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Protokół z CXIX (119) posiedzenia 

Zarządu Powiatu w Gołdapi. 

w dniu 22 lipca 2022 roku 

  godz. 0900- 1007 

Ad.1  

Wicestarosta stwierdził quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji 

– 2 członków zarządu /lista obecności w załączeniu – zał. nr 1 do protokołu/, otworzył CXIX (119) 

posiedzenie Zarządu Powiatu /porządek obrad w załączeniu- zał. nr 2 do protokołu/.  

 

Przewodniczący przeszedł do realizacji kolejnego punktu.  

 

Ad. 2 

Przewodniczący Zarządu poinformował, iż protokoły z CXVII (117), CXVIII (118) posiedzenia 

Zarządu Powiatu były wyłożone do wglądu oraz przesłane drogą elektroniczną. Zapytał, czy 

Członkowie Zarządu mają uzupełnienia bądź sprostowania do protokołu. 

 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokoły z CXVII (117), CXVIII (118) posiedzenia 

Zarządu Powiatu.  

 

Przewodniczący przeszedł do realizacji kolejnego punktu.  

 

Ad 3 

Główny specjalista ds. Organizacji Pozarządowych Pani Wioletta Anuszkiewicz przedstawiła  

projekt „Programu współpracy powiatu gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi  

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3. ustawy o działalność pożytku publicznego  

i wolontariacie, na rok 2023”/projekt programu w załączeniu- zał. nr 3 do protokołu/. 

Główny specjalista ds. Organizacji Pozarządowych Pani Wioletta Anuszkiewicz 

poinformowała, że projekt „Programu współpracy powiatu gołdapskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3. ustawy o działalność pożytku 

publicznego i wolontariacie, na rok 2023” jest dokumentem regulującym zasady współpracy 

powiatu z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie powiatu gołdapskiego, na 

rzecz jego mieszkańców. Dokument zawiera priorytety, których realizację powiat będzie 
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wspierał w roku przyszłym oraz określa wysokość środków finansowych na realizację 

wsparcia. Program zawiera także wyszczególnienie innych, pozafinansowych form współpracy 

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

Przyjęcie projektu „Programu współpracy powiatu gołdapskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3. ustawy o działalność pożytku 

publicznego i wolontariacie, na rok 2023” pozwoli na uruchomienie procesu konsultacji 

społecznych. W budżecie powiatu planuje się zabezpieczyć na realizację programu środki 

finansowe w wysokości 45 000,00 zł.   

 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionego projektu programu współpracy. 

 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt „Programu współpracy powiatu 

gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  

w art. 3 ust 3. ustawy o działalność pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2023”. 

 

Ad 4a 

W zastępstwie Naczelnika Wydziału Geodezji i Nieruchomości projekt uchwały Zarządu 

Powiatu w sprawie nabycia przez Powiat Gołdapski niezabudowanej nieruchomości gruntowej, 

położonej w obrębie Ziemiany gmina Banie Mazurskie, przeznaczonej pod drogę powiatową 

przedstawił Geodeta Powiatu Pan Piotr Czemeryński /projekt uchwały Zarządu Powiatu w załączeniu- 

zał. nr 4 do protokołu/.  

Geodeta Powiatu Pan Piotr Czemeryński poinformował, że na podstawie art. 24 ust. 5c ustawy 

z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. 

Powiat Gołdapski zwrócił się z wnioskiem z dnia 10 czerwca 2022 r. do Krajowego Ośrodka 

Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie o nieodpłatne przekazanie niezabudowanej 

nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 60/2 o pow. 0,1668 ha, 

położonej w obrębie Ziemiany gmina Banie Mazurskie, dla której Sąd Rejonowy w Olecku  

IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1C/00017440/9, w celu 

regulacji stanu prawnego ww. działki, tj. pod drogę powiatową nr 1764N. 

 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Zarządu 

Powiatu? 
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Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczy przeprowadził głosowanie. 

 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie nabycia przez 

Powiat Gołdapski niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 

Ziemiany gmina Banie Mazurskie, przeznaczonej pod drogę powiatową. 

 

Ad 4b 

Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Pani Marta Wiszniewska przedstawiła projekt 

uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia opinii na temat zaliczenia drogi do kategorii 

dróg gminnych /projekt uchwały Zarządu Powiatu w załączeniu- zał. nr 5 do protokołu/.  

