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Protokół z LVII (57) posiedzenia 

Zarządu Powiatu w Gołdapi. 

w dniu 16 września 2020 roku 

  godz. 0830-1014 

Ad.1  

Starosta stwierdziła quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji 

– 3 członków zarządu /lista obecności w załączeniu – zał. nr 1 do protokołu/, otworzyła LVII (57) 

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  

Komendant Powiatowy Policji w Gołdapi Pan Jerzy Kuprewicz, W zastępstwie Komendanta 

Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej Pan Michał Herman oraz Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny w Gołdapi Pani Grażyna Mentel przedstawili informacje dotyczące 

przebiegu letniego sezonu turystycznego w 2020 Powiecie Gołdapskim /prezentację w załączeniu- 

zał. nr 3 do protokołu/. 

Komendant Powiatowy Policji w Gołdapi Pan Jerzy Kuprewicz bardzo szczegółowo 

przedstawił informacje dotyczącą przebiegu letniego sezonu turystycznego w 2020 Powiecie 

Gołdapskim w formie prezentacji multimedialnej. 

 

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionej informacji.  

Pytań nie zgłoszono. 

 

W Zastępstwie Komendanta Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej Pan Michał Herman 

bardzo szczegółowo przedstawił informacje dotyczącą przebiegu letniego sezonu 

turystycznego w 2020 Powiecie Gołdapskim w formie prezentacji multimedialnej. 

 

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionej informacji.  

Pytań nie zgłoszono. 
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Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gołdapi Pani Grażyna Mentel bardzo 

szczegółowo przedstawił informacje dotyczącą przebiegu letniego sezonu turystycznego  

w 2020 Powiecie Gołdapskim w formie prezentacji multimedialnej. 

 

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionej informacji.  

Pytań nie zgłoszono. 

  

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją dotyczące przebiegu letniego sezonu 

turystycznego w 2020 Powiecie Gołdapskim. 

 

Ad. 3 

Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Gołdapi Pani Bożena Chilicka, Dyrektor 

Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi Pani Grzegorz Klimaszewski, Dyrektor Zespołu Szkół 

Zawodowych Pani Piotr Bartoszu oraz Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-

Wychowawczych w Gołdapi Pani Anna Kuskowska przedstawili informacje o funkcjonowaniu 

szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 /prezentację w załączeniu- zał. nr 4  

do protokołu/. 

Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Gołdapi Pani Bożena Chilicka bardzo 

szczegółowo przedstawił informacje o funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych w roku 

szkolnym 2019/2020 w formie prezentacji multimedialnej. 

 

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionej informacji.  

Pytań nie zgłoszono. 

 

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi Pani Grzegorz Klimaszewski bardzo 

szczegółowo przedstawił informacje o funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych w roku 

szkolnym 2019/2020 w formie prezentacji multimedialnej. 

 

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionej informacji.  

Pytań nie zgłoszono. 

 

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Pani Piotr Bartoszu bardzo szczegółowo przedstawił 

informacje o funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020  

w formie prezentacji multimedialnej. 
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Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionej informacji.  

Pytań nie zgłoszono. 

 

Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi Pani Anna Kuskowska 

bardzo szczegółowo przedstawił informacje o funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych 

w roku szkolnym 2019/2020 w formie prezentacji multimedialnej. 

 

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionej informacji.  

Pytań nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją o funkcjonowaniu szkół i placówek 

oświatowych w roku szkolnym 2019/2020. 

 

Ad. 4 

Dyrektor Poradni Psychologiczno– Pedagogicznej w Gołdapi Pani  Bożena Chilicka, Dyrektora 

Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi Pan Grzegorz Klimaszewski, Dyrektor Zespołu Szkół 

Zawodowych Gołdapi Pan Piotr Bartoszuk, Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-

Wychowawczych w Gołdapi Pani Anna Kuskowska przedstawili informację dotyczącą 

przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2020/2021 /informacje w załączeniu- zał. 

nr 5 do protokołu/. 

