Protokół z LXXVI (74) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi.
w dniu 17 lutego 2021 roku
godz. 800- 1011
Ad.1
Starosta stwierdziła quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji
– 3 członków zarządu /lista obecności w załączeniu – zał. nr 1 do protokołu/, otworzyła LXXIII (73)
posiedzenie Zarządu Powiatu /porządek obrad w załączeniu- zał. nr 2 do protokołu/.
Przewodnicząca zapytała czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad?
Uwag nie zgłoszono.
Przewodnicząca przeszła do realizacji kolejnego punktu.
Ad. 2
Przewodnicząca Zarządu poinformowała, iż protokół z LXXIII (73) posiedzenia Zarządu
Powiatu był wyłożony do wglądu oraz przesłany drogą elektroniczną. Zapytała czy
Członkowie Zarządu mają uzupełnienia bądź sprostowania do protokołu.
Uwag nie zgłoszono.
Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół z LXXIII (73) posiedzenia Zarządu
Powiatu.
Ad. 3
Komendant Powiatowy Policji w Gołdapi Pan Dariusz Stachelek przedstawił informacje
z działalności Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi w roku 2020 /informacja w formie
prezentacji multimedialnej w załączniku – zał. nr 3 do protokołu/

Komendant Powiatowej Policji w Gołdapi Pan Dariusz Stachelek bardzo szczegółowa omówi
informacje z działalności Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi w roku 2020 w formie
prezentacji multimedialnej.
Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionej informacji.
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Pytań nie zgłoszono.
Przewodnicząca przeprowadziła głosowania.
Zarząd Powiatu przyjął informację z działalności Komendy Powiatowej Policji
w Gołdapi w roku 2020.
Ad. 4
Komendanta Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi Pan Wojciech Szczepanik
przedstawił informację z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w
Gołdapi w roku 2020 /informacja w formie prezentacji multimedialnej w załączniku – zał. nr 4 do protokołu/.
Komendanta Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi Pan Wojciech Szczepanik
bardzo szczegółowa omówił informację z działalności Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Gołdapi w roku 2019 w formie prezentacji multimedialnej.
Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionej informacji.
Pytań nie zgłoszono.
Przewodnicząca przeprowadziła głosowania.
Zarząd Powiatu przyjął informację z działalności Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Gołdapi w roku 2020.
Ad. 5
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi Pan Wojciech Hołdyński przedstawił
informację z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi w roku 2020/informacja w formie
prezentacji multimedialnej w załączniku – zał. nr 5 do protokołu/.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi Pan Wojciech Hołdyński bardzo szczegółowo
omówił informacji z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi w roku 2020 w formie
prezentacji multimedialnej.
Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionej prezentacji?
Pytań nie zgłoszono.
Przewodnicząca przeprowadziła głosowania.
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Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie przyjął informację z działalności Powiatowego
Urzędu Pracy w Gołdapi w roku 2020.
Ad. 6
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi Pan Wojciech Hołdyński przedstawił
informację z realizacji Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji
Lokalnego Rynku Pracy w roku 2020 /informacja w formie prezentacji multimedialnej w załączniku – zał.
nr 6 do protokołu/.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi Pan Wojciech Hołdyński bardzo szczegółowo
omówił informacji z realizacji Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji
Lokalnego Rynku Pracy w roku 2020 w formie prezentacji multimedialnej.
Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionej informacji?
Pytań nie zgłoszono.
Przewodnicząca przeprowadziła głosowania.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął informację z realizacji Powiatowego Programu
Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w roku 2020
Ad. 7
Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Pani Wioletta Anuszkiewicz przedstawiła
sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Powiatu Gołdapskiego z organizacjami
pozarządowymi art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, za rok
2020 /sprawozdanie w formie prezentacji multimedialnej w załączniku – zał. nr 7 do protokołu/.
Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu przedstawiła sprawozdanie z realizacji
„Programu Współpracy Powiatu Gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi art. 3 ust 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, za rok 2020. Naczelnik Wydziału
Promocji i Rozwoju Powiatu Pani Wioletta Anuszkiewicz poinformowała, że w 2020 roku
w ramach działań pozafinansowych zrealizowano 6 zadań:
✓ Prowadzono Prowadzono ewidencję organizacji pozarządowych z terenu Powiatu
Gołdapskiego,
✓ Podejmowano współpracę z organizacjami pozarządowymi na zasadach określonych
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w Programie współpracy powiatu gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3. ustawy o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie.
✓ Przeprowadzono analizę merytoryczną i finansową z wykonania zadań powierzonych
organizacjom pozarządowym.
✓ Przekazywano organizacjom informacje dotyczące źródeł finansowania planowanych
działań.
✓ Przygotowano projekt Programu współpracy powiatu gołdapskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3. ustawy o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2020.
✓ Przeprowadzono konsultacje społeczne Programu współpracy powiatu gołdapskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3. ustawy
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2020.
Powiat Gołdapski w ramach „Programu współpracy powiatu gołdapskiego organizacjami
pozarządowymi ora podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3. Ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie, w 2018 roku” wspierał działania poprzez następujące
priorytety:Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, dziedzictwo historyczno- kulturowe
w tym mniejszości narodowych; upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz ratownictwa
i ochrony ludności; nauka, edukacja, oświata, wychowanie i działania na rzecz integracji
europejskie oraz rozwijanie kontaktów i współpraca między społecznościami; promocja
i organizacji wolontariatu oraz działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności
lokalnych, edukacja ekologiczna, krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,
wspieranie

