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Protokół z LV (55) posiedzenia 

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

Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej 

w dniu 24 listopada 2022 roku 

 

godz. 1300-1514 

W posiedzeniu wzięło udział 12 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  

9. Karol Szablak 

10. Marzanna Marianna Wardziejewska  

11. Piotr Wasilewski  

12. Stanisław Wójtowicz 

 

Ad. 1 

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

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

LV (55) posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, 

Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej stwierdził quorum (9 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 przeszedł do realizacji kolejnego punktu.  

 

Ad. 3 

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

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

poinformował, iż protokół z LIV (54) 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 9 głosami za przy 3 osobach nieobecnych przyjęła protokół z LIV (54) 

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 

powiatowych w roku 2022 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 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: samochód ciężarowy MAN TGS26  

z pługiem gumowo-metalowym z zamontowaną piaskarką o ładowności 10 ton; samochód 

ciężarowy KAMAZ z pługiem gumowo-metalowym 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 
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– do odśnieżania; równiarka drogowa ze standardowym wyposażeniem dwóch pługów  

do odśnieżania; ciągnik NEW Holland z pługiem do odśnieżania ulic oraz piaskarką zawieszaną 

samozaładowczą. 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 URSUS 

C-355 z pługiem do odśnieżania chodników z piaskarką typu Motyl. Możliwość doczepienia 

przyczepy do wywozu śniegu oraz zamiatarki. Materiały do zimowego utrzymania dróg:  

Na chwilę obecną posiadamy 250 ton mieszanki piaskowo-solnej z ubiegłego sezonu. Ponadto 

jesteśmy w trakcie dostaw materiałów w ilości ok. 100 ton soli i 800 ton piasku do 

przygotowania mieszanki. Obsada osobowa: Kierowcy i operatorzy sprzętu – 8 osób. Środki 

transportu do kierowania akcją zimą: VW Transporter szt. 2, Dacia Duster, Opel Combo. 

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 Komisji Pan Marek Kuskowski zapytał czy dokumentacja jest gotowa na te 

wszystkie inwestycje i czy jest pozwolenie na tą budowę?  

 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień- Kisielewska 

odpowiedziała, że wszystkie nawierzchnie, które robią teraz, ten przetarg, który ogłosili  

na miasto to jest wszystko robione na zgłoszenie i na to pozwala prawo budowalne. Zgłaszają 

to i nie zmieniają parametrów technicznych drogi. Wszystko jest zgodne z prawem.  

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski zapytał czy nie wpłynął sprzeciw?  
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Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień- Kisielewska 

odpowiedziała, że nie wpłynął.  

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski zapytał o zakres bo to nie są tylko chodniki, 

ale i asfalt?  

 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień- Kisielewska 

odpowiedziała, że w istniejących parametrach, które są na nawierzchni będą wymienione na 

nowe.   

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski zapytał jeśli chodzi o ulicę w mieście bo to 

jest zwykle problem bo wykonywane są tam jakieś odcinki przy budynkach, posesjach czy 

mieszkańcy taką informacje mają? Czy podczas wykonywania inwestycji powstaną jakieś 

problemy z tym związane?   

 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień- Kisielewska 

odpowiedziała, że na etapie przekazywania placu budowy to wykonawca jest odpowiedzialny 

za wykonywanie projektu organizacji ruchu. Ten projekt organizacji ruchu przed wejściem  

w teren będzie wykonany przez wykonawcę i zatwierdzony przez Starostę Gołdapskiego. 

Również będzie wybrany inspektor nadzoru bo przy tej inwestycji musi być inspektor nadzoru 

także będzie wszystko monitorowane. Mieszkańcy będą poinformowani na pewno.  

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski poinformował, że przypomina sobie taką 

sytuację z tamtego roku, gdzie na jednych z ulic powstał spór.  

 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień- Kisielewska 

odpowiedziała, że powstał na ulicy Ustronie.  

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski zapytał czy tego rodzaju historie są już 

zgłaszane albo jakieś problemy?  

 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień- Kisielewska 

odpowiedziała, że na chwilę obecną nie ma żadnych zgłoszeń. Poinformowała, że my jako 



5 

 

zarządca drogi wykonujemy inwestycje w granicach pasa drogowego, czyli na działkach co są 

ich własnością.  

 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

 

Komisja zapoznała się z informacją o wykonanych zadaniach inwestycyjnych i remontach 

na drogach powiatowych w roku 2022 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 2022 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 

szczegółowo przedstawiła informację o remontach i inwestycjach przeprowadzonych w roku 

2022 na obiektach będących w zasobie Powiatu Gołdapskiego oraz o pozyskanych środkach 

zewnętrznych oraz ich wykorzystaniu w porównaniu do roku poprzedniego. 

 

Przewodniczący zapytała, czy są pytania do przedstawionej informacji. 

Pytań nie zgłoszono.  

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi Pan Wojciech Hołdyński szczegółowo 

przedstawił informację o remontach i inwestycjach przeprowadzonych w roku 2022  

na obiektach będących w zasobie Powiatu Gołdapskiego oraz o pozyskanych środkach 

zewnętrznych oraz ich wykorzystaniu w porównaniu do roku poprzedniego. 

 

Przewodniczący zapytała, czy są pytania do przedstawionej informacji. 

Pytań nie zgłoszono.  
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Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska 

szczegółowo przedstawiła informację o remontach i inwestycjach przeprowadzonych w roku 

2022 na obiektach będących w zasobie Powiatu Gołdapskiego oraz o pozyskanych środkach 

zewnętrznych oraz ich wykorzystaniu w porównaniu do roku poprzedniego. 

 

Przewodniczący zapytała, czy są pytania do przedstawionej informacji. 

Pytań nie zgłoszono.  

 

Komisja zapoznał się z informacją o remontach i inwestycjach przeprowadzonych w roku 

2022 na obiektach będących w zasobie Powiatu Gołdapskiego oraz o pozyskanych 

środkach zewnętrznych oraz ich wykorzystaniu w porównaniu do roku poprzedniego. 

 

Ad 6a 

Dyrektor Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska 

przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań 

i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na zadania w 2022 roku /projekt uchwały Rady Powiatu  w załączeniu – zał. nr 7  

do protokołu/. 

Dyrektor Powiatowe 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 

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 

3 listopada 2022 roku, znak: DF.WSA.624.2022.w., Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych poinformował o wysokości środków PFRON przypadających w 2022 roku 

uwzględniającą wzrost środków z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów rocznego 

pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej wysokości 25 896zł. Biorąc pod 

uwagę, iż w warsztacie przebywa 50 uczestników środki z przeznaczeniem na działalność 

warsztatu terapii zajęciowej zostały zwiększone o 90 000zł.Według algorytmu na realizację 

zadań określonych w ustawie Powiat Gołdapski otrzymał na 2022 rok środki w wysokości 

1 727 305zł, w tym 1 294 800zł na działalność warsztatu terapii zajęciowej, 432 505 zł  

na pozostałe zadania. Ponadto w związku z rezygnacją jednej osoby niepełnosprawnej  
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z uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym pozostają wolne środki w wysokości 1.619zł, które 

proponuje się przesunąć na dofinansowanie do  przedmiotów ortopedycznych i środków 

pomocniczych 1.618,30zł, na dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego dla osoby 

niepełnosprawne 0,70zł. 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. Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu. 

 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

 

Komisja 9 głosami za przy 3 osobach nieobecnych  przyjęła projekt uchwały Rady 

Powiatu w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych  

na zadania w 2022 roku. 

 

Ad 6b 

Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Pani Marta Wiszniewska przedstawiła projekt 

uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia na rok 2023 wysokości opłat za usunięcie pojazdu 

z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie 

odstąpienia od usunięcia pojazdu /projekt uchwały Rady Powiatu  w załączeniu – zał. nr 8  

do protokołu/. 

Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Pani Marta Wiszniewska poinformowała,  

że   zgodnie z art. 130a ust. 5f ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym 

usuwanie pojazdów o których mowa w ust. 1-2 ww. ustawy oraz przechowywanie  

ich na parkingu strzeżonym, należy do zadań własnych powiatu. Przepis art. 130a ust. 6 ustawy 

z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym, zawiera delegację dla rady powiatu 

do określenia corocznie wysokość opłat za usunięcie pojazdu z drogi, parkowanie na parkingu 

strzeżonym oraz wysokość kosztów powstałych w związku z wydaniem dyspozycji usunięcia 

pojazdu, w przypadku odstąpienia od jego usunięcia. Przy ustalaniu wysokości tych kosztów  

i opłat rada powinna wziąć pod uwagę konieczność sprawnej realizacji przedmiotowego 
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zadania, oraz koszty przechowywania i usuwania pojazdów na obszarze danego powiatu. 

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”. Minister Finansów Obwieszczeniem z dnia 26 lipca 2022r w sprawie 

ogłoszenia obowiązujących w 2023 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi 

i jego parkowanie na parkingu strzeżonym (M. P. 2022 r. poz. 738) wprowadził nowe 

maksymalne stawki opłat. Z zawartego w art. 130a ust. 6 ustawy upoważnienia ustawowego 

wynika, że ustawodawca przyznał radzie powiatu kompetencję prawodawczą, jednak  

z koniecznością uwzględnienia dwóch kryteriów: konieczności sprawnej realizacji zadań  

w zakresie usuwania pojazdów z drogi oraz kosztów usuwania i przechowywania pojazdów  

na obszarze danego powiatu. Dlatego też, przeprowadzono rozeznanie w zakresie cen, 

obowiązujących na terenie powiatu gołdapskiego, za usługi usuwania i przechowywania 

pojazdów, pobierających przez podmiot świadczący tego rodzaju usługi na terenie miasta 

Gołdap. Stawki opłat określone w przedmiotowej uchwale są jednakowe jak stawki 

wynagrodzenia dla wybranego podmiotu w zakresie świadczenia usług w 2023 roku.  Mając  

na uwadze powyższe oraz ustawowy obowiązek, zachodzi konieczność uchwalenia, przez Radę 

Powiatu w Gołdapi, wysokości ww. stawek na 2023 rok 

 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski zapytał jaka jest skala tego zjawiska w tym 

roku?  

 

Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Pani Marta Wiszniewska odpowiedziała,  

że w tym roku mieli usuniętych 5 pojazdów.  

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski zapytał o przetarg?  

 

Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Pani Marta Wiszniewska odpowiedziała, że w 

tym roku mają tylko jednego przedsiębiorcę Dudi- Bus Junior.  

 

Więcej pytań nie zgłoszono. 
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Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

 

Komisja 9 głosami za przy 3 osobach nieobecnych  przyjęła projekt uchwały Rady 

Powiatu w sprawie ustalenia na rok 2023 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi  

i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych  

w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu. 