Dyrektor Poradni psychologiczno- pedagogicznej Pani Bożena Chilicka poinformowała,  

że placówka nie jest w pełni przygotowana do pracy w roku szkolnym 2020/2021. W związku  

z rosnącym zapotrzebowaniem na nasze usługi brakuje nam specjalistów do zaspokajania 

potrzeb mieszkańców powiatu gołdapskiego tj. psychologa, surdologopedy, rehabilitanta. 

Od 01.09.2020 r. w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gołdapi zatrudnionych  

jest 9 pracowników pedagogicznych na 7 i ¾ etatu, w tym:1.3 psychologów (2.5 etatu),  

1.61 pedagogów (4 i ¾ etatu) w tym: dyrektor (½ etatu pedagoga), pedagog (½ etatu pedagoga), 

1 oligofrenopedagog (cały etat), 1 oligofrenopedagog / surdopedagog (¼ etatu),1 socjoterapeuta 

(cały etat), 2 logopedów (1 i ½ etatu) oraz 3 pracowników administracji  i obsługi – 2 etaty. 

Wszyscy zatrudnieni posiadają kwalifikacje wymagane na zajmowanych stanowiskach. Liczba 

nauczycieli w podziale na stopnie awansu zawodowego przedstawia się następująco:  

5 dyplomowanych, 2 mianowanych, 2 kontraktowych. Pomieszczenia poradni są przygotowane 

do pracy w roku szkolnym 2020/2021.  Zaopatrzenie w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia do 

badań i terapii jest wystarczające.  
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Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionej informacji.  

Pytań nie zgłoszono. 

 

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi Pan Grzegorz Klimaszewski poinformował, 

że uczniowie: 251 uczniów w 11 oddziałach, 2 klasy I – 50 uczniów, 6 klas II – 139, 3 klasy III 

– 62 Kadra: Zatrudnionych 25 nauczycieli. 16 – dyplomowanych, 5 –mianowanych,  

3 – kontraktowych, 1 – stażysta. Baza lokalowa: 15 – sal lekcyjnych, 2- pracownie 

komputerowe, 1 – biblioteka, 1 – sala gimnastyczna. Szkoła przygotowana do rozpoczęcia 

nowego roku szkolnego. 

 

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionej informacji.  

Pytań nie zgłoszono. 

 

Dyrektor Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Gołdapi Pan Piotr Bartoszuk poinformował,  

że dokonaliśmy naboru do 4 oddziałów technikum w zawodach: technik logistyk  

ze specjalnością edukacja obronna, technik żywienia i organizacji usług gastronomicznych , 

technik organizacji turystyki i technik informatyk oraz technik ekonomista razem 109 uczniów 

oraz do dwóch oddziałów  Branżowej Szkoły  I stopnia  w zawodach mechanik pojazdów 

samochodowych, sprzedawca i klasa wielozawodowa - razem 84 uczniów.  Ogółem w klasach   

w 19 oddziałach uczyć się będzie 545 uczniów. W szkołach zaocznych nie  dokonaliśmy naboru 

do   żadnego oddziału. Stan kadry mocno się zmienił w porównaniu do poprzednich lat, nie ma 

nauczyciela z ograniczonym etatem. Przeliczając przydział godzin w etaty stan kadry  to 44,60 

etatu . Wszyscy nauczyciele pracują zgodnie z kwalifikacjami. Nie mam braków kadrowych, 

dwóch nauczycieli przebywa na długoterminowym zwolnieniu. Jedna nauczycielka na urlopie 

dla poratowania zdrowia. Poza tym szkoła zatrudnia 8 osób administracji i obsługi. W nowym 

roku kalendarzowym rozważam zatrudnienie dodatkowej osoby do pracy w administracji. 

Złożyliśmy wnioski na staż do pomocy dla   konserwatora  oraz  sprzątaczek. Przy okazji prac 

związanych z termomodernizacją budynków szkoły wyremontowano salę nr 30, całą klatkę 

schodową w 4 budynku. Dodatkowo wykonano inwestycje związane z elektryką w 4 budynku. 

