Protokół z XXVII (27) posiedzenia

Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej
w dniu 25 sierpnia 2020 roku
godz. 1300-1539

Ad. 1
Wiceprzewodnicząca Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej Pani Grażyna Senda otworzyła
XXVII (27) posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu,
Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej stwierdził quorum
(7 radnych obecnych) pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji /lista obecności
w załączeni- zał. nr 1 do protokołu/.

Ad. 2
Wiceprzewodnicząca Komisji Pani Grażyna Senda otworzyła posiedzenie z proponowanym
porządkiem obrad /porządek obrad w załączeniu- zał. nr 2 do protokołu./.
Uwag do proponowanego porządku obrad nie zgłoszono.
Wiceprzewodnicząca przeszła do realizacji kolejnego punktu posiedzenia.

Ad. 3
Wiceprzewodnicząca Komisji Stałej Rady Powiatu Pani Grażyna Senda poinformowała,
iż protokoły z XXV(25), XXVI (26) posiedzenia Komisji Planowania, Budżetu, Finansów,
Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej
były wyłożone do wglądu oraz przesłane drogą elektroniczną. Wiceprzewodnicząca Komisji
zapytał, czy Członkowie Komisji mają uzupełnienia bądź sprostowania do protokołu?
Uwag nie zgłoszono.
Wiceprzewodnicząca przeprowadziła głosowanie.
Komisja przyjęła 7 głosami za, przy 7 osobach nieobecnych protokół z XXV(25),
posiedzenia Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej.
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Komisja przyjęła 7 głosami za, przy 7 osobach nieobecnych protokół z XXVI (26)
posiedzenia Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej.

Ad. 4
W zastępstwie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi informację o stanie
i strukturze bezrobocia oraz formach przeciwdziałania bezrobociu w I półroczu 2020 roku
przedstawiła zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi Pan Krystyna
Podciborska /informacja w załączeniu- zał. nr 3 do protokołu./.
Zastępca Dyrektora Urzędu Pracy Pani Krystyna Podciborska poinformowała, że na koniec
czerwca bieżącego roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gołdapi było zarejestrowanych
911 bezrobotnych. W porównaniu do roku ubiegłego jest to o 168 osób więcej. Spadki
bezrobocia spowodowane są tym że zgłasza się więcej bezrobotnych. W każdym miesiącu jest
więcej rejestrowań oraz wyrejestrowań. Osób z prawem do zasiłku jest więcej niż w roku
poprzednim. Referujący poinformował, iż tutejszy Urząd Pracy na tle 340 Powiatowych
Urzędów Pracy w województwie zajmuje 14 miejsce pod względem stopy bezrobocia.
Największy udział w strukturze miały osoby poprzednio pracujące (91,5%) i pozostające
w szczególnej sytuacji na rynku pracy (84%). W zakresie osób mieszkających
na wsi. W tym półroczu pozyskano prawie 299 miejsc pracy, jest to 195 miejsc mniej
niż w I półroczu w 2019 roku. Z powodu pandemii koronawirusa tegoroczne targi pracy
nie odbyły się. W porównaniu do roku poprzedniego jest mniej świadczeń skierowanych
do cudzoziemców. Wiąże się to z zamknięciem granic, spowodowane pandemią. Wysokość
środków przyznanych urzędowi na przeciwdziałanie bezrobociu wyniosła 9 950 565 zł.
W porównaniu do ubiegłego roku przyznane środki są o 2,5 krotnie wyższe, ponieważ część
przekazana została na wsparcie przedsiębiorców, z powodu epidemii koronawirusa.
Wiceprzewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionej informacji?
Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Anna Falińska poprosiła o zestawienie pomocy gminom
dotyczące tarczy antykryzysowej.
Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Pani Krystyna Podciborska odpowiedziała, że
jeśli będzie możliwość wygenerowania takiej informacji z systemu, przekażą ją.
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Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Anna Falińska zapytała czy dużo wniosków zostało
odrzuconych.
Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Pani Krystyna Podciborska odpowiedziała,
że wpłynęło 123 wnioski, z czego 10 zostało rozpatrzonych negatywnie.
Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Anna Falińska zapytała jaki jest główny powód
odrzucenia.
Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Pani Krystyna Podciborska odpowiedziała,
że głównym powodem było niespełnienie warunków, jednak nie posiada informacji jakich
konkretnie.
Komisja przyjęła 7 głosami za, przy 7 osobach nieobecnych informację o stanie
i strukturze bezrobocia oraz formach przeciwdziałania bezrobociu w I półroczu 2020
roku.

Ad. 5
Dyrektor Samodzielnego Zakładu Pielęgnacyjno -

Opiekuńczego w Gołdapi Pani Zofia

Syperek przedstawiła informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno–Opiekuńczego w Gołdapi za I półrocze 2020 r. /informacja
w załączeniu- zał. nr 4 do protokołu/.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno–Opiekuńczego w Gołdapi Pani
Zofia Syperek poinformowała, że przyjęcie informacji o przebiegu wykonania planu
finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno–Opiekuńczego w Gołdapi
za I półrocze 2020 r. jest wymagane na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych. Część opisowa zawiera wszystkie treści wymagane Ustawą
o finansach publicznych. Informacja obejmuje wykonanie przychodów w kwocie
1 360 596,50 zł oraz wykonania kosztów w kwocie 1 395 729,68 zł. Samodzielny Publiczny
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Gołdapi nie posiada zobowiązań wymagalnych.
Wiceprzewodnicząca zapytała czy są pytania do przedstawionej informacji?
Pytanie nie zgłoszono.
Komisja zapoznała się informacją o przebiegu wykonania planu finansowego
Samodzielnego