działalności

Centrum

Wspierania

Aktywności

Społecznej,

działalność

charytatywna na rzecz młodzieży z powiatu gołdapaskiego na rzecz młodzieży z powiatu
gołdapskiego, podejmującej studia wyższe.

W ramach konkursu ofert dla organizacji

pozarządowych w 2020 roku, wpłynęło 15 ofert, z czego 13 otrzymało dofinansowanie
w łącznej kwocie 45 000,00 zł; 14 przeszło ocenę formalną na sumę 72 945,00 zł. Podpisano
13 umów na kwotę 45 000,00 zł. 10 organizacji zrealizowało zadania na sumę 36 000, 00zł,
a zwróciły dotację, gdyż realizację zadań uniemożliwiła im pandemia wirusa COVID-19.
Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionej prezentacji?
Pytań nie zgłoszono.
Przewodnicząca przeprowadziła głosowania.
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Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy
Powiatu Gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi art. 3 ust 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie, za rok 2020.
Ad. 8a
Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu
Powiatu w sprawie powołania Komisji Konkursowej działającej w ramach Programu
Współpracy Powiatu Gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust 3, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
na rok 2021 /projekt uchwały Zarządu Powiatu w załączeniu - zał. nr 8 do protokołu/.
Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu poinformowała, że powołuje się Komisję
Konkursową funkcjonującą w ramach Programu Współpracy Powiatu Gołdapskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w składzie: Marzanna Marianna
Wardziejewska - Członek Zarządu Powiatu, Alicja Anna Iwaniuk - Członek Rady Powiatu,
Wioletta Tomaszewska -Walc - Członek Rady Powiatu, Anna Jastrzębska - przedstawiciel
Organizacji Pozarządowych, Agnieszka Sztejter - przedstawiciel Organizacji Pozarządowych,
Beata Budzińska - przedstawiciel Organizacji Pozarządowych
Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu Uchwały Zarządu
Powiatu ?
Pytań nie zgłoszono.
Przewodnicząca przeprowadziła głosowania.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie powołania
Komisji Konkursowej działającej w ramach Programu Współpracy Powiatu
Gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3
ust 3, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2021.
Ad. 8b
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska
przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego
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Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi /projekt uchwały Zarządu Powiatu w załączeniu zał. nr 9 do protokołu/.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska
poinformowała, że proponuje się zmianę załącznika nr 1 do regulaminu PCPR przyjętego
Uchwałą Nr 20/2019 Zarządu Powiatu w Gołdapi z dnia 20 lutego 2019 roku zmienionego
Uchwałą Nr 27/2019 Zarządu Powiatu w Gołdapi z dnia 29 marca 2019 roku poprzez dodanie
trzeciego stanowiska koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Gołdapi. Aktualnie w PCPR zadania realizuje dwóch koordynatorów
rodzinnej pieczy zastępczej. Zgodnie z art. 77 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej „koordynator rodzinnej pieczy zastępczej nie
może mieć pod opieką łącznie więcej niż 15 rodzin zastępczych lub rodzinnych domów
dziecka”. Na dzień 15.02.2021 w powiecie gołdapskim funkcjonują 43 rodziny zastępcze, w
tym rodzinne domy dziecka, co znaczy że dla trzeciego koordynatora przypadnie 13 rodzin
zastępczych. Koordynator będzie realizował identyczne zadania jak dwóch pozostałych
koordynatorów, których zadania zostały określone w § 7 ust. 5 Regulaminu Organizacyjnego
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi. Środki na trzeci etat koordynatora
rodzinnej pieczy zastępczej znajdują się w planie finansowym jednostki, niemniej będą
wymagały przesunięcia z § 4170 na § 4010. W przypadku ogłoszenia przez Ministra Rodziny
i Polityki Społecznej naboru wniosków o dotację na zwrot kosztów wynagrodzenia
koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, jednostka przygotuje wniosek celem uzyskania
częściowego zwrotu kosztów. Mając powyższe na uwadze do zatrudnienia trzeciego
koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej obligują nas w/w przepisy, zatem wnoszę
jak na wstępie.
Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu Uchwały Zarządu
Powiatu ?
Pytań nie zgłoszono.
Przewodnicząca przeprowadziła głosowania.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie zmiany
regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi.
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Ad. 8c
Starosta Gołdapski Pani Marzanna Marianna Wardziejewska przedstawiła projekt uchwały
Zarządu Powiatu w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców w zakresie budowy chodnika
wzdłuż drogi powiatowej Nr 1815N w m. Juchnajcie /projekt uchwały Zarządu Powiatu w załączeniu
- zał. nr 10 do protokołu/.