Zmodernizowano instalację elektryczną w całym 4 budynku. W ramach projektu Lepszy Start 

wyposażono pracownie  języka angielskiego w zestawy multimedialne. Wykorzystując 

fundusze z rezerwy oświatowej doposażono dwie pracownie w krzesła, stoliki szkolne, 

słowniki branżowe z języka angielskiego, słowniki do nauki języka rosyjskiego, liczne pomoce 

dydaktyczne oraz dwa monitory interaktywne. Wykonano częściowo zalecenia sanepidu. 
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Zostało odremontowane zaplecze socjalne sprzątaczek. Planowana jest wymiana drogi  

do parkingu wraz z ciągiem pieszym i podjazdami dla niepełnosprawnych przy 1 budynku.  

Prace rozpoczną się po podpisaniu umowy z PFRON. Rozważyć można poprawę stanu ciągu 

pieszego między budynkiem 1 i 2.  Po naborze mamy lekki problem z ilością klasopracowni. 

Dzięki uprzejmości PCPR użytkujemy ich salę konferencyjną w awaryjnych sytuacjach.  

Po zakończeniu prac termomodernizacyjnych rozważamy adaptację byłej kotłowni  

na pracownię z zapleczem. Budżet  na rok 2020 jest niewystarczający. Braki wystąpią na 

płacach około 520.000 zł 

 

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionej informacji.  

Pytań nie zgłoszono. 

 

Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi  Pani Anna Kuskowska 

poinformowała, że dokonano przeglądu sprzętu i urządzeń w salach lekcyjnych, pracowniach 

oraz pomieszczeniach internatu i pomieszczeniach bursy szkolnej, wymieniono wykładziny 

dywanowe w salach lekcyjnych na wykładziny PCV w związku z koniecznością szybkiej 

dezynfekcji (COVID -19), dokonano przeglądu boiska, placu zabaw oraz fit-parku, podczas 

przerw  międzylekcyjnych zaplanowano dyżury nauczycieli w szkole i na posesji placówki,  

w ramach zajęć popołudniowych w bursie i internacie zaplanowano zajęcia w grupach 

wychowawczych, zapoznano wychowanków z regulaminami obowiązującymi w szkole, bursie 

i internacie oraz w poszczególnych pracowniach przedmiotowych, opracowano procedury  

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem oraz zwalczaniem COVID-19 obowiązujące 

w placówce, zapoznano wychowanków i pracowników z obowiązującymi procedurami  

w związku z zwalczaniem, przeciwdziałaniem i zapobieganiem COVID-19, na stronach 

internetowych Zespołu umieszczono procedury obwiązujące w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem oraz zwalczaniem COVID -19 obowiązujące w placówce, zaplanowano 

przeprowadzenie próbnego alarmu przeciwpożarowego, przeprowadzono bieżące prace 

konserwatorsko – porządkowe, przeprowadzono remont stokówki szkolnej w ramach 

wieloletniego rządowego programu „Posiłek w domu i w szkole” moduł III dotyczącego 

wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publicznie szkoły podstawowe  

w zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację 

stołówek i miejsc spożywania posiłków, zabezpieczono odpowiednią ilość środków 

dezynfekujących oraz środków ochrony osobistej, zamontowano automatyczne dystrybutory 

do dezynfekcji rąk przy wejściu do placówki. Podczas kontroli korzystania z obiektu szkoły 
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(placówki), stwierdzono iż pomieszczenia znajdujące się w budynkach jak i posesja ZPEW  

w Gołdapi są w pełni przygotowane do rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021, nie występuje 

zagrożenie życia i zdrowia osób korzystających z tych obiektów oraz zapewnione są bezpieczne 

i higieniczne warunki pobytu w szkole.   

 

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionej informacji.  

Pytań nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją dotyczącą przygotowania placówek 

oświatowych do roku szkolnego 2020/2021 

 

Ad. 5 

W zastępstwie Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości wniosek  w sprawie wygaszenia 

trwałego zarządu dla nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 2 miasta Gołdap, 

składającej się z działki nr 801/1 o pow. 0,3645 ha przedstawiła młodszy referent Wydziału 

Geodezji i Nieruchomości Pani Karolina Hołub /wniosek  w załączeniu- zał. nr 6 do protokołu/. 

