkańców
odpowie w sposób precyzyjny.
Przewodniczący Pan Marek Kuskowski poinformował, że komunikacja jest to jedyny sposób
na poznanie oraz zrozumienie. Brak komunikacji pozostawia wolą przestrzeń, którą
się wypełnia lękami i obawami.
Więcej pytań nie zgłoszono.
Komisja zapoznała się z informacją o wykonanych zadaniach inwestycyjnych i remontach
na drogach powiatowych w roku 2021 oraz informacji dotyczących przygotowania
do sezonu zimowego.

Ad. 5
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień-Kisielewska, Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi Pan Wojciech Hołdyński oraz Dyrektor Powiatowego
Centrum Rodzinie w Gołdapi przedstawili informację o remontach i inwestycjach
przeprowadzonych w roku 2021 na obiektach będących w zasobie Powiatu Gołdapskiego
oraz o pozyskanych środkach zewnętrznych oraz ich wykorzystaniu w porównaniu do roku
poprzedniego /informacja w załączeniu – zał. nr 4, 5, 6 do protokołu/.
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień-Kisielewska
poinformowała, iż na dzień złożenia informacji w pomieszczeniach budynku biurowego
zakończono remont bieżący rozpoczęty w roku 2020. W ramach wykonanych prac: w dwóch
pomieszczeniach dokonano wymiany stolarki okiennej; w pomieszczeniach biurowych
dokonano renowacji ścian wewnętrznych poprzez wyrównanie tynku, położenie płyt
gipsowych poprawiających estetykę wnętrza a następnie pomalowanie ścian; wyremontowano
pomieszczenie kuchenne przeznaczone dla pracowników fizycznych oraz

wyposażono

je w meble kuchenne; wyremontowano szatnię i łazienkę pracowników fizycznych. Ponadto
odnowiona została elewacja budynku wraz z czytelnym jego oznakowaniem. Łączny koszt
prac wyniósł 31 519,70 zł, z czego 7 061,94 zł wydatkowano w 2021 roku.
Przewodniczący zapytała, czy są pytania do przedstawionej informacji.
Pytań nie zgłoszono.
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Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi Pan Wojciech Hołdyński poinformował,
że środki pozyskane w tym roku na wszystkie działania związane z aktywizacją lokalnego
rynku pracy wynoszą ponad 5 100 000 zł. Środki pozyskane z Europejskiego Funduszu
społecznego na 2 główne projekty dotyczące POWERA czyli osobę do 30 roku życia i po 30
roku życia czyli RPO Warmia i Mazury wniosło 1 991 000 zł. Rezerwa z Funduszu Pracy
Ministra ds. Pracy pozyskana w trakcie roku wyniosła 476 000 zł, a w biegłym roku niecałe
450 000 zł; to dodatkowy program, o który wnioskował PUP do Ministra. Kolejne działanie
dotyczyło krajowego funduszu szkoleniowego. Jest to fundusz skierowany nie do bezrobotnych
a do przedsiębiorców i ich pracowników. Cały limit 142 000 zł na ten rok, ale w trakcie roku
złożono także wniosek o 22 602 zł. Urząd Pracy pozyskał 2 000 650 zł na działania związane
z jednorazowymi pożyczkami po 5000 zł, dotacjami również po 5000 zł i finansowanie
wynagrodzeń pracodawców w sumie to 2 650 zł tego najwyższą pozycją stronę dotację
dla prowadzących działalność gospodarczą. Łącznia kwota 1 750 000 zł to środki covidowe.
Środki z Funduszu Pracy na działania tzw. fakultatywne czyli nie związane z aktywizacją
lokalnego rynku pracy uzyskano kwotę 48 000 zł. Ta kwota związana jest z limitem na aktywne
formy. To jest maksymalna kwota jaką można pozyskać od Ministra w bieżącym roku. Środki
zostały lub zostaną jeszcze przeznaczone na szkolenia członków powiatowej rady rynku pracy,
szkolenia pracowników, na konkurs na nagrody do konkursu wiedzy o rynku pracy oraz koszty
komunikowania się z pracodawcami - bezrobotnymi czyli na telefony i przesyłki pocztowe.
W tym roku Powiatowy Urząd Pracy nie otrzymał środków na nagrody specjalne
dla pracowników oraz nagrody tzw. 1%. Zostały one wygaszone w ustawie o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W Powiatowym Urzędzie Pracy prowadzone są bieżące
remonty pomieszczeń; sukcesywnie odmalowywane są pokoje. W chwili obecnej nie było
potrzeb większej inwestycji remontowej. Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne kolorowe
za kwotę 15 000 zł; serwery za 21 000 zł, laptopy za 8 000 zł. Niedawno należało wykonać
remont samochodu, ponieważ przedziurawił się bak w samochodzie. W poniedziałek będzie
montowana tapeta motywacyjna na jednej ścianie sali informacji.
Przewodniczący zapytała, czy są pytania do przedstawionej informacji.
Pytań nie zgłoszono.
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska
poinformowała, że do końca bieżącego roku planowana jest inwestycja pt. „Zmiana sposobu
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użytkowania poddasza na część mieszkalną na potrzeby okresowego pobytu matek
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży”. Inwestycja opiewa na kwotę 226 758 zł., z czego
181.387 zł. wynosi dotacja z Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie,
z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Planowany termin zakończenia
prac to data 20 grudzień 2021 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie uzyskało środki
w kwocie 4 500 zł na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących
przemoc w rodzinie. Realizacja działań profilaktycznych – socjoterapia 14 000 zł. „Aktywny
Samorząd”- dot. wsparcia osób niepełnosprawnych 99 541,11 zł. Pomoc osobom
niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych
chorobami zakaźnymi 28 201 zł. Poradnictwo psychologiczne 4 000 zł. Zapewnienie opieki
asystenta osobie niepełnosprawnej 92 925zł. Zmiana sposobu użytkowania poddasza na część
mieszkalną na potrzeby okresowego pobytu matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży 181
387 zł.
Przewodniczący zapytała, czy są pytania do przedstawionej informacji.
Przewodniczący Pan Marek Kuskowski zapytał na jakim etapie są prace adaptacyjne poddasza.
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska
poinformowała, że prace rozpoczęły się w dniu 22.11.2021 r.
Przewodniczący Pan Marek Kuskowski poinformował, że przetarg został rozstrzygnięty,
umowa podpisana i prace rozpoczęły się w dniu wczorajszym.
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska
dodała, że dokumenty zostały skompletowane. Umowa z wykonawcą jest zawarta do
20.12.2021 r. W tym terminie wszystkie prace adaptacyjne powinny zostać wykonane.
Przewodniczący Pan Marek Kuskowski zapytał czy wykonawcą jest gołdapska firma.
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska
odpowiedziała, że wykonawcą jest Pan Janusz Ołów.

