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Protokół nr XLIII (43) z Sesji Rady Powiatu w Gołdapi 

w dniu 21 października 2021 r.  

 

 w godz.1300 – 1326 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Alicja Iwaniuk stwierdziła quorum pozwalające  

na podejmowanie prawomocnych uchwał i przyjmowanie sprawozdań: na 15 Radnych 

stanowiących ustawowy skład Rady obecnych było 9 Radnych /lista obecności  

w załączeniu- zał. nr 1 do protokołu/.  

Obecni: 

1. Andrzej Ciołek 

2. Józef Dominiuk 

3. Jarosław Wiktor Dzienis  

4. Anna Falińska 

5. Wacław Grenda 

6. Alicja Anna Iwaniuk 

7. Małgorzata Marianna Kuliś 

8. Marek Kuskowski  

9. Leszek Retel 

10. Grażyna Barbara Senda – udział zdalny 

11. Karol Szablak 

12. Wioletta Tomaszewska-Walc  

13. Marzanna Marianna Wardziejewska 

14. Piotr Wasilewski – udział zdalny 

15. Stanisław Wójtowicz 

 

Ad. 1 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Alicja Iwaniuk poinformowała wszystkich uczestników 

sesji Rady Powiatu w Gołdapi, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń 

rejestrujących obraz i dźwięk.  

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Alicja Iwaniuk przywitała przybyłych na Sesję Radnych 

Rady Powiatu i otworzyła obrady XLIII (43) Sesji Rady Powiatu. 
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Ad. 2  

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Alicja Iwaniuk przedstawiła proponowany porządek 

obrad. Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Alicja Iwaniuk zapytała, czy są jakieś uwagi bądź 

zmiany do porządku obrad /porządek obrad w załączeniu –zał. nr 2 do protokołu/.  

 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodnicząca przeszła do realizacji kolejnego punktu.  

 

Ad. 3  

Przewodnicząca poinformowała, iż protokół z XLI (41) Sesji Rady Powiatu został wyłożony 

do wglądu i przesłany drogą elektroniczną. Przewodnicząca Rady zapytała, czy Radni  

mają uzupełnienia bądź sprostowania do protokołów. 

 

Uwag nie zgłoszono.  

Przewodnicząca przeszła do przegłosowania protokołu.  

 

Głosowano w sprawie: 

przyjęcia protokołu z XLI (41) Sesji.  

Wyniki głosowania: 

ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6 

Wyniki imienne: 

ZA (9) 

Andrzej Ciołek, Jarosław Wiktor Dzienis, Anna Falińska, Alicja Anna Iwaniuk, Marek 

Kuskowski, Grażyna Barbara Senda, Marzanna Marianna Wardziejewska, Stanisław 

Wójtowicz, Piotr Wasilewski  

NIEOBECNI (6) 

Józef Dominiuk, Wacław Grenda, Małgorzata Marianna Kuliś, Leszek Retel, Karol Szablak, 

Wioletta Tomaszewska-Walc, 

 

Ad. 4 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Alicja Iwaniuk przedstawiła informację Przewodniczącego 

Rady z prac Rady w okresie międzysesyjnym. 
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Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Alicja Iwaniuk poinformowała, że miała stały kontakt  

z kierownikami jednostek organizacyjnych powiatu, pracownikami Starostwa, a przede 

wszystkim Zarządem Powiatu oraz między innymi: 

 zajmowała się sprawami bieżącymi Rady Powiatu,  

 pracowała nad porządkiem obrad dzisiejszej Sesji Rady Powiatu, 

 pełniła dyżur oraz była w stałym koncie z Biurem Rady. 

Przewodnicząca Rady Pani Alicja Iwaniuk przeszła do relacji  kolejnego punktu. 

 

Ad. 5 

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska przedstawiła informację z działalności Zarządu 

Powiatu w zakresie międzysesyjnym oraz informację z wykonania uchwał Rady Powiatu 

/informacja w załączeniu- zał. nr 3 do protokołu/. 