Starosta Pani Marzanna Marianna Wardziejewska poinformowała, że w dniu 16 grudnia 2019r.
do Starosty Gołdapskiego wpłynęła petycja mieszkańców miejscowości Juchnajcie w sprawie
budowy chodnika w Juchnajciach wzdłuż drogi powiatowej nr 1815N. Zgodnie z poleceniem
Pani Starosty Gołdapskiego Marzanny Wardziejewskiej, Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi
po konsultacji z Panią Sołtys wsi Juchnajcie i doprecyzowaniu parametrów technicznych
chodnika oszacował wartość zadania na kwotę 380 000,00 zł. Zarząd Powiatu nie kwestionuje
zasadności budowy chodnika, jednakże ze względu na ograniczone środki finansowe w
budżecie powiatu na rok 2021 budowa chodnika nie jest możliwa do realizacji w bieżącym
roku. Zadanie polegające na budowie chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1815N w m.
Juchnajcie, zależna jest również od programów rządowych. Zarząd Dróg Powiatowych w
Gołdapi monitoruje na bieżąco pojawiające się nabory wniosków o dofinasowania. Na chwilę
obecną nie ma możliwości uzyskania dofinansowania z Rządowego Programu Rozwoju Dróg.
Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu Uchwały Zarządu
Powiatu ?
Pytań nie zgłoszono.
Przewodnicząca przeprowadziła głosowania.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie rozpatrzenia
petycji mieszkańców w zakresie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1815N
w m. Juchnajcie.
Ad. 8d
Starosta Gołdapski Pani Marzanna Marianna Wardziejewska przedstawiła projekt uchwały
Zarządu Powiatu w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia działań w celu ratowania
szpitala w Gołdapi /projekt uchwały Zarządu Powiatu w załączeniu - zał. nr 11 do protokołu/.
Starosta Gołdapski Pani Marzanna Marianna Wardziejewska poinformowała, że Zarząd
Powiatu w Gołdapi uznaje petycję za zasadną. Zaznacza się jednak, iż działania na rzecz
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szpitala, o które wnosi się w petycji, są od dawna realizowane i wdrażane zarówno przez Zarząd
Powiatu jaki i Zarząd Spółki GoldMedica Sp. z o. o. w Gołdapi. W związku z rezygnacją
z pracy dwóch lekarzy, od kwietnia 2020 roku została zawieszona działalność oddziału
wewnętrznego. W trybie pilnym zostały podjęte działania w zakresie uzupełnienia wolnych
wakatów, co w stanie epidemii jest bardzo utrudnione. Minister Zdrowia oraz Główny Inspektor
Sanitarny wydali zalecenia o ograniczeniu pracy personelu medycznego do wykonywania
świadczeń