12

Więcej pytań nie zgłoszono.
Komisja zapoznał się z informacją o remontach i inwestycjach przeprowadzonych w roku
2021 na obiektach będących w zasobie Powiatu Gołdapskiego oraz o pozyskanych
środkach zewnętrznych oraz ich wykorzystaniu w porównaniu do roku poprzedniego.

Ad 6a
W zastępstwie Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu Inspektor Pani Marlena
Nagórna przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia na rok 2022
wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym
oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu /projekt uchwały
Rady Powiatu w załączeniu – zał. nr 7 do protokołu/.

Inspektor Pani Marlena Nagórna poinformowała, że zgodnie z art. 130a ust. 6 ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym rada powiatu corocznie ustala wysokość opłat
za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi w myśl art. 130a ust. 1 i 2 cyt.
ustawy. Ustalone przez radę powiatu stawki nie mogą być wyższe niż maksymalne stawki opłat,
które ogłaszane są na każdy rok kalendarzowy przez ministra właściwego do spraw finansów
publicznych w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski”. Maksymalne stawki opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na
parkingu strzeżonym obowiązujących w 2022 zostały obwieszczone w Monitorze Polskim.
Ustala się stawki za usunięcie pojazdu z drogi na koszt właściciela w wysokości: - rower lub
motorower 120 zł; motocykl 250 zł; pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t 540 zł;
- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t 670 zł; - pojazd
o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t 950 zł; - pojazd o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 16 t 1400 zł; - pojazd przewożący materiały niebezpieczne 1700 zł; hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego 120 zł. Ustala się stawki opłat za
przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdu usuniętego z drogi na koszt właściciela, za
każdą dobę w wysokości: - rower lub motorower 20 zł; - motocykl 30 zł; - pojazd
o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t 43 zł; - pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej
powyżej 3,5 t do 7,5 t 55 zł; - pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t
80 zł; - pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16t 150 zł; - pojazd przewożący
materiały niebezpieczne 220 zł; - hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego
20 zł. Wysokość kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu
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a następnie odstąpienia od jego usunięcia, do których pokrycia jest zobowiązany właściciel
pojazdu, ustala się w wysokości 50% opłaty powyżej określonej, uwzględniając rodzaj pojazdu.
Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu.
Przewodniczący Pan Marek Kuskowski zwrócił się do Starosty Pani Marzanny
Wardziejewskiej z informacją, że na ul. Matejki zaparkowany został samochód, który od
dłuższego czasu tam przebywa. Samochód jest zaniedbany i przeszkadza mieszkańcom
oraz użytkownikom tej drogi.
Więcej pytań nie zgłoszono.
Przewodniczący przeprowadził głosowanie.
Komisja 11 głosami za przy 1 osobie nieobecnej przyjęła projekt uchwały Rady Powiatu
w sprawie ustalenia na rok 2022 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi
i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych
w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

Ad 6b
Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2021-2037
/projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu – zał. nr 8 do protokołu/.

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że w wieloletniej prognozie
finansowej urealnia się poszczególne wartości zgodnie z uchwałą w sprawie zmian budżetu
w 2021 r. Proponuje się pokrycie deficytu budżetu powiatu w wysokości 5 209 318,10 zł
przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych
na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń
wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 960
144,30 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,
wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych
ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach
oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację
programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości
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4 249 173,80 zł. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2
pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5 240 173,80 zł stanowią: środki otrzymane
w 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 4 232 578,42 zł z czego:
3 241 578,42 zł planuje się przeznaczyć na sfinansowanie deficytu w 2021 roku
oraz 991 000,00 zł w 2022 roku; środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 - środki pochodzące
z budżetu Unii Europejskiej otrzymane w roku 2020 zaś wydatki zostaną poniesione w 2021 r.
w wysokości 1 007 595,38zł. Wieloletnia prognoza finansowa odzwierciedla aktualny stan
budżetu powiatu po dokonanych zmianach: Plan dochodów zwiększa się o kwotę 265 643,50
zł i po zmianach wynosi 37 560 712,22 zł. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 265 643,50 zł
i po zmianach wynosi 42 770 030,32 zł. Deficyt budżetu wynosi 5 209 318,10 zł. Przychody
wynoszą 5 209 318,10 zł. Rozchody 0,00 zł.
Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu.
Pytań nie zgłoszono.
Przewodniczący przeprowadził głosowanie.
Komisja 10 głosami za przy 2 osobach nieobecnych przyjęła projekt uchwały Rady
Powiatu w sprawie w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Gołdapskiego na lata 2021-2037

Ad. 6c
Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu
w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2021 /projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu – zał. nr 9
do protokołu/.