Publicznego

Zakładu

Pielęgnacyjno–Opiekuńczego

w

Gołdapi

za I półrocze 2020 r.
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Ad. 6
Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła informację o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Gołdapskiego za I półrocze 2019 r. i o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej /informacja w załączeniu – zał. nr 5 do protokołu/.
Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że zgodnie z art. 266 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Zarząd Powiatu przedstawia Radzie Powiatu
w Gołdapi informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za I półrocze 2020
roku wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym
o przebiegu realizacji przedsięwzięć. Rada Powiatu w Gołdapi uchwałą Nr XVIII/101/2019
z dnia 20 grudnia 2019 r. uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Gołdapskiego
na lata 2020 - 2036, czyli na okres roku budżetowego 2020 i kolejnych lat, na które zaciągnięto
zobowiązania, tj. do roku 2036. W trakcie I półrocza 2020 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa
Powiatu Gołdapskiego ulegała zmianie w związku ze zmianami kwot dochodów, wydatków jak
również

w

związku

z

wprowadzeniem

do

budżetu

powiatu

wolnych

środków

z lat ubiegłych. W celu przedstawienia faktycznego wykonania dochodów, wydatków,
przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Gołdapskiego za I półrocze 2020 roku, w pozycji
planu na 30.06.2020 wprowadzono dane zgodne z uchwałą budżetową Zarządu Powiatu
w Gołdapi nr 102 / 2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku. Dzięki temu informacja o kształtowaniu
się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego za I półrocze 2020 roku,
jest spójna z Informacją o przebiegu wykonaniu budżetu Powiatu Gołdapskiego
oraz ze sprawozdawczością budżetową Powiatu Gołdapskiego sporządzoną za I półrocze 2020
roku. Dochody ogółem wzrosły o 1 204 697,38 zł. Duży wpływ na wzrost dochodów mają
przedsięwzięcia z udziałem środków unijnych. Wydatki wzrosły ogółem o 1 013 301,53 zł.
Planowany deficyt w kwocie 5 587 317,15 zł na dzień 30.06.2020 roku zamknął się nadwyżką
w wysokości

969 320,65 zł. Deficyt planuje się pokryć przychodami pochodzącymi

z emisji obligacji w kwocie 2 200 000,00 zł, niewykorzystanymi środkami (art. 217 ust. 2 pkt 8
ustawy

o

finansach

publicznych

–

środki

Funduszu

Dróg

Samorządowych

oraz realizowanych projektów ze środków unijnych) w wysokości 2 781 182,76 zł i wolnymi
środkami w kwocie 606 134,39 zł. Kwota długu z tytułu wyemitowanych papierów
wartościowych na koniec I półrocza 2020 r. wynosi 11 240 000,00 zł, a z tytułu zobowiązań
wymagalnych (zobowiązania Funduszu Pracy wynikające z niepodjętych stypendiów staż
oraz niepodjętych zasiłków dla osób bezrobotnych) wynosi 848,74 zł. Przyjęte w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2020 - 2036 wartości dochodów, w tym
dochodów bieżących, ze sprzedaży majątku i wielkości wydatków, w tym bieżących spełniają
relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych (łączna kwota przypadających
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w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi
w danym roku odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć
średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat realizacji jej dochodów bieżących
powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych

o wydatki bieżące,

do dochodów ogółem budżetu). Planowana w latach 2020-2036 łączna kwota spłaty zobowiązań
zakłada, że relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych zostanie spełniona.
Poziom

zrealizowanych

dochodów

i

wydatków

budżetowych,

świadczy

o

tym,

że przyjęta prognoza finansowa jest realistyczna. W I półroczu 2020 r. Powiat Gołdapski
realizował przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gołdapskiego.
Limit wydatków na przedsięwzięcia na 2020 rok po zmianach wynoszą 12 313 590,34 zł.
W I półroczu 2020 roku powiat zrealizował przedsięwzięcia na kwotę 5 689 623,11 zł,
co stanowi 46,21 % planowanych wydatków na przedsięwzięcia.
Wiceprzewodnicząca zapytała czy są pytania do przedstawionej informacji?
Pytanie nie zgłoszono.
Komisja zapoznała się informacją o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego
za I półrocze 2019 r. i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Ad. 7.
Starosta Pani Marzanna Wardziejewska przedstawiła raport o stanie o stanie Powiatu
Gołdapskiego za rok 2019 /raport o stanie o stanie Powiatu Gołdapskiego za rok 2019 w załączeniu - zał.
nr 6 do protokołu/.

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska poinformowała, że ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r.
o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania,
funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, wprowadziła szereg zmian
w prawie samorządowym, m.in. obowiązek sporządzenia raportu o stanie gminy, powiatu,
województwa. Art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
zobowiązuje zarząd powiatu, aby do dnia 31 maja każdego roku, przedstawił radzie powiatu
raport o stanie powiatu. Raport ma obejmować podsumowanie działalności zarządu powiatu
w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady
powiatu i budżetu obywatelskiego. Wypełniając ustawowy obowiązek Zarząd Powiatu
w Gołdapi w dniu 20 maja 2019 roku podjął uchwałę nr 36/2019 Zarządu Powiatu w Gołdapi
w sprawie przyjęcia Raportu o stanie Powiatu Gołdapskiego za rok 2018. Powyższy raport
został również w dniu 20 maja br. przekazany Radzie Powiatu na adresy e-mail, jak również
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zamieszczony w systemie Rady Powiatu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami,
aby umożliwić mieszkańcom udział w debacie na temat stanu powiatu, raport został
opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gołdapskiego w dniu 20 maja br.
Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku ubiegłym w zakresie
realizacji zadań przypisanych prawem oraz kierunkom realizacji ustanowionym przez Radę
Powiatu, mianowicie: I. Zadania i finanse powiatu. II. Budżet powiatu. III. Drogi powiatowe i
inwestycje. IV. Środki zewnętrzne pozyskane przez powiat i jego jednostki. V. Realizację
programów i strategii realizowanych przez powiat oraz jego jednostki. VI. Realizację uchwał
Rady Powiatu w Gołdapi. Raport o stanie Powiatu Gołdapskiego za rok 2018 był również
przedmiotem posiedzenia Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu,
Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej. W roku 2018
wykorzystaliśmy każdą szansę na pozyskanie dodatkowych środków na przeprowadzenie wielu
znaczących inwestycji, programów i przedsięwzięć. Najważniejszymi działaniami w roku
ubiegłym, mającymi wpływ na poprawę zarówno komfortu życia, jak również bezpieczeństwa
Mieszkańców powiatu były modernizacje dróg powiatowych, a także długo wyczekiwana
termomodernizacja budynków oświaty i służby zdrowia. Z całą pewnością oraz poczuciem
odpowiedzialności możemy stwierdzić, że działania podjęte i zrealizowane przez Powiat
do chwili obecnej wpłynęły na poprawę jakości życia wszystkich mieszkańców oraz po części
sprostały przedstawionym przez mieszkańców oczekiwaniom. Potrzeb Mieszkańców
w dalszym ciągu mamy wiele. Zdając sobie sprawę z ograniczeń, głównie natury finansowej,
niezmiennie staramy się racjonalnie gospodarować powierzonym nam mieniem publicznym
oraz racjonalnie gospodarować powierzonymi środkami, aby móc zagwarantować
mieszkańcom powiatu zaspokojenie wszystkich potrzeb.
Wiceprzewodnicząca zapytała czy są pytania do przedstawionego raportu?
Pytanie nie zgłoszono.
Komisja zapoznała się z raportem o stanie o stanie Powiatu Gołdapskiego za rok 2019

