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Protokół z LV (55) posiedzenia 

Zarządu Powiatu w Gołdapi. 

w dniu 19 sierpnia 2020 roku 

  godz. 0830- 1018 

 

Ad.1  

Starosta stwierdziła quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji 

– 2 członków zarządu /lista obecności w załączeniu – zał. nr 1 do protokołu/, otworzyła LV (55) 

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

 

Przewodnicząca zapytała czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad? 

 

Uwag nie zgłoszono.   

Przewodnicząca przeszła do realizacji kolejnego punktu.  

 

Ad. 2 

Przewodnicząca Zarządu poinformowała, iż protokoły z LII (52), LIII (53), LIV (54) 

posiedzenia Zarządu Powiatu były wyłożone do wglądu oraz przesłane drogą elektroniczną. 

Zapytała czy Członkowie Zarządu mają uzupełnienia bądź sprostowania do protokołu. 

 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokoły z LII (52), LIII (53), LIV (54) posiedzenia 

Zarządu Powiatu. 

 

Ad. 3  

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 ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi było 

zarejestrowanych 911 bezrobotnych. W porównaniu do roku ubiegłego jest to o 163 osób 
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więcej. Z każdej gminy nie nastąpił wzrost liczby bezrobotnych. W I półroczu zarejestrowano 

687 osób. Liczba rejestracji zmniejszyła się o 90 osób w porównaniu do stanu na koniec 

czerwca 2019 roku. Statusu bezrobotnego pozbawiono 618 osób. Co oznacza, że napływ  

był wyższy od odpływu. Stopa bezrobocia na koniec czerwca wynosiła 10,3%. Taka sama  

była w województwie Warmińsko – Mazurskim. Jesteśmy na 74 miejscu w kraju  

i na 14 w województwie. Stopa bezrobocia w naszym powiecie jest dwukrotnie niższa niż  

w naszym kraju. Przechodząc do struktury bezrobocia: Najwięcej osób na koniec czerwca 

pochodziło z grupy poprzednio pracujących (91,51%)  oraz zamieszkałych na wsi. Osoby 

znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy to prawie 84%. Osoby bezrobotne są  

na niskim poziomie wykształcenia. Na 911 zarejestrowanych osób 301 posiada wykształcenie 

gimnazjalne i poniżej. Najmniej jest osób z wyższym wykształceniem (69). Najliczniejszą 

grupą wiekową są osoby między 25 a 30 rokiem życia, a najmniejszą powyżej 60 lat.  

Prawo do zasiłku na koniec czerwca posiadało 167 osób, czyli jest to o 19 osób więcej  

niż w czerwcu ubiegłego roku. Pozyskano 299 miejsc pracy, w tym 174 to oferty pracy. 

Pozyskano o 195 ofert mniej niż w pierwszym półroczu ubiegłego roku. Miało to związek  

z ogłoszoną pandemią. Zaplanowane targi pracy zostały odwołane ze względu na pandemię. 

Było o 59 oświadczeń dla cudzoziemców mniej niż w ubiegłego półrocza. Najwięcej 

oświadczeń złożyły firmy: Kensus i NC Koperty. 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 kwota 5 719 zł przekazana została  

na wsparcie przedsiębiorców, z powodu epidemii koronawirusa. W ramach tarczy 

antykryzysowej Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi udzielił wsparcia na kwotę 5 265 930 zł. 

W I półroczu 2020 roku podpisano 9 umów w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. 

Na podstawie zawartych umów 35 pracowników i 2 pracodawców rozpoczęło kształcenie 

ustawiczne, finansowane ze środków KFS.  

 

Przewodniczący zapytał, czy są jeszcze pytania do przedstawionej informacji?  

 

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska zapytała jak wysoko oprocentowane są pożyczki  

w ramach wsparcia związanego z pandemią?  