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że dochody w Starostwie
Powiatowym w Gołdapi w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” dokonuje się zmniejszenia
planu dochodów o kwotę 3 658,80 celem urealnienia do prognozowanego wykonania w 2021
roku. W rozdziale 75045 „Kwalifikacja wojskowa” dokonuje się zmniejszenia planu
finansowego dochodów o kwotę 2 317,20 zł zgodnie z decyzją FK 209A/2021 z dnia 2 listopada
2021 roku i korektą decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 209/2021 z dnia 10
sierpnia 2021 roku. W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”
dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę 192 100,00 zł, w związku
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z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 346/2021 z dnia 28 października 2021
r. oraz dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę 1 163,00 zł, w związku
z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 328/2021 z dnia 14 października 2021
r. o zmianie planu dotacji celowych. W rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” dokonuje się
zwiększenia planu dochodów o kwotę 14 000,00 zł, w związku z decyzją Wojewody
Warmińsko – Mazurskiego nr FK 324/2021 z dnia 18 października 2021 r. na realizację zadań
wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji
uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 –
2024 - „Aktywna Tablica”. W rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne
oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” dokonuje
się zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę 51 018,00 zł, zgodnie z decyzjami
Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 341/2021 z dnia 19 października 2021 roku
oraz nr FK 406/2021 z dnia 12 listopada 2021 roku. W rozdziale 85326 „Fundusz
Solidarnościowy” dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę 1 938,50 zł
jako dochód z obsługi Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej oraz Opieki
Wytchnieniowej. W Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi w rozdziale
85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” dokonuje się zwiększenia planu
finansowego dochodów o kwotę 4 579,00 zł, oraz w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe
specjalne” dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę 6 689,00 zł
w związku z refundacją z Powiatowego Urzędu Pracy. W Liceum Ogólnokształcącym
w Gołdapi w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” dokonuje się zwiększenia planu
dochodów o kwotę 132,00 zł. Jest to wypracowany dochód za wywóz śmieci. Plan dochodów
budżetu powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 265 643,50 zł. W Starostwie Powiatowym
w Gołdapi w rozdziałach 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” oraz 71095
„Pozostała działalność” dokonuje się przesunięcia w ramach posiadanych środków w celu
prawidłowej realizacji zadań. W rozdziale 75019 „Rady powiatów” dokonuje się zwiększenia
planu wydatków o kwotę per saldo 10 000,00 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia
środków na zakup artykułów biurowych w tym tabletów. Pozostałe zmiany dotyczą
przesunięcia w ramach posiadanych środków w celu prawidłowej realizacji zadań. W rozdziale
75020 „Starostwa powiatowe” dokonuje się przesunięcia w ramach posiadanych środków
w celu prawidłowej realizacji zadań. W rozdziale 75045 „Kwalifikacja wojskowa” dokonuje
się zmniejszenia planu finansowego wydatków o kwotę 2 317,20 zł zgodnie z decyzją FK
209A/2021 z dnia 2 listopada 2021 roku i korektą decyzji Wojewody Warmińsko –
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Mazurskiego nr FK 209/2021 z dnia 10 sierpnia 2021 roku. Kwota ta nie zostanie wydatkowana
w 2021 roku na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.
W rozdziałach: 75212 „Pozostałe wydatki obronne”, 75414 „Obrona cywilna” oraz 75421
„Zarządzanie kryzysowe” dokonuje się przesunięcia w ramach posiadanych środków w celu
prawidłowej realizacji zadań. W rozdziale 75295 „Pozostała działalność” dokonuje
się zwiększenia planu wydatków o kwotę 441,20 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia
środków na zwrot części dotacji celowej w związku ze złożeniem końcowego sprawozdania
z realizacji Projektu „Informatyczne zielone garnizony”. W rozdziale 80195 „Pozostała
działalność” dokonuje się zmniejszenia planu finansowego wydatków o kwotę 57 019,00 zł,
w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki oświatowe. W Zespole Szkół
Zawodowych w Gołdapi w dziale 80115 „Technika” dokonuje się zwiększenia planu
finansowego wydatków bieżących o kwotę per saldo 39 949,00 zł w celu zabezpieczenia
środków na wydatki oświatowe w tym na wypłaty wynagrodzeń oraz na zwiększenie środków
o kwotę 18 519,00 zł na realizację zadnia pn.: „Adaptacja części strychu na archiwum
w budynku nr 1 ZSZ w Gołdapi”. W rozdziale 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia” dokonuje
się zmniejszenia planu finansowego wydatków o kwotę per saldo 21 430,00 zł. W rozdziale
80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” , 80152 „Realizacja zadań wymagających
stosowania specjalnej organizacji nauki …” oraz w 80195 „Pozostała działalność” dokonuje
się przesunięcia środków w ramach posiadanego planu finansowych w celu prawidłowej
realizacji zadań. W Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi w dziale 801
„Oświata i wychowanie” oraz w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” dokonuje
się zwiększenia planu wydatków o wypracowane dochody w kwocie 11 268,00 zł oraz
dokonuje się przesunięcia w ramach posiadanych środków w związku z koniecznością
zabezpieczenia środków na wydatki oświatowe w tym wypłaty wynagrodzeń. W Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi w rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne
oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” dokonuje
się zmniejszenia planu finansowego wydatków o kwotę 390,60 zł, zgodnie z decyzją Wojewody
Warmińsko – Mazurskiego nr FK 341/2021 z dnia 19 października 2021 roku. W rozdziale
85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” dokonuje się zwiększenia planu finansowego
wydatków o kwotę 1 938,50 zł na koszty obsługi Asystenta Osobistego Osoby
Niepełnosprawnej oraz Opieki Wytchnieniowej. W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Gołdapi w rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie
specjalistyczne” zwiększa się plan wydatków o kwotę 28 500,00 zł w związku z koniecznością
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zabezpieczenia środków na wydatki oświatowe w tym wypłaty wynagrodzeń. W Liceum
Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Gołdapi w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące”
dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę per saldo 10 923,00 zł w związku
z

koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki oświatowe w tym na nauczanie

indywidualne. W rozdziale 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego
gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących…….”
dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 891,00 zł. W Powiatowym Urzędzie Pracy
w Gołdapi w rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób
nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” dokonuje się zwiększenia planu
finansowego wydatków o kwotę 51 408,60 zł, zgodnie z decyzjami Wojewody Warmińsko –
Mazurskiego w 2021 roku. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia w ramach posiadanych
środków w celu prawidłowej realizacji zadań. W rozdziale 85333 ,,Powiatowe urzędy pracy”
dokonuje się przesunięcia środków w ramach posiadanego planu finansowych w celu
prawidłowej realizacji zadań. W Zarządzie Dróg Powiatowych w Gołdapi w rozdziale 60014
„Drogi publiczne powiatowe” dokonuje się przesunięcia środków w ramach posiadanego planu
finansowych w celu prawidłowej realizacji zadań. W Komendzie Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Gołdapi w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży
Pożarnej” dokonuje się

zwiększenia planu wydatków o kwotę 193 263,00 zł zgodnie

z decyzjami Wojewody Warmińsko – Mazurskiego o zmianie planu dotacji celowych. Plan
wydatków budżetu zwiększa się o kwotę per saldo 265 643,50 zł. Plan dochodów zwiększa
się o kwotę 265 643,50 zł i po zmianach wynosi 37 560 712,22 zł. Plan wydatków zwiększa
się o kwotę 265 643,50 zł i po zmianach wynosi 42 770 030,32 zł. Deficyt budżetu wynosi
5 209 318,10 zł. Przychody wynoszą 5 209 318,10 zł. Rozchody 0,00 zł.
Radny Pan Jarosław Dzienis opuścił posiedzenie o godz. 15:08.
Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu.
Radny Pan Piotr Wasilewski zapytał czy Wiceprezes GoldMedica Sp. z o.o. Pan Tadeusz
Myśliwiec wystąpił z wnioskiem do Zarządu Powiatu o poręczenie kredytu w wysokości
600 000 zł.
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Przewodniczący Pan Marek Kuskowski poinformował, że ta kwestia bezpośrednio nie dotyczy
projektu tej uchwały. Jeżeli odpowiedź na pytanie jest krótka to prosi o odpowiedź natomiast
w innym wypadku do pytania Radnego Pana Piotra Wasilewskiego należy wrócić w punkcie 8
Sprawy bieżące.
Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz odpowiedziała, że na chwilę obecną Wiceprezes
GoldMedica Sp. z o.o. Pan Tadeusz Myśliwiec nie wycofał złożonego wniosku, ale powiat
czeka na informację z banku. Dokumenty zostały złożone do Banku BGK. Kwota kredytu
uległa zmianie na kwotę 300 000 zł. Po uzyskaniu danych dotyczących wysokości rat umożliwi
to wprowadzenie do limitu uchwały budżetowej oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Wówczas będzie można procedować takie uchwały.
Więcej pytań nie zgłoszono.
Przewodniczący przeprowadził głosowanie.
Komisja 10 głosami za przy 2 osobach nieobecnych przyjęła projekt uchwały Rady
Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2021.

Ad. 7
Praca nad budżetem Powiatu Gołdapskiego na rok 2022 wraz z wypracowaniem opinii Komisji
/budżet Powiatu Gołdapskiego na rok 2022 w załączeniu – zał. nr 10 do protokołu/.