 

Ad 6c 

Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska Pan Łukasz Kacprzyk projekt 

uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 

Gołdapskiego do roku 2030” /projekt uchwały Rady Powiatu  w załączeniu – zał. nr 9 do protokołu/. 

Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska Pan Łukasz Kacprzyk 

poinformował, że zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony 

środowiska organ wykonawczy województwa, powiatu i gminy, w celu realizacji polityki 

ochrony środowiska, sporządza odpowiednio wojewódzkie, powiatowe i gminne programy 

ochrony środowiska, uwzględniając cele zawarte w strategiach, programach i dokumentach 

programowych, o których mowa w art. 14 ust. 1. Stosownie do art. 18 ust. 1 ww. ustawy 

programy, o których mowa w art. 17 ust. 1, uchwala odpowiednio sejmik województwa, rada 

powiatu albo rada gminy. „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Gołdapskiego do roku 

2030” został sporządzony w celu określenia aktualnego stanu środowiska, wskazania celów 

środowiskowych, a także wyznaczenia zadań umożliwiających ich realizację w perspektywie 

wieloletniej. W oparciu o przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dla sporządzenia dokumentu „Programu Ochrony 

Środowiska dla Powiatu Gołdapskiego do roku 2030” koniecznym było przeprowadzenie 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. W związku z powyższym Regionalny 

Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie pismem znak WSTŁ.411.42.2022.KL  

z dnia 7 października 2022 r. oraz Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor 

Sanitarny w Olsztynie pismem znak ZNS.9022.3.80.2022.AZ z dnia 7 września 2022 r. 

uzgodnili zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w Prognozie oddziaływania  

na środowisko dla Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gołdapskiego do roku 2030 

zwanej dalej „Prognozą”. Powyższe dokumenty zostały pozytywnie zaopiniowane przez 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie - pismem z dnia 10 listopada 2022 



10 

 

r., znak: WSTŁ.410.52.2022.KL, Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego 

Inspektora Sanitarnego w Olsztynie - pismem z dnia 9 listopada 2022 r., znak: 

ZNS.9022.3.93.2022.AZ. Zgodnie z art. 30 i art. 39 ww. ustawy oraz art. 17 ust. 4 ustawy  

z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska przeprowadzono konsultacje 

społeczne Programu. Do przedmiotowego projektu programu nie wpłynęły żadne uwagi  

i wnioski. Mając na względzie powyższe, podjęcie niniejsze uchwały uznaje  

się za uzasadnione. 

 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski poinformował, że na jednych z pierwszych 

stron są wskazane jako taki jeden z kluczowych punktu odniesienia są wskaźniki  

z tzw. Porozumień Paryskich, czyli emisja gazów cieplarnianych stąd m.in. wzrost udziału 

energii odnawialnej i poprawa efektywności energetycznej. Pan Kuskowski zapytał  

czy to są zadania Powiatów w tej części czy tylko i wyłącznie monitorowanie albo określanie?  

Uważa, że poniekąd również bo w substancji własnej jeśli chodzi o budynki to jest jeden aspekt, 

ale czy drugi poza monitorowaniem i kompetencjami miękkimi, czyli szkoleniem są jakieś 

jeszcze zadania?    

 

Pani mgr inż. Pan Adrianna Kumorek odpowiedziała, że to co powiedział Pan Kuskowski 

wpisuje się w ten dokument jako dokument wyższego szczebla i do tego zostały wyznaczone 

odpowiednio zadania one są w tabeli 47 w obszarze interwencji ochrona klimatu jakości 

powietrza i jest to tutaj jako termomodernizacja budynków mieszkalnych użyteczności 

publicznych i usługowych jako własne, czyli zadania powiatu oraz monitorowane gminy, 

zarządcy budynków, spółdzielenie i wspólnoty mieszkaniowe oraz mieszkańcy inwidualni. 

Mają zadania o instalacji energooszczędnego oświetlenia, wprowadzania OZE i to też  

są zadania własne oraz zadania monitorowane dla innych jednostek a także dla mieszkańców.  

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski zapytał czym się różni susza atmosferyczna 

od suszy hydrogeologicznej? Czy grozi nam coś poważnego?  
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mgr inż. Pani Adrianna Kumorek odpowiedziała, że susza atmosferyczna wiąże się z opadami. 

Tych opadów jest ich mało, natomiast susza hydrogeologiczna zależy od warunków glebowych 

na danym terenie. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski zapytał czy w związku z dość liczną małą 

retencją i dużą ilością zbiorników małych sytuacja jest stabilna?  

 

mgr inż. Pani Adrianna Kumorek odpowiedziała, że słabo zagrożone suszą w zależności  

od suszy hydrogeologicznej.  

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski poinformował, że jego zdaniem wskaźnik 

jest dość niepokojący. 

 

Pani mgr inż. Pani Adrianna Kumorek zapytała czy chodzi o suszę atmosferyczną?  

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski odpowiedział, że mówi o suszy rolniczej 

takiej, która przekłada się na sytuację rolników, czyli bardzo dużej grupy społecznej 

mieszkańców powiatu. 

 

Pani mgr inż. Pani Adrianna Kumorek odpowiedziała, że nie jest to wyróżniające się źle w skali 

kraju i innych obszarów w województwie warmińsko-mazurskim, raczej jest to podobne.  

 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

 

Komisja 9 głosami za przy 3 osobach nieobecnych przyjęła projekt uchwały Rady Powiatu 

w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gołdapskiego do roku 

2030”. 

 

Ad 6d 

Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska Pan Łukasz Kacprzyk projekt 

uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie 
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statku lub innego obiektu pływającego na 2023 rok /projekt uchwały Rady Powiatu  w załączeniu – zał. 

nr 10 do protokołu/. 

Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska Pan Łukasz Kacprzyk 

poinformował, że uchwała jest podejmowana w celu realizacji zadania własnego powiatu  

w zakresie usuwania statków lub innych obiektów pływających oraz prowadzenia strzeżonego 

portu lub przystani, wprowadzonego art. 30 ust 4 ustawy z dnia z dnia 18 sierpnia 2011 r.  

o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. Zgodnie z ww. przepisami 

starosta realizuje te zadania przy pomocy powiatowych jednostek organizacyjnych  

lub powierza ich wykonanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych. W związku z powyższym, zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy  

o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych rada powiatu, biorąc pod 

uwagę konieczność sprawnej realizacji ww. zadań oraz koszty usuwania i przechowywania 

statków lub innych obiektów pływających na obszarze danego powiatu, ustala corocznie,  

w drodze uchwały, wysokość opłat za usunięcie i przechowywanie tych statków lub innych 

obiektów pływających. Natomiast zgodnie z art. 31 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy, minister 

właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, na każdy rok kalendarzowy, w drodze 

obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”, 

maksymalne opłaty za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających, 

z uwzględnieniem zasady, że opłaty obwieszczane w danym roku kalendarzowym podlegają 

corocznie zmianie na następny rok kalendarzowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen 

towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki 

ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, zaokrąglając w górę 

do pełnych złotych. Obwieszczeniem z dnia 28 lipca 2022 r. Minister Finansów ogłosił 

maksymalne opłaty za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających 

na rok 2023. Koszty związane z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub 

zniszczeniem statku lub innego obiektu pływającego powstałe od momentu wydania decyzji 

jego usunięcia do zakończenia postępowania ponosi osoba będąca właścicielem tego statku lub 

innego obiektu pływającego w dniu wydania dyspozycji jego usunięcia. Decyzję o zapłacie 

tych kosztów wydaje starosta. Jest to uregulowane art. 32 ust. 1 cytowanej ustawy. Ponieważ 

w ciągu ostatnich lat nie było konieczności usunięcia i przechowywania statku lub innego 

obiektu pływającego na terenie powiatu gołdapskiego, brak jest możliwości ustalenia realnej 

ceny takiej usługi, zastosowano więc maksymalne stawki przyjęte przez Ministra Finansów. 
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Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu. 

 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

 

Komisja 9 głosami za przy 3 osobach nieobecnych przyjęła projekt uchwały Rady Powiatu 

w sprawie w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statku lub 

innego obiektu pływającego na 2023 rok. 

 

Ad 6e 

Główny specjalista ds. edukacji Pani Agnieszka Wojtala przedstawiła projekt uchwały Rady 

Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Suwałki w sprawie 

organizacji nauki religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego dla uczniów uczęszczających 

do szkół prowadzonych przez Powiat Gołdapski /projekt uchwały Rady Powiatu  w załączeniu – zał. nr 

11 do protokołu/. 

Główny specjalista ds. edukacji Pani Agnieszka Wojtala poinformowała, że zgodnie z § 2 ust 

3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie 

warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach jeżeli 

w grupie międzyszkolnej lub pozaszkolnym (pozaprzedszkolnym) punkcie katechetycznym 

uczestniczą uczniowie szkół (wychowankowie przedszkoli) prowadzonych przez różne organy, 

organy te ustalają, w drodze porozumienia, zasady prowadzenia grup lub punktów 

katechetycznych. Dotychczas nie była podejmowana uchwała w sprawie wyrażenia zgody  

na zawarcie porozumienia z Miastem Suwałki regulującego zasady organizacji, prowadzenia 

i współfinansowania nauki religii dla uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych  

przez Powiat Gołdapski. Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  

publiczne przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja organizują naukę religii dla uczniów  

na życzenie rodziców bądź samych uczniów. Po osiągnięciu pełnoletniości o pobieraniu nauki 

religii decydują uczniowie. Obecnie do placówek dla których organem prowadzącym jest 

Powiat Gołdapski uczęszcza jeden uczeń, którego rodzice wyrazili życzenie nauki religii 

Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego. Na podstawie § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania 

nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach nauka ta powinna być zorganizowana 

przez organ prowadzący w grupie międzyszkolnej lub w pozaszkolnym punkcie 
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katechetycznym. Zgodnie z § 2 ust. 3 cyt. rozporządzenia w grupie międzyszkolnej  

lub pozaszkolnym punkcie katechetycznym mogą uczestniczyć uczniowie szkół prowadzonych 

przez różne organy. W takim przypadku organy te ustalają, w drodze porozumienia, zasady 

prowadzenia grup lub punktów katechetycznych. W świetle powyższych przepisów podjęcie 

niniejszej uchwały umożliwi Zarządowi Powiatu zawarcie porozumienia z Miastem Suwałki, 

w którym zostaną określone zasady prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego,  

w tym koszty zatrudnienia nauczyciela – katechety. 

 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu. 

 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

 

Komisja 8 głosami za 1 głosem wstrzymującymi przy 3 osobach nieobecnych przyjęła 

projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 

z Miastem Suwałki w sprawie organizacji nauki religii Kościoła Ewangelicko - 

Augsburskiego dla uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Powiat 

Gołdapski. 