Naczelnik wydziału Geodezji i Nieruchomości Pani Marta Wiszniewska poinformowała,  

że Wójt Gminy Banie Mazurskie zwrócił się do Zarządu Powiatu w Gołdapi w sprawie 

wyrażenia opinii co do zaliczenia drogi położonej na terenie Gminy Banie Mazurskie  

do kategorii dróg gminnych. W myśl zapisów ustawy o drogach publicznych do dróg gminnych 

zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą 

sieć dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych zaś zaliczenie  

do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii 

właściwego zarządu powiatu. 

 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Zarządu 

Powiatu? 

 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia 

opinii na temat zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. 

 

Ad 4c 

Dyrektor Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień -Kisielewaka 

przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców 

ulicy Kościuszki w Gołdapi /projekt uchwały Zarządu Powiatu w załączeniu- zał. nr 6 do protokołu/.  
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Dyrektor Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień -Kisielewaka 

poinformowała, że w dniu 15 czerwca 2022 r. do Starosty Gołdapskiego wpłynęła petycja 

mieszkańców ulicy Kościuszki w Gołdapi w sprawie rozwiązania problemu zalewania posesji, 

domów, piwnic na ulicy Kościuszki w Gołdapi. Powiat Gołdapski czyni starania zmierzające 

do poprawy stanu infrastruktury drogowej, dlatego też Zarząd Powiatu informuje, Powiat 

Gołdapski otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych – edycja III PGR m.in. na modernizację (remont) ulicy Kościuszki, polegającą 

na ułożeniu nowej nawierzchni bitumicznej wraz z nawierzchnią chodników, wymianą obrzeży 

i krawężników. Po zabezpieczeniu środków finansowych na wkład własny przez Radę Powiatu, 

zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie zadania. Przewidywany termin realizacji to jesień 

2023 r. Wracając do meritum: zdarzenie (obfite opady deszczu) z dnia 9 czerwca 2022 r. 

trwające 30-40 min. było zdarzeniem nieprzewidywalnym i nagłym. Istniejąca sieć kanalizacji 

deszczowej nie była w stanie odebrać tak dużej ilości wody w tak krótkim czasie. Docelowo 

woda trafiła do kanału deszczowego po ustaniu opadów, jednakże konsekwencją jej obfitości 

były: zalane posesje, budynki, ulice. Wystąpiły również lokalne podmycia konstrukcji jezdni, 

poboczy przez co powstawały ubytki w nawierzchniach, stwarzające zagrożenie dla 

uczestników ruchu drogowego. Tego typu awarie występowały i nadal występują,  

ale systematycznie są naprawiane przez stosowne służby, działające w swoich kompetencjach. 

Opady deszczu, które miały miejsce w dniu 09.06.2022 r. były opadami z pewnością 

ponadnormatywnymi i nieprzewidywalnymi. Do zalania najniżej położonych punktów 

przyczyniają się również utwardzone tereny pobliskich działek, ilość opadów, ukształtowanie 

terenu, a nie tylko stan dróg. Występujące i powtarzające się intensywne opady deszczu 

prowadzą do lokalnych podtopień, których przyczyną z pewnością jest zmiana struktury 

opadów tzn. opady deszczu w danej chwili są często nawalne i w ciągu 30 min. może spaść tyle 

deszczu, ile zazwyczaj w ciągu miesiąca. Proces urbanizacji miasta i zmniejszanie  terenów 

biologicznie czynnych, gdzie woda mogłaby swobodnie wsiąkać w glebę, zamiast spływać 

ulicami lub kanalizacją deszczową, powoduje zjawisko podtopień miejskich. Kanalizacja 

deszczowa, która była projektowana często nawet kilkanaście (kilkadziesiąt) lat temu, nie jest 

w stanie przyjąć takiej ilości wód, jakie obecnie pojawiają się w trakcie deszczu, jednakże  

na niewydolność kanalizacji składa się jeszcze coraz bardziej zwarta zabudowa. Jest coraz 

mniej miejsc na tzw. mikroretencję, czyli tereny nieutwardzone, gdzie woda mogłaby 

swobodnie zasilać wody gruntowe. Na terenie miasta (tu przykładem jest ulica Kościuszki) 

występują obszary, gdzie kanalizacji deszczowej nie ma w ogóle, a tereny wokół budynków  

są utwardzone i szczelne wyłożone materiałem nieprzepuszczalnym. Place, ulice, podwórka, 

parkingi są terenami utwardzonymi i uniemożliwiają wsiąkanie wody. Powoduje to szybki 
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spływ wody w kierunku najniżej usytuowanych terenów. Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi 

w ramach bieżącego utrzymania oczyszcza wpusty uliczne z osadnikami oraz separatory  

z nagromadzonych zanieczyszczeń w celu udrożnienia przepływu wody opadowej. 