zdrowotnych

tylko w

jednym

podmiocie

medycznym. Doprowadziło

to do ograniczenia dostępu do pracy lekarzom w kilku placówkach medycznych jednocześnie
i pokazało faktyczne braki zabezpieczenia medycznego w wielu szpitalach. Mimo trudnej
sytuacji w kraju, zamieszczone zostały ogłoszenia na wiodących portalach medycznych oraz
na stronach regionalnych Izb Lekarskich. Na bieżąco są monitorowane najpopularniejsze
portale medyczne z aktualnymi ogłoszeniami lekarzy poszukującymi pracy. Został również
wyemitowany apel wraz filmem promocyjnym zachęcającym lekarzy do pracy w Gołdapi
– zamieszczony m.in. w mediach społecznościowych, na stronie Starostwa Powiatowego
w Gołdapi oraz na portalach o ogólnopolskim zasięgu. Z myślą o mieszkańcach Powiat
Gołdapski pozyskał środki na długo wyczekiwaną inwestycję, jaką była termomodernizacja
budynków użyteczności publicznej z zakresu opieki zdrowotnej i oświaty na terenie naszego
powiatu, której wyniósł 9 652 712,59 zł. Ponadto poprzez gospodarność w ramach bieżących
wydatków możliwe było wykonanie szeregu remontów wewnątrz budynków szpitalnych.
Remonty bieżące, wymiana windy, cyfryzacja pracowni rentgenowskiej, zmiana systemu
ogrzewania szpitala, wdrożenie usług e-zdrowia, adaptacja pomieszczeń na czwartej
kondygnacji budynku głównego, termomodernizacja - to tylko niektóre z przedsięwzięć
i wyzwań, przed którymi szpital i powiat stanęli i którym sprostali. Obecnie trwa realizacja
projektu pn. „Wzmocnienie potencjału technicznego GoldMedica Spółka z o. o. w Gołdapi
w celu zwalczania skutków COVID-19” o wartości ponad 300 000,00 zł, który umożliwił
zakup: centrali monitorującej pacjentów nadzoru kardiologicznego, 3 kardiomonitorów,
kardiomonitora