 

Zastępca  Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Pani Krystyna Podciborska odpowiedziała,  

że nie są one oprocentowane. Według niej w skali kraju jest dużo nieprawidłowości, gdyż urząd 

otrzymał zawiadomienie z prokuratury, że podmiot, który wskazał swoją siedzibę w Gołdapi 



3 

 

złożył do nas wniosek o pożyczkę, ale nie występował w żadnym z rejestrów, więc 

odmówiliśmy jej udzielenia. Prawdopodobnie ten sam podmiot złożył 200 takich wniosków 

elektronicznie do 200 urzędów pracy.  

 

Członek Zarządu Pani Grażyna Senda zapytała czy jeżeli podmiot spełni wszystkie wymogi  

to nie musi spłacać tego kredytu. 

 

Zastępca  Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Pani Krystyna Podciborska odpowiedziała,  

że w takim przypadku nie musi.  

 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął informację o stanie i strukturze bezrobocia oraz 

formie przeciwdziałania bezrobociu w I półroczu 2020  roku.  

 

Ad. 4a 

Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Gołdapi Pani Anna Kuskowska 

przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w  sprawie ustalenia wysokości opłaty  

za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej w Gołdapi /projekt uchwały Zarządu Powiatu  w załączeniu- zał. 

nr 4 do protokołu/.   

Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Gołdapi Pani Anna Kuskowska 

poinformowała, że zgodnie z § 76 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  

2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, 

warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności 

wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach, wysokość opłat  

za zakwaterowanie w bursie ustala organ prowadzący. Zwiększenie opłaty za zakwaterowanie 

wychowanka w Bursie Szkolnej w Gołdapi z dotychczasowych 40 zł na 50 zł podyktowane jest 

wzrostem cen towarów i usług, co wpływa na koszt utrzymania Bursy Szkolnej.  

 

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do  przedstawionego projektu Uchwały Zarządu 

Powiatu ? 

 

Starosta Powiatu Pani Marzanna Wardziejewska zapytała czy kalkulacja była zrobiona i ta 

podwyższa jest wystarczająca? 
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Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno- Wychowawczych Pani Anna Kuskowska 

odpowiedziała, że tak. Wychowankowie placówki w większości pochodzą z dosyć biednych 

rodzin, dlatego zbyt duży koszt pobytu spowodowałby rezygnację wielu z uczniów. Według 

Pani Dyrektor taka stawka jest optymalna, żeby prawidłowo utrzymać bursę.  

 

Członek Zarządu Grażyna Senda zapytała czy ta zmiana w kosztach była konsultowana z 

wychowankami bursy?  

 

Dyrektor Anna Kuskowska odpowiedziała, że jakiś czas temu wychowankowie byli uprzedzeni 

o podwyższeniu stawki, zatem nie powinno być związanego z tym zaskoczenia. Natomiast 

kwota jest dosyć rozsądna. Uczniowie i ich rodzice sami dostrzegali, że opłata za pobyt  

i wyżywienie jest dosyć niska. Faktycznie w porównaniu do innych burs ta stawka jest 

zdecydowanie niższa, stąd taka propozycja.  

 

Więcej pytań nie zgłoszono.  

Przewodnicząca przeprowadziła głosowania. 

 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia 

wysokości opłaty za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej w Gołdapi. 

 

Ad. 4b  

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu  

w  sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za I 

półrocze 2020 roku i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej /projekt uchwały 

Zarządu Powiatu  w załączeniu- zał. nr 5 do protokołu/.   

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że 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 
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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 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. 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. 

 

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do  przedstawionego projektu Uchwały Zarządu 

Powiatu ? 

 

Pytań nie zgłoszono.  
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Przewodnicząca przeprowadziła głosowania. 

 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia 

informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za I półrocze 2020 roku 

i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

 

Ad. 4c 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu  

w  sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu przyznawania  

i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków z budżetu Powiatu 

Gołdapskiego oraz zasady rozliczania płatności dokonywanych przy ich wykorzystaniu  

/projekt uchwały Zarządu Powiatu  w załączeniu- zał. nr 6 do protokołu/.   