Ad. 8a
Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła sprawozdanie finansowe za 2019 rok
/sprawozdanie finansowe za 2019 rok w załączeniu- zał. nr 7 do protokołu/.

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz bardzo szczegółowo omówiła sprawozdania
finansowe jednostek budżetowych za rok 2019 w formie prezentacji multimedialnej zgodnie
z ustawą o rachunkowości Kierownicy jednostek składają zarządom jednostek samorządu
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terytorialnego sprawozdania, które zostały rzetelnie przygotowane oraz zweryfikowane
przez wydział finansowy. Obejmują bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian
w funduszach oraz informacje dodatkowe. Bilanse jednostek budżetowych obrazują sytuację
majątkową, aktywa oraz źródła jego finansowania, czyli pasywa. Rachunek zysków i strat
przedstawia zestawienie uzyskanych przychodów i kosztów jednostek w 2019 roku. Zestawienie
zmian funduszu przedstawia tan funduszu, czyli kapitał jednostek. Informacja dodatkowa jako
nowy element sprawozdania finansowego – obejmuje: Wprowadzenie do sprawozdania
finansowego jednostek za 2019 rok oraz dodatkowe informacje i objaśnienia istotne dla oceny
sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego. Sprawozdania są zgodne ze
sprawozdaniami

rocznymi.

Skarbnik

Powiatu

Pani

Bożena

Radzewicz

poprosiła

o przyjęcie sprawozdania finansowego za 2019 rok. Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz
dodał, że łączny bilans Powiatu Gołdapskiego zamknął się sumą bilansową na kwotę 86 099 500,
02 zł. Rachunek zysków i strat zamknął się z zyskiem 11 510 390, 34 zł. Łączne zestawienie
zmian funduszy i jednostki – stan kapitału na dzień 31.12.2019 r. wynosi 80 556 613, 37 zł.
Wiceprzewodnicząca zapytała czy są pytania do przedstawionego sprawozdania?
Pytanie nie zgłoszono.
Komisja zapoznała się ze sprawozdanie finansowe za 2019 rok.

Ad. 8b
Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła sprawozdanie Zarządu Powiatu
w Gołdapi z wykonania budżetu powiatu za 2019 rok /sprawozdanie Zarządu Powiatu w Gołdapi
z wykonania budżetu powiatu za 2018 rok w załączeniu- zał. nr 8 do protokołu/.

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że Budżet Powiatu Gołdapskiego na
rok 2019 został uchwalony przez Radę Powiatu w Gołdapi uchwałą Nr III/12/2018 z dnia
19 grudnia 2018 r. Uchwalono: Plan dochodów 43 631 269,63 zł, bieżące 30 477 096,99 zł,
majątkowe 13 154 172,64 zł. Plan wydatków 47 078 846,63 zł, bieżące 30 472 199,07 zł,
majątkowe 16 606 647,56 zł. Deficyt budżetu 3 447 577,00 zł. Deficyt budżetu powiatu
w wysokości 3 447 577,00 zł zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z emisji obligacji
w kwocie 1 000 000,00 zł oraz z wolnych środków w kwocie 2 447 577,00 zł.
W trakcie realizacji budżetu dokonano zmian w planie dochodów i wydatków, przychodów
i rozchodów. Zmiany dokonywane były w oparciu o podjęte przez Zarząd Powiatu i Radę
Powiatu uchwały w sprawie zmian budżetu. Podstawą zmian były decyzje Ministra Finansów,
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, podpisane porozumienia i umowy z jednostkami
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samorządu

terytorialnego,

wnioski

Dyrektorów

jednostek

organizacyjnych

powiatu

i naczelników Starostwa Powiatowego w Gołdapi. Ostatecznie w wyniku dokonanych zmian na
dzień 31.12.2019 r. budżet powiatu uchwalono: Plan dochodów 41 842 449,47 zł, bieżące
32 105 253,26 zł, majątkowe 9 737 196,21 zł. Plan wydatków 44 170 193,84 zł, bieżące
31 738 642,00 zł, majątkowe 12 431 551,84 zł. Planowany deficyt budżetu 2 327 744,37 zł
Deficyt budżetu powiatu w

wysokości

2 327 744,37 zł został pokryty przychodami

pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 2 327 744,37 zł.
Wiceprzewodnicząca zapytała czy są pytania do przedstawionego sprawozdania?
Pytanie nie zgłoszono.
Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu w Gołdapi z wykonania
budżetu powiatu za 2019 rok.