 

Ad 6f 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu 

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2022-2037 

/projekt uchwały Rady Powiatu  w załączeniu – zał. nr 12 do protokołu/. 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że zgodnie z art. 229 ustawy  

o finansach publicznych wartości przyjęte wieloletniej prognozie finansowej i budżecie 

jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku 

budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu 

terytorialnego. W wieloletniej prognozie finansowej oraz w wykazie przedsięwzięć urealniono 

poszczególne wartości zgodnie z uchwałą w sprawie zmian budżetu w 2022 r. Zaktualizowano 

dane uzupełniające. W związku z powyższym dokonano następujących zmian w przyjętych 

wartościach do Wieloletniej prognozy finansowej: Zwiększono plan dochodów budżetu powiatu 

w 2022 roku o kwotę 8 764,57 zł. Po zmianach dochody budżetu powiatu wynoszą 49 761 494,93  

zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 43 512 419,73 zł, dochody majątkowe w wysokości 
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6 249 075,20  zł. Zwiększono plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 677 177,57 zł. Wydatki 

budżetu powiatu po zmianie wynoszą 51 509 497,58 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 

42 100 603,37 zł, wydatki majątkowe w wysokości 9 408 894,21  zł.  Wynik budżetu w roku 2022 

zamknął się deficytem w wysokości 1 748 002,65 zł. Deficyt budżetu powiatu w  wysokości  

1 748 002,65 zł zostanie sfinansowany: 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 w wysokości 1 748 002,65 zł.  Przychody budżetu  

po zmianie wynoszą 1 848 002,65 zł. Są to  niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa 

w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych tj. środki z Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 538 065,45 zł, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 - 

środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej otrzymane w roku 2021 zaś wydatki zostaną 

poniesione w 2022 r. w wysokości 309 937,20 zł. Rozchody budżetu w 2022 r. wynoszą 

100 000,00 i zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 

zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych. W wykazie 

przedsięwzięć proponuje się: zmianę zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja pomieszczeń  

po byłym Domu Świętej Faustyny w Gołdapi na potrzeby Zespołu Placówek Edukacyjno-

Wychowawczych w Gołdapi” ujętego w wykazie przedsięwzięć na zadanie z terminem 

końcowym realizacji w 2023 roku. Szacunkowa całkowita wartość zadania wynosi 400 000,00 

z w tym w roku 2022 proponuje się pomniejszenie wydatków o kwotę 371 587,00 zł przenosząc 

o tą samą kwotę limit wydatków do roku 2023. Dofinansowanie stanowi 100% kosztów 

kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wieloletnia prognoza 

finansowa odzwierciedla aktualny stan budżetu powiatu po dokonanych zmianach. Powiat 

Gołdapski spełnia warunek z art.243 ustawy o finansach publicznych.  

 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu. 

 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

 

Komisja 6 głosami za 3 głosami wstrzymującymi przy 3 osobach nieobecnych przyjęła 

projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2022-2037. 
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Ad. 6g 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu 

w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2022 /projekt uchwały Rady Powiatu  w załączeniu – zał. nr 

13 do protokołu/. 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że dochody w Starostwie 

Powiatowym w Gołdapi w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” proponuje  

się zwiększenie planu dochodów o kwotę 4 519,00 w związku z otrzymaniem wsparcie  

na realizację w okresie od 1 do 30 września br.  dodatkowych zadań oświatowych związanych 

z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami 

Ukrainy. W rozdziale 75802 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 

terytorialnego” dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę 15 000,00 zł, 

zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.34.2022.7p z dnia 16 listopada 2022 roku. 

Powyższa kwota została przyznana z tytułu dofinansowania doposażenia publicznych szkół  

i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu 

terytorialnego w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji.  

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” proponuje się zmniejszenie planu dochodów o kwotę 

1 374,00 w związku z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 384/2022  

z 25.10.2022 r. o zmniejszeniu planu dotacji celowych. W rozdziale 85510 „Działalność 

placówek opiekuńczo-wychowawczych”  proponuje się zmniejszenie planu dochodów o kwotę 

4 281,00 w związku z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 384/2022  

z 25.10.2022 r. o zmniejszeniu planu dotacji celowych. Zarząd Dróg Powiatowych w rozdziale 

60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę  

9 899,00 zł w związku z otrzymanymi środkami m.in. za zajęcie pasa drogowego, 

odszkodowania za uszkodzone mienie oraz urealnieniem dochodów. W rozdziale  

60020 „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” proponuje się zmniejszenie planu 

dochodów o kwotę 2 267,00 zł celem urealnienia  planu dochodów. W rozdziale  

75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 267,00 zł 

celem urealnienia  planu dochodów. Liceum Ogólnokształcące w rozdziale 80120  

„Licea Ogólnokształcące” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 1,57 zł  

w związku z pozyskanymi środkami z tytułu odsetek bankowych. Plan dochodów budżetu 

powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 23 764,57 zł. Wydatki Starostwa Powiatowe w Gołdapi 

w rozdziale 63003 „Turystyka” oraz w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu 

terytorialnego” i w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” proponuje się przesunięcie planu 
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wydatków pomiędzy poszczególnymi rozdziałami co jest niezbędne w celu urealnienia planu  

do bieżących potrzeb. Dokonanie zmian w poszczególnych rozdziałach nie powoduje 

zwiększenia w planie budżetu na rok 2022.  W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” 

proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 890 029,57 zł w związku  

z zabezpieczeniem środków na wydatki oświatowe w tym na zabezpieczenie dotacji w kwocie 

1 166,84 zł w ramach porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Suwałki prowadzenia 

zadania publicznego nauczania religii Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego  

w pozaszkolnym punkcie katechetycznym dla uczniów szkół, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Gołdapski. W rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna 

osób niepełnosprawnych” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 10 000,00 zł  

w celu prawidłowej realizacji zadań. Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi w rozdziale 85333 

„Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi” proponuje się dokonanie przesunięcia środków 

finansowych w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań. 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Gołdapi w rozdziale 85406 „Poradnie 

psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie  specjalistyczne” proponuje się zwiększenie 

planu wydatków o kwotę 12 200,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków  

na zakup pomocy dydaktycznych tj. zakup zestawu Kwestionariuszy do Diagnozy Spectrum 

Autyzmu ASRS oraz w związku z koniecznością naprawy uszkodzenia w budynku PPP  

w Gołdapi. Zespół  Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi w  rozdziale 80102 

„Szkoły podstawowe specjalne” proponuje się dokonania przesunięcia środków finansowych 

w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań. W rozdziale 

80134 „Szkoły zawodowe specjalne” proponuje się dokonanie przesunięcia środków 

finansowych w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań. 

W rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki  

i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego” proponuje się dokonanie 

przesunięcia środków finansowych w ramach posiadanego planu finansowego  

w celu prawidłowej realizacji zadań. W rozdziale 80195 „Pozostała  działalność” proponuje  

się zwiększenie planu wydatków jednostki o kwotę 411,00 zł  w związku z otrzymanymi  

od Ministra Finansów dodatkowymi środkami z Funduszu Pomocowego na dodatkowe zadania 

oświatowe w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich. W rozdziale 85403 „Specjalne Ośrodki 

szkolno-wychowawcze” proponuje się dokonanie przesunięcia środków finansowych  

w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań. W rozdziale 
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85410 „Internaty i bursy szkolne” proponuje się dokonanie przesunięcia środków finansowych 

w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań.  Jednocześnie 

proponuje się zmianę zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja pomieszczeń po byłym Domu 

Świętej Faustyny w Gołdapi na potrzeby Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych  

w Gołdapi” ujętego w wykazie przedsięwzięć na zadanie z terminem końcowym realizacji  

w 2023 roku. Szacunkowa całkowita wartość zadania wynosi 400 000,00 z w tym w roku 2022 

proponuje się pomniejszenie wydatków o kwotę 371 587,00 zł. Dofinansowanie stanowi 100% 

kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.  Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” proponuje się zwiększenie 

w planie wydatków o kwotę 2 700,00 w związku z pilną potrzebą zamontowania kamer przy 

wejściu do Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. W rozdziale 85218 

„Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie” proponuje zmniejszenie planu wydatków o kwotę 

528,00 w związku z weryfikacja potrzeb na 2022 r. Ponadto proponuje się zwiększenie 

wydatków na wypłatę kosztów obsługi programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, 

zwiększenie usług pozostałych ze względu na konieczność oszacowania wartości budynku 

Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Domu Św. Faustyny nie lękajcie się w Gołdapi.  

W rozdziale 85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” proponuje 

się przesunięcie środków pomiędzy paragrafami w planie finansowym w związku  

z przeliczeniem potrzeb na 2022r. W rozdziale 85508 „Rodzina – rodziny zastępcze” proponuje 

się zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 1 374,00 zł w związku z otrzymaną decyzją 

Wojewody nr FK 384/2022 z 25 października 2022 r. Proponuje się także przesunięcie 

pomiędzy paragrafami w planie finansowym w związku z weryfikację potrzeb na 2022r.  

W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych” proponuje  

się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4 281,00 zł w związku z otrzymaną decyzją 

Wojewody nr FK 384/2022 z 25 października 2022 r. Zarząd Dróg Powiatowych w rozdziale 

60014 „Drogi publiczne powiatowe ” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę  

9 899,00 zł i przeznaczenie ich na następująe zadania: na zakup znakowania pionowego 

będącego przedmiotem roszczenia odszkodowawczego na naprawę: nawierzchni drogi 

powiatowej i pobocza wskutek wywrócenia się pojazdu w miejscowości Linowo – zdarzenie 

było przedmiotem roszczenia odszkodowawczego, nawierzchni drogi powiatowej 1784N,   

na odcinku Gołdap -  Mażucie. W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się 

dokonanie zwiększenia środków finansowych o kwotę  5 600,00 zł w celu zabezpieczenia 

środków na: zakup komputera na stanowisko głównego księgowego – obecnie używany jest 
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wyeksploatowany, z przestarzałym oprogramowaniem użytkowym, nie spełnia wymogów 

parametrów technicznych niezbędnych do aktualizacji programów używanych na stanowisku 

(Symfonia – Finanse i księgowość, SjoBestia, Płatnik, FoKa, aplikacja bankowa).  

Liceum Ogólnokształcące w rozdziale 80120 „Licea Ogólnokształcące” proponuje  

się zwiększenie planu wydatków o kwotę 120 000,00 zł w związku z koniecznością 

zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli do końca roku 2022. Pozostałe zmiany 

dotyczą przesunięć w ramach posiadanego planu wydatków w celu realizacji bieżących zadań. 