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska poinformowała, że w terminie od 30 września 2021 

roku do 21 października 2021 roku Zarząd Powiatu w Gołdapi odbył 1 posiedzenie, na którym 

zajmował się między innymi: 

1. Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie rozpatrzenia petycji Zjednoczenia 

Chrześcijańskich Rodzin w części oznakowania dróg powiatowych nr 1764N Banie 

Mazurskie – Ziemiany – Rogale, 1815N Gołdap – Kośmidry – Skocze - Juchnajcie – 

Rogale znakami informującymi o zakazie wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie 

całkowitej ponad 8 t. 

2. Zarząd opracował  projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie: 

 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2021 

roku. 

 wyrażenia zgody na zawarcie umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego 

transportu zbiorowego na terenie Powiatu Gołdapskiego. 

 przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach 

prowadzonych przez powiat gołdapski w roku szkolnym 2020/2021. 

 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2021–2037. 

 zmian budżetu powiatu w roku 2021. 
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Starosta Pani Marzanna Wardziejewska poinformowała, że  w dniu 30 września 2021 roku Rada 

Powiatu w Gołdapi podjęła 3 uchwały, których projekty opracował: - Wydział Promocji  

i Rozwoju Powiatu – 1 projekt uchwały, w sprawie przyjęcia „Programu współpracy powiatu 

gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3. 

ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie", na rok 2022, - Wydział Finansowy  

– 2 projekty uchwał, w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021- 2037 

oraz w sprawie zmian budżetu Powiatu Gołdapskiego w roku 2021. Powyższe uchwały zostały 

przekazane Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Wojewodzie Warmińsko – Mazurskiemu  

w celu poddania kontroli zgodności z prawem oraz publikacji. Uchwały zostały zrealizowane 

zgodnie z ich treścią. Szczegółowa informacja dostępna jest w Biurze Rady i Zarządu Powiatu.  

 

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska poinformowała, że  uczestniczyła w następujących 

przedsięwzięciach: 

1. 3 października 2021 r. w XX Międzynarodowym Koncercie Muzyki Cerkiewnej  

w Baniach Mazurskich i Giżycku; 

2. 11, 18 października 2021 r. w wideokonferencji Konwentu Powiatów Województwa 

Warmińsko – Mazurskiego ; 

3. 12 października 2021 r. w Finale  Wojewódzkim Warmińsko – Mazurskiego Szkolnego 

Związku Sportowego ,,Moje Boisko Orlik 2012'' w piłce siatkowej chłopców-  

licealiada w Gołdapi; 

4. 19 października 2021 r. Finale  Wojewódzkim Warmińsko – Mazurskiego Szkolnego 

Związku Sportowego ,,Moje Boisko Orlik 2012'' w piłce ręcznej dziewcząt i chłopców 

-  licealiada w Gołdapi; 

5. 20-21 października 2021 r. w X Festiwalu Promocji  Gospodarczej Warmii i Mazur  

w Kromerowie. 

Przewodnicząca Rady Pani Alicja Iwaniuk przeszła do relacji  kolejnego punktu. 

 

Ad. 6 

Przewodniczący Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, 

Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej Pan Marek Kuskowski 

poinformował, że Komisja wypracowała następujące opinię: 
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1. wyrażenia zgody na zawarcie umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego 

transportu zbiorowego na terenie Powiatu Gołdapskiego. Projekt uchwały Komisja 

przyjęła 9 głosami za, 1 głosem wstrzymującym przy 2 osobach nieobecnych 

2. rozpatrzenia petycji Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin w części dotyczącej 

wykonania remontu dróg powiatowych nr 1764N Banie Mazurskie – Ziemiany  

– Rogale, 1815N Gołdap – Kośmidry – Skocze- Juchnajcie – Rogale oraz pozyskania 

środków zewnętrznych na realizację wyżej wymienionego zadania. Projekt uchwały 

Komisja przyjęła 8 głosami za, 2 głosami wstrzymującym przy 2 osobach nieobecnych. 

3. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2021 

roku. Projekt uchwały Komisja przyjęła 6 głosami za, przy 6 osobach nieobecnych. 

4. przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach 

prowadzonych przez powiat gołdapski w roku szkolnym 2020/2021. Projekt uchwały 

Komisja przyjęła 7 głosami za, przy 5 osobach nieobecnych. 

5. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2021–2037. 

Projekt uchwały Komisja przyjęła 6 głosami za, 1 głosem wstrzymującym przy 5 

osobach nieobecnych. 

6. zmian budżetu powiatu w roku 2021. Projekt uchwały Komisja przyjęła 7 głosami za,  

przy 5 osobach nieobecnych. 

Przewodniczący Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, 

Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej Pan Marek Kuskowski 

poinformował, że Komisja wniosków nie wypracowała.  

 

Przewodnicząca Rady Pani Alicja Iwaniuk przeszła do relacji  kolejnego punktu. 

 

Ad. 7a 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska 

przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie 

określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2021 roku /projekt uchwały Rady Powiatu 

w załączeniu – zał. nr 4 do protokołu/. 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska 

poinformowała, że zgodnie z art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w związku z art. 12 pkt 11 
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ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku, o samorządzie powiatowym, do wyłącznej właściwości 

Rady Powiatu należy określanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych, oraz wysokości środków, jakie przeznacza na ich realizację. Pismem z dnia 

10.09.2021r. Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi poinformował, iż w związku z brakiem 

wniosków na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych w ramach środków na podjęcie 

działalności gospodarczej jak również organizację staży i na zwrot kosztów wyposażenia 

stanowiska pracy, prosi o przesunięcie środków w kwocie 78.138,08zł na rehabilitację 

społeczną osób niepełnosprawnych. Ponadto biorąc pod uwagę mniejsze zainteresowanie  

niż wstępnie przewidywano proponuje się zmniejszenie środków dotyczących dofinansowania 

w ramach rehabilitacji społecznej do: - likwidacji barier architektonicznych o kwotę 10.000zł, 

- uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów do turnusów rehabilitacyjnych                   

o kwotę 10.000zł. W związku z powyższym łączną kwotę w wysokości 98.138,08zł proponuje 

się przesunąć na dofinansowanie do: - zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym - kwotę 49.291,86zł, - likwidacji barier 

w komunikowaniu się dla osób niepełnosprawnych – kwotę 40.000zł, - likwidacji barier 

technicznych dla osób niepełnosprawnych – kwotę 8.846,22zł. Po analizie zgłaszanych potrzeb 

oraz pozytywnej opinii Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych 

przesunięcie środków finansowych PFRON na powyższe zadanie jest uzasadnione oraz wynika 

z racjonalnego gospodarowania środkami PFRON.  

 

Przewodnicząca zapytała czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu. 

 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

 

Głosowano w sprawie: 

określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2021 roku. 

Wyniki głosowania: 

ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6 

Wyniki imienne: 

ZA (9) 
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Andrzej Ciołek, Jarosław Wiktor Dzienis, Anna Falińska, Alicja Anna Iwaniuk, Marek 

Kuskowski, Grażyna Barbara Senda, Marzanna Marianna Wardziejewska, Piotr Wasilewski, 

Stanisław Wójtowicz 

NIEOBECNI (6) 

Józef Dominiuk, Wacław Grenda, Małgorzata Marianna Kuliś, Leszek Retel, Karol Szablak, 

Wioletta Tomaszewska-Walc, 

 

Przewodnicząca Rady Pani Alicja Iwaniuk przeszła do relacji  kolejnego punktu. 

 

Ad. 7b 

Główny specjalista ds. edukacji Pani Magdalena Mackiewicz przedstawiła projekt uchwały  

w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach 

prowadzonych przez powiat gołdapski w roku szkolnym 2020/2021 /projekt uchwały Rady Powiatu 

w załączeniu – zał. nr 5 do protokołu/. 

Główny specjalista ds. edukacji Pani Magdalena Mackiewicz szczegółowo przedstawiła 

informację o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach prowadzonych 

przez powiat gołdapski w roku szkolnym 2020/2021 w formie prezentacji multimedialnej.  