Ad. 8c
Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła informacją o stanie mienia Powiatu
Gołdapskiego /informacją o stanie mienia Powiatu Gołdapskiego w załączeniu- zał. nr 9 do protokołu/.
Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że mienie Powiatu Gołdapskiego
wg. stanu na dzień 31.12.2018 r. stosownie do art. 267 ustawy o finansach publicznych.
Stan mienia Powiatu kształtuje się w następujący sposób: Wykaz oraz dane dotyczące
przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności Grunty o ogólnej
powierzchni 443,0476 ha, w tym: oddane w trwały zarząd 439,3419 ha; Zespół Szkół
Zawodowych, ul. Jaćwieska 14, Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II, ul. Ks.
Popiełuszki 2, Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych, ul. Wojska Polskiego 18,
Powiatowy Urząd Pracy, ul. Żeromskiego 18, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna,
ul. Wolności 11, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Jaćwieska 14A, Zarząd Dróg
Powiatowych, ul. Gumbińska 2A oddane w użytkowanie 0,0512 ha; Samodzielny Publiczny
Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy, ul. Słoneczna 7/9 oddane w użyczenie 1,1812 ha;
GOLDMEDICA Sp. z.o.o., ul. Słoneczna 7, Dom św. Faustyny – Nie lękajcie się Caritas
Diecezji Ełckiej, ul. Wojska Polskiego16 będące w dyspozycji Starostwa Powiatowego
w Gołdapi 1,1513 ha; Nieruchomości przy ul. Armii Krajowej, ul. Lipowej, ul. Krótkiej,
ul. Żeromskiego, ul. 11-go Listopada. będące w dyspozycji Powiatu Gołdapskiego – drogi
1,322 ha. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych. Prawo użytkowania
wieczystego gruntu Skarbu Państwa oznaczonego numerem ewidencyjnym działki 1495/3
o powierzchni 0,0349 ha, położonego w Gołdapi przy ul. Suwalskiej – Powiat Gołdapski ponosi
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opłatę roczną w wysokości 460,68 zł. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego Aktem
notarialnym Nr 5060/2018 r. z dnia 25.10.2018 r. Powiat Gołdapski nabył niezabudowaną
nieruchomość pod pas drogowy oznaczoną nr ewidencyjnym 2015/7 o pow. 0,0019 ha,
położoną przy ul. Cichej w mieście Gołdap obręb 2, za kwotę 2.406,00 zł. Następnie ww.
nieruchomość decyzją Nr GN.6844.11.2018.EW z dnia 14 listopada 2018 r. oddano w trwały
zarząd dla Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi. Aktem notarialnym Nr 5093/2018 r. z dnia
26.10.2018 r. Powiat Gołdapski nabył niezabudowaną nieruchomość pod pas drogowy
oznaczoną nr ewidencyjnym 1082/1 o pow. 0,0046 ha, położoną przy ul. Cichej w mieście
Gołdap obręb 2, za kwotę 4.600,00 zł. Następnie ww. nieruchomość decyzją
Nr GN.6844.11.2018.EW z dnia 14 listopada 2018 r. oddano w trwały zarząd dla Zarządu Dróg
Powiatowych w Gołdapi. Aktem notarialnym Nr 5344/2018 r. z dnia 7.11.2018 r. Powiat
Gołdapski nabył niezabudowaną nieruchomość pod pas drogowy oznaczoną nr ewidencyjnym
2015/9 o pow. 0,0019 ha, położoną przy ul. Cichej w mieście Gołdap obręb 2, za kwotę
2.540,00 zł. Następnie ww. nieruchomość decyzją Nr GN.6844.11.2018.EW z dnia 14 listopada
2018 r. oddano w trwały zarząd dla Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi.
Wiceprzewodnicząca zapytała czy są pytania odnośnie przedstawionej informacji?
Pytań nie zgłoszono.
Komisja zapoznała się z informacją o stanie mienia Powiatu Gołdapskiego.

Ad. 8d
Starosta Pani Marzana Wardziejewska przedstawiła z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej
o przedłożonym przez Zarząd Powiatu sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok /opinią
Regionalnej Izby Obrachunkowej w załączeniu- zał. nr 10 do protokołu/.

Starosta Pani Marzana Wardziejewska poinformowała, że w dniu marca 2020 r. do Regionalnej
Izby Obrachunkowej wpłynęła Uchwała Nr RIO 8- 0120-135/20 Zarządu Powiatu z dnia
31 marca 2020 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Gołdapskiego oraz informacji o stanie mienia Powiatu Gołdapskiego za 2019 r.
Sprawozdanie składa się z części opisowej i tabelarycznej. W części opisowej omówiono
dochody Powiatu Gołdapskiego w podziale na dochody bieżące i majątkowe. Wyliczono
wskaźniki procentowe wykonania dochodów, według źródeł ich pochodzenia. W części
dotyczącej wykonania wydatków omówiono realizację wydatków w 2019 r. z podziałem
na wydatki bieżące i majątkowe, wyliczające wskaźniki procentowe realizowanego planu
rocznego. Zrealizowane dochody budżetowe stanowią 104,47 % uchwalonego planu dochodów
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po zmianach, z tego dochody bieżące stanowią 100,18 % planu po zmianach. Wydatki
budżetowe wykonano w 98, 09% planu wydatków po zmianach z tego wydatki bieżące
wykonano w 98,05%. Budżet roku 2019 zamknął się nadwyżką w wysokości 389 649 76 zł .
Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie są wyższe niż wykonane dochody
bieżące powiększone o przychody. Wraz ze sprawozdaniem została przedłożona także
informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Gołdapskiego. Biorąc pod uwagę całość
materiału podlegającego zaopiniowaniu Skład Orzekający pozytywnie zaopiniowali
przedłożone przez Zarząd Powiatu Gołdapskiego sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
Powiatu Gołdapskiego za 2019 rok.
Wiceprzewodnicząca zapytała czy są pytania odnośnie przedstawionej opinii?
Pytań nie zgłoszono.
Komisja zapoznała się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez
Zarząd Powiatu sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok
Wiceprzewodnicząca Pani Grażyna Senda zarządziła dziesięciominutową przerwę godzina
14.35.
Wiceprzewodnicząca Pani Grażyna Senda wznowiła posiedzenie godzina 14.45.
Ad 8e
W zastępstwie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wniosek Komisji Rewizyjnej Rady
Powiatu w Gołdapi o udzieleniu absolutorium przedstawiła Przewodnicząca Rady Powiatu Pani
Anna Falińska /wniosek Komisji Rewizyjnej w załączeniu- zał. nr 11 do protokołu/.
Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Anna Falińska poinformowała, że komisja Rewizyjna
Rady Powiatu w Gołdapi w składzie: Józef Dominiuk – Przewodniczący Komisji, Marek
Kuskowski – Z-ca przewodniczącego Komisji, Karol Szablak – Członek Komisji. Działając
na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
( t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511 ) oraz art. 270 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), po rozpatrzeniu
sprawozdania finansowego, informacji o stanie mienia jednostki oraz po pozytywnym
zaopiniowaniu przez Komisję Rewizyjną przedłożonego przez Zarząd Powiatu w Gołdapi
sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2019 rok wraz z pozytywną opinią Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Olsztynie o przedłożonym sprawozdaniu. Komisja Rewizyjna Rady
Powiatu w Gołdapi wnioskuje o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Gołdapi
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z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. Komisja Rewizyjna przyjęła powyższy wniosek
jednogłośnie – w obecności dwóch członków, przy jednej osobie nieobecnej. w załączeniu
przedkłada opinię Komisji Rewizyjnej z dnia 16 kwietnia 2020 r. dotyczącą oceny wykonania
budżetu powiatu za 2019 r.
Wiceprzewodnicząca zapytała czy są pytania do przedstawionego wniosku ?
Pytań nie zgłoszono.
Komisja zapoznała się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gołdapi
o udzieleniu absolutorium.