anestezjologicznego,

komory

do

transportu

chorych

zakaźnych,

2 wielofunkcyjnych łóżek szpitalnych, respiratora, system dezynfekcji pomieszczeń, agregat
prądotwórczy. Został również złożony wniosek w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 -2020, tytuł projektu:
„Doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną oraz modernizacja pomieszczeń na potrzeby
GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi”. Całkowita wartość projektu, to 1 017 000, 00 zł. Jeśli
wniosek otrzyma dofinansowanie zostanie zakupiony sprzęt medyczny: do pracowni
endoskopowej: videokolonoskop, videogastroskop, procesor obrazu z wbudowanym źródłem
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światła, automatyczna myjka do endoskopów, wózek medyczny endoskopowy; do Oddział
Chirurgii jednego dnia – blok operacyjny: aparat do znieczulenia ogólnego, wieża artroskopowa
(tor wizyjny, shawer do artroskopii, pompa irygacyjna, aporyzator plazmowy), aparat
Esmarcha (system kontroli ciśnienia ,mankiety), wiertarka ortopedyczna (zestaw), ssak
operacyjny; do sali wybudzeń na oddziale chirurgii 1 dnia – dwie pompy infuzyjne; do poradni
kardiologicznej: dwa Holtery RR i dwa Holtery EKG. Również w ramach realizacji projektu
są planowane roboty budowlane, między innymi: modernizacja pomieszczeń na potrzeby
laboratorium w budynku głównym oraz modernizacja poradni specjalistycznych. Pomimo
trudnej sytuacji i braków kadrowych Zarząd Spółki i Zarząd Powiatu w Gołdapi zmierzają
w swoich działaniach w kierunku, by szpital spełniał jak najwyższe standardy jakości usług
i warunków pobytu pacjentów. W stanach nagłych zagrażających życiu i utraty zdrowia
pacjentów Zespoły Ratownictwa Medycznego w Gołdapi na bieżąco realizują swoje zadania
a miejsca leczenia wskazują Dysponenci Ratownictwa Medycznego w Olsztynie i tak
pacjentów neurologicznych obsługuje Szpital Wojskowy w Ełku, pacjentów kardiologicznych
szpital „Promedica” w Ełku, pacjentów chirurgicznych, ortopedycznych, urologicznych
Mazurskie Centrum Zdrowia w Giżycku oraz pacjentów internistycznych szpitale w Ełku,
Giżycku, Węgorzewie. Ponadto, w celu rozwoju ochrony zdrowia w powiecie gołdapskim
planowane jest połączenie gołdapskich spółek: GoldMedica sp. z o. o. oraz Zakład
Pielęgnacyjno-Opiekuńczy sp. z o. o. w jedną spółkę. Połączenie pozwoli na optymalizację
i uproszczenie struktury właścicielskiej, w tym m. in. obniżenia łącznych kosztów obsługi
działalności prowadzonej dotychczas przez obie łączące się spółki. Zwiększy się dostęp
pacjentów do usług spółki, gdyż zwiększy się kontrakt z NFZ. Nastąpi efektywniejsze
zatrudnienie personelu w obu placówkach – co w dobie braku lekarzy i pielęgniarek jest
zasadne. Połączenie spółek usprawni zarzadzanie jednostką. Nastąpi wzmocnienie pozycji
podmiotu względem NFZ przy negocjacjach o nowy kontrakt. Realizacja usług medycznych
będzie kontynuowana, dodatkowo zostanie poszerzona i zwiększona. Nastąpi dalszy
systematyczny rozwój usług świadczonych przez Zakład i szpital. W efekcie połączenia spółek
zwiększony zostanie kontrakt dla opieki długoterminowej oraz na „chirurgię jednego dnia” oraz
przyznany zostanie kontrakt dla ośrodka rehabilitacji leczniczej dziennej (rehabilitacja
ogólnoustrojowa dla osób dorosłych). Dzięki połączeniu spółek poprawi się konkurencyjność
gołdapskiego podmiotu na rynku świadczonych usług zdrowotnych, a rosnące zapotrzebowanie
na usługi rehabilitacyjne będzie coraz lepiej zaspokajane. W związku z przedłużającym
się zawieszeniem oddziału wewnętrznego, w lutym 2021r. Zarząd Spółki wspólnie z Zarządem
Powiatu po konsultacji z Narodowym Funduszem Zdrowia zdecydował o podjęciu działań
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w celu utworzenia oddziału pulmonologicznego oraz oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej
w strukturze szpitala GoldMedica, nie ustając przy tym w poszukiwaniu lekarzy chętnych
do podjęcia pracy na oddziale wewnętrznym. Uruchomienie dwóch nowych oddziałów pozwoli
na utrzymanie budżetu przeznczonego na ten rok w kontrakcie z NFZ. Zaznaczyć należy,
iż działanie powyższych oddziałów nie jest uwarunkowane tak rygorystycznymi warunkami
obsady lekarzy specjalistów, jak w przypadku oddziału wewnętrznego. Reasumując i odnosząc
się do treści petycji, zarówno Zarząd Spółki GoldMedica, jak i Zarząd Powiatu w Gołdapi nie
ustają w działaniach mających na celu poprawę funkcjonowania gołdapskiego szpitala.
Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu Uchwały Zarządu
Powiatu ?
Pan Jarosław Kwasiborski podziękował za sprawne rozpatrzenie petycji. Powiedział, że
nie miał na celu zarzucić Zarządowi i Spółce GoldMedica, że nic w sprawie szpitala nie robi,
ale poprosił o przyspieszenie pewnych działań na rzecz uruchomienia szpitala do działania.
Powiedział, że odbiór bezpieczeństwa medycznego mieszkańców naszego powiatu jest na
bardzo niski poziomie. Ciągle jest „coś nie tak”. Dodał, że leczenie pacjentów w szpitalach
oddalonych od miasta o około 60 jest niekomfortowe, a w przypadku nagłych przypadków
może być tragiczne w skutkach, bo liczy się czas. Uważa, że rozwiązanie zaproponowane przez
Zarząd nie są wystarczające i powinien zostać wybudowany nowy szpital.
Starosta Pani Marzanna Wardziejewska powiedziała, że Komisja, która została powołania
przez Rząd pracuje nad zmianami, które chce wprowadzić. Mimo wątpliwości, wszyscy mamy
nadzieję, że będą to dobre zmiany. Dodała, że spotkała się z Panem Jarosławem Kwasiborskim
zaraz po wpłynięciu petycji, czyli 11 grudnia. Wyraziła zadowolenie z przebiegu spotkania,
gdyż nie było to atakowanie, a podzielenie się pomysłami i przemyśleniami. Podziękowała
Panu Jarosławowi za wsparcie i cenne podpowiedzi w tej sprawie.
Pan Jarosław Kwasiborski powiedział, że są dziedziny, w których głos mieszkańców powinien
wybrzmiewać bardziej doniośle. Wie, że od reprezentowania mieszkańców jest Rada Powiatu,
jednak uważa, że czasem Radni reprezentują bardziej samych siebie niż mieszkańców. Dodał,
że mimo iż nie pełni żadnej funkcji społecznej rozmawia z ludźmi, bo zależy mu, żeby miejsce
w którym mieszka było bezpieczne. Według niego konsultacje powinny być przeprowadzane
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częściej, powinna być też możliwość nieskrępowanego wypowiadania się bezpośrednio, nie
tylko poprzez Radnych.
Pani Starosta Marzanna Marianna Wardziejewska powiedziała, że dużo pracy przed nami, jeśli
chodzi o budowanie społeczeństwa obywatelskiego, jednak według niej każdemu zależy żeby
się rozwijać i wspólnie szukać rozwiązań problemów.
Więcej pytań nie zgłoszono.
Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie rozpatrzenia
petycji dotyczącej podjęcia działań w celu ratowania szpitala w Gołdapi.
Ad. 9a
Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu
udzielenia w sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Oleckiemu
na dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem portalu turystycznego Krainy EGO
Ełk-Gołdap-Olecko /projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu - zał. nr 12 do protokołu/.
Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Pani Wioletta Anuszkiewicz poinformowała,
że Powiat Olecki jako prowadzący portal turystyczny Krainy EGO, Ełk — Gołdap —Olecko
otrzyma dotację celową na utrzymanie i prowadzenie ww. portalu. Portal jest rezultatem
wspólnych projektów takich jak: „Wirtualny przewodnik po krainie EGO" i „egoturystyka.pl
— produkt turystyczny Krainy EGO" realizowanych przez Ełk, Gołdap, Olecko. Dotacja
celowa dla Powiatu Oleckiego w wysokości 10.527,16 zł została zaplanowana w budżecie
Powiatu Gołdapskiego na 2021 r.Zgodnie z przepisami będącymi podstawą przygotowania
projektu uchwały, a zwłaszcza przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych, z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona innym
jednostkom samorządu terytorialnego pomoc finansowa w dotacji celowej określona odrębną
uchwałą przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.
Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu Uchwały Zarządu
Powiatu ?
Pytań nie zgłoszono.
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Przewodnicząca przeprowadziła głosowania.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie
udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Oleckiemu
na dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem portalu turystycznego Krainy
EGO Ełk-Gołdap-Olecko.
Ad. 9b
Sekretarz Powiatu Pani Anna Makowska przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu
udzielenia w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej. /projekt uchwały Rady
Powiatu w załączeniu - zał. nr 13 do protokołu/.