W raporcie przedstawiono szczegółowe dane statystyczne, wykonanie zadań przez szkoły  

i placówki, dla których organem prowadzącym jest powiat gołdapski oraz informację  

o szkołach niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych. Najwięcej uczniów uczęszczało 

do Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi – 543 uczniów. Ponad połowa uczniów powiatu 

gołdapskiego uczęszcza do Zespołu Szkół Zawodowych. W powiecie gołdapskim funkcjonują 

dwie szkoły niepubliczne, w których uczą się 56 osoby. Raport zawiera także stan zatrudnienia 

w poszczególnych placówkach.  

 

Przewodnicząca zapytała czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu. 

 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

 

Głosowano w sprawie: 

przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach 

prowadzonych przez powiat gołdapski w roku szkolnym 2020/2021. 
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Wyniki głosowania: 

ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6 

Wyniki imienne: 

ZA (9) 

Andrzej Ciołek, Jarosław Wiktor Dzienis, Anna Falińska, Alicja Anna Iwaniuk, Marek 

Kuskowski, Grażyna Barbara Senda, Marzanna Marianna Wardziejewska, Piotr Wasilewski, 

Stanisław Wójtowicz 

NIEOBECNI (6) 

Józef Dominiuk, Wacław Grenda, Małgorzata Marianna Kuliś, Leszek Retel, Karol Szablak, 

Wioletta Tomaszewska-Walc, 

 

Przewodnicząca Rady Pani Alicja Iwaniuk przeszła do relacji  kolejnego punktu. 

 

Ad. 7c 

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 6 do protokołu/. 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że wieloletniej prognozie 

finansowej urealnia się poszczególne wartości zgodnie z uchwałą w sprawie zmian budżetu  

w 2021 r. Zaktualizowano dochody i wydatki ogółem oraz środki z tytułu dotacji i środków 

przeznaczonych na cele bieżące i pozostałe dochody bieżące zgodnie z uchwałą w sprawie 

zmian budżetu w 2021 r.  Zaktualizowano dane uzupełniające wynikające z realizowanych 

projektów ze środków UE, BP i własnych. W wykazie przedsięwzięć dodano zadanie  

pn: - „Uczymy się w Europie”. Szacunkowa całkowita wartość zadania wynosi 315 619,20 zł, 

dofinansowanie stanowi 100% kosztów kwalifikowanych. Przewidywany okres realizacji 

projektu zaplanowano na 01.09.2021-01.01.2023, realizacja wydatków w 2022 roku. Projekt 

realizowany będzie w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi w ramach Programu Erasmus+ 

w ramach Działania KA 122-VET Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności osób 

uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego. Celem nadrzędnym 

projektu jest realizacja trzytygodniowych staży zawodowych dla uczniów naszej szkoły  

we Włoszech. W wykazie przedsięwzięć zmieniono w poszczególnych latach limity na zadania 

pn: „Szerokie horyzonty”. Szacunkowa całkowita wartość zadania wynosi 1 749 513,60, 

dofinansowanie stanowi 90% kosztów kwalifikowanych. Przewidywany okres realizacji 

projektu zaplanowano na lata 2021--2023, realizacja wydatków od roku 2022 roku.  



9 

 

Projekt realizowany będzie w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi w ramach Programu 

Kadry dla gospodarki w ramach Działania Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego.  

Celem nadrzędnym projektu jest zwiększenie zatrudnialności zawodowej uczniów poprzez 

realizację kursów zawodowych, staży i programu zajęć dodatkowych. Deficyt budżetu powiatu  

po zmianach wynosi  5 209 318,10 zł. Według obecnego stanu planowany jest do pokrycia 

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 

928 144,30 zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 4 281 173,80 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: 3 273 578,42 zł zostanie 

przeznaczone na sfinansowanie deficytu w 2021 roku oraz 959 000,00 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  Zgodnie 

z art. 217 ust. 2 pkt 8 są to niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, 

wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych  

ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach  

oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację 

programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Wolne środki z lat 

poprzednich w kwocie  928 144,30  zł stanowią środki, o których mowa w art. 217 ust.  