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformował, że obowiązek opracowania
Wieloletniej Prognozy Finansowej w skrócie WPF, wynika z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych. WPF sporządza się na okres roku budżetowego i co najmniej
trzech kolejnych lat budżetowych. Okres objęty wieloletnią prognozą finansową nie może być
jednak krótszy niż ten na jaki przyjęto limity wydatków przedsięwzięć wieloletnich.
Szczegółowość z jaką należy sporządzić WPF określają art. 226 - 229 ustawy o finansach
publicznych, a wzór WPF stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu
terytorialnego. Tym samym zakres informacji zaprezentowany w WPF został ściśle określony
powyższymi przepisami. Wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna i określać
dla każdego roku objętego prognozą co najmniej: dochody bieżące oraz wydatki bieżące
budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
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dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu
jednostki samorządu terytorialnego; wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu; przychody i rozchody budżetu
jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego
do zaciągnięcia; kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego oraz sposób sfinansowania
jego spłaty; relacje wynikające z przepisów ustawy o finansach publicznych, dotyczące
równowagi budżetu w zakresie dochodów i wydatków bieżących oraz spełnienia wskaźnika
spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji;
kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane
i realizowane przedsięwzięcia. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia
przyjętych wartości. W „Objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022
-2037” prezentowane są założenia do prognozy, objaśnienia przyjętych wartości po stronie
dochodów bieżących i wydatków bieżących, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia,
dochody i wydatki majątkowe, wynik, przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu
terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego. Przedstawiona Wieloletnia Prognoza
Finansowa Powiatu Gołdapskiego obejmuje okres do roku 2037 włącznie, zaś opiera się
na głównie na danych historycznych do roku 2021 włącznie. Analiza dotychczasowych
wykonań budżetów Powiatu Gołdapskiego, zwłaszcza w świetle dynamiki zmian zachodzących
w latach 2018-2021 - nie uprawnia do określenia tendencji w kształtowaniu się budżetu na lata
przyszłe. Dane na rok 2022 pochodzą z przewidywanego wykonania budżetu powiatu
na rok 2021. Dochody bieżące i wydatki bieżące zostały pogrupowane pod kątem wielkości ich
udziału w budżecie. W związku z tym wyróżniono następujące grupy dochodów:
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) ,
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT),
Dochody z subwencji ogólnej, Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele
bieżące, Pozostałe dochody bieżące. Ponadto zgodnie z informacjami uzupełniającymi do WPF
w wydatkach bieżących wyodrębniono: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
wydatki na obsługę długu. Zaplanowane dochody majątkowe w 2022 roku zaplanowano
zgodnie z przewidywanych wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
oraz wpływów ze sprzedaży drewna w pasie drogowym. Jednocześnie w roku 2022 przewiduje
się realizowanie inwestycji, dla których w roku 2020 uzyskano środki z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych, Rządowego Funduszu Polski Ład oraz wynikające z realizowanych
projektów ze środków unijnych. Ponadto w roku 2023 ujęto po stronie dochodów majątkowych
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II transzę środków na realizację inwestycji pn.”Przebudowa ulic: Lipowej (4816N), 1-go Maja
(4820N), Jeziorowej (4808N) w Gołdapi”. Inwestycja będzie realizowana w ramach
otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład. W latach 2023 – 2037
planuje się pozyskanie dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych, w tym drewna
w pasie drogowym w wysokościach 40 tys. zł w każdym z lat. Przyjęto horyzont Wieloletniej
Prognozy Finansowej (WPF) pozwalający na prognozę sytuacji budżetu Powiatu do momentu
spłaty wszystkich istniejących oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań dłużnych.
Założono, iż Powiat w latach 2023 – 2037 będzie dokonywał jedynie wykupu dotychczas
wyemitowanych obligacji oraz planowanych do emisji w roku 2022. Ostatecznym terminem
wykupu obligacji jest rok 2037. Poszczególne kategorie wydatków są prognozowane w oparciu
o przewidywany poziomu wydatków danej kategorii w roku bieżącym po wyeliminowaniu
zdarzeń incydentalnych, jednorazowych oraz zmiany danej kategorii wydatków w kolejnych
latach prognozy lecz z uwzględnieniem zmian w zakresie wzrostu wynagrodzeń wynikających
z Karty Nauczyciela oraz wzrostu płacy minimalnej. Wykaz przedsięwzięć stanowi integralną
część uchwały w sprawie WPF, należą do nich: programy, projekty lub zadania, w tym
związane z programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu UE;
przedsięwzięcia związane z umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym w okresie
najbliższych lat powiat gołdapski nie planuje zawarcia tego typu umów; wydatki na programy,
projekty lub zadania pozostałe. W ramach powyższych wydatków w wykazie przedsięwzięć
ujęto wydatki bieżące na zadania: „Uczymy się w Europie” – umożliwienie uczniom zdobycia
nowych kwalifikacji zawodowych i językowych, podwyższenia indywidualnych kompetencji
osobistych, poznania historii, kultury i tradycji kraju odbywania; realizacja w latach 2021-2023
- łączne nakłady finansowe 315 619,20zł, z tego w roku 2022 – 315 619,20 zł; „Moja
działalność gospodarcza” – rozwój przedsiębiorczości na obszarze powiatów ełckiego,
oleckiego i gołdapskiego; realizacja w latach 2020-2023 - łączne nakłady finansowe
1 918 524,47 zł, z tego w roku 2022 – 1 019 212,41 zł; „Szerokie Horyzonty” – zwiększenie
zatrudnialności zawodowej uczniów poprzez realizację kursów zawodowych, staży i programu
zajęć dodatkowych; realizacja w latach 2021-2023 – łączne nakłady finansowe 1 749 513,60
zł, z tego w roku 2022 – 1 342 758,00 zł. W wykazie przedsięwzięć ujęto także wydatki
na zadania majątkowe: „Moja działalność gospodarcza”; realizacja w latach 2020-2023 - łączne
nakłady finansowe 2 489 400,00 zł, z tego w roku 2022 – 1 313 850,00 zł; Na zadania
majątkowe w ramach programów, projektów i zadań pozostałych ujęto zadania: Przebudowa
ulic: Lipowej (4816N), 1-go Maja (4820N), Jeziorowej (4808N) w Gołdapi; realizacja w latach
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2021-2023 - łączne nakłady finansowe 10 200 000,00 zł; Przebudowa przejść dla pieszych
w rejonie skrzyżowania ulicy Wolności (droga powiatowa nr 4851N) z ulicą Krzywą (droga
powiatowa nr 4814N) w Gołdapi; realizacja w latach 2021-2022 - łączne nakłady finansowe
249 689,00 zł; Adaptacja pomieszczeń po byłym Domu Świętej Faustyny w Gołdapi
na potrzeby Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi; realizacja w latach
2021-2022 - łączne nakłady finansowe 400 000,00 zł; Rozbudowa infrastruktury oświatowej
w powiecie gołdapskim. Dobudowa windy zewnętrznej dla niepełnosprawnych przy budynku
ZPEW w Gołdapi; realizacja w latach 2021-2022 - łączne nakłady finansowe 664 290,00 zł
Ujęte w wykazie przedsięwzięć zadania, a ściśle biorąc – ustalone limity wydatków
na każde z kolejnych lat realizacji zadania - mają swoje odzwierciedlenie w informacjach
uzupełniających

Wieloletniej

Prognozy

Finansowej

dotyczącej

prezentacji

danych

planowanych wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy
o finansach publicznych. Dochody budżetu powiatu wynoszą 41 773 285,00 zł w tym dochody
bieżące w wysokości 35 982 839,70 zł,

dochody majątkowe w wysokości 5 790 445,30 zł.