Sekretarz Powiatu Pani Anna Makowska poinformowała, że w związku z coroczną realizacją
przez Powiat Gołdapski zadania zleconego polegającego na przeprowadzeniu w 2021 roku
kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu koniecznym jest zawarcie stosownego porozumienia
z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim w zakresie przyjęcia zadania z zakresu administracji
rządowej związanego z: wypłacaniem wynagrodzeń za udział w pracy Powiatowej Komisji
Lekarskiej w Gołdapi, rozliczeniem przyznanej dotacji i przesłanie sprawozdania z jej
wykorzystania. Podjęcie uchwały należy uznać za zasadne, gdyż zawarcie porozumienia
z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim jest niezbędne w celu zapewnienia finansowego
zabezpieczenia realizacji niniejszego zadania.
Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu Uchwały Zarządu
Powiatu ?
Pytań nie zgłoszono.
Przewodnicząca przeprowadziła głosowania.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie
przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej.
Ad. 9c
Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu
udzielenia w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021- 2037 /projekt
uchwały Rady Powiatu w załączeniu - zał. nr 14 do protokołu/.
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Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że w wieloletniej prognozie
finansowej urealnia się poszczególne wartości zgodnie z uchwałą w sprawie zmian budżetu
w 2021 r. Zaktualizowano dochody i wydatki ogółem oraz z tytułu dotacji i środków
przeznaczonych na cele bieżące i pozostałe dochody bieżące zgodnie z uchwałą w sprawie
zmian budżetu w 2021 r. Deficyt budżetu powiatu po zmianach wynosi 6 618 308,42 zł.
Według obecnego stanu planowany jest do pokrycia przychodami pochodzącymi z emisji
obligacji w kwocie 780 000,00 zł, wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych
na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń
wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie
771 335,00 zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 5 066 973,42 zł.
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach
publicznych w wysokości 5 066 973,42 zł stanowią: środki otrzymane w 2020 r. z Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 4 232 578,42 zł oraz środki określone
w art. 5 ust. 1 pkt 2 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej otrzymane w roku 2020
zaś wydatki zostaną poniesione w 2021 r. w wysokości 834 395,00 zł . Zgodnie z art. 217
ust. 2 pkt 8 są to niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające
z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi
zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające
z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu
lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Wolne środki z lat poprzednich w kwocie
771 335,00 zł stanowią środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach
publicznych. Wieloletnia prognoza finansowa odzwierciedla aktualny stan budżetu powiatu po
dokonanych zmianach: Plan dochodów zwiększa się o kwotę 141 015,00 zł i po zmianach
wynosi 39 321 715,09 zł. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 364 420,00 zł i po zmianach
wynosi 45 940 023,51 zł. Deficyt budżetu po zmianie wynosi 6 618 308,42 zł. Przychody
budżetu po zmianie wynoszą 6 618 308,42 zł. Rozchody 0,00 zł.
Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały
Pytań nie zgłoszono.
Przewodnicząca przeprowadziła głosowania.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2037.
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Ad. 9d
Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu
udzielenia w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2021 /projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu
- zał. nr 15 do protokołu/.