2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Wieloletnia prognoza finansowa odzwierciedla 

aktualny stan budżetu powiatu po dokonanych zmianach: Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 

583 294,15 zł  i po zmianach wynosi 37 295 068,72 zł. Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 

546 492,44 zł i po zmianach wynosi 42 504 386,82 zł. Deficyt budżetu wynosi 5 209 318,10 zł. 

Przychody wynoszą 5 209 318,10 zł. Rozchody 0,00 zł. 

 

Przewodnicząca zapytała czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu. 

 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

 

Głosowano w sprawie: 

zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2021-2037. 
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Wyniki głosowania: 

ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6 

Wyniki imienne: 

ZA (8) 

Andrzej Ciołek, Jarosław Wiktor Dzienis, Alicja Anna Iwaniuk, Marek Kuskowski, Grażyna 

Barbara Senda, Marzanna Marianna Wardziejewska, Piotr Wasilewski, Stanisław Wójtowicz 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Anna Falińska 

NIEOBECNI (6) 

Józef Dominiuk, Wacław Grenda, Małgorzata Marianna Kuliś, Leszek Retel, Karol Szablak, 

Wioletta Tomaszewska-Walc, 

 

Przewodnicząca Rady Pani Alicja Iwaniuk przeszła do relacji  kolejnego punktu. 

 

Ad. 7d 

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 7 

do protokołu/. 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że w Starostwie Powiatowym 

dochody w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” dokonuje się zwiększenia planu finansowego 

dochodów o kwotę 2 085,72 zł. Środki przekazywane przez Agencję Restrukturyzacji  

i Modernizacji Rolnictwa docelowo na wypłaty ekwiwalentów za zalesiania. W rozdziale 

60004 „Lokalny transport zbiorowy” dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów 

o kwotę 23 387,70 zł, w związku z przyznaniem dopłaty od Wojewody Warmińsko – 

Mazurskiego na realizację zadań własnych Organizatora w zakresie przewozów autobusowych 

o charakterze użyteczności publicznej na linii Gołdap-Banie Mazurskie. W rozdziale 80115 

„Technika” dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę 13 127,00 zł,   

oraz w rozdziale 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia” dokonuje się zwiększenia planu 

finansowego dochodów o kwotę 14 036,00 zł, w związku z otrzymaną od Ministra Edukacji  

i Nauki dotacją na realizację zadania w postaci dwóch wycieczek uczniowskich o charakterze 

edukacyjno - patriotycznym z programu „Poznaj Polskę”. W rozdziale 80153 „Zapewnienie 

uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych  

lub materiałów ćwiczeniowych” dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów  

o kwotę 1 678,83 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 286/2021 
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z dnia 29 września 2021 roku na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne  

i materiały ćwiczeniowe dla uczniów. W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się 

zmniejszenia planu finansowego dochodów o kwotę 610 200,00 zł, w związku z brakiem 

możliwości otrzymania dofinansowania projektu „Szerokie horyzonty” w 2021 roku.  

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” dokonuje się zwiększenia planu finansowego 

dochodów o kwotę 56 558,00 zł, w związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego 

nr FK 265/2021 z dnia 21 września 2021 r. o zmianie planu dotacji celowych. W rozdziale 

85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” dokonuje się zwiększenia planu 

finansowego dochodów o kwotę 13 391,00 zł, w związku z decyzją Wojewody Warmińsko – 

Mazurskiego nr FK 265/2021 z dnia 21 września 2021 r. o zmianie planu dotacji celowych.  

W Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi w rozdziale 85403 „Specjalne 

ośrodki szkolno-wychowawcze” dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów  

o kwotę 8 850,60  zł, w związku z podpisaniem umowy z Polską Akcją Humanitarną  

w Warszawie na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach oraz z otrzymania  

od ubezpieczyciela środków na pokrycie kosztów związanych z zaistniałą szkodą (zalanie 

pomieszczeń sali gimnastycznej). W Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi w rozdziale 80115 

„Technika”  oraz w  rozdziale 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia” dokonuje się zwiększenia 

planu finansowego dochodów o kwotę 6 791,00 zł, w związku z otrzymanym dofinansowaniem 

w ramach programu „Poznaj Polskę”. W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się 

zmniejszenia planu finansowego dochodów o kwotę 113 000,00 zł, w związku  

z nieotrzymaniem dofinansowania projektu „Szerokie horyzonty” w 2021 roku. Plan dochodów 

budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę per saldo 583 294,15 zł. W Starostwie Powiatowe  

w Gołdapi wydatki w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” dokonuje się zwiększenia planu 

finansowego wydatków o kwotę 2085,72zł, w ramach środków przekazywanych przez Agencję 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa docelowo na wypłaty ekwiwalentów za zalesiania. 

W rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” dokonuje się zwiększenia planu finansowego 

wydatków o kwotę 36 081,55 zł, w związku z realizacją zadań własnych Organizatora  

w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na linii Gołdap-

Banie Mazurskie. W rozdziale 71095 „Pozostała działalność” dokonuje się przesunięcia  

w ramach posiadanych środków w celu prawidłowej realizacji zadań. W rozdziale 75818 

„Rezerwy ogólne i celowe” zgodnie z postanowieniami Zarządu Powiatu rozwiązuje się 

częściowo rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki jednostek oświatowych tj. na wypłatę 

nagród z okazji DEN w kwocie 6 000,00 zł.  Po zmianach rezerwa ogólna wynosi 0,00 zł, 

rezerwa celowa  – 90 308,00 zł, z tego: - z przeznaczeniem na wydatki jednostek oświatowych, 
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których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany  

w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 26 308,00 zł, 

- na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 64 000,00 zł. W rozdziale 

80195 „Pozostała działalność” dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 

per saldo 59 301,00 zł, w związku z  zabezpieczeniem 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 27 084,00 zł,  

w związku ze złożonymi wnioskami o przyznanie dofinansowania z Funduszu Zdrowotnego  

w kwocie 7 675,00 zł, złożonym wnioskiem na wypłatę nagrody z okazji DEN oraz  w związku 

zabezpieczeniem planowanych przedsięwzięć związanych z programem „Poznaj Polskę”  

w kwocie 16 409,00 zł. Ponadto dokonuje się przesunięcia w ramach posiadanych środków 

finansowych zgodnie z zapotrzebowaniem. W rozdziale 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia” 

dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę per saldo 17 545,00 zł, w celu 

zabezpieczenia planowanych przedsięwzięć związanych z programem „Poznaj Polskę”.  

W dziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się zmniejszenia planu finansowego 

wydatków o kwotę 711 510,14 zł, w związku z wycofaniem środków finansowych z projektu 

„Szerokie horyzonty”, spowodowanym nieotrzymaniem dofinansowania projektu 2021 roku. 

Środki zostaną zabezpieczone w 2022 r. w limitach ze względu na możliwość otrzymania 

dofinansowania ze środków rezerwowych. W Zespole Placówek Edukacyjno-

Wychowawczych w Gołdapi. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” oraz w dziale  

854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” dokonuje się zwiększenia planu finansowego 

wydatków o kwotę per saldo 21 168,43 zł,  w tym: - na pomoc zdrowotną dla nauczycieli  

o kwotę 7 639,00 zł, - na wypłatę nagrody z okazji DEN w kwocie 3 000,00 zł,  

- na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach oraz z otrzymania od ubezpieczyciela 

środków na pokrycie kosztów związanych z zaistniałą szkodą (zalanie pomieszczeń sali 

gimnastycznej) o kwotę 8 850,60 zł, - na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały 

edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – 

Mazurskiego nr FK 286/2021 z dnia 29 września 2021 roku o kwotę 1 678,83 zł.  