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” proponuje się przesunięcie  

w ramach posiadanego planu wydatków w celu realizacji bieżących zadań. W rozdziale 80195 

„Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 735,00 w związku 

otrzymanymi od Ministra Finansów dodatkowymi środkami z Funduszu Pomocowego  

na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich. Zespół Szkół 

Zawodowych w rozdziale 80115 „Technika” proponuje się przesunięcie środków w ramach 

posiadanego planu finansowego w celu realizacji bieżących zadań. W rozdziale 80117 

„Branżowe szkoły I i II stopnia” dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków  

o kwotę 15 000,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.34.2022.7p z dnia  

16 listopada 2022 roku. Środki są przeznaczone na wyposażenie w meble oraz pomoce 

dydaktyczne pomieszczenia na warsztatach szkolnych zaadoptowanego na salę dydaktyczną. 

Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu finansowego  

w celu prawidłowej realizacji zadań. W rozdziale 80152 „Realizacja zadań wymagających 

stosowania specjalnej organizacji nauki…” proponuje się przesunięcie środków w ramach 

posiadanego planu finansowego. W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje  

się zwiększenie środków o kwotę 3 373,00 zł na pokrycie wydatków zajęć z uczniami 

pochodzących z Ukrainy finansowanych z Funduszu Pomocowego. W rozdziale 80195 

„Pozostała działalność” proponuje się przesunięcie środków w ramach posiadanego  

planu projektu „Uczymy się w Europie” w celu prawidłowej realizacji zadań.  

Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 692 177,57 zł. Plan dochodów 

zwiększył się o kwotę 23 764,57 zł i po zmianach wynosi 49 776 494,93 zł. Plan wydatków 

zwiększył się o kwotę 692 177,57 zł i po zmianach wynosi 51 524 497,58 zł. Deficyt budżetu 

po zmianie wynosi 1 748 002,65 zł. Przychody budżetu po zmianie wynoszą 1 848 002,65 zł. 

Rozchody 100 000,00 zł. 

 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu. 
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Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski zapytał czy Starostwo Powiatowe w Gołdapi 

proponuje zwiększenie w rozdziale 80 -195 o kwotę  890 tysięcy? Rozumie,  

że jest to przesunięcie pomiędzy rozdziałami, ponieważ wydatki w projekcie są zwiększone  

o 630 000,00 zł.  

 

Skarbnik Pani Bożena Radzewicz odpowiedziała, że są to środki zebrane z poszczególnych 

rozdziałów zmniejszające wydatki bieżącego roku, które będą stanowiły wolne środki  

i jednoczesne zabezpieczenie wydatków oświatowych w roku następnym. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski poprosił o rozwinięcie co to są wolne środki  

i jednooczne zabezpieczenie wydatków oświatowych w roku następnym.  

 

Skarbnik Pani Bożena Radzewicz odpowiedziała, że wydatki oświatowe i pozostałe wydatki 

przy projekcie budżetu były mocno zmniejszone na etapie projekcji budżetu na rok 2023.  

Ich zadaniem jest podjęcie wszelkich, możliwych zadań jeszcze w bieżącym roku żeby  

te wydatki zniwelować w roku następnym. Wydatki oświatowe, czyli bieżące utrzymanie 

działalności jak również wynagrodzenie na rzecz pracowników oświaty i innych jednostek. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski poinformował, że to jest prawie milion złotych 

dlatego będzie drążył ten temat, taka duża kwota i dlatego chciałby się dowiedzieć co to znaczy. 

 

Skarbnik Pani Bożena Radzewicz odpowiedziała, że wszystkie wydatki zabezpieczone w tym 

rozdziale będą przeznaczone na wydatki oświatowe.  

 

Członek Komisji Pan Piotr Wasilewski poinformował, że ostatnio na koniec spuentował całe 

spotkanie dotyczące inwestycji, które samo w sobie z założenia jest idiotyczne bo jasną kwestią 

jest, że realizujemy to na co mamy środki a o pozostałych można sobie pogadać. Zadał proste 

pytanie zarządowi, na które odpowiedział Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek. Pytanie dotyczyło 

o ile został zaniżony budżet, żeby zrealizować wskaźniki w 2023 roku. Odpowiedział mi,  

że o 7 000 000,00 zł więc brakuje nam 7 000 000,00 zł.  

 

Skarbnik Pani Bożena Radzewicz odpowiedziała, że tak jest.  
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Członek Komisji Pan Piotr Wasilewski rozumie, że te 890 to jest ciułanie na nowy budżet. 

Powiedział wprost, jeśli uważają, że ktokolwiek rozsądny będzie głosował za takim budżetem, 

który jest kłamstwem to tylko i wyłącznie wtedy, kiedy przyznają się, że celowo go zaniżają 

żeby nie wszedł tu komisarz z PISU. Jest to jasne i oczywiste, że wówczas można głosować 

mając taką świadomość, że większość samorządów zaniża swoje budżety i robi to 

permanentnie.  

 

Skarbnik Pani Bożena Radzewicz odpowiedziała, że wypowiada się tylko w imieniu zarządu.  

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski poinformował, żeby nie stawiać Pani Skarbnik 

w niezręcznej sytuacji.  

 

Członek Komisji Pan Piotr Wasilewski rozumie, że jest to jakaś bańka te 890 tysięcy, które jest 

gdzieś tam na koncie i jest zabezpieczone na nowy rok.  

 

Skarbnik Pani Bożena Radzewicz odpowiedziała, że tak jak w każdym samorządzie dostali 

środki na wyrównanie w zakresie PITU a jest to właściwie rekompensata wydatków z roku 

bieżącego. Celem domknięcia przyszłorocznego budżetu musi zniwelować wydatki i zachować 

równowagę między wydatkami a dochodami bieżącymi. Określone są źródła jakimi może być 

pokryty deficyt bieżących wydatków i są to przychody ze szczególnych zasad jak również 

wolne środki, które wesprą nas w następnym roku.  

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski poinformował, że doskonale to rozumieją  

i zgadzają się z tym i wydaje mu się, że jest to mniejszym złem niż wpuszczenie wilka  

do kurnika.  

 

Członek Komisji Pani Grażyna Senda poinformowała, że w poprzednich latach, kiedy była 

możliwość przejęcia władzy komisarza z PO wtedy inaczej to wyglądało. Uważa, że trzeba 

równoważyć ten budżet.  

 

Członek Komisji Pan Piotr Wasilewski odpowiedział, że w poprzednich latach byłby  

to komisarz z PO teraz byłby z PISU.  



22 

 

Przewodniczący Komijsi Pan Marek Kuskowski poinformował, że byłby wtedy Wicestarosta  

z PISU, ale teraz nie jest i to jakoś by się równoważyło. Uważa, że to co się dzieje w państwie 

to jest zupełny absurd bo tam jest kreatywna księgowość na poziomie mafijnym.  

 

Skarbnik Pani Bożena Radzewicz odpowiedziała, że nie jest to kreatywna księgowość tylko 

wysokość dochodów jakie otrzymuje powiat zgodnie z decyzją Ministra finansów i decyzją 

Wojewody i takie środki jakie powiat otrzyma ma możliwość przeznaczenia na wydatki.  

 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

 

Komisja 5 głosami za 4 głosami wstrzymującymi przy 3 osobach nieobecnych przyjęła 

projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2022. 

 

Ad. 7 

Praca nad budżetem Powiatu Gołdapskiego na rok 2023 z uwzględnieniem autopoprawki wraz 

z wypracowaniem opinii Komisji /budżet Powiatu Gołdapskiego na rok 2022 w załączeniu – zał. nr 14 do 

protokołu/. 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformował,  

 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, 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 Powiatu Gołdapskiego została 

sporządzona na lata 2023-2038. Okres na jaki sporządzono prognozę finansową Powiatu 

Gołdapskiego wynika z dwóch przesłanek. Pierwszą jest zapis art. 227 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, który określa okres, na jaki powinna  
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być sporządzona Wieloletnia Prognoza Finansowa - prognoza finansowa obejmuje okres roku 

budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat. Nie może być on jednak krótszy niż okres  

na jaki przyjęto limity wydatków przeznaczone na realizację przedsięwzięć. Jeżeli zaś chodzi 

o prognozę kwoty długu, która stanowi część wieloletniej prognozy finansowej - sporządza się 

ją na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. W przypadku Powiatu 

Gołdapskiego prognoza kwoty długu obejmuje planowanie do roku 2038, gdyż do tego roku 

zaciągnięto i planuje się zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych. Podstawą 

opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego jest projekt uchwały 

budżetowej na 2023 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego  

za lata 2020-2021, wartości planowane na koniec III kwartału 2022 oraz wytyczne Ministra 

Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzenia wieloletnich 

prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. 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; 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.  Ustawa  

o finansach publicznych wymaga, aby Wieloletnia Prognoza Finansowa była realistyczna. 

Trudno sprostać tym zapisom w tak długim okresie czasu, gdyż istnieje szereg czynników 

mogących mieć wpływ na zmianę wartości ujętych w prognozie. Odległy czas prognozowania 

zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu 

do faktycznie uzyskanych. Trudno jest przewidzieć dalsze zmiany legislacyjne, które mogą 

mieć wpływ na wielkość dochodów samorządów. Dotyczy to zmian podatku PIT czy CIT, 

zmiany wysokości opłat pobieranych na mocy właściwych ustaw. W zakresie planowanych do 

pozyskania środków – do roku 2026 przyjęto stopniowy wzrost dochodów, a od roku 2027 

przyjęto dochody na stałym poziomie roku 2026. W związku z powyższym założono także 
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ograniczanie fakultatywnych  wydatków bieżących w celu wypracowania nadwyżki 

operacyjnej w wysokości pozwalającej przede wszystkim na wykup obligacji, a w dalszej 

kolejności - na realizację zadań inwestycyjnych Powiatu.  Do wieloletniej prognozy finansowej 

dołącza się objaśnienia przyjętych wartości. W „Objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na lata 2023-2038” 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. Obowiązek 

sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian 

wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki 

finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość 

kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych 

przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy 

wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem 

nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi. Przedstawiona Wieloletnia Prognoza 

Finansowa Powiatu Gołdapskiego obejmuje okres do roku 2038 włącznie, zaś opiera  

się na głównie na danych historycznych do roku 2022 włącznie. Analiza dotychczasowych 

wykonań budżetów Powiatu Gołdapskiego, zwłaszcza w świetle dynamiki zmian zachodzących 

w roku 2022 - nie uprawnia do określenia tendencji w kształtowaniu się budżetu na lata 

przyszłe. 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 2023 roku 

zaplanowano zgodnie z przewidywanymi wpływami z tytułu odpłatnego nabycia prawa 

własności oraz wpływami ze sprzedaży drewna w pasie drogowym. Jednocześnie w roku 2023 

przewiduje się realizowanie inwestycji, dla których w latach 2020-2022 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 II transzę środków na realizację inwestycji pn.”Przebudowa 
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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 2024 – 2038 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 2024–2038 będzie dokonywał jedynie 

wykupu dotychczas wyemitowanych obligacji oraz planowanych do emisji w roku 2023. 