Ad. 8f
W

zastępstwie

Przewodniczącego

Komisji

Rewizyjnej

opinię

Regionalnej

Izby

Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu
w Gołdapi przedstawiła Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Anna Falińska /opinią Regionalnej
Izby Obrachunkowej w załączeniu- zał. nr 12 do protokołu/.

W zastępstwie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Przewodnicząca Rady Powiatu Pani
Anna Falińska poinformowała, że Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinie
w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gołdapi o udzielenie
absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
Wiceprzewodnicząca zapytała czy są pytania do przedstawionej opinii?
Pytanie nie zgłoszono.
Komisja zapoznała się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie
zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gołdapi.

Ad 8 g
Wiceprzewodnicząca Pani Grażyna Senda poinformowała, że Komisja Planowania, Budżetu,
Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki
Społecznej po zapoznaniu się z materiałami towarzyszącymi udzieleniu absolutorium
na posiedzeniu w dniu dzisiejszej. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu
za 2019 rok, sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania planów finansowych
jednostek dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego,
informacji o stanie mienia komunalnego, informacji o zmianach w planie wydatków
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na realizację programów finansowych z udziałem środków unijnych, informacji o stopniu
zaawansowania realizacji programów wieloletnich i zapoznaniu się z opiniami Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Olsztynie o sprawozdaniu z wykonania budżetu. Komisja Planowania,
Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty
i Polityki Społecznej pozytywnie oceniła wykonanie budżetu za 2019 r.

Ad. 9a
Starosta Pani Marzanna Wardziejewska przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2019 rok /projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu – zał. nr 13
do protokołu/.

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska poinformowała, że sprawozdanie finansowe jednostki
samorządu terytorialnego składające się z: bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu
terytorialnego, łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych
jednostek budżetowych, łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające
z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych, łącznego zestawienia
zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z danych Samorządowych jednostek
budżetowych, łącznej informacji dodatkowej. Sprawozdania zostały sporządzone w oparciu
o przepisy wykonawcze i pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Rewizyjną, Komisje Stałe
Rady Powiatu oraz Regionalną Izbę Obrachunkową. Zarząd Powiatu, wykonując ustawowy
obowiązek, przekazał sprawozdania organowi stanowiącemu zgodnie z art. 270 ust. 1 ustawy
o finansach publicznych. Sprawozdanie to organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego zgodnie z art. 270 ust. 4 w/cyt. ustawy rozpatruje i zatwierdza
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu w terminie do 30 czerwca roku
następującego po roku budżetowym. Zasadne jest podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia
i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Powiatu Gołdapskiego za 2019 rok.
Wiceprzewodnicząca zapytała czy są jeszcze pytania do przedstawionego projektu uchwały
Rady Powiatu?
Pytań nie zgłoszono.
Wiceprzewodnicząca przeprowadziła głosowanie.
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Komisja przyjęła 7 głosami za przy 7 osobach nieobecnych. projekt uchwały Rady
Powiatu

w

sprawie

rozpatrzenia

i

zatwierdzenia

sprawozdania

finansowego

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2019 rok.

Ad. 9b
Starosta Pani Marzanna Wardziejewska przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
udzielenia Zarządowi Powiatu w Gołdapi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019
/projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu – zał. nr 14 do protokołu/.

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska, że Zarząd Powiatu w Gołdapi, realizując ustawowy
obowiązek, przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2019 rok
wraz z informacją o stanie mienia jednostki, podejmując Uchwałę Nr 86/2020 Zarządu Powiatu
w Gołdapi z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z
wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2019 rok z wykonania budżetu Powiatu
Gołdapskiego. Jednocześnie przedstawił je Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Olsztynie w wymaganym terminie. Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie wyraziła
pozytywną opinię o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Gołdapi sprawozdaniu z wykonania
budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia. Komisja Rewizyjna Rady Powiatu
w Gołdapi na posiedzeniu w dniu 16 kwietnia 2020 r. rozpatrzyła sprawozdanie i informację
o stanie mienia jednostki wraz z opinią RIO w Olsztynie o tym sprawozdaniu. Wydała
pozytywną opinię o wykonaniu budżetu i sformułowała wniosek do Rady Powiatu w sprawie
udzielenia Zarządowi Powiatu w Gołdapi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019
rok. Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gołdapi został przedstawiony Regionalnej
Izbie Obrachunkowej w Olsztynie i otrzymał również pozytywną opinię. Budżet powiatu
realizowany był w sposób prawidłowy, gospodarny i oszczędny. Zrealizowano wiele inwestycji
w tym projekty realizowane przy udziale środków unijnych. W trakcie roku nie stwierdzono
przekroczenia planu finansowego przyjętego uchwałą Rady Powiatu. Zasadne jest podjęcie
uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Gołdapi absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za 2019 rok.
Wiceprzewodnicząca zapytała czy są jeszcze pytania do przedstawionego projektu uchwały
Rady Powiatu?
Pytań nie zgłoszono.
Wiceprzewodnicząca przeprowadziła głosowanie.
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Komisja przyjęła 7 głosami za przy 7 osobach nieobecnych projekt uchwały Rady
Powiatu w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Gołdapi absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za rok 2019.

