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Protokół z LIX (59) posiedzenia 

Zarządu Powiatu w Gołdapi. 

w dniu 9 października 2020 roku 

  godz. 0900- 0915 

Ad.1  

Starosta stwierdziła quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji 

– 3 członków zarządu /lista obecności w załączeniu – zał. nr 1 do protokołu/, otworzyła LVI (56) 

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 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu  

w  sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2020 /projekt uchwały Zarządu Powiatu  w załączeniu- zał. nr 

3   do protokołu/.   

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że dochodach Starostwa 

Powiatowego w Gołdapi w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” 

dokonuje zwiększenia planu dochodów o kwotę 20 000,00 zł w związku z decyzją Wojewody 

Warmińsko-Mazurskiego FK 280/2020 z dnia 16 września 2020 roku. Dotacja przeznaczona jest 

dla powiatów na pokrycie wydatków bieżących KP PSP, w tym w szczególności związanych  

z remontem obiektu Komendy Powiatowej PSP w Gołdapi. W rozdziale 80153 „Zapewnienie 

uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub 

materiałów ćwiczeniowych” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 1 566,34 zł 

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 309/2020 z dnia 2 października 

2020 roku na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych  

i materiałów ćwiczeniowych. W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” dokonuje zwiększenia 

planu dochodów o kwotę 17 160,00 zł w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 

FK 300/2020. Dotacja przeznaczona jest na wypłatę świadczeń pieniężnych w związku  

z udzielonym zezwoleniem na pobyt stały z powołaniem się na fakt posiadania Karty Polaka. 

Natomiast wydatki w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi  

w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonuje zwiększenia 
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planu wydatków o kwotę 20 000,00 zł w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 

FK 280/2020 z dnia 16 września 2020 roku. Dotacja przeznaczona jest dla powiatów na pokrycie 

wydatków bieżących KP PSP, w tym w szczególności związanych z remontem obiektu Komendy 

Powiatowej PSP w Gołdapi.  Starostwo Powiatowe w Gołdapi w rozdziale 80102 „Szkoły 

podstawowe specjalne” dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę 10 000,00 zł.  

w celu urealnienia planu wydatków do potrzeb Szkoły niepublicznej NTSP „Dobry Start”  

w Jabłońskich w związku z pozyskaniem od września dodatkowego ucznia. W rozdziale 80120 

„Licea Ogólnokształcące” dokonuje się zmniejszenia planu finansowego o kwotę 10 000,00 zł. 

Zmiana wydatków jest spowodowana zmniejszeniem ilości słuchaczy w MPCE. W rozdziale 

80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów 

edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” dokonuje się zwiększenia planu dochodów  

o kwotę 149,17 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 309/2020 z dnia 

2 października 2020 roku na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów 

edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Zgodnie z art. 69 ustawy o finansowaniu zadań 

oświatowych na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub 

materiałów ćwiczeniowych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia 

ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania ustalonych dla publicznych szkół 

podstawowych, niepubliczne szkoły podstawowe otrzymują, na wniosek, dotację celową  

z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym. 

Zapewnienie sfinansowania kosztu zakupu jest zadaniem zleconym z zakresu administracji 

rządowej, wykonywanym przez jst dzięki dotacji celowej z budżetu państwa, udzielanej przez 

wojewodę. Zmiana podyktowana jest aktualizacją wniosków z tytułu rekrutacji do szkół.  

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” dokonuje zwiększenia planu wydatków o kwotę 

17 160,00 zł w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 300/2020 z dnia 

29.09.2020r. Dotacja przeznaczona jest na wypłatę świadczeń pieniężnych w związku  

z udzielonym zezwoleniem na pobyt stały z powołaniem się na fakt posiadania Karty Polaka. 

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom 

prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 

ćwiczeniowych” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 417,17 zł zgodnie  

z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 309/2020 z dnia 2 października 2020 roku 

na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 

ćwiczeniowych. Zapewnienie sfinansowania kosztu zakupu jest zadaniem zleconym z zakresu 

administracji rządowej, wykonywanym przez jest dzięki dotacji celowej z budżetu państwa, 

udzielanej przez wojewodę. Plan dochodów po zmianach wynosi 39 317 160,20 zł.  
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Plan wydatków po zmianach wynosi 45 248 680,17 zł. Deficyt budżetu po zmianie wynosi 

5 931 519,97 zł. Przychody budżetu po zmianie wynoszą 5 931 519,97 zł. Rozchody 0,00 zł. 

 

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 zmian budżetu 

powiatu w roku 2020. 

 

Ad. 3 

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska poinformowała, że w poniedziałek o 15:30 planowane 

jest spotkanie Radnych powiatowych na temat kolei. Zaprosiła obecnych na to spotkanie, gdyż 

tam zostaną przedstawione wszelkie informacje dotyczące  kolei – linii 41.  