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że w oparciu o art. 247 ust.3 

znowelizowanej ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 

r. poz. 869 z późn. zm.) wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być 

dokonywane przy użyciu kart płatniczych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Zarząd 

Powiatu uchwałą nr 31/2011 z dnia 31 maja 2011 roku określił zasady, sposób i tryb 

przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków  

oraz rozliczania płatności dokonywanych przy ich wykorzystaniu. Z uwagi na konieczność 

wprowadzenia dodatkowych osób uprawnionych do korzystania ze służbowych  

kart płatniczych – niezbędne jest dokonanie zmiany regulaminu w sprawie  zasad, sposobu  

i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu 

wydatków z budżetu Powiatu Gołdapskiego oraz rozliczania płatności dokonywanych  

przy ich wykorzystaniu przez pracowników Starostwa Powiatowego w Gołdapi. 

 

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 zmieniająca 

uchwałę w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania  
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ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków z budżetu Powiatu 

Gołdapskiego oraz zasady rozliczania płatności dokonywanych przy ich wykorzystaniu  

 

Ad. 4d 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w  

sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2021 r. i 

projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2036 /projekt uchwały Zarządu Powiatu  

w załączeniu- zał. nr 7 do protokołu/.   

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że zgodnie z art. art. 230 i 233 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz § 1 i 2 Uchwały Nr XLIV/209/10 Rady 

Powiatu w Gołdapi z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały 

budżetowej inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu wieloletniej prognozy finansowej i projektu 

uchwały budżetowej należy do zarządu jst. W celu opracowania projektu uchwał w w/w sprawach,  

Zarząd Powiatu jest obowiązany wydać niezbędne wytyczne do opracowania materiałów 

planistycznych do projektów uchwał określając ich formę, wzory dokumentów oraz datę złożenia.  

W związku z  powyższym zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały. 

 

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 wytycznych do 

opracowania projektu budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2021 r. i projektu Wieloletniej 

Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2036. 

 

Ad. 5 

Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Pani Wioletta Anuszkiewicz przedstawiła 

wniosek Związku Ukraińców w Polsce Koło w Baniach Mazurskich w sprawie rozwiązania 

umowy nr PIR 12/2020 z dnia 12 marca 2020 r. na realizację zadania publicznego pn.: ,,X 

Barwy Kultury Ukraińskiej w Baniach Mazurskich” /wniosek  w załączeniu – zał. nr 8 do protokołu/. 

Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Pani Wioletta Anuszkiewicz informuje,  

że Związek Ukraińców w Polsce wystąpił do Zarządu Powiatu z wnioskiem o rozwiązanie 



8 

 

porozumienia. Związane jest to z panującą pandemią. Z racji obostrzeń nie może się odbyć 

powyższe wydarzenie. 

 

Przewodnicząca zapytała czy są pytania do przedstawionego wniosku? 

 

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska dodała, że nie ma się czemu dziwić. Każdy rozsądny 

organizator w obecnej sytuacji nie weźmie na siebie takiej odpowiedzialności.  

 

Członek Zarządu Pan Stanisław Wójtowicz zapytał czy pieniądze nie przepadną ? 

 

Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Pani Wioletta Anuszkiewicz odpowiedziała, 

że pieniądze w pełnej kwocie wrócą do Starostwa Powiatowego.  

 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

 

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył wniosek Związku Ukraińców  

w Polsce Koło w Baniach Mazurskich w sprawie rozwiązania umowy nr PIR 12/2020  

z dnia 12 marca 2020 r. na realizację zadania publicznego pn.: ,,X Barwy Kultury 

Ukraińskiej w Baniach Mazurskich”.  

 

Ad. 6.  

Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Pani Wioletta Anuszkiewicz przedstawiła 

wniosek w  Stowarzyszenia „Emerytowanych policjantów w Gołdapi” w sprawie aneksowania 

umowy PiR 3/2020 z dnia 12.03.2020 r. z realizacji zadania publicznego „Kajakami  

po Mazurach” /wniosek  w załączeniu – zał. nr 9 do protokołu/. 

Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Pani Wioletta Anuszkiewicz poinformowała,  

że organizacja pozarządowa wystąpiła o zgodę na przesunięcie powyżej 10%. W umowie 

zapisane jest, że do 10% organizacje mogą same przesuwać środki, a powyżej 10% muszą 

zapytać o zgodę instytucję, która dała dofinansowanie. Ta zmiana nastąpiłaby w trzech 

pozycjach budżetowych i wynika z wynegocjowania mniejszych kwot za dane działania, jednak 

ilość uczestników się nie zmienia. Ogólna kwota dofinansowania nie zmniejsza, ani nie 

zwiększa się, gdyż te przesunięcia wewnątrz wyrównują się.  
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Przewodnicząca zapytała czy są pytania do przedstawionego wniosku? 

 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

 

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył wniosek Stowarzyszenia 

„Emerytowanych policjantów w Gołdapi” w sprawie aneksowania umowy PiR 3/2020  

z dnia 12.03.2020 r. z realizacji zadania publicznego „Kajakami po Mazurach”.  

 

Ad. 7 

Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Pani Wioletta Anuszkiewicz przedstawiła 

wniosek w sprawie przyjęcia projektu „Programu współpracy powiatu gołdapskiego  

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

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2021.” /wniosek  w załączeniu – zał. nr 10 

do protokołu/. 

Naczelnik Rozwoju i Promocji Powiatu pani Wioletta Anuszkiewicz poinformowała, że jak  

co roku mamy obowiązek konsultowania programu współpracy. Tak, jak w latach poprzednich 

przygotowany został projekt programu współpracy. Jest oparty na uchwale przyjętej w roku 

ubiegłym.  

 

Przewodnicząca zapytała czy są pytania do przedstawionego wniosku? 

 

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska zaproponowała, by w projekcie programu współpracy 

Powiatu w paragrafie 2. Pkt 2, nie wpisywać naszych priorytetów tylko oprzeć się  

na priorytetach z ustawy.   

 

Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Pani Wioletta Anuszkiewicz poinformowała, że nie 

jest w stanie odpowiedzieć czy może tak zrobić. Dodała, że dotychczas wpisywane były 

priorytety, na które dajemy środki.  

 

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska odpowiedziała, że nie musimy wpisywać priorytetów, 

ale powołać się na ustawę, co zwiększy pole manewru, żeby nie zawężać się do pewnych rzeczy 

i móc przyznawać środki zgodnie z ustawą. 
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Członek Zarządu Pani Grażyna Senda dodała, że według niej jest to dobry pomysł.  

 

Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Pani Wioletta Anuszkiewicz odpowiedziała, 

że jeżeli wpisze się 33 punkty zamiast 8, bądź powoła się na ustawę to wnioski mogą być źle 

uzupełniane, czego następstwem będzie ich odrzucenie.  

 

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska odpowiedziała, że od 8 lat wpisujemy te same punkty. 

Mieszczą się w zapisach ustawy, ale niektóre z nich są połączone, a niektóre w ogóle  

nie występują, czyli zawężamy zakres pomocy. Nie wykorzystujemy wielu punktów,  

które moglibyśmy wykorzystać. Organizacje pozarządowe swoje priorytety mają zapisane  

w statutach i mogą sami wybrać, czego im potrzeba. Ustawa jest naszym dokumentem 

nadrzędnym. Jest podstawą do utworzenia programu współpracy. 

 

Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Pani Wioletta Anuszkiewicz odpowiedział,  

że  dokument musi określać priorytety, które chcemy wspierać, dlatego, że przygotowujemy  

do niej kwoty. Poza tym jeśli znajdą się takie organizacje, które będą tak funkcjonować, jak 

Pani Starosta  zakłada to składają wnioski to w trybie 19a. Działania muszą być realizowane na 

terenie powiatu gołdapskiego.   