Ostatecznym terminem wykupu obligacji jest rok 2038. 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 (inne niż wymienione 

w pkt. 1 i 2). W ramach powyższych wydatków w wykazie przedsięwzięć ujęto wydatki bieżące 

na zadania: „Moja działalność gospodarcza” – rozwój przedsiębiorczości na obszarze powiatów 

ełckiego, oleckiego i gołdapskiego; realizacja w latach 2020-2023 - łączne nakłady finansowe 

1 895 474,47 zł, z tego w roku 2023 – 288 557,42 zł, „Szerokie Horyzonty” – zwiększenie 

zatrudnialności zawodowej uczniów poprzez realizację kursów zawodowych, staży i programu 

zajęć dodatkowych; realizacja w latach 2021-2023 – łączne nakłady finansowe 1 407 533,95 

zł, z tego w roku 2023 – 874 374,31 zł. Grant „Cyfrowy Powiat” – wzmocnienie cyfrowej 

odporności na zagrożenia; realizacja w latach 2022-2023 - łączne nakłady finansowe 15 000,00 

zł, z tego w roku 2023 – 15 000,00 zł; Grant „Zwiększenie dostępności usług publicznych  

w Starostwie Powiatowym w Gołdapi” – wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia; 

realizacja w latach 2022-2023 - łączne nakłady finansowe 32 400,00 zł, z tego w roku 2023 – 

13 000,00 zł; W wykazie przedsięwzięć ujęto także wydatki na zadania majątkowe: „Moja 

działalność gospodarcza” – rozwój przedsiębiorczości na obszarze powiatów ełckiego, 

oleckiego i gołdapskiego; realizacja w latach 2020-2023 - łączne nakłady finansowe 

2 512 450,00 zł, z tego w roku 2023 –  wydatki majątkowe nie występują; Grant „Cyfrowy 
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Powiat” – wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia; realizacja w latach 2022-2023 - 

łączne nakłady finansowe 85 000,00 zł, z tego w roku 2023 – wydatki majątkowe  

nie występują; Grant „Zwiększenie dostępności usług publicznych w Starostwie Powiatowym 

w Gołdapi” – wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia; realizacja w latach 2022-2023 

- łączne nakłady finansowe 67 600,00 zł, z tego w roku 2023 – 67 600,00 zł; Na zadania 

majątkowe w ramach programów, projektów i zadań pozostałych ujęto zadania: Modernizacja 

dróg powiatowych o numerach 1815N, 1794N, 1902N, 1790N, 1772N (1815N – Jagiele- 

Żabin,1794N Babki – Żelazki ,1902N – Boćwiński Młyn,1790N – Kowalki – Rudzie , 1772N 

– Lisy – Mieczkówka- Kierzki); realizacja w latach 2022-2023 - łączne nakłady finansowe 

12 631 579,00 zł; Nadzór inwestorski nad inwestycją pn. „Modernizacja dróg powiatowych 

o numerach 1815N, 1794N, 1902N, 1790N, 1772N (1815N – Jagiele- Żabin,1794N Babki – 

Żelazki ,1902N – Boćwiński Młyn,1790N – Kowalki – Rudzie , 1772N – Lisy – Mieczkówka- 

Kierzki); realizacja w latach 2022-2023 - łączne nakłady finansowe 133 053,00 zł; 

Modernizacja ulic w Gołdapi o nr - 4801N ul. Armii Krajowej, 4833N - ul. E.Plater, 4812N  

ul. Kościuszki, 4837N ul. Reymonta oraz drogi 1784N Jagoczany – Audyniszki; realizacja  

w latach 2022-2023 - łączne nakłady finansowe 5 102 041,00 zł; Nadzór inwestorski  

nad inwestycją pn. „Modernizacja ulic w Gołdapi o nr - 4801N ul. Armii Krajowej, 4833N -  

ul. E.Plater, 4812N ul. Kościuszki, 4837N ul. Reymonta oraz drogi 1784N Jagoczany – 

Audyniszki; realizacja w latach 2022-2023- łączne nakłady finansowe 53 571,42 zł; 

Przebudowa ulic: Lipowej (4816N), 1-go Maja (4820N), Jeziorowej (4808N) w Gołdapi; 

realizacja w latach 2021-2023; realizacja w latach 2021-2023 - łączne nakłady finansowe 

10 794 018,80 zł; z tego w roku 2023 – 5 143 629,00 zł; Remont drogi powiatowej nr 1974N 

Przerośl – Linowo; realizacja w latach 2023-2024 - łączne nakłady finansowe 2 416 238,00 zł; 

z tego w roku 2023 – 378 658,93 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. Skarbnik Powiatu Pani Bożena 

Radzewicz poinformowała, że projekt budżetu Powiatu Gołdapskiego na rok 2023 został 

opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, w szczególności: ustawę o dochodach 

jednostek samorządu terytorialnego z 13 listopada 2003 roku, ustawę o finansach publicznych 

z dnia 27 sierpnia 2009 roku, rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r.  

w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów  
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oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, uchwałę Rady Powiatu w Gołdapi  

Nr XLIV/209/10 z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem 

uchwały budżetowej, uchwałę nr 250/2022 Zarządu Powiatu w Gołdapi z dnia 7 września 2022 

r. w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2022 r.  

i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej. Podstawą konstrukcji projektu budżetu Powiatu 

na 2023 rok jest: analiza aktualnej sytuacji finansowej Powiatu na podstawie wykonania 

budżetu po trzech kwartałach 2022 r., analiza zadań inwestycyjnych w kontekście możliwości 

dochodowych budżetu Powiatu w 2022 r. i w latach następnych, informacja Ministra Rozwoju 

i Finansów przekazana pismem Nr ST3.4750.24.2022 z dnia 19 października 2022 r.  

o wielkościach planowanych kwot subwencji i udziałach w PIT, informacja Wojewody 

Warmińsko-Mazurskiego o ustaleniu wstępnych kwot dochodów budżetowych i dotacji 

celowych na 2023 rok – decyzja FK-I.3110.47.2022 z dnia 19 października 2022 r. Budżet  

na kolejny rok stanowi ogromne wyzwanie dla lokalnych władz. Wpływ na stan budżetu 2023 

r. mają, zarówno zmiany w podatkach dochodowych, jak i zmiany ustawy z 27.08.2009 r.  

o finansach publicznych. Bez wątpienia negatywnymi skutkami przyjętych zmian w przepisach 

jest konieczność ograniczenia wydatków i przyjęcia budżetów oszczędnościowych. Cięcia 

mogą niekorzystnie wpłynąć na plany inwestycyjne, a tym samym zmniejszeniem nakładów  

na wydatki inwestycyjne. Jednostki samorządowe muszą mierzyć się z problemem, jakim  

jest znaczny spadek dochodów własnych – głównie wpływów z podatków PIT. Konstrukcja 

budżetu 2023 roku ujmuje podział dochodów oraz wydatków na bieżące i majątkowe. 

Realizacja zadań w znacznej mierze uzależniona jest od dotacji, subwencji i transferów 

środków unijnych. Dochody własne powiatu stanowią znikomą część w planowanych 

dochodach ogółem na 2023 r. co skutkuje ograniczeniem wydatków i bardzo oszczędnym 

planowaniem na 2023 r.Zarząd Powiatu od 2010 roku  informował o zmieniających  

się uwarunkowaniach i zasadach finansowania samorządów, kładąc szczególnie silny nacisk  

na zmniejszanie wydatków bieżących i stopniowe dostosowywanie ich do zasad Wieloletniej 

Prognozy Finansowej. Mając powyższe na uwadze, Zarząd Powiatu ustalił kwoty do ujęcia  

w planie finansowym jednostki na rok 2023 r. i dał wytyczne aby poszczególni kierownicy  

i dyrektorzy  jednostek organizacyjnych dostosowali  plan wydatków na 2023 r. do przyznanej 

kwoty. Zarząd Powiatu podkreślił, iż wielkość planowanych wydatków ma umożliwić 

wykonanie zadań realizowanych przez jednostkę w całym roku 2023 bez możliwości 

zwiększania w trakcie roku bez źródeł finansowania. Dyrektorzy jednostek organizacyjnych 

kilkakrotnie w latach poprzednich oraz na spotkaniach w roku 2022 - zostali zobligowani przez 

https://sip.lex.pl/#/document/17569559?cm=DOCUMENT
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Zarząd Powiatu do dokonywania maksymalnych oszczędności i działań organizacyjnych 

zmierzających do opracowania planów finansowych, a w przypadku jednostek oświatowych – 

do przygotowania arkuszy organizacyjnych zgodnie z prawem i nie wykraczających kosztowo 

poza posiadany plan finansowy. Wskazane było i nadal jest podjęcie natychmiastowych działań 

zmierzających do opracowania strategii polegającej na wypracowaniu stanowiska polegającego 

na właściwym zarządzaniu jednostką zgodnie z posiadanym planem finansowym. Z uwagi  

na powyższe 2023 rok jest kolejnym rokiem, w którym jednostki nastawione są na oszczędne 

gospodarowanie, dokładne przyjrzenie się funkcjonowaniu jednostek oraz minimalizację 

wydatków na  utrzymanie. Ustawa o finansach publicznych ogranicza zaciąganie zobowiązań 

na wydatki bieżące jednostek, stąd budżet musi być zrównoważony w bieżącym 

funkcjonowaniu. Zarząd Powiatu przyjął do opracowania projektu budżetu następujące 

wskaźniki: Dochody jednostek budżetowych powinny być zaplanowane na poziomie planu 

dochodów roku 2022 r. realne i uwzględniające aktualne stawki wynikające z umów bądź 

złożonych wniosków o dofinansowanie projektów. Wydatki rzeczowe planowane  

na minimalnym poziomie a w niektórych grupach wydatków nawet niższym niż w 2022 r., 

zapewniającym funkcjonowanie jednostek z uwagi na ograniczone dochody budżetowe. 

Fundusz płac ze szczególnym uwzględnieniem zmian organizacyjnych, umożliwiających 

dostosowanie wykonania zadań w ramach przyznanego przez Zarząd planu finansowego 

jednostce. W jednostkach oświatowych: wielkość funduszu wynagrodzeń wprost 

proporcjonalna do ubytku (wzrostu) zadań (uczniów, godzin); limit etatów kalkulacyjnych  

i budżet godzin zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym na rok 2022/2023.  