Wydatki budżetu powiatu w wysokości 44 110 132,00 zł w tym wydatki bieżące w wysokości
35 982 644,07 zł, wydatki majątkowe w wysokości 8 127 487,93 zł. Wydatki inwestycyjne
w 2022 roku w wysokości 6 813 637,93 zł. Pozostałe wydatki majątkowe w kwocie
1 313 850,00 zł. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł
zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 3 991 439,61 zł. Dochody i wydatki
związane z realizacją: zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zadań realizowanych w drodze
umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Deficyt budżetu powiatu
w wysokości 2 336 847,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży
papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 460 000,00 zł, wolnymi środkami jako nadwyżki
środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
z lat ubiegłych w kwocie 147 188,07 zł., przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych
środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów
i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu
określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego
z udziałem tych środków w wysokości 1 729 658,93 zł. Przychody budżetu w wysokości
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2 956 847,00 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie
1 369 658,93 zł , rozchody w wysokości 620 000,00 zł. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych
kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:
sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 400 000,00 zł, sfinansowanie
planowanego deficytu budżetu w kwocie 460 000,00 zł, spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów
wartościowych w kwocie 620 000,00 zł. Wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym
2022, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat – 0,00
zł. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 i art.
403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska: dochody w wysokości –
18 000,00 zł, wydatki w wysokości – 18 000,00 zł. Ustala się plan dochodów i wydatków
majątkowych związany z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
o których mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych
ustaw. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 430 000,00 zł, w tym: rezerwę
ogólną – 50 000,00 zł, rezerwę celową – 380 000,00 zł, z tego: z przeznaczeniem na wydatki
jednostek oświatowych, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej
nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego
w kwocie 315 000,00 zł, na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie
65 000,00 zł. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji
papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań: sfinansowanie
przejściowego deficytu, sfinansowanie planowanego deficytu, spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów
wartościowych. Zaciągania zobowiązań: na finansowanie wydatków na realizację
przedsięwzięć oraz na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej
lub bezzwrotnych środków zagranicznych, z tytułu umów, których realizacja w roku
budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu
i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, przekazania uprawnień
innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których
realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości
działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy natomiast
dokonywania zmian w planie wydatków polegających na: przeniesieniach wydatków pomiędzy
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paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w tym również na wniosek kierowników
jednostek w zakresie ich planów finansowych, w paragrafach dotyczących wynagrodzeń
i

uposażeń

niepowodujących

jednocześnie

zwiększenia

ogólnej

kwoty

środków

wynagrodzenia i uposażenia, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
przenoszeniu wydatków z rezerwy ogólnej do nowotworzonej grupy wydatków bieżących
z wyłączeniem środków na wynagrodzenia i uposażenia, przeniesień w granicach planu
wydatków inwestycyjnych polegających na przesunięciach między zadaniami inwestycyjnymi
w ramach działu. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych
w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu. Zatwierdzania
przygotowanych przez jednostki organizacyjne wniosków, projektów i programów
współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej lub innych środków bezzwrotnych
przewidzianych do realizacji w roku budżetowym i latach następnych.
Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego budżetem Powiatu Gołdapskiego
na rok 2022.
Przewodniczący Pan Marek Kuskowski poinformował, że bardzo szczegółowo została
przedstawiona informacja, głównie o subwencji ogólnej w swoich częściach w porównaniu do
roku ubiegłego roku. Śledząc proponowany plan wydatków można zauważyć pewne różnice.
Wzrost w dziale 750 z kwoty 4 866 595 zł na kwotę 6 719 052 zł, wzrost wynagrodzeń
osobowych o kwotę prawie 1 260 000 zł. Zapytał skąd wynika wzrost przy tak trudnej sytuacji
budżetu powiatu. Przy poszczególnych jednostkach, głównie oświatowych, jest zmiana
systematyki. Wynagrodzenia pracowników rozbite zostały na dwie pozycje. Zapytał czy wzrost
wynika z systematyki tworzenia budżetu.
Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że wynagrodzenia to trudne do
porównania dane ze względu na zmienną ilość niezbędnych do wypłaty nagród jubileuszowych,
odpraw.

Wzrost

wynika

głównie

ze

zmiany

klasyfikacji

budżetowej.

Zgodnie

z rozporządzeniem Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021
roku, które wprowadziło nietypową zmianę. Wydatki w dziale 750 głównie wydatki ze
starostwa powiatowego zostały dodane wydatki jednostki Zarządu Dróg Powiatowych.
Znalazły się tam wynagrodzenia pracowników z Zarządu Dróg Powiatowych, wyposażenie
podstawowych narzędzi, materiałów do pracy, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń
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Socjalnych, zakup energii elektrycznej, zakup materiałów i wyposażenia. Pozostałe usługi
realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych typu sprzątanie, transport zewnętrzny,
wewnętrzny, dozór a także wypłata ekwiwalentu dla pracowników, szkolenia pracowników,
remonty bieżące i inne. Natomiast w Zarządzie Dróg Powiatowych gdzie plan finansowy był
w dziale 600 zostały te wydatki pomniejszone.
Przewodniczący Pan Marek Kuskowski zapytał czy wzrost prawie 2 000 000 zł wynika tylko
z konieczności przeniesienia środków z działu 600 do działu 750.
Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz odpowiedziała, że stąd wynika ta zmiana. Dodała
także, że w jednostkach oświatowych ta sama klasyfikacja budżetowa spowodowała zmianę
i obecnie wynagrodzenie nauczycieli zostały wydzielone jak również dodatkowe
wynagrodzenia roczne nauczycieli w zupełnie innych paragrafach.
Przewodniczący Pan Marek Kuskowski poinformował, że jest to dobra zmiana. Polityka
wynagrodzeń w jednostkach oświaty jest kształtowana na poziomie ustawowym, a powiat jest
jedynie płatnikiem. Zapytał z czego wynika wzrost rezerwy.
Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz odpowiedziała, że rezerwa składa się głównie
z rezerwy na zarządzanie kryzysowe w wysokości 65 000 zł, która jest analogicznie
porównywalna do roku poprzedniego. W tej rezerwie znalazła się rezerwa ogólna w wysokości
50 000 zł, która również jest porównywalna do poprzedniego roku. Jedyny wzrost jest
w rezerwie celowej w wysokości 380 000 zł i są to wydatki oświatowe. Gównie odprawy
emerytalne, nagrody Starosty.
Przewodniczący Pan Marek Kuskowski zapytał czy są planowane służbowe podróże
zagraniczne, ponieważ tu także wystąpił niewielki wzrost.
Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz odpowiedziała, że planowane są służbowe podróże
zagraniczne. Należy pamiętać, że wydatki porównywane są do dn. 30 września 2021 roku. We
wrześniu tego roku nastąpiła zmiana wydatków, urealnienie, pomniejszanie także te wartości
odbiegają od faktycznego wykonania. Przyczyniła się do tego także pandemia Covid-19.
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Przewodniczący Pan Marek Kuskowski poinformowała, że pytanie było skierowane pod kątem
czy jest jakaś specjalna okazja na wyjazd, być może któreś z miast partnerskich obchodzi
jubileusz. Zapytał czy są planowane taki wyjazdy.
Starosta Pani Marzanna Wardziejewska poinformowała, że na chwilę obecną wyjazd do miast
partnerskich