Młodszy referent Wydziału Geodezji i Nieruchomości Pani Karolina Hołub poinformowała,  

że działka o numerze ewidencyjnym 801/1 o pow. 0,3645 ha, położona w obrębie 2 miasta 

Gołdap, w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania  

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363) na podstawie 

ostatecznej decyzji Starosty Gołdapskiego Nr mG.6.2020 z dnia 10 stycznia 2020 r.  

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ulicy Bocznej na odcinku  

od km 0+240,00 m do km 1+024,43 w Gołdapi (droga gminna nr 137505N)” z mocy prawa 

stała się własnością Gminy Gołdap. Realizacja przedmiotowej inwestycji wpłynie na poprawę 

infrastruktury drogowej.  

 

Przewodnicząca zapytała czy są pytania do przedstawionego wniosku?  

Pytań nie zgłoszono. 

 

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

  

Zarząd Powiatu jednogłośnie rozpatrzył wniosek w sprawie wygaszenia trwałego zarządu 

dla nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 2 miasta Gołdap, składającej  

się z działki nr 801/1 o pow. 0,3645 ha. 
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Ad. 6 

W zastępstwie Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości wniosek  w sprawie wygaszenia 

prawa użytkowania do 6102/10000 części nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem 

ewidencyjnym działki 671/6 o pow. 0,0839 ha, położonej w Gołdapi przy ul. Słonecznej 7/9, 

stanowiącej własność powiatu przedstawiła młodszy referent Wydziału Geodezji  

i Nieruchomości Pani Karolina Hołub /wniosek  w załączeniu- zał. nr 7 do protokołu/. 

Młodszy referent Wydziału Geodezji i Nieruchomości Pani Karolina Hołub poinformowała,  

że z dniem 8 września 2020 r. Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy sp. z o. o. w Gołdapi został 

wpisany do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym w związku  

z przekształceniem Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego  

w Gołdapi w spółkę kapitałową. W związku z powyższym decyzja Zarządu Powiatu w Gołdapi 

Nr GN. 7002/4/05 z dnia 20 października 2005 r. staje się bezprzedmiotowa.  

 

Przewodnicząca zapytała czy są pytania do przedstawionego wniosku?  

Pytań nie zgłoszono. 

 

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie.  

 

Zarząd Powiatu jednogłośnie rozpatrzył wniosek w sprawie wygaszenia prawa 

użytkowania do 6102/10000 części nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem 

ewidencyjnym działki 671/6 o pow. 0,0839 ha, położonej w Gołdapi przy ul. Słonecznej 

7/9, stanowiącej własność powiatu. 

 

Ad. 7 

Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Pani Wioletta Anuszkiewicz przedstawiła 

wniosek Uczniowskiego Klubu Sportowego Trójka  w sprawie wyrażenia zgody na zmianę 

harmonogramu i budżetu zadania publicznego „Organizacja imprez sportowych  

i rekreacyjnych o zasięgu gminnym i powiatowym rozwijających ogólną sprawność fizyczną” 

/wniosek  w załączeniu- zał. nr 8  do protokołu/.   

Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Pani Wioletta Anuszkiewicz poinformowała, 

że w związku z koronawirusem uczniowski Klubu Sportowego Trójka Gołdap nie jest w stanie 

zorganizować i przeprowadzić w takim terminie działań związanych z realizacją zadania 

publicznego „Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu gminnym  

i powiatowym rozwijających ogólną sprawność fizyczną. Po przeanalizowaniu UKS „Trójka” 
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Gołdap w miarę możliwości przeprowadzi 4 działania, których termin realizacji uległ zmianie. 

Zmianie ulegnie też harmonogram i kosztorys.  