W planach inwestycyjnych ujęto inwestycje niezbędne do realizacji w roku 2023 zgodnie 

z możliwościami finansowymi powiatu oraz te które są planowane do realizacji z udziałem 

dofinansowania ze środków zewnętrznych i na które planuje się złożyć wnioski  

o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Dochody Powiatu Gołdapskiego planowane  

w 2023 roku to 58 736 798,00 zł, z tego: dochody bieżące – 36 319 263,00 zł; dochody 

majątkowe – 22 417 535,00 zł; Źródłami dochodów są dochody własne, z tytułu udziału we 

wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, dotacje i środki 

przeznaczone na cele bieżące oraz subwencje. Zgodnie z otrzymaną informacją od Ministra 

Rozwoju i Finansów przekazanej pismem Nr ST3.4750.24.2022 z dnia 19 października 2022 r. 

o wielkościach planowanych kwot subwencji i udziałach w PIT  prognozuje się dochody z 

tytułu: udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  - 3 736 733,00 zł, 

udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 185 718,00 zł. Łącznie 
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udziały w 2023 roku prognozowane są w wysokości 3 922 451,00  zł co stanowi 6,68 % 

planowanych dochodów ogółem i są niższe o 6 020 103,20 zł niż przewidywane wykonanie  

w 2022 r.  Prognozuje się dochody własne ogółem na 2023 r. w łącznej wysokości  

2 052 205,16 zł, co stanowi 3,49 % planowanych dochodów ogółem. Dochody bieżące 

wynoszą 1 644 670,16  zł i są wyższe od przewidywanego wykonania w roku 2022  

o 460 631,72 zł. Dochody bieżące –  1 644 670,16  z tytułu wpłat od jednostek organizacyjnych 

powiatu – 915 502,05 zł, dochodów realizowanych przez Starostwo (opłata komunikacyjna, 

prawo jazdy, karty wędkarskie, jednostki pływające, trwały zarząd, za obsługę PFRON, odsetki 

od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach, itp.) – 421 168,11 zł,  

obsługi zadań z zakresu administracji rządowej – 40 000,00 zł, wpływów z opłat i kar  

za korzystanie ze środowiska – 18 000,00 zł, wpływów z usług geodezyjno-kartograficznych  

–  250 000,00 zł. Dochody majątkowe – 407 535,00 zł z tytułu: wpływów ze sprzedaży 

składników majątkowych  –  5 000,00 zł, wpływów z tytułu odszkodowania za przejęte 

nieruchomości pod inwestycje celu publicznego - 402 035,00 zł. Wpłat z tytułu odpłatnego 

nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 500,00 zł 

Prognozuje się, że z tytułu dotacji celowych i środków przeznaczonych na cele bieżące ogółem 

w 2023 r. dochody wyniosą 30 675 458,84 zł, co stanowi 52,23 % planowanych dochodów 

ogółem w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej zlecone odrębnymi ustawami, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko 

– Mazurskiego: przewidywane wykonanie w roku 2022  - 6 312 849,00 zł, plan na 2023 rok - 

5 396 462,00 zł (niższy o 916 387,00 niż w 2022 r.) z przeznaczeniem na:  prace geodezyjno – 

urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 3 000,00 zł, pozostała działalność (rolnictwo) – 

28 646,00 zł, pozostała działalność (leśnictwo)– 7 138,00 zł, gospodarka gruntami  

i nieruchomościami – 64 994,00 zł, prace geologiczne (nieinwestycyjne) – 2 380,00 zł, zadania 

z zakresu geodezji i kartografii – 132 710,00 zł, urzędy wojewódzkie – 684,00 zł, kwalifikacja 

wojskowa – 15 000,00 zł, Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej –  

5 005 410,00 zł, prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej – 132 000,00 zł, zadania 

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 4 500,00 zł. Dotacje celowe na zadania 

własne w ramach umów i porozumień z administracją rządową na zadania bieżące  

tj. przewidywane wykonanie roku 2022 – 558 369 zł, plan na 2023 rok – 360 156,00 zł,  

z przeznaczeniem na: dotacja na realizację zadania dotyczącego kwalifikacji wojskowej  

w kwocie 18 000,00 zł. Dotacja na zadanie „Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem” – 

342 156,00 zł. Dotacje celowe otrzymane na podstawie zawartych umów i porozumień  
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z jednostkami samorządu terytorialnego: przewidywane wykonanie roku 2022 – 1 669 385,00 

zł, plan na 2023 rok – 1 619 700,00 zł, z przeznaczeniem na:  świadczenie usług w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych – 20 000,00 zł,  

na prowadzenie biblioteki pedagogicznej od Województwa Warmińsko – Mazurskiego – 

105 000,00 zł, na dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie 

Powiatu Gołdapskiego w Domu Św. Faustyny zaplanowano do uzyskania łącznie 892 200,00 

zł od gmin – 427 800,00 zł, od powiatów – 464 400,00 zł, na dzieci umieszczone w rodzinach 

zastępczych planuje się uzyskać 602 500,00 zł. od gmin – 376 100,00 zł i od powiatów –  

226 400,00 zł. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych z funduszy celowych i pozostałych - środki z ARiMR - 219 193,00 zł. W 2022 r. 

według stanu na wrzesień 2022 r. prognozuje się otrzymać  - 202 537,00 zł. Środki z Funduszu 

Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw -  100 000,00 zł.  

W 2022 r. według stanu na wrzesień 2022 r. prognozuje się otrzymać  - 182 004,65 zł. Dotacje 

rozwojowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych 

i budżetu państwa ujęto w projekcie budżetu na 2023 r.  zgodnie z umowami bądź złożonymi 

wnioskami aplikacyjnymi na łączną kwotę 979 947,84 zł. Są to dotacje na projekty realizowane 

przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi oraz przez jednostki organizacyjne powiatu,  

w tym dotacje:  na zadania bieżące w kwocie 969 947,84 zł : projekt pn. „Moja działalność 

gospodarcza” wnioskowana kwota dofinansowania ze środków zewnętrznych w 2023 r. – 

104 551,95 zł, -  projekt pn. „Szerokie horyzonty” – kwota dofinansowania w 2023 r. –  

786 936,87 zł, -  projekt pn. „Uczymy się w Europie” – kwota dofinansowania w 2023 r. – 

61 386,62 zł, -  projekt pn. „Szkoła XXI wieku – nowe technologie w edukacji” – kwota 

dofinansowania w 2023 r. – 17 072,40 zł, na zadania majątkowe w kwocie 10 000,00 zł - 

projekt „Zwiększenie dostępności usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Gołdapi” - 

10.000,00 zł. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, 

związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane 

z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań 

inwestycyjnych na : przebudowę ulicy Lipowej (4816N), 1-go Maja (4820N), Jeziorowej 

(4808N) w Gołdapi – 5 000 000,00 zł,  modernizację dróg powiatowych o numerach 1815N, 

1794N, 1902N, 1790N, 1772N (1815N – Jagiele - Żabin, 1794N Babki – Żelazki, 1902N – 

Boćwiński Młyn, 1790N – Kowalki – Rudzie, 1772N – Lisy – Mieczkówka- Kierzki) – 

12 000 000,00 zł, modernizację ulic w Gołdapi o nr 4801N - ul. Armii Krajowej, 4833N-  
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ul. E. Plater, 4812N- ul. Kościuszki, 4837N- ul. Reymonta oraz drogi 1784N – Jagoczany- 

Audyniszki – 5 000 000,00 zł.  Łączna kwota dofinansowania    22 000 000,00 zł. Ogólną kwotę 

subwencji przyjęto do projektu budżetu zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów w sprawie 

ustalenia wstępnych kwot do budżetu na 2023 r. w łącznej kwocie 22 086 683,00 zł, co stanowi 

37,60 % ogólnych dochodów budżetu powiatu. Część oświatowa subwencji ogólnej 

14 206 373,00 zł jest wyższa o 2 040 671,00 zł w stosunku do roku 2022. Część wyrównawcza 

subwencji ogólnej wynosi 4 501 324,00 zł i jest niższa niż ubiegłoroczna o 437 487,00 zł.  

Część równoważąca subwencji ogólnej dla Powiatu wynosi 3 378 986,00 zł i jest wyższa  

w stosunku do roku 2022 o 359 703,00 zł. Wydatki Powiatu na 2023  r. zostały ustalone  

przy założeniu, że konsekwentnie następować będzie minimalizacja wydatków bieżących, 

która pozwoli na zrównoważenie budżetu w zakresie dochodów i wydatków bieżących, 

generowanie w miarę możliwości nadwyżki operacyjnej środków w celu zwiększania 

dostępnych środków na inwestycje bądź wcześniejszą spłatę zadłużenia przy jednoczesnym 

ograniczaniu dynamiki przyrostu długu Powiatu. Celowi temu służy dokładna analiza potrzeb 

rzeczowych jednostek organizacyjnych, stanu zatrudnienia i środków na wynagrodzenia. 

Uwzględnienie priorytetów i możliwości dochodowych spowodowało, że przedkładany projekt 

budżetu zamyka się po stronie wydatków kwotą 62 073 496,00 zł. W ocenie Zarządu Powiatu 

jest to poziom optymalny i możliwy do zrealizowania przy dokonaniu zmian organizacyjnych. 

Wydatki bieżące – 38 438 363,07 zł stanowią 61,92 % planowanych wydatków ogółem. 

Wydatki majątkowe – 23 635 132,93 zł stanowią  38,08 % ogółu planowanych wydatków. 

Przewidywane wykonanie wydatków ogółem w roku 2022 szacuje się w wysokości 

42 025 727,89 zł według danych z września, w tym wydatki bieżące na poziomie 36 453 208,32 

zł zaś majątkowe 5 572 519,57 zł.  

 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego budżetem Powiatu Gołdapskiego 

na rok 2023. 

 

Przewodniczący Komisji  Pan Marek Kuskowski pogratulował bardzo dobrej apologii 

członków zarządu dla Pani Skarbnik, ale wydaje mu się, że nie ma takiej potrzeby bo oni 

potrafią się sami bronić. Po drugie wszyscy zdają sobie sprawę, że krawiec kraje jak mu materia 

staje. Poinformował, że jest pełny uznania pod Pani Skarbnik adresem bo uszyć coś z tej materii 

jest bardzo trudno i jeszcze raz pogratulował bardzo dobrze wykonanej pracy. Jest pełen 

uznania wobec jej osoby i umiejętności. Natomiast nie wie do kogo teraz kierować pytanie bo 
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przewodniczącego zarządu i zastępcy przewodniczącego nie ma i zostaje dwóch członków 

zarządu, więc musi kierować do autorów projektu bo Pani Skarbnik uszyła z tego co zostało 

przygotowane. I o tą materie jak w tym powiedzeniu chciałby zapytać. Dlaczego tej materii jest 

tak mało? Dlaczego Powiat Gołdapski jest na szarym końcu wśród beneficjentów każdego 

programu jeśli chodzi o Polski Ład? Zadał pytanie czy ktoś to śledził bo on tak, ale niedokładnie 

i nie było rozdania na którym nie byliśmy na ostatnim miejscu.  