nie

jest

planowany.

Istnieje

możliwość

propozycji

wyjazdu

przez Przewodniczącego Konwentu Powiatów do Brukseli.
Przewodniczący Pan Marek Kuskowski poinformował, że wsparcie dla organizacji
pozarządowych jest na podobnym poziomie.
Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że tak jak w roku poprzednim kwota
wynosi 45 000 zł.
Przewodniczący Pan Marek Kuskowski poinformował, że przy poszczególnych rozdziałach
i paragrafach pojawiają się różnice. Przykładowo w „Kulturze fizycznej” zakup materiałów.
Zapytał czy wynika to z zapotrzebowania. Wydatki nie są ponoszone na kulturę fizyczną
i w ramach systemu oświaty tylko ponoszone indywidualnie poza tymi wydatkami.
Skarbnik Pani Bożena Radzewicz odpowiedziała, że dokładnie tak się to przedstawia, zgodnie
ze złożonym zapotrzebowaniem Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu.
Przewodniczący Pan Marek Kuskowski zapytał czy środki z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych są przeznaczone na pokrycie deficytu.
Skarbnik Pani Bożena Radzewicz odpowiedziała twierdząco. Jedno z dozwolonych źródeł
sfinansowania deficytu stanowią przychody. Środki otrzymane w 2020 i 2021 roku. Środki,
które były dedykowane m.in. dla Placówek Edukacyjno-Wychowawczej na 2 inwestycje
oraz środki niewykorzystane dedykowane są na realizację zadania drogowego.
Przewodniczący Pan Marek Kuskowski zapytał czy jest to zagrożenie dla zaplanowanych
inwestycji.
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Skarbnik Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że inwestycje, które zostały zaplanowane
będą realizowane z Polskiego Ładu.
Przewodniczący Pan Marek Kuskowski poinformował, że w dn. 5 listopada podczas spotkania
omawiane były inwestycje drogowe w gminie Banie Mazurskie, dodatkowe środki na budowę
windy.
Skarbnik Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że środki zostały przesunięte z bieżącego
roku na rok następny. Te środki w wysokości 991 000 zł będą realizowane i pokryją deficyt
roku przyszłego.
Przewodniczący Pan Marek Kuskowski zapytał czy środki zostaną tylko przesunięte, ale cel
pozostanie ten sam.
Skarbnik Pani Bożena Radzewicz potwierdziła wypowiedź Przewodniczącego.
Radny Pan Leszek Retel poinformował, że należałoby zakupić sprzęt, który umożliwiłby
odkrzaczenie przydrożne. Drogi przy terenach wiejskich są bardzo zakrzaczone co ogranicza
widoczność. Do tej pory sprzęt był wynajmowany.
Starosta Pani Marzanna Wardziejewska przyznała rację Radnemu Panu Leszkowi Retlowi.
Lista, na której beneficjenci składali wnioski na inwestycje w budżecie powiatu jest ogromna,
wiele wniosków zostało odrzuconych ze względu na brak środków. Urządzenie, które zostało
zakupione do koszenia także spełnia rolę cięcia drobnego zakrzaczenia. Jeżeli tylko pojawi się
możliwość dodatkowych dochodów należy ponownie rozpatrzeć wnioski.
Przewodniczący Pan Marek Kuskowski dodał, że niewykluczone jest, że rachunek
ekonomiczny pokaże, że koszt zakupu będzie zbliżony do kosztu wynajęcia sprzętu od firm
zewnętrznych. Prosił aby na następne spotkanie Komisji Stałej przedstawić informację ile
kosztuje sprzęt do odkrzaczania oraz jaki jest roczny koszt wynajęcia tego sprzętu.
Radny Pan Leszek Retel zapytał o sformułowanie „po zlikwidowanym Domu św. Faustyny”,
które padło dwukrotnie od Pani Skarbnik.
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Skarbnik Pani Bożena Radzewicz odpowiedziała, że dotyczy to tylko części likwidacji
w związku z przekształceniem Domu św. Faustyny w Rodzinny Dom Dziecka. Część
powierzchni przekazano pod władanie Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych, które
należałoby dostosować do potrzeb tej jednostki. Dyrektor ZPEW wystąpiła z wnioskiem
o adaptację tej części w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pozyskane środki
na budowę sali dydaktyczno szkoleniowej okazały się niewystarczające. Pani Dyrektor ZPEW
nazwała zadanie „Adaptacja po byłej części Domu św. Faustyny”.
Przewodniczący Pan Marek Kuskowski zapytał, która część budynku Domu św. Faustyny
przeszła na Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych.
Starosta Pani Marzanna Wardziejewska wyjaśniła, że w budynku Domu św. Faustyny należało
wyodrębnić dwa oddzielne mieszkania. W efekcie na parterze budynku została
niewykorzystana przestrzeń, która wcześniej była stołówką z częścią kuchenną. Środki
uzyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostaną przekazane na adaptację tych
pomieszczeń.
Przewodniczący Pan Marek Kuskowski zaproponował, aby pozytywnie zaopiniować projekt
budżetu Powiatu Gołdapskiego na rok 2022.
Przewodniczący przeprowadził głosowanie.
Komisja 8 głosami za przy 2 głosach przeciw oraz 2 osobach nieobecnych pozytywnie
zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Gołdapskiego na rok 2022.
Starosta Pani Marzanna Wardziejewska dodała, że w sytuacji uzyskania harmonogramu
kredytu Spółki GoldMedica i poręczenia przez powiat w wysokości prawdopodobnie
300 000,00 zł konieczna będzie autopoprawka.