Ad. 9c
Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu
w sprawie emisji obligacji komunalnych w 2020 roku /projekt uchwały Rady Powiatu
w załączeniu – zał. nr 15 do protokołu/.

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2
i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz art. 2 pkt 5 i art. 33
pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015r. o obligacjach, jednostka samorządu terytorialnego może
zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na finansowanie planowanego
deficytu budżetu. Uchwała Rady Powiatu Gołdapskiego stanowi formalny początek i podstawę
prawną procedury uruchamiania emisji obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej.
Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu
terytorialnego. Jednostka otrzymuje od nabywców obligacji środki pieniężne, natomiast sama
jest zobowiązana do zapłaty obligatariuszom odsetek i wykupu obligacji po określonym czasie.
Emisja obligacji ma ułatwić finansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2020 roku,
wynikającego w szczególności z realizacji zadań inwestycyjnych. Powiat wyemituje obligacje
na okaziciela w łącznej liczbie 2 200 sztuk o wartości nominalnej 1 000 zł każda, na łączną
kwotę 2 200 000 zł. Obligacje zostaną wykupione w 3 częściach z dwóch serii z dochodów
własnych Powiatu Gołdapskiego według wartości nominalnej. Emisja obligacji nastąpi
w 2 seriach, z końcowym terminem wykupu w roku 2036. Emisja zostanie dokonana w trybie
oferty niepublicznej a Zarząd Powiatu przeprowadzi wszelkie działania związane z wyborem
podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Powiatu Gołdapskiego.
Obligacje powiatowe w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są dla Powiatu bardziej
korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy, głównie z uwagi na swoją elastyczność,
poprzez: prostsze i bezpieczniejsze procedury na wyłonienie podmiotu

uprawnionego

do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji; istniejące możliwość negocjacji ceny
finansowania (kosztu) obligacji po złożeniu ofert; możliwość zastosowania różnych
marż dla danej części serii; dłuższy okres karencji niż przy kredycie, co umożliwia
zaangażowanie środków finansowych jako wkład własny do przedsięwzięć finansowanych
z udziałem środków unijnych w kolejnych latach. Emisja obligacji daje możliwość określenia
takich terminów wykupu, które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej
budżetu. Z analizy budżetu wynika, iż emisja obligacji na kwotę 2 200 000 zł, pozwoli
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zachować płynność finansów Powiatu. Niniejsza Uchwała Rady Powiatu w sprawie emisji
obligacji określa ogólne warunki emisji, m.in. wielkość emisji, podział na transze i serie,
terminy wykupu poszczególnych serii obligacji oraz sposób emisji. Ogólne określenie
warunków emisji obligacji jest niezbędne w celu przeprowadzenia negocjacji w sprawie
wyboru agenta emisji obligacji, czyli podmiotu który będzie organizatorem, depozytariuszem
i gwarantem emisji. Uchwała ta określa przedmiot zamówienia, zakreślając równocześnie
granice, w których oferenci mogą przygotować swoje oferty. Po wybraniu agenta emisji
zostanie podpisana z nim umowa na emisję obligacji. Z uwagi na powyższe niezbędne jest
podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie wyemitowania obligacji przez Powiat Gołdapski
oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
Wiceprzewodnicząca zapytała czy są jeszcze pytania do przedstawionego projektu uchwały
Rady Powiatu?
Pytań nie zgłoszono.
Wiceprzewodnicząca przeprowadziła głosowanie.
Komisja przyjęła 7 głosami za przy 7 osobach nieobecnych projekt uchwały Rady Powiatu
w sprawie emisji obligacji komunalnych w 2020 roku.

Ad. 9d
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 16 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 i wydatków 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: ”Zintegrowana informacja geodezyjno- kartograficzna”
- ogólna wartość projektu wynosi 3 429 140,44 zł w tym: limit roku 2020 – 48 307,50 zł
(wydatki bieżące i majątkowe), ”Lepszy start” - ogólna wartość projektu wynosi 856 077,70 zł
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w tym: limit roku 2020 – 334 301,35 zł , zaś limit roku 2021 – 422 667,80 zł. ”Gołdap
w Europie” - ogólna wartość projektu wynosi 625 394,76 zł w tym: limit roku 2020
– 176 445,40 zł , zaś limit roku 2021 – 448 949,36 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 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 o kwotę 660 176,52 zł
i po zmianach wynosi 39 124 635,86 zł. Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 495 134,70 zł
i po zmianach wynosi 45 056 155,83 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.
Wiceprzewodnicząca zapytała czy są jeszcze pytania do przedstawionego projektu uchwały
Rady Powiatu?
Pytań nie zgłoszono.
Wiceprzewodnicząca przeprowadziła głosowanie.
Komisja przyjęła 7 głosami za przy 7 osobach nieobecnych projekt uchwały Rady Powiatu
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata
2020–2036.
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Ad. 9e
Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu
w sprawie zmian budżetu Powiatu Gołdapskiego w 2020 rok /projekt uchwały Rady Powiatu
w załączeniu – zał. nr 17 do protokołu/.