 

Członek Zarządu Pani Grażyna Senda zapytała, czy te informacje zostały już przesłane? 

 

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska odpowiedziała, że informacje nie zostały przesłane, 

jednak właśnie dostała informację od Przewodniczącej Rady Powiatu, że rozesłane zostały 

zaproszenia na to wydarzenie. 

 

Członek Zarządu Pani Grażyna Senda dodała, że chodzi jej o materiały, które były prezentowane.  

 

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska odpowiedziała, że tych materiałów jeszcze nie mamy. 

Wkrótce je dostaniemy.  

 

Członek Zarządu Pani Grażyna Senda zapytała jak wygląda sytuacja z Komitetem? 

 

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska odpowiedziała, że jest w trakcie organizowania tego 

zespołu, ale musi spotkać się z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego, żeby móc zaprosić 

innych samorządowców. 
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Członek Zarządu Pani Grażyna Senda zapytała czy w tym zespole znajdą się osoby tylko  

z naszego powiatu czy także z innych. 

 

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska odpowiedziała, że będą osoby również z Kowal 

Oleckich i Olecka.  

 

Członek Zarządu Pani Grażyna Senda zapytała czy spotkania zespołu będą odbywać  

się w Gołdapi. 

 

Pani Starosta Marzanna Wardziejewska odpowiedziała, że tak.  

 

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska poinformowała, że udało się sprzedać budynek,  

w którym znajdował się kiedyś Komenda Policji. Do przetargu przystąpiły 3 podmioty. Budynek 

został sprzedany za kwotę 505 000 zł.  

 

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska poinformowała, że wpłynął wniosek o udostepnienie 

informacji publicznej od Zbigniewa Krasnego, zawierającym dwa pytania: 

1. Dlaczego Pan Andrzej Ciołek w ostatniej odpowiedzi udzielił informacji, że przejął obowiązki 

nieobecnego Dyrektora Zarządu Dróg Powiatu w dniu 28 lipca 2020, kiedy Pan Dyrektor 

Kowalewski był w pracy. 

2. Czy w związku z rażącym naruszeniem kompetencji Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych 

w Gołdapi oraz łamaniem prawa, Zarząd Powiatu planuje wyciągnięcie konsekwencji 

służbowych wobec Wicestarosty Pana Andrzeja Ciołka poprzez odwołanie zajmowanego 

stanowiska.  

W związku z powyższym proszę o odwołanie się do tych pytań Wicestarostę Pana Andrzeja 

Ciołka. Musimy też jako Zarząd określić się w sprawie tego tematu.  

 

Członek Zarządu Pani Grażyna Senda powiedziała, że nic jej nie wiadomo na ten temat. 

Poprosiła Wicestarostę o wyjaśnienie dlaczego i skąd wzięły się te zarzuty.  

 

Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek odpowiedział, że jeżeli chodzi o kwestię wnioskowania zmian 

od regulaminu organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych przypomina, że kolektywnie została 

podjęta decyzja, że zmiana powinna nastąpić z uwagi na wnioski płynące z przeszłości, że takie 

stanowisko powinno tam być. Nie podejmowana była ta  decyzja dość długo, analizując sytuację, 
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sprawdzając zasadność takiego stanowiska. W momencie, kiedy była pewność,  

że to stanowisko jest wymagane w Zarządzie Dróg Powiatowych, a obecność Pana Dyrektora 

już się kończyła, gdyż odchodził na emeryturę, zawnioskowałem do Zarządu Powiatu o zmianę 

regulaminu. Decyzja o zmianie została przez Zarząd Powiatu podjęta, z uwagi na potrzebę  

w tej jednostce organizacyjnej. W mojej ocenie kwestia prawna jest w pełni uzasadniona. Mamy 

pełne uprawnienia przysługujące w naszej jednostce powiatowej, zatem nie ma możliwości 

przekroczenia granicy uprawnień. Podjęliśmy ją wspólnie i zgodnie z prawem. 

 

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska dodała, że z wypowiedzi zrozumiała, że nie zostały 

naruszone kompetencje. Nowa Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Pani Sylwia podejdzie  

do tego zdroworozsądkowo i sama oceni czy ta zmiana była słuszna czy nie.  

 

Ad. 4 

Członek Zarządu Pan Stanisław Wojtowicz Stanisław poinformował, że w miejscowości Skoczę 

są ubytki w poboczu  gdzie kończy się nowy asfalt i zaczyna się zwężenie jezdni.  

W związku z tym, trzeba je naprawić.  

 

Ad. 5 

Przewodnicząca Zarządu podziękowała Członkom Zarządu za pracę. Zamknęła LIX (59) 

posiedzenie Zarządu Powiatu .     

 

Na tym protokół zakończono. 

Protokół składa się z 5 stron kolejno ponumerowanych. 

 
 

 

Protokołowała: Monika Bruszewska 9.10.2020 r.  