 

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do  przedstawionego wniosku  

 

Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Pani Wioletta Anuszkiewicz poinformowała, 

że zabezpieczenie środków na bibliotekę pozostało na tym samym poziomie jak w roku 

ubiegłym.  

 

Więcej pytań nie zgłoszono.  

Przewodnicząca przeprowadziła głosowania. 

 

Zarząd Powiatu jednogłośnie rozpatrzył wniosek Uczniowskiego Klubu Sportowego 

Trójka  w sprawie wyrażenia zgody na zmianę harmonogramu i budżetu zadania 

publicznego „Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu gminnym  

i powiatowym rozwijających ogólną sprawność fizyczną”. 

 

Ad. 8 

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 9 do protokołu/.   

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że dochody Starostwa 

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

dokonuje zwiększenia planu dochodów o kwotę 153 798,00 zł w związku z decyzją Wojewody 

Warmińsko-Mazurskiego FK 241/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 roku. Dotacja przeznaczona  

jest dla powiatów na wypłatę rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby strażakom pełniącym 

służbę. Wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi w rozdziale 75411 

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonuje zwiększenia planu wydatków o kwotę 

153 798,00 zł w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 241/2020 z dnia 20 sierpnia 

2020 roku. Dotacja przeznaczona jest dla powiatów na wypłatę rekompensaty pieniężnej za przedłużony 

czas służby strażakom pełniącym służbę. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć środków w ramach 

posiadanego planu zgodnie ze złożonym wnioskiem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 

Pożarnej w Gołdapi. Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w dziale 801 „Oświata  

i wychowanie” oraz w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” dokonuje się urealnienia planu 

wydatków bieżących w ramach poszczególnych rozdziałów zgodnie z posiadanym planem oraz zgodnie 
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z potrzebami jednostki. Zmiany umożliwią właściwą realizację zadań bez istotnego naruszenia 

terminów i warunków realizacji zadań. Plan dochodów po zmianach wynosi 39 278 433,86 zł. Plan 

wydatków po zmianach wynosi 45 209 953,83 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. 9a 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu  

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2020–2036 

/projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu - zał. nr 10 do protokołu/. 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że w wieloletniej prognozie 

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

w 2020 r. Zaktualizowano dochody i wydatki ogółem oraz z tytułu dotacji i środków 

przeznaczonych na cele bieżące, pozostałe dochody bieżące oraz wydatki majątkowe zgodnie 

z wprowadzonymi zadaniami inwestycyjnymi zgodnie z uchwałą w sprawie zmian budżetu  

w 2020 r. W wieloletniej prognozie finansowej oraz w przedsięwzięciach dokonuje się zmian 

dochodów na programy i projekty realizowane przy współfinansowaniu środków UE  

w związku z urealnieniem pomiędzy poszczególnymi latami w związku z aktualizacją wniosku 

o dofinansowanie w tym: ”Lepszy start” - ogólna wartość projektu wynosi 856 077,70 zł  

w tym: limit roku 2020 – 334 301,35 zł , zaś limit roku 2021 – 422 667,80 zł. Deficyt budżetu 

powiatu po zmianach wynosi  5 931 519,97 zł. Według obecnego stanu planowany  

jest do pokrycia przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 2 200 000,00 zł, 

niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy  

o finansach publicznych w wysokości 2 781 182,76 zł i wolnymi środkami z lat poprzednich  

w kwocie 950 337,21 zł.  Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 

2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 781 182,76 zł stanowią: środki 

otrzymane w 2019 r. z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości wynikającej  
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z rozstrzygniętych przetargów dotyczących realizacji inwestycji drogowych w wysokości 

2 248 894,97 zł oraz, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 - środki pochodzące z budżetu Unii 

Europejskiej otrzymane w roku 2019 zaś wydatki zostaną poniesione w 2020 r. w wysokości 

532 287,79 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 950 337,21  zł stanowią środki, o których 

mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Wieloletnia prognoza finansowa 

odzwierciedla aktualny stan budżetu powiatu po dokonanych zmianach: Plan dochodów 

zmniejsza się i po zmianach wynosi  39 015 214,80 zł. Plan wydatków zmniejsza się i po 

zmianach wynosi 44 946 734,77 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. 