 

Członek Komisji Pan Piotr Wasilewski odpowiedział, że w jednym nie byliśmy. 

 

Przewodniczący Komisji  Pan Marek Kuskowski zwraca honor, że udało im się nie być raz na 

ostatnim miejscu. Zadał pytanie dlaczego budżet wygląda tak jak wygląda, że hasłem 

naczelnym kolejnego budżetu są oszczędności poprzez cięcie. Zadał pytanie co jeszcze 

będziemy zamykać? Szpital to jest kolos na glinianych nogach, który w kółko się chwieje. 

Ludzie ciągle zadają pytania dlaczego funkcjonuje tak a nie inaczej. Świąteczna opieka 

zdrowotna, czyli nocna i świąteczna opieka do której my jesteśmy zobowiązani jako powiat. 

Nie możemy pozwolić sobie na jakąkolwiek inwestycje na sale gimnastyczną w Zespole Szkół 

Zawodowych. W największej szkole z największą liczbą uczniów, która nie ma żadnego 

obiektu sportowego pomija już sale, ale chodzi o boisko o którym już mówił. Uważa, że to jest 

próba obrony w tej sytuacji finansowej nie projektu, nie budżetu tylko w tej sytuacji, która jest 

wygłoszona przez Panią Skarbnik i jest najlepszym aktem oskarżenia przeciwko zarządu. 

Poinformował, że to nie jest pytanie do Pani Skarbnik bo nie chce, żeby to ona była 

czyimkolwiek grzesznikiem. Być może na te pytanie nie doczeka się odpowiedzi i trudno. Brak 

odpowiedzi też jest pewną odpowiedzią. To jest jego opinia, jeśli ten punkt nazywa się pracą 

nad budżetem. Poinformował, że chciałby się wgłębić w materię bo może znajdzie 

oszczędności na poziomie 3-5 tysięcy złotych. Mają zaplanowany budżet w Starostwie 

Powiatowym na tego rodzaju wyjazdy dwie osoby, kierowca i samochód itd. Zapytał czy nie 

można z tego zrezygnować? Ile z tego będą mieli z 10 tysięcy złotych w skali jak tutaj milionów 

brakuje. Czy to spowoduje, że Pani Wardziejewska i Pan Ciołek przestaną jeździć? Twierdzi, 

że nie bo znajdą inny sposób na wyjazdy. Czy spowoduje to, żeby się skupić i popracować 

gdzie indziej, być może lepiej, żeby środki z Polskiego Ładu spływały? Nie. Przewodniczący 

Pan Marek Kuskowski poinformował, że to jest jego głos w opinii i chciałby bardzo usłyszeć 

jakikolwiek głos w odpowiedzi.  
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Członek Komisji Pan Piotr Wasilewski uważa, że Pani Skarbnik kierowała słowa do niego  

z nieuchwaleniem budżetu, ale nie miał na myśli nieuchwalenia budżetu bo nie będzie głosował 

za mistyfikacją i powiedział to zarządowi. Podziękował dla Pani Skarbnik za polepszenie 

humoru, która wspomniała, że zarząd tak intensywnie nad tym pracował bo nic lepszego  

i śmieszniejszego dzisiaj nie słyszał. Starał się mocno zapoznać z projektem budżetu.  

Uważa, że to jest jedyne rozwiązanie. Jeżeli zarząd nie powie oficjalnie to tak celowo to robimy, 

ze daliśmy ciała w takich a nie innych względach mówi o wcześniejszym czasie. Tutaj 

głównym mankamentem jest ten Polski Ład. Udział w podatku dochodowym, który został 

zmieniony kilka lat. To jest główny mankament powiatu Gołdapskiego i ciągle rosnące koszty. 

 

Skarbnik Pani Bożena Skarbnik poinformowała, ze jesteśmy mało liczebnym powiatem  

i przekłada się ta zmiana w wysokości podatków. Kazała mieć na uwadze wzrost minimalnego 

wynagrodzenia, które wzrasta do kwoty 3 600,00  złotych. U nas nie jeden pracownik zarabia 

3100,00 zł brutto. Prosiła uwierzyć, że tak jest w jednostkach i Starostwie Powiatowym.  

 

Członek Komisji Pan Piotr Wasilewski odpowiedział, że oczywiście w to wierzy. 

 

Skarbnik Pani Bożena Skarbnik poinformowała, że przekłada się to na wzrost w dużej mierze 

wydatków. Inflacja jaka jest obecnie, składki ZUS, pochodne od wynagrodzeń. To wszystko 

ma przełożenie na wzrost wydatków. Natomiast występuje spadek dochodów i nie jest to winą 

zarządu. Jest to wina jaka obecnie panuje na rynku w kraju lub być może wojną na Ukrainie. 

Trudno jest jej określać tak daleko idące wskaźniki. Jeżeli kiedykolwiek będzie mogła 

uczestniczyć w ustalaniu budżetu państwa to na pewno powie.  

 

Członek Komisji Pan Piotr Wasilewski odpowiedział, że nikt nie ma do niej pretensji.  

Dla ciągłości funkcjonowania i stabilizacji zatrudnienia można wstrzymać się od głosowania 

za przyjęciem budżetu. Podziękował za poprawę humoru bo zarząd na pewno intensywnie nad 

tym pracował bo przecież to są takie mózgi.  

 

Członek Komisji Pani Grażyna Senda poinformowała, że Pan Radny Piotr Wasilewski będzie 

miał możliwość do sprawdzenia swoich umiejętności mózgowych być może w następnej 

kadencji. A jeśli chodzi o przyjęcie budżetu są w takiej sytuacji a nie innej tak jak Pani Skarbnik 

powiedziała, że mamy za granicą wojnę, wielką inflacje, która w ubiegłych latach taka nie była 



34 

 

i krawiec kraje jak mu materia staje tak jak powiedział Pan Przewodniczący. Członek Komisji 

Pani Grażyna Senda chciałaby zaznaczyć, że tyle inwestycji ile w tej chwili mają na drogach 

chociażby to nie przypomina sobie żeby tyle ich powstało jak w tej kadencji a jest już tutaj  

3 kadencję, więc trzeba zrobić wszystko, żeby nie zawieźć ludzi bo nie można powiedzieć,  

że są ciężkie czasy i co my tutaj sobie wymyślamy albo czegoś nie realizujemy. Staramy się 

wszystko co jest możliwe zrealizować np. wybudować jak najwięcej dróg bo wcześniej takiej 

możliwości nie było. W kadencji 2011-2015 lub 2010 - 2014 to było tak, że jedna drogę robiono 

50/50. W tej chwili mamy dofinansowanie 95-98% i możemy pójść w te inwestycje a to wiąże 

się z tym, że trzeba mieć na wkład własny i to chyba każdy rozumie. Jeżeli nie przyjmiemy 

tego budżetu tak jak Pani Skarbnik powiedziała a siedzieliśmy nad tym wszystkim razem jakie 

inwestycje mają być robione i czy np. sala gimnastyczna w Zawodówce ma być zrobiona. 

Członek Komisji Pani Grażyna Senda poinformowała, że były dyskusje na ten temat i były 

priorytety i większe priorytety. Przyjęliśmy, że te inwestycje i te remonty mają być zrobione 

a w tej chwili kto jest winny, że zarząd zgodził się na te inwestycje, które mają być robione. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski przypomniał o wystąpieniu zarządu podczas 

spotkania, który powiedział, że mogą zrobić tylko co jest a na resztę nie ma pieniędzy. Państwo 

Radni byli wszyscy, więc mogą tylko potwierdzić lub zaprzeczyć. Po drugie uważa, że ta 

kadencja będzie wyjątkowa bo przestał w niej funkcjonować szpital a osobliwie oddział 

wewnętrzny. Po trzecie jest to fantastyczne, że tylko dróg jest robionych i powinniśmy zrobić 

ich jak najwięcej bo jakbyśmy nie liczyli to każdy inny powiat w przeliczeniu na ilość 

mieszkańców lub na powierzchnię to nie mają tak niskich wyników jeśli chodzi o pozyskanie 

środków. To nie oznacza, że tylko w powiecie gołdapskim tyle dróg się buduje, tyle jest 

inwestycji, ale jest tak mało z pozostałymi i to jest dowód na skuteczność albo jej brak.  

 

Członek Komisji Pani Grażyna Senda odpowiedziała, że nie tylko inwestycje drogi bo jeszcze 

remonty szkół, hal sportowych i szpitala bo przypomina, że dawniej do szpitala było można 

nawet wchodzić przez dziury w oknach i była tam minusowa temperatura, wszystko zamarzało.  

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski zapytał czy było to w poprzedniej kadencji? 

 

Członek Komisji Pani Grażyna Senda odpowiedziała, że to była wcześniejsza kadencja, ale był 

w niej dokończony szpital. Poinformowała, że teraz budynek szpitala istnieje tylko jest to inna 
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sfera bo brak w nim kadry medycznej a zrobili wszystko, żeby szpital ratować. W tej chwili 

sytuacja wygląda tak, żeby utworzyć oddział wewnętrzny to należałoby dobudować jeszcze do 

tego szpitala oddział wewnętrzny tak słyszała od fachowców, ponieważ nie ma tam warunków, 

miejsca żeby ten oddział tam utworzyć.  

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski zapytał gdyby funkcjonował?  

 

Członek Komisji Pani Grażyna Senda odpowiedziała, że to nie ten powód bo tu chodzi o kadrę 

i tak jest w całej Polsce a u nas akurat tak się złożyło. Pamięta te rozmowy przed 

termomodernizacją szpitala co lekarze mówili, że w takich warunkach nie mogą pracować. 

Warunki później się zmieniły a lekarze odeszli i były też inne powody tego. I na tym stanęło, 

że trzeba by było ściągnąć lekarzy.  

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski poinformował, że właśnie chodzi tutaj o inne 

powody tego a nie o lokalowe warunki, które się poprawiły bez dwóch zdań.  

 

Członek Komisji Pani Grażyna Senda odpowiedziała, że chodzi tu o finanse, które były 

przełożone na to bo gospodarowali tak, żeby doposażyć szpital, wyremontować i w dalszym 

ciągu te czynności są robione.  

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski poinformował, że mówimy teraz o budżecie 

na 2023 rok i na tym się skupia bo można przeprowadzić polemikę co było w kadencji 2010-

2014. 