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że w rozdziale 75411 „Komendy
Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę
246 000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 15/2021 z dnia
11 lutego 2021 r. w sprawie wysokości dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu
państwa a rok 2021. W rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego” dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 110 151,00 zł
w związku z informacją zmniejszającą wysokość subwencji oświatowej. W rozdziale 75832
„Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów” dokonuje się zmniejszenia planu
dochodów o kwotę 234,00 zł w związku z informacją MF zmniejszającą wysokość subwencji
równoważącej. W rozdziale 85403 „ Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” dokonuje się
zwiększenia planu finansowego o kwotę 5 400,00 zł w związku z podpisaniem umowy z Polską
Akcją Humanitarną w Warszawie na finansowanie dożywiania dzieci w szkołach.
Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 141 015,00 zł W rozdziale 80146
„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

dokonuje się zmniejszenia planu wydatków

o kwotę 43 633,00 zł i dokonuje się przesunięcia środków finansowych w związku
z koniecznością zabezpieczenia w planach poszczególnych jednostek oświatowych
na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli W rozdziale 80195 „Pozostała
działalność” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 110 151,00 zł w związku
z informacją MF zmniejszającą wysokość subwencji oświatowej. W rozdziale 85410
„ Internaty i bursy szkolne” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 188 475,00 zł
w związku z koniecznością realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa budynku o
klatkę schodową na potrzeby bursy” w ramach zadania „Zmiana sposobu użytkowania obiektu
zamieszkania zbiorowego na lokale mieszkalne na I i II piętrze segm „A” budynku oraz
przebudowa