 

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

 

Pytań nie zgłoszono.  

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

 

Zarząd Powiatu jednogłośni przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2020–2036. 

 

Ad. 9b 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu  

w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2020 /projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu - zał. nr 11 

do protokołu/. 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że dochody Starostwa 

Powiatowego w Gołdapi w rozdziale 60095 „Pozostała działalność” dokonuje się zwiększenia 

planu finansowego o kwotę 350,00 zł. Zmiana dochodów jest spowodowana koniecznością  

realizacji zadań związanych z rejestracją jednostek pływających  o długości do 24 m  

( Dz.U. poz.1137 z późn. zm.)  które stanowią zadania własne powiatu. Opłaty stanowią dochód  

powiatu oraz należności budżetu państwa o charakterze publicznoprawnym. W rozdziale 80115 

„Technika” dokonuje się zmniejszenia planu finansowego o kwotę 122 558,56 zł w związku  
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z aktualizacją projektu „Lepszy Start”. W rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” dokonuje  

się przesunięcia planu dochodów o kwotę 0,42 zł zgodnie z decyzją Wojewody. Środki  

są przeznaczone na realizację projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej  

w okresie epidemii COVID-19”, w ramach którego zostanie zakupiony sprzęt komputerowy 

oraz środki ochrony indywidulanej dzieciom z pieczy zastępczej. W rozdziale 85508 „Rodziny 

zastępcze” dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę 36 208,00 zł w związku  

z umieszczeniem dzieci pochodzących z innego powiatu w placówce opiekuńczo 

-wychowawczej na terenie powiatu gołdapskiego. W rozdziale 85510 „Działalność placówek 

opiekuńczo -wychowawczych” dokonuje się zmniejszenia planu finansowego o kwotę 

181 719,00 zł w związku ze zmniejszeniem się liczby dzieci w placówce opiekuńczo 

-wychowawczej na terenie powiatu gołdapskiego. W rozdziale 85322 „Fundusz Pracy” 

dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 4 500,00 zł w związku z informacją 

MRPiPS na dofinansowanie w 2020 roku kosztów obsługi oraz kosztów nagród oraz składek 

na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP w związku z przyznanymi dodatkowymi 

środkami na finansowanie w 2020 roku kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze 

ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz 374, z późn. zm.) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Gołdapi w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze”  dokonuje się zwiększenia planu dochodów 

o kwotę 0,50 zł w związku z  wpływem odsetek od świadczeń nienależnie pobranych.  

Plan dochodów budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę per saldo 263 219,06 zł. Wydatki 

Starostwa Powiatowego w Gołdapi w rozdziale 75020„Starostwo Powiatowe” dokonuje  

się zwiększenia planu finansowego o kwotę 185,00 zł. Zmiana wydatków jest spowodowana 

koniecznością  realizacji zadań związanych z rejestracją jednostek pływających  o długości  

do 24 m ( Dz.U. poz.1137 z póżn. zm ). Opłaty za rejestrację przeznaczone są na pokrycie 

kosztów wykonania dowodu rejestracyjnego. W rozdziale 80195 ,,Pozostała działalność” 

dokonuje się zmniejszenia planu finansowego wydatków o kwotę 1 397 400,06 zł  

z przeznaczeniem na zwiększenie planów finansowych w jednostkach oświatowych celem 

zabezpieczenia płatności na wynagrodzenia pracowników. Zespół Placówek Edukacyjno-

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

854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”  dokonuje się zwiększenia planu finansowego 

wydatków o kwotę 488 832,00 zł na zabezpieczenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi  

dla pracowników jednostki. Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi w rozdziale 80115 

„Technika” dokonuje się zwiększenia  planu finansowego o kwotę per saldo 520 500,00 zł  
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w tym: dokonano zwiększenia planu wynagrodzeń dla pracowników oświaty i dokonano 

przesunięcia środków w planie wydatków w ramach posiadanych środków w związku  

z realizacją bieżących zadań oraz w związku z aktualizacją projektu „Lepszy Start”.  