 

Członek Komisji Pani Grażyna Senda odpowiedziała, że tak jak powiedziała Pani Skarbnik,  

że z końcem każdego roku przy każdym budżecie jak pracują na następny rok to te trudności 

występują a w tej chwili trudności są większe bo jak wszyscy wiedzą mamy wojnę za granicą 

i wielką inflacje i stąd się to wszystko bierze. My jesteśmy małym powiatem i te trudności  

są bardziej widoczne.  

 

Członek Komisji Pan Piotr Wasilewski poinformował jeśli chodzi o wydatki majątkowe 

szacunek za to, że powiat Gołdapski sięgnął po te środki przy takim budżecie a nie innym, bądź 

takiej kalkulacji na obligacje, żeby to zrealizować mimo wszystko. Natomiast nam ciągle 
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brakuje dochodów bieżących wobec wydatków bieżących i nikt nie myśli perspektywicznie. 

Każdy myśli jaką tu drogę, alejkę czy chodniczek zrobić a może jakieś oświetlenie  

a jest to drugorzędne wobec tego, że wydatki bieżące rosną i będą rosły ze względu na takie a 

nie inne kierunki funkcjonowania sejmu, senatu, rządu ogólnie i przy tym udziale podatku 

dochodowym, który nam skonstruowano i to będzie odczuwalne od nowego roku. Nikt nie 

patrzy na demografię. Ostatnio stwierdził, że warto byłoby pochylić się i pomyśleć w jaki 

sposób będzie kształtowała się demografia w szkołach średnich za kilka lat i podjąć radykalne 

kroki, żeby oszczędzić poprzez wchłonięci jednej szkoły. To jest jedyny kierunek, który czeka 

Powiat Gołdapski przy takiej a nie innej strukturze demograficznej i spadającej liczbie ludności. 

Ten budżet pokazuje naturalną tendencję Powiatu Gołdapskiego do tego, że jest nas coraz 

mniej, więc ciągłe zaciskanie pasa nie przyniesie żadnego rezultatu. Nie wyobraża sobie, żeby 

dzieci siedziały bez światła w szkole. To jest niemożliwe. Twierdzi, że każdy samorząd 

oszukuje bo patrzył ostatnio budżet gminy Gołdap i to jest dopiero ciekawe zjawisko bo tam 

jest deficyt na poziomie 8 milionów a myślał, że będzie z 20 milionów. Natomiast jeśli chodzi 

o deficyt gminy Dubeninki tam też jest podobnie zaniżenie wydatków bieżących tylko i 

wyłącznie po to, żeby dobrze skonstruować papierek dla Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Niestety tak jest to realizowane. A co do zasady skoro jest uchwalana WPF i zawsze stara się 

za nią głosować bo to jest konsekwencja nie tylko ich działania, ale i poprzednich kadencji rad 

powiatów w Gołdapi.  

 

Członek Komisji Pan Stanisław Wójtowicz poinformował, że Szkoła Zawodowa nie została 

zostawiona bez żadnej pomocy. Przy ulicy Suwalskiej są warsztaty, woltanika, pompy ciepła, 

kotłownie została już zlikwidowana i tylko tym są ogrzewani. Budynek przy Zespole szkół 

zawodowych to jest pomieszczenie dla gastronomów uczących się kucharstwa został 

wyremontowany i nie wie czy Pan Przewodniczący to zwiedzał bo on tam był. Jeżeli na zarząd 

są zapraszani Dyrektorzy to oni przedstawiają swoje potrzeby. Pan Dyrektor Zespołu Szkół 

Zawodowych przedstawił, że dla niego priorytetem jest jak już wymienił przy Suwalskiej jak  

i również boisko, ale tego wszystkiego nie dało się na raz zrobić.  

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski zapytał to do kogo ma zadawać pytania?  

Bo chyba do tego kto taki projekt budżetu firmuje. Dlatego pyta zarząd bo dwóch 

najważniejszych członków nie ma a na poprzedniej komisji nie potrafili odpowiedzieć na żadne 

pytanie merytorycznie.  
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Członek Komisji Pan Stanisław Wójtowicz odpowiedział, że Zarząd Powiatu wie na  

co w Liceum są przeznaczone fundusze. Jedno pomieszczenie zostało zalane, które potrzebuje 

remontu oraz naprawa dachu jest potrzebna. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski poinformował, że to wynika z obowiązku jak 

się oczekuje wydania 100,200,300 czy 600 tysięcy. Przypomina, że podobno w intrenecie jest 

możliwość odtworzenia i wtedy być może wejdą w polemikę, ale nie chce bo byłaby 

krzywdząca dla niego.  

 

Członek Komisji Pan Stanisław Wójtowicz odpowiedział, że środki są przeznaczone  

na adaptację pomieszczenia po Św. Faustynie. Zapytał czy my dopytujemy się co Pani będzie 

robić, jaka będzie farba? Nie, bo nie jesteśmy dociekliwi. Ma być zrobione tak,  

żeby to funkcjonowało. Teraz są zaproszeni na wtorek i z chęcią z tego skorzystają bo to jest 

dla nich dumą, że coś się zrobiło i być może, że i tam się zrobi. Ma być takim dociekliwym jaki 

będzie kolor. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski poinformował, że przyjmuje pod swoim 

adresem krytykę, ale wydaje mu się, że taka jest rola radnego, żeby dociekać. Od dwóch 

miesięcy próbują się również dowiedzieć o wydatkach pewnego wydarzenia. Zaprosił Pana 

radnego bo może na przyszłym posiedzeniu po 3 miesiącach pojawi się członek zarządu to będą 

mogli uzyskać takie informacje. Przypomina chociaż pewnie wszyscy to wiedzą, że wydają 

nieswoje pieniądze publiczne, więc warto byłoby wiedzieć na co. Niekoniecznie jaki kolor 

ścian, ale jeśli ktoś prosi o 200 tysięcy złotych to warto byłoby wiedzieć na co. Wracając do 

tematu budżetu uważa, że mogłoby być dużo więcej inwestycji pomijając inflacje, wojnę na 

Ukrainie. W ramach Polskiego Ładu można byłoby uzyskać dużo więcej. I to jest miano 

skuteczności zarządu. 

 

Członek Komjisji Pani Grażyna Senda poinformowała, że składali przecież wnioski do 

Polskiego Ładu i do innych inwestycji strategicznych. Natomiast co do szczegółowości nie wie 

po co tu są jakieś zarzuty bo robią to na co ich stać. Chodzi o to, żeby budżet był zbilansowany. 

Nie można wydać więcej niż będziemy mieli. Natomiast wnioski na wszystkie inwestycje są 

składane. Nie zawsze można z nich skorzystać, ale taki jest fakt. Zadała pytanie czy w dalszym 

ciągu pyta o spotkanie, które było latem i o finanse? 
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Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski odpowiedział, że nie pyta tylko podał to jako 

przykład. Poinformował, ze wszyscy składają wnioski, Powiat Gołdapski i każdy inny 

samorząd tylko dlaczego oni zawsze dostają odpowiedzieć na nie.  

                                                       

Członek Komisji Pani Grażyna Senda odpowiedziała, że nie wie jak na te pytanie odpowiedzieć 

bo robią wszystko na co ich stać, żeby było zrobione. Występują we wszystkich kierunkach, 

żeby pozyskać pieniądze na inwestycje i będą to robić jeszcze w następnym roku, jeśli tu 

zasiądą.  

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski zapytał, który projekt opinii powinien podać 

pod głosowanie czy pozytywny, niepozytywny czy negatywny? Zaproponował projekt 

pozytywny i jego zdaniem głosowanie nad pozytywną opinią budżetu skwitowaniem dla 

zarządu a jedynie potwierdzeniem prawidłowości pod względem księgowym, rachunkowym i 

finansowym. Dlatego głosowanie czy pozytywną opinią Wieloletniej Prognozy Finansowej 

budżetu nie przekłada pozytywnego głosowania nad całym budżetem.  

 

Członek Komisji Pani Anna Falińska poinformowała, że docenia pracę Pani Skarbnik  

i ogromny szacunek dla niej. To nie jest nic personalnego to, że ma prawo i z niego korzysta, 

ale nie zgadza się z tym budżetem. I chciałaby oddzielić te dwie sprawy, czyli przygotowanie 

tego co jest do tego co powinno być realizowane a co nie.  

 

Członek Komisji Pan Jarosław Dzienis Jarosław odpowiedział, że również jest przeciwko 

budżetowi bo zawsze jest przeciw. Po pierwszym głosowaniu jak zarząd został kompleksowo 

wybrany i uzupełniony to będzie głosował przeciw bo nie widzi tu nic pozytywnego w tych 

budżetach. Kazał spojrzeć na tablicę, gdzie są ludzie od 2006 roku, którzy dzisiaj są w zarządzie 

i nic się nie zmienia. Nie jest sztuką po dostaniu 100 tysięcy wydać je i się cieszyć. 

Poinformował, ze nie widział tego rankingu co mówił Pan Przewodniczący, ale jeśli tak jest, że 

jesteśmy w końcówce to ten zarząd nie robi nic, żeby podnieść się wyżej. Rozumie, że nic nie 

jest robione w kierunku dochodów bieżących i wydatków, żeby to ustabilizować.  
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Przewodniczący  Komisji Pan Marek Kuskowski zaproponował, aby  zaopiniować projekt 

budżetu Powiatu Gołdapskiego na rok 2023 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej  

z uwzględnieniem autopoprawki. Poinformował, ze głosowanie za będzie za pozytywną opinią. 

 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na lata 2023-2038 rok-  6 głosami za, przy 2 głosach przeciw, 1 głosem 

wstrzymującym przy 3 osobach nieobecnych. 

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały budżetowej na 2023 rok -  6 głosami 

za, przy 2 głosach przeciw, 1 głosem wstrzymującym przy 3 osobach nieobecnych. 

 

Ad. 8 

Spraw bieżących nie zgłoszono. 

 

Ad. 9 

Wolnych wniosków nie zgłoszono 

 

Ad. 10 

Komisja wniosków nie wypracowała. 

 

Ad. 11 

Przewodniczący Pan Marek Kuskowski podziękował za pracę i zamknął LV (55) posiedzenie  

Komisji Stałej Rady Powiatu.   

 
Na tym protokół zakończono. 
Protokół składa się z 39  stron kolejno ponumerowanych. 

              Przewodniczący Komisji 

    Planowania, Budżetu, Finansów, 

         Promocji Powiatu, Gospodarki, 

Ochrony Środowiska, Zdrowia, 

Oświaty i Polityki Społecznej 

 

               Marek Kuskowski 
Protokołowała: Monika Bruszewska 24.11.2022 r.  


