Protokół z XXXVII (37) posiedzenia
Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej
w dniu 28 września 2021 roku
godz. 1400-1730
W posiedzeniu wzięło udział 10 Radnych.
Obecni:
1. Andrzej Ciołek
2. Józef Dominiuk
3. Jarosław Wiktor Dzienis
4. Anna Falińska
5. Alicja Anna Iwaniuk
6. Marek Kuskowski
7. Leszek Retel
8. Grażyna Barbara Senda – udział zdalny
9. Karol Szablak
10. Marzanna Marianna Wardziejewska
11. Piotr Wasilewski – udział zdalny
12. Stanisław Wójtowicz
Ad. 1
Przewodniczący Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej Pan Marek Kuskowski
otworzył XXXVII (37) posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji
Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej
stwierdził quorum (10 radnych obecnych) pozwalające na podejmowanie prawomocnych
decyzji /lista obecności w załączeni- zał. nr 1 do protokołu/.
Ad. 2
Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski otworzył posiedzenie z proponowanym
porządkiem obrad /porządek obrad w załączeniu- zał. nr 2 do protokołu/
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Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski zaproponował wprowadzenie zmian do
porządku obrad poprzez dodanie punktu:
4. Informacja o stanie GoldMedica Sp. z o.o.
Uwag do proponowanego porządku nie zgłoszono.
Przewodniczący przeprowadził głosowanie.
Komisja porządek posiedzenia przyjęła jednogłośnie.
Ad. 3
Przewodniczący Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej Pan Marek Kuskowski
poinformował, iż protokół z XXXVI (36) posiedzenia Komisji Planowania, Budżetu,
Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki
Społecznej był wyłożony do wglądu oraz przesłany drogą elektroniczną. Przewodniczący
Komisji zapytał, czy Członkowie Komisji mają uzupełnienia bądź sprostowania do protokołu.
Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący przeprowadził głosowanie.
Komisja 9 głosami za, 1 wstrzymującymi i 2 osobach nieobecnych przyjęła protokół
z XXXVI (36) posiedzenia Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu,
Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej.
Ad. 4
Wiceprezes GoldMedica Sp. z o.o. Pan Tadeusz Myśliwiec przedstawił informację o stanie
GoldMedica Sp. z o.o.
Wiceprezes GoldMedica Sp. z o.o. Pan Tadeusz Myśliwiec poinformował, że aktualna
sytuacja finansowa GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi po zakończeniu I półrocza 2021 roku
stała się bardzo trudna. Przyczyną tej sytuacji była zmiana struktury organizacyjnej
wynikającej z połączenia się z Zakładem Pielęgnacyjno-Opiekuńczym Sp. z o.o. w Gołdapi,
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utworzenia oddziału rehabilitacji pulmonologicznej, ośrodka dziennego rehabilitacji
ogólnoustrojowej oraz poradni chorób płuc. Mimo zawarcia umowy z NFZ na nowe zakresy
działalności leczniczej od maja i od czerwca 2021 roku – pierwszych pacjentów do oddziału
rehabilitacji pulmonologicznej przyjęto od 07.07.2021 r. Dla uruchomienia tych nowych
komórek organizacyjnych spółka zmuszona była do poniesienia kosztów na dostosowanie
pomieszczeń

do

nowych

zakresów

działalności

oraz

potrzeba

zakupu

sprzętu

rehabilitacyjnego do dwóch nowych komórek organizacyjnych. Po sześciu miesiącach 2021
roku bilans spółki zamknął się stratą 987.800,00 zł, która w miesiącu lipcu zostanie
pomniejszona o umorzoną subwencję z Państwowego Funduszu Rozwoju o kwotę 341.400,00
zł – co da kwotę 646.400,00 zł. Reasumując całą stratę generują koszty funkcjonowania
oddziału pediatrycznego (koszty zatrudnienia lekarzy), które począwszy od stycznia 2021
roku średnio miesięcznie wynoszą 107.733,00 zł. Wobec powyższej sytuacji należy podjąć
pilne działania w sprawie zamknięcia oddziału pediatrycznego gdyż generowana strata
zagraża całkowicie załamaniu płynności finansowej spółki. W tym zakresie Zarząd Spółki
opracował Plan Naprawczy w celu poprawy finansowej oraz zamiar zaciągnięcia pożyczki w
Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie w kwocie 600.000,00 złotych na uregulowanie
pilnych płatności celem uniknięcia płacenia wysokich odsetek od zaciągniętych zobowiązań.
Koszt obsługi takiej pożyczki nie przekracza 2,25 % w stosunku rocznym. W związku z tym
zamiarem Wiceprezes GoldMedica poprosił o podjęcie stosownej uchwały w celu
zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego, który będzie zabezpieczony
należnościami z kontraktu z NFZ oraz poręczenia organu założycielskiego spółki.
Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski zapytał, czy są pytania do przedstawionej
informacji.
Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski zapytał, czy przygotowane jest zbiorcze
zestawienie za pierwsze półrocze 2021 roku.
Wiceprezes GoldMedica Sp. z o.o. Pan Tadeusz Myśliwiec poinformował, że zbiorcze
zestawienie jest przygotowane, natomiast nie posiada go przy sobie.
Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski dopytał czy możliwe jest przesłanie drogą
elektroniczną w/w zestawienia.
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Wiceprezes GoldMedica Sp. z o.o. Pan Tadeusz Myśliwiec zobowiązał się do przekazania
informacji przed Posiedzeniem Sesji Rady Powiatu.
Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski zapytał czy zmiana rozliczenia
w porównaniu do 2020 roku nastąpiła z dniem 01.01.2021 oracz czy wynika to z kontraktu
podpisanego z NFZ.
Wiceprezes GoldMedica Sp. z o.o. Pan Tadeusz Myśliwiec odpowiedział, że zmiana nastąpiła
z dniem 1.01.2021 r i wynika z kontraktu.
Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski zapytał czy zmiana stawek także nastąpiła
w dniu 1.01.2021.
Wiceprezes GoldMedica Sp. z o.o. Pan Tadeusz Myśliwiec odpowiedział, że wyższe stawki
za pracę na podstawie umów cywilno-prawnych rozpoczęły się od marca 2020 roku. Odbyło
się spotkanie, na którym uczestniczyła