Ad. 8
Przewodniczący Pan Marek Kuskowski poinformował, że podczas spotkań, które odbywały się
na temat kredytu i jego poręczenia Radni prosili o przedstawienie szczegółów.
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Starosta Pani Marzanna Wardziejewska zwróciła się do Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
w Gołdapi w sprawie samochodu zaparkowanego na ul. Matejki.
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień-Kisielewska
poinformowała, że od kilku tygodni sprawą zajmuje się Komenda Straży Miejskiej. Komendant
zwrócił się do Zarządu Dróg o uporządkowanie terenu wokół samochodu, co zostało wykonane.
List z prośbą o zabranie samochodu do właściciela, który jest mieszkańcem Krakowa, został
wysłany. Niestety list został zwrócony do Komendy Straży Miejskiej. Komendant Straży
Miejskiej w Gołdapi skontaktował się z Komendą Straży Miejskiej w Krakowie aby list dotarł
do właściciela samochodu. Samochód jest zaparkowany prawidłowo i nie ma możliwości aby
go odholować na postój.
Radny Pan Józef Dominiuk opuścił posiedzenie salę o godz. 15:58
Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek zapytał czy to nie jest dobry moment aby podkrzesać drzewo
usadowione przy tym samochodzie, a także kilku innych na terenie miasta.
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień-Kisielewska
odpowiedziała, że samo krzesanie i podcięcie korony drzewa nie przyniesie oczekiwanego
skutku. W ocenie Pani Dyrektor jest to jedyne miejsce, w którym zaparkowane samochodu
są systematycznie i uciążliwie brudzone przez ptactwo. Problem zaparkowanego auta wynika
z faktu, że stoi ono zaparkowane od kilku miesięcy. Samochód jest zaparkowany prawidłowo,
właściciela nie można ukarać mandatem, jedynie z tytułu zaśmiecania i w tym kierunku
podążają działania Komendanta Straży Miejskiej.
Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek poinformował, że należy podkrzesać drzewa, które stoją
w miejscach uciążliwych dla mieszkańców. Przejście pod drzewem na ul. Matejki jest prawie
niemożliwe gdy obsiądą go ptaki, ponieważ stado jest bardzo duże. Podobnie jest z wysokim
drzewem obok sklepu „Netto”.
Przewodniczący Pan Marek Kuskowski poinformował, że istnieje możliwość zawieszenia
ogłoszenia informującego o np. „sprzątaniu czy odśnieżaniu ulicy z prośbą o usunięcie
pojazdów na czas prac. Nieusunięte pojazdu będą odholowane.” Być może to pozwoli na
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odprowadzenie tego pojazdu na parking. Zapytał Starostę Panią Marzannę Wardziejewską czy
posiada aktualne dane dot. zakażeń Covid-19.
Starosta Pani Marzanna Wardziejewska poinformowała, że w województwie warmińskomazurskim w ostatnim tygodniu zaraziło się 5114 osób. Dwa tygodnie temu nastąpiło 30
zgonów w ciągu tygodnia, w przedostatnim tygodniu 40 zgonów, a w ostatnim tygodniu aż 68
zgonów. W tym tygodniu wykonano 21 000 badań, a co czwarta próbka jest pozytywna.
Zarażony personel medyczny stanowi 126 osób, w tym 15 lekarzy, 26 pielęgniarek, 3
ratowników medycznych i 78 osób stanowi inny personel pracujący w lecznictwie.
W województwie 179 placówek oświatowych pracuje z tzw. nauczaniem hybrydowym,
a 3 szkoły zawieszone są w całości. W powiecie gołdapskim 130 osób ma wynik pozytywny,
ok. 300 osób przebywa na kwarantannie. Dane zostały przekazane od Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego. Podczas spotkania głos zabrał także Dyrektor NFZ Pan Andrzej
Zakrzewski. Dyrektor prosił o niedopuszczenie osób chorych, przeziębionych do pracy.
Przewodniczący Pan Marek Kuskowski prosił aby dbać o siebie i pilnować, aby nie wyrządzić
krzywdy innym.
Starosta Pani Marzanna Wardziejewska dodała, że przybyło ok. 200 nowych, zaszczepionych
osób w ciągu tygodnia w województwie. Natomiast tempo wzrostu zachorowań spowodowało,
że zaszczepionych pierwszą dawką wzrosło siedmiokrotnie.

Ad. 9
Wolnych wniosków nie zgłoszono

Ad. 10
Komisja wniosków nie wypracowała.

Ad. 11
Przewodniczący Pan Marek Kuskowski podziękował za pracę i zamknął XLI (41) posiedzenie
Komisji Stałej Rady Powiatu.
Na tym protokół zakończono.
Protokół składa się z 31 stron kolejno ponumerowanych.
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Przewodniczący Komisji
Planowania, Budżetu, Finansów,
Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia,
Oświaty i Polityki Społecznej
Marek Kuskowski

Protokołowała: Monika Bruszewska 23.11.2021 r.
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