i zmiana sposobu użytkowania parteru segm. „B” kuchni ze stołówką

na pomieszczenia bursy z rozbudową o klatkę schodową na potrzeby bursy. W rozdziale 80120
„ Licea Ogólnokształcące” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 38 556,00 zł
stanowiącą koszt wynagrodzenia nauczycieli

w związku z potrzebą zorganizowania

indywidualnego nauczania dwóch uczennic szkoły w okresie od 18.01.2021 do końca roku
szkolnego 2020/2021.

W rozdziale 80146„ Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”
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dokonuje się

zwiększenia planu wydatków

o kwotę 8 835,00 zł

w

związku

z dofinansowaniem doskonalenia zawodowego nauczycieli. W rozdziale 85156 ,,Składki na
ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia
zdrowotnego” dokonuje się zmniejszenia planu finansowego wydatków o kwotę per saldo
279,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie składek w ZSZ w Gołdapi. W rozdziale 80146„
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”
o kwotę 15 466,00 zł

w

dokonuje się

zwiększenia planu wydatków

związku z dofinansowaniem

doskonalenia i dokształcenia

zawodowego nauczycieli. W rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz
świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” dokonuje się
zwiększenia planu wydatków o kwotę 279,00 zł w związku z koniecznością objęciem
ubezpieczeniem zdrowotnym uczennicy, która nie posiada innego tytułu do ubezpieczenia.
W rozdziale 80146„ Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli „ dokonuje się zwiększenia
planu wydatków o kwotę 16 372,00 zł

w

związku z dofinansowaniem

doskonalenia

zawodowego nauczycieli. W rozdziale 80147 ,,Biblioteki pedagogiczne’’ dokonuje się
przeniesienia planu finansowego w kwocie 213,00 zł w ramach posiadanego planu w związku
z pokryciem potrzeb na opłacenie składek na Fundusz Pracy. W rozdziale 85403 „ Specjalne
ośrodki szkolno-wychowawcze” dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę
5 400,00 zł na zakup środków żywności w związku z podpisaniem umowy z Polską Akcją
Humanitarną w Warszawie na finansowanie dożywiania dzieci w szkołach. W rozdziale 80146„
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” dokonuje się
o kwotę 900,00 zł w

zmniejszenia planu wydatków

związku z urealnieniem planu na dofinansowanie doskonalenia

i dokształcenia zawodowego nauczycieli. W rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe
Państwowej Straży Pożarnej” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 246 000,00
zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 15/2021 z dnia 11 lutego 2021
r. w sprawie wysokości dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa a rok
2021. Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 364 420,00 zł Plan dochodów
zwiększa się o kwotę 141 015,00 zł i po zmianach wynosi 39 321 715,09 zł. Plan wydatków
zwiększa się o kwotę 364 420,00 zł i po zmianach wynosi 45 940 023,51 zł. Deficyt budżetu
po zmianie wynosi 6 618 308,42 zł. Przychody budżetu po zmianie wynoszą 6 618 308,42 zł.
Rozchody 0,00 zł.
Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego wniosku
Pytań nie zgłoszono.
Przewodnicząca przeprowadziła głosowania.
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Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian
budżetu powiatu w roku 2021.
Ad. 10
Spraw bieżących nie zgłoszono.
Ad. 11
Wolnych wniosków nie głoszono.
Ad. 12
Przewodnicząca Zarządu podziękowała Członkom Zarządu za pracę. Zamknęła LXXIV (74)
posiedzenie Zarządu Powiatu.
Na tym protokół zakończono.
Protokół składa się z 16 stron kolejno ponumerowanych.

STAROSTA
Marzanna Marianna
Wardziejewska
Członkowie Zarządu:
1. Andrzej Ciołek…………………………………………
2. Grażyna Barbara Senda…………………………………
3. Stanisław Wójtowicz …………………………………...

Protokołowała: Monika Bruszewska 17.02.2021 r.
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