Skarbnik Powiatu Bożena Radzewicz poinformowała, że dochody Starostwa Powiatowe
w Gołdapi w rozdziale 71095 „Pozostała działalność” dokonuje się zmniejszenia planu
finansowego o kwotę 715 166,17 zł. Zmiana dochodów jest spowodowana aktualizacją umowy
o dofinansowanie projektu „Zintegrowana informacja geodezyjno - kartograficzna” zgodnie
z realnymi potrzebami. W rozdziale 85322 „Fundusz Pracy” dokonuje się zwiększenia planu
dochodów o kwotę 3 300,00 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.) W rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” dokonuje
się zwiększenia planu dochodów o kwotę 2 104,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody WarmińskoMazurskiego Nr FK 227/2020 z dnia 11 sierpnia 2020 r. z przeznaczeniem na wypłatę
świadczeń oraz koszty ich obsługi. Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi. W rozdziale 60014
„Drogi publiczne powiatowe” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 69 558,00 zł
w związku z uzyskanymi dochodami z tytułu zajęcia pasa drogowego pod reklamę, robót
budowlanych oraz umieszczonych urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym.
Pozostałe dochody wypracowano ze sprzedaży drewna z pasów drogowych, refundacji
wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach
publicznych, wpływów z kar i odszkodowań, rozliczeń nadpłat z lat ubiegłych. Zespół Szkół
Zawodowych w Gołdapi. W rozdziale 80115„Technika” dokonuje się zmniejszenia planu
finansowego dochodów jednostki o kwotę 19 972,35 zł. Niewykonanie planowanych
dochodów jest związane z aktualizacją projektu „ Lepszy start” w 2020 roku. Plan dochodów
budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę per saldo 660 176,52 zł . Wydatki Starostwo Powiatowe
w Gołdapi w rozdziale 71095 „Pozostała działalność” dokonuje się zmniejszenia planu
finansowego o kwotę 841 740,97 zł. Zmiana wydatków jest spowodowana aktualizacją umowy
o dofinansowanie projektu „Zintegrowana informacja geodezyjno - kartograficzna” zgodnie
z realnymi potrzebami. W rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”, zgodnie
z postanowieniami Zarządu Powiatu, rozwiązuje się rezerwę celową przeznaczoną na wydatki
oświatowe dokonując przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w kwocie
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19 008,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika jednostki.
Po zmianach rezerwa ogólna wynosi 405,10 zł, zaś rezerwa celowa – 72 272,00 zł
z przeznaczeniem na wypłaty nagród dla nauczycieli, odpraw emerytalnych oraz innych
wydatków w jednostkach oświatowych. W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje
się zwiększenia planu wydatków o kwotę per saldo 500 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem
środków na wydatki oświatowe. Środki pochodzą z

urealnienia wartości projektów

oraz z rozliczenia środków finansowych z lat poprzednich. W rozdziale 85504 „Wspieranie
rodziny” dokonuje się przesunięcia planu wydatków 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. Zarząd
Dróg Powiatowych w Gołdapi w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” dokonuje
się zwiększenia planu wydatków o kwotę 83 546,00 zł . Środki zostaną przeznaczone
na pokrycie wynagrodzenia i pochodnych pracowników zatrudnianych w ramach robót
publicznych oraz na zakup materiałów i usług na dokończenie prac remontowych dróg
powiatowych jak również na pokrycie wydatków na wykonanie kosztorysu o dofinansowanie
zadań drogowych. Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi w rozdziale 80115 „Technika”
dokonuje się zmniejszenia planu finansowego o kwotę per saldo 80 853,75 zł w tym: nastąpiło
zmniejszenie środków w planie wydatków o kwotę 99 861,75 zł w ramach projektu „Lepszy
start” w związku z aktualizacją projektu zgodnie z realnym zapotrzebowaniem w bieżącym
roku oraz dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 19 008,00 zł z przeznaczeniem
na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika jednostki. W rozdziale 80195 „Pozostała
działalność” dokonuje się zmniejszenia planu finansowego o kwotę 142 481,98 zł.
Zmniejszenie środków w planie wydatków w ramach projektu „Gołdap w Europie” w 2020
roku jest spowodowana koniecznością realizacji części zadań w 2021 roku. Powiatowy Urząd
Pracy w Gołdapi w rozdziale 85333 ,,Powiatowe Urzędy Pracy’’ dokonuje się zwiększenia
planu wydatków o kwotę 3 300,00 zł 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.). Równocześnie dokonuje
się przesunięcia w paragrafach w planie finansowym, w ramach posiadanych środków. Zmiana
planu wydatków ma na celu zabezpieczenie bieżących wydatków w jednostce zgodnie
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z wnioskiem dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Gołdapi w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” dokonuje się zwiększenia planu wydatków
o kwotę 2 104,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 227/2020
z dnia 11 sierpnia 2020 r. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń oraz koszty ich obsługi.
Plan wydatków budżetu powiatu zmniejsza się per saldo o kwotę 495 134,70 zł. Plan dochodów
zmniejsza się o kwotę 660 176,52 zł i po zmianach wynosi 39 124 635,86 zł. Plan wydatków
zmniejsza się o kwotę 495 134,70 zł i po zmianach wynosi 45 056 155,83 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.
Wiceprzewodnicząca zapytała czy są jeszcze pytania do przedstawionego projektu uchwały
Rady Powiatu?
Pytań nie zgłoszono.
Wiceprzewodnicząca przeprowadziła głosowanie.
Komisja przyjęła 7 głosami za przy 7 osobach nieobecnych projekt uchwały Rady Powiatu
w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2020.

Ad. 9f
Dyrektor Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska
przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań
i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
przeznaczonych na zadania w 2020 roku /projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu – zał. nr 18
do protokołu/.

Dyrektor Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska
poinformowała, że do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy określanie zadań z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, oraz wysokości środków, jakie
przeznacza na ich realizację. Pismem z dnia 13 sierpnia 2020 roku, znak: AF-722-1/AL/20,
Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi poinformował, iż pomimo przekazywanych informacji
i ogłoszeniu naboru na składanie wniosków na przyznanie osobom niepełnosprawnym środków
w wysokości 40.000zł na podjęcie działalności gospodarczej nie wpłynął żaden wniosek.
Osoby deklarujące wcześniej udział we wsparciu, obecnie nie są zainteresowane. Ponadto
pozostają wolne środki na zadaniach z rehabilitacji społecznej dotyczących: dofinansowania
sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – 7.140zł, dofinansowania
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likwidacji barier technicznych dla osób niepełnosprawnych – 9.800zł. Po analizie zgłaszanych
potrzeb i składanych wniosków oraz pozytywnej opinii Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób
Niepełnosprawnych łączną kwotę w wysokości 56.940 zł proponuje się przesunąć na:
dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla osób
niepełnosprawnych – 33.140zł, dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych
i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych – 3.800zł, dofinansowanie likwidacji barier
architektonicznych dla osób niepełnosprawnych – 20.000zł. Podział środków finansowych
PFRON na powyższe zadania jest uzasadniony potrzebami wnioskodawców oraz wynika
z racjonalnego gospodarowania środkami PFRON. Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie
niniejszej uchwały jest zasadne.
Wiceprzewodnicząca zapytała czy są jeszcze pytania do przedstawionego projektu uchwały
Rady Powiatu?
Pytań nie zgłoszono.
Wiceprzewodnicząca przeprowadziła głosowanie.
Komisja przyjęła 7 głosami za przy 7 osobach nieobecnych projekt uchwały Rady Powiatu
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2020
roku.