  

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Zarządu 

Powiatu? 

 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie rozpatrzenia 

petycji mieszkańców ulicy Kościuszki w Gołdapi. 

 

Ad 4d 

W zastępstwie Głównego specjalista ds. edukacji projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie 

powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień 

nauczyciela mianowanego. Przedstawił Główny specjalista ds. zdrowia Pani Magdalena 

Mackiewicz /projekt uchwały Zarządu Powiatu w załączeniu - zał. nr 7 do protokołu/. 

Przedstawił Główny specjalista ds. zdrowia Pani Magdalena Mackiewicz poinformowała,  

że komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela 

mianowanego powołuje organ prowadzący szkołę. W skład komisji wchodzą: przedstawiciel 

organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący; przedstawiciel organu sprawującego 

nadzór pedagogiczny; dyrektor szkoły; dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra 

właściwego do spraw oświaty  i wychowania; na wniosek nauczyciela przedstawiciel związków 

zawodowych. 

 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionego projektu Uchwały Zarządu 

Powiatu ? 

 

Pytań nie zgłoszono.  

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie powołania 

komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela 

mianowanego. 
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Ad 4e 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu  

w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Gołdapskiego za II 

kwartał 2022 rok /projekt uchwały Zarządu Powiatu w załączeniu - zał. nr 8 do protokołu/. 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że na podstawie przepisów  

art. 37 ustawy o finansach publicznych Zarząd jednostki samorządu terytorialnego podaje do 

publicznej wiadomości w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału 

– kwartalną informację o wykonaniu budżetu, w tym kwocie deficytu albo nadwyżki oraz  

o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych powiatu. 

 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionego projektu Uchwały Zarządu 

Powiatu. 

 

Pytań nie zgłoszono.  

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Rady Powiatu w sprawie przyjęcia 

kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Gołdapskiego za II kwartał 2022 

roku. 

 

Ad 4f 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu  

w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2022 /projekt uchwały Zarządu Powiatu w załączeniu - zał. nr 

9 do protokołu/. 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że dochody Starostwo Powiatowe  

w Gołdapi w rozdziale 01005 „Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa” 

dokonuje  

się  zmniejszenia planu dochodów w  kwocie 12 000,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody 

Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 187/2022 z dnia 15 lipca 2022 r.  W rozdziale 75212 

„Pozostałe wydatki obronne” dokonuje się  zmniejszenia planu dochodów w  kwocie 858,31 zł 

zgodnie z Decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 162/2022 z dnia 22 czerwca 

2022 r. oraz FK 164/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r.  W rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe 

Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się zwiększenie planu dochodów w  kwocie  
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169 916,00 zł., wydatek w układzie zadaniowym 2.3.1.2 zgodnie z Decyzjami Wojewody 

Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 159/2022 z dnia 22 czerwca 2022 r. , Nr FK 182/2022 z dnia 

11 lipca 2022 r., Nr FK 193/2022 z dnia 19 lipca 2022 r. W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia” 

dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę 8 776,00 zł, w związku  

z przekazaniem przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego środków z Funduszu Pomocy  

na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy. Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się per saldo 

o kwotę 165 833,69 zł. Natomiast wydatki Starostwo Powiatowe w Gołdapi w rozdziale  

01005 „Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa” dokonuje się  zmniejszenia 

planu wydatków w  kwocie 12 000,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-

Mazurskiego Nr FK 187/2022 z dnia 15 lipca 2022 r. W rozdziale 75212 „Pozostałe wydatki 

obronne” dokonuje się  zmniejszenia planu wydatków w  kwocie 858,31 zł zgodnie  

z Decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 162/2022 z dnia 22 czerwca 2022 r. 

oraz FK 164/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 

w Gołdapi w rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje 

się zwiększenie planu wydatków w  kwocie 169 916,00 zł., wydatek w układzie zadaniowym 

2.3.1.2 zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 159/2022 

z dnia 22 czerwca 2022 r. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć w ramach posiadanego planu. 

Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się 

zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 4 005,00 zł, w związku z przekazaniem 

przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego środków z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy 

obywatelom Ukrainy. Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi w  rozdziale 80195 „Pozostała 

działalność” dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 4 771,00 zł,  

w związku z przekazaniem przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego środków z Funduszu 

Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy. Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się 

per saldo o kwotę 165 833,69 zł. Plan dochodów zwiększył się o kwotę 165 833,69 zł i po 

zmianach wynosi 42 848 813,69 zł. Plan wydatków zwiększył się o kwotę 165 833,69 zł i po 

zmianach wynosi 47 586 089,92 zł. Deficyt budżetu po zmianie wynosi 4 737 276,23 zł.   

Przychody budżetu po zmianie wynoszą 4 837 276,23 zł. Rozchody 100 000,00 zł. 

 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionego projektu Uchwały Zarządu 

Powiatu. 

 

Pytań nie zgłoszono.  

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 
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Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu 

powiatu w roku 2022. 

 

Ad 5 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła skonsolidowany bilans Powiatu 

Gołdapskiego za rok 2021 /skonsolidowany bilans  w załączeniu - zał. nr … do protokołu/. 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że bilans skonsolidowany Powiatu 

Gołdapskiego został przygotowany zgodnie z zapisami uchwały 227/2022 Zarządu Powiatu 

Gołdapskiego z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu 

oraz w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie 

rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, 

państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających 

siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z przepisami ustawy  

z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie  

z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Podczas sporządzania sprawozdania 

finansowego ustalono wysokość wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami budżetowymi 

funkcjonującymi w ramach jednostki samorządu terytorialnego w zakresie określonym 

Rozporządzeniem t.j. w zakresie wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych 

rozrachunków o podobnym charakterze, w zakresie wyniku finansowego ustalonego  

na operacjach dokonywanych pomiędzy w/w jednostkami. Podpisany bilans przez Zarząd 

Powiatu oraz Skarbnika Powiatu jest przekazywany do Regionalnej Izby Obrachunkowej do 30 

czerwca, jednakże został on przesunięty o 30 dni rozporządzeniem zmieniającym Ministra 

Finansów z dnia 07 marca 2022r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania 

obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostepnienia 

i przekazywania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji. 

Bilans skonsolidowany Powiatu Gołdapskiego odzwierciedla łącznie dane: jednostki 

dominującej czyli Starostwa Powiatowego w Gołdapi z uwzględnieniem bilansu z wykonania 

oraz jednostek organizacyjnych powiatu, jednostki nadzorowanej przez Powiat Gołdapski czyli 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego oraz  jednostek zależnych 

tj. Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego sp. z o.o. (na początku roku 2021) oraz GoldMedica 

Sp. z o.o. Bilans skonsolidowany, po wyeliminowaniu rozliczeń pomiędzy tymi jednostkami, 

zamyka się sumą bilansową po stronie pasywów i aktywów w kwocie 102 775 364,85 zł. 
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Przewodniczący zapytała, czy są pytania do przedstawionego skonsolidowanego bilansu  

Powiatu Gołdapskiego za rok 2021.   

 

Pytań nie zgłoszono.  

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął skonsolidowany bilans Powiatu Gołdapskiego  

za rok 2021   

 

Ad 6 

Spraw bieżących nie zgłoszono. 

 

Ad. 7 

Wolnych wniosków nie zgłoszono. 

 

Ad. 8 

Przewodnicząca Zarządu podziękowała Członkom Zarządu za pracę. Zamknęła CXIX (119) 

posiedzenie Zarządu Powiatu .     

 

Na tym protokół zakończono. 

Protokół składa się z 9 stron kolejno ponumerowanych.                            

                                                                    wz. STAROSTA  

 

                          Andrzej Ciołek 

                 Wicestarosta 

 

Członkowie Zarządu: 

1. Grażyna Barbara Senda………………………………… 

2. Stanisław Wójtowicz …………………………………... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: Monika Bruszewska 27.07.2022 r. 