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi w rozdziale 85508 „Rodziny Zastępcze” 

dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę per saldo 6 558,00 zł,  

w związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 265/2021 z dnia 21 września 

2021 r. o zmianie planu dotacji celowych oraz w związku z przeliczeniem zapotrzebowania na 

zabezpieczenie wydatków w ramach wypłat należności dla rodzin zastępczych. W rozdziale 

85510 „Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych” dokonuje się zmniejszenia 
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planu finansowego wydatków o kwotę per saldo 33 407,00 zł, w związku z decyzją Wojewody 

Warmińsko – Mazurskiego nr FK 265/2021 z dnia 21 września 2021 r. o zmianie planu dotacji 

celowych oraz w związku z przeliczeniem zapotrzebowania na zabezpieczenie wydatków  

w ramach wypłat należności za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych. W Poradni Psychologiczno – Pedagogiczna w Gołdapi w  rozdziale 85406 

„Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” dokonuje  

się przesunięcia środków o kwotę per saldo 15 275,00 zł w ramach posiadanego planu 

finansowych w celu prawidłowej realizacji zadań. W Liceum Ogólnokształcącym im. Jana 

Pawła II w Gołdapi w  rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” dokonuje się zwiększenia 

planu wydatków o kwotę per saldo 21 601,00 zł, w związku z koniecznością zapewnienia 

nauczycielom pomocy zdrowotnej oraz z koniecznością zabezpieczenia środków w ramach 

rządowego programu „Aktywna Tablica”. W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” 

dokonuje się  przesunięcia  planu wydatków w ramach posiadanych  środków finansowych  

co umożliwi prawidłową realizację zadań W Powiatowym Urzędzie Pracy w Gołdapi  

w rozdziale 85333 ,,Powiatowe urzędy pracy”  dokonuje się zwiększenia planu finansowego 

wydatków o kwotę 13 000,00 zł celem zabezpieczenia kosztów energii 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  przesunięcia  planu wydatków w ramach posiadanych  środków 

finansowych co umożliwi prawidłową realizację zadań. Plan wydatków budżetu zmniejsza  

się o kwotę per saldo 546 492,44 zł. Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 583 294,15 zł   

i po zmianach wynosi 37 295 068,72 zł. Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 546 492,44 zł  

i po zmianach wynosi 42 504 386,82 zł. Deficyt budżetu wynosi 5 209 318,10 zł. Przychody 

wynoszą 5 209 318,10 zł. Rozchody 0,00 zł. 

 

Przewodnicząca zapytała czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu. 

 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

 

Głosowano w sprawie: 

zmian budżetu powiatu w roku 2021. 
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Wyniki głosowania: 

ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6 

Wyniki imienne: 

ZA (8) 

Andrzej Ciołek, Jarosław Wiktor Dzienis, Anna Falińska, Alicja Anna Iwaniuk, Marek 

Kuskowski, Grażyna Barbara Senda, Marzanna Marianna Wardziejewska, Piotr Wasilewski, 

Stanisław Wójtowicz 

NIEOBECNI (6) 

Józef Dominiuk, Wacław Grenda, Małgorzata Marianna Kuliś, Leszek Retel, Karol Szablak, 

Wioletta Tomaszewska-Walc, 

 

Przewodnicząca Rady Pani Alicja Iwaniuk przeszła do relacji  kolejnego punktu. 

 

Ad. 8 

Sekretarz Powiatu Pani Anna Makowska poinformowała, że na podstawie art. 25c ust. 12 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym zgodnie z upoważnieniem Starosty 

Gołdapskiego Pani Marzanny Wardziejewskiej oraz Przewodniczącej Rady Powiaty w Gołdapi 

Pani Anny  Falińskiej przekładam informację w zakresie analizy czterdziestu jeden oświadczeń 

majątkowych za 2020 rok, złożonych przez: Członków Zarządu Powiatu, Skarbnika Powiatu, 

Sekretarza Powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, osoby zarządzającej  

i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną, osób wydających decyzję 

administracyjne w imieniu Starosty oraz 10 radnych Rady Powiatu w Gołdapi. Oświadczenia 

majątkowe zostały złożone w ustawowo przewidzianym terminie do 30 kwietnia br. 

Oświadczenia majątkowe zostały przekazane zgodnie z wymogami ustawowymi urzędom 

skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osób składających oświadczenia 

majątkowe, mianowicie: US w Olecku, US w Suwałkach, US w Giżycku, US w Ełku. 