Ad. 9g
Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Anna Falińska przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu
w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji przewodniczącego oraz członka Komisji
Rewizyjnej Rady Powiatu w Gołdapi /projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu – zał. nr 19
do protokołu/.

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Anna Falińska poinformowała, że w dniu 27 maja br.
do Przewodniczącej Rady Powiatu w Gołdapi wpłynęła pisemna rezygnacja z funkcji
przewodniczącego oraz członka Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gołdapi radnego Józefa
Dominiuka. Biorąc pod uwagę powyższe zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.
Wiceprzewodnicząca zapytała czy są jeszcze pytania do przedstawionego projektu uchwały
Rady Powiatu?
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Starosta Pani Marzanna Wardziejewska dodała, że przykro jest to, że kolega Radny
zrezygnował z pełnienia tak zaszczytnej funkcji.
Wiceprzewodnicząca Pani Grażyna Senda zapytała jaki jest powód rezygnacji?
Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Anna Falińska odpowiedziała, ze Radny Pan Józef
Dominiuk rezygnację złożył z przyczyn zdrowotnych.
Więcej pytań nie zgłoszono.
Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie.
Komisja przyjęła 7 głosami za przy 7 osobach nieobecnych. projekt uchwały Rady
Powiatu w sprawie przyjęcia rezygnacji radnej z funkcji przewodniczącego oraz członka
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gołdapi.

Ad. 9h
Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Anna Falińska przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu
w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Komisji Planowania, Budżetu, Finansów,
Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej
/projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu – zał. nr 20 do protokołu/.

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Anna Falińska poinformowała, że Rada Powiatu może
powoływać ze swojego grona stałe i doraźne Komisje do określonych zadań, ustalając
przedmiot ich działania oraz skład osobowy. W związku ze złożonymi przez radnych
pisemnych rezygnacji z prac w Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu,
Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej zachodzi potrzeba
podjęcia niniejszej uchwały.
Wiceprzewodnicząca zapytała czy są jeszcze pytania do przedstawionego projektu uchwały
Rady Powiatu?
Pytań nie zgłoszono.
Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie.
Komisja przyjęła 7 głosami za przy 7 osobach nieobecnych projekt uchwały Rady Powiatu
w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Komisji Planowania, Budżetu,
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Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty
i Polityki Społecznej.

Ad. 9i
Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Anna Falińska przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Stałej Rady Powiatu w Gołdapi /projekt
uchwały Rady Powiatu w załączeniu – zał. nr 21 do protokołu/.

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Anna Falińska poinformowała, że w uchwale Nr I/6/2018
Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Stałej Rady
Powiatu w Gołdapi § 1 otrzymuje brzmienie § 1 Ustala się spośród członków Rady Powiatu
w Gołdapi następujący skład osobowy Komisji Stałej Rady Powiatu: Komisja Planowania,
Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty
i Polityki Społecznej: Marek Kuskowski – przewodniczący komisji , Grażyna Barbara Senda z-ca przewodniczącego komisji, Andrzej Ciołek, Anna Falińska, Alicja Anna Iwaniuk, Karol
Szablak, Marzanna Marianna Wardziejewska, Stanisław Wójtowicz - członkowie komisji.
Wiceprzewodnicząca zapytała czy są jeszcze pytania do przedstawionego projektu uchwały
Rady Powiatu?
Pytań nie zgłoszono.
Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie.
Komisja przyjęła 7 głosami za przy 7 osobach nieobecnych projekt uchwały Rady Powiatu
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Stałej Rady Powiatu w Gołdapi.

Ad. 10
Starosta Pani Marzanna Wardziejewska dodała, że w związku tym, ze znajdujemy
się w zielonej strefie to od 1 września nasze dzieci rozpoczną nowy rok szkolny. Starosta Pani
Marzanna Wardziejewska poinformowała również, że otrzymamy maseczki oraz płyny
dezynfekujące od Pana Wojewody aby zabezpieczyć nasze podległe placówki w środki
ochronne.

Ad. 11
Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Anna Falińska zapytała co ze szpitalem?
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Starosta Pani Marzanna Wardziejewska odpowiedziała, że na chwile obecną odziała
wewnętrzny jest zawieszony. Starosta Pani Marzanna Wardziejewska poinformowała,
że dołożyliśmy wszelkich starań, żeby znaleźć lekarzy poprzez różnego rodzaju portale
medyczne i środki masowego przekazu na chwilę obecną nie dało to pozytywnego efektu.
Starosta Pani Marzanna Wardziejewska dodała, że mamy jeszcze dwa miesiące na odwieszenie
oddziału wewnętrznego i dołożymy wszelkich starań żeby uruchomić ten odział i znaleźć
lekarzy.
Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek dodał, ze powyższy fakt nie dotyczy tylko naszego szpitala
ale jest to problem ogólnokrajowy bo nawet Wojewoda poszukuje lekarzy i pielęgniarek.

Ad. 12
Wniosków Komisja nie wypracowała.

Ad. 13
Wiceprzewodnicząca Pani Grażyna Senda podziękowała za przebycie i zamknęła XXVII (27)
posiedzenie Komisji Stałej Rady Powiatu.
Na tym protokół skończono.
Protokół składa się z 23 stron kolejno ponumerowanych.

Protokołowała: Monika Bruszewska 25.08.2020 r.
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