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

o kwotę 2 069,00 zł celem zabezpieczenia środków na wydatki w rozdziale 80115 „ Technika”. 

Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi w rozdziale 80120 „Licea Ogólnokształcące ” dokonuje 

się zwiększenia planu wydatków o kwotę per saldo  152 696,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę 

wynagrodzeń i pochodnych w związku ze wzrostem wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli 

oraz świadczenia na start dla nauczyciela wraz z pochodnymi jak również w związku z potrzebą 

zorganizowania indywidualnego nauczania dla dwóch uczennic. Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna w Gołdapi w rozdziale 85406 „Poradnie Psychologiczni-Pedagogiczne  

i poradnie  specjalistyczne ” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 24 000,00 zł  

z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych w związku ze wzrostem 

wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi w rozdziale 

85333 ,,Powiatowe Urzędy Pracy’’ dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 8 500,00 

zł w tym:  w związku z informacją otrzymaną od MRPiPS  na dofinansowanie w 2020 roku 

kosztów obsługi oraz kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników 

PUP w związku z przyznanymi dodatkowymi środkami na finansowanie w 2020 roku kosztów 

obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegółowych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374,  

z późn. zm.) o kwotę 4 500,00 zł .  Równocześnie  dokonuje się zwiększenia planu wydatków 

o kwotę 4 000,00 zł. tytułem  pokrycia kosztów energii elektrycznej. Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Gołdapi w rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, 

mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej ” dokonuje się zmniejszenia planu 

finansowego o kwotę per saldo  12 631,00 zł w związku z powstałą oszczędnością  

 po przeliczeniu  potrzeb jednostki do końca 2020r. oraz przesunięciem  pomiędzy paragrafami 

w celu zabezpieczenia dodatkowych godzin pracy psychologa .W rozdziale 85508 „Rodziny 

zastępcze” dokonuje się przesunięcia planu finansowego  pomiędzy paragrafami w ramach 

posiadanych środków w związku z  umieszczeniem dzieci pochodzących z innego powiatu  

w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu gołdapskiego oraz koniecznością 

opłacenia poniesienia opłat za czynności komorniczych związanych z ustalaniem adresu 

biologicznych rodziców dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. W rozdziale 85510 

„Działalność placówek opiekuńczo -wychowawczych” dokonuje się zmniejszenia planu 
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wydatków o kwotę 77 901,00 zł w związku ze zmniejszeniem się liczby dzieci w placówce 

opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu gołdapskiego. Zarząd Dróg Powiatowych   

w Gołdapi w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” dokonuje się zwiększenia planu 

wydatków o kwotę 30 000,00 zł . Środki zostaną przeznaczone na zakup usług w zakresie 

utrzymania dróg, polegających na likwidacji ubytków w nawierzchni. Poprawi  

to bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Plan wydatków budżetu powiatu zmniejsza 

się o kwotę per saldo 263 219,06 zł .  Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 263 219,06 zł   

i po zmianach wynosi  39 015 214,80 zł. Plan wydatków zmniejsza się o kwotę  263 219,06 zł 

i po zmianach wynosi 44 946 734,77 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. 

 

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

 

Pytań nie zgłoszono.  

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

 

Zarząd Powiatu jednogłośni przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian 

budżetu powiatu w roku 2020. 

 

Ad. 10 

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska poinformowała, że dofinansowanie na bibliotekę 

zostało dofinansowanie na takim samym poziomie jak w roku ubiegłym w kwocie  

15 000,00 zł.  

 

Ad. 11 

Wolnych wniosków nie zgłoszono. 

 

Ad. 12 

Przewodniczący Zarządu podziękował Członkom Zarządu za pracę. Zamknął LVII (57) 

posiedzenie Zarządu Powiatu    

 

Na tym protokół zakończono. 

Protokół składa się z 14 stron kolejno ponumerowanych.                                                                  
                       

 

 



  

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: Monika Bruszewska 16.09.2020 r.  