Oświadczenie majątkowe Starosty Gołdapskiego Pani Marzanny Wardziejewskiej oraz Pani 

Przewodniczącej Rady Powiatu w Gołdapi Pani Anny Falińskiej zostało przekazane 

Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu w ustawowym terminie. Przeprowadzona analiza jest 

oparta na porównaniu złożonych oświadczeń majątkowych z zeznaniami podatkowymi, jak 

również z oświadczeniami składanymi w latach ubiegłych. Możliwości zweryfikowania 

prawdziwości danych zawartych w oświadczeniach przez starostę są ograniczone, można je 

jedynie sprawdzić pod względem formalnej poprawności i terminowości złożenia.  

Uwagi formalne do złożonych oświadczeń są następujące: -wypełniano oświadczenia  
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z pominięciem niektórych rubryk bez wpisywania formuły „nie dotyczy”,- brak określenia 

wspólności majątkowej bądź odrębnego majątku, - nie wykazano powierzchni działek gruntu 

na której posadowiony jest dom, - nie zaktualizowano stanu zaciągniętych zobowiązań na dzień 

31.12.2021r. - w wielu przypadkach został wpisany przychód ze stosunku pracy,- brak rozbicia 

poszczególnych dochodów w dziale VIII czyli dochody osiągnięte z tytułu zatrudnienia  

lub innej działalności zarobkowej, - brak określenia przy kwocie z tytułu prowadzenia 

gospodarstwa rolnego wartości przychodu lub dochodu, - brak informacji o uzyskanym 

przychodzie i dochodzie z posiadanych nieruchomości rolnych (dopłaty unijne i państwowe są 

przychodem). Natomiast z analizy złożonych oświadczeń majątkowych oraz załączonych kopii 

PIT przeprowadzonej przez Urzędy Skarbowe wynika, że wobec jedno złożonego oświadczenia 

majątkowego organ przeprowadzi czynności sprawdzające mające na celu wyjaśnienie źródeł 

pochodzenia zgromadzonych zasobów pieniężnych. Zostało wskazane również, iż w części  

A oświadczeń majątkowych nie wskazano zajmowanego stanowiska lub pełnionej funkcji 

radnej/radnego. Pozostałe dane wykazane przez zobowiązane osoby w złożonych 

oświadczeniach majątkowych są zgodne z informacjami będącymi w posiadaniu urzędów  

i nie kwalifikują się o wystąpienie z wnioskiem do urzędu kontroli skarbowej. 

 

Ad. 9 

Interpelacje Radnych nie zgłoszono  

 

Ad.10  

Zapytania Radnych nie zgłoszono  

 

Ad. 11 

Radna Pani Anna Falińska w imieniu mieszkańców Pietraszek złożyła wniosek dotyczący drogi 

z Gołdapi do Pietraszek. Mieszkańcy wnoszą o usunięcie zakrzaczenia co wielokrotnie 

zgłaszali wcześniej. Na początku drogi z Gołdapi do Pietraszek rozpoczęto prace, ale to tylko 

rozpoczęto. Droga jest w tej chwili mało widoczna. Radna zgłosiła formalny wniosek w imieniu 

mieszkańców Pietraszek o wyczyszczenie poboczy, czyli usunięcie zakrzaczeń na drodze  

z Gołdapi do Pietraszek. 

 

Ad. 12 

Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje i wnioski Radnych nie zgłoszono.  

 



16 

 

Ad. 13 

Odpowiedzi na zgłoszone wnioski Komisji Stałych Rady nie zgłoszono.  

 

Ad. 14  

Spraw różnych nie zgłoszono.  

 

Ad. 15 

Wolnych wniosków nie zgłoszono.  

 

Ad. 16 

Głosu wolnego nie zabrano.  

 

Ad. 17  

Przewodnicząca Rady Pani Alicja Iwaniuk podziękowała Radnym za pracę. Zamknęła obrady 

XLIII (43) Sesji Rady Powiatu. 

 

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

Przewodniczący Rady                                                                                                                             

 Powiatu w Gołdapi  

 

           Alicja Anna Iwaniuk 