 

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska odpowiedziała jak wpłyną konkretne wnioski  

o konkretne dofinansowania to Komisja będzie decydowała o tym czy możemy je przyjąć.  

 

Naczelnik Promocji i Rozwoju odpowiedziała, że ustawodawca przewidział tryb 19a  

na sytuacje wyjątkowe i decyduje o tym Zarząd.  

 

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska zaproponowała, żeby zdjąć powyższy wniosek  

z porządku obrad i  pochylić się jeszcze raz  nad tym wnioskiem na kolejnym posiedzeniu 

Zarządu Powiatu.  

 

Więcej Pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął decyzję o zdjęciu z porządku obraz wniosku  

w sprawie przyjęcia projektu „Programu współpracy powiatu gołdapskiego  
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z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3. ustawy  

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2021.” 

 

Ad. 8a 

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 11 do 

protokołu/. 

Dyrektor Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska 

poinformowała, że do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy określenie 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 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. 

 

Przewodnicząca zapytała czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu? 

 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 
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Zarząd Powiatu jednogłośni przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającą uchwałę  

w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2020 roku. 

 

Ad. 8b 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz 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 12 do protokołu/. 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz 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 

 

Przewodnicząca zapytała czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu. 

 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie  

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  

z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2019 rok. 
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Ad. 8c 

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 13 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. 

 

Przewodnicząca zapytała czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu. 

 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie  

udzielenia Zarządowi Powiatu w Gołdapi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 

rok 2019. 
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Ad. 8d 

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 14 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 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 
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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. 

 

Przewodnicząca zapytała czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu. 

 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

 

Zarząd Powiatu jednogłośni przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie emisji 

obligacji komunalnych w 2020 roku. 

 

Ad. 8e 

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  15 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 

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 
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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. 

 

Przewodnicząca zapytała czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu. 

 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

 

Zarząd Powiatu jednogłośni przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2020–2036. 

 

Ad. 8f 

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 16 do protokołu/. 
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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 Warmińsko 

-Mazurskiego 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 

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 
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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 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 
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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. 

 

Przewodnicząca zapytała czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu. 

 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

 

Zarząd Powiatu jednogłośni przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian 

budżetu Powiatu Gołdapskiego w 2020. 

 

Ad. 9 

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska poinformowała, że odkąd wyszła informacja,  

że jesteśmy jedynym powiatem, w którym nie ma zakażeń koronawirusem udzielałam 

wywiadów do mediów ogólnopolskich. Padały pytania głównie o naszą receptę na to jak dotąd 

udało się uniknąć zakażeń. Mimo, że moje wypowiedzi były obszerne, to zostały pokazywane 

fragmentami. Była to dobra okazja do promocji powiatu gołdapskiego. Wykorzystałam też tę 

okazję, by wygłosić apel o naszych poszukiwaniach lekarzy. Starosta Pani Marzanna 

Wardziejewska dodała, że został nagrany film, który ma na celu pomóc w poszukiwaniu 

lekarzy. Starosta Pani Marzanna Wardziejewska poinformowała również, że spotkała  

się z  4 posłami, którzy również borykają się z brakiem lekarzy w swoich miastach i okolicach. 

Problem ten dotyczy całej Polski a w szczególności szpitali Powiatowych. Starosta Pani 

Marzanna Wardziejewska poinformowała również, że był ogłoszony konkurs na Dyrektora 

Zarządu Dróg. Wpłynęły dwa oferty, które zostaną rozpatrzone po powrocie z urlopów 

członków komisji.  

 

Ad. 10 

Wolnych wniosków nie zgłoszono. 
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Ad. 11 

Przewodniczący Zarządu podziękował Członkom Zarządu za pracę. Zamknął LV (55) 

posiedzenie Zarządu Powiatu    

 

Na tym protokół zakończono. 

Protokół składa się z 20 stron kolejno ponumerowanych.                                                                  
                       

 

 

          

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: Monika Bruszewska 19.08.2020 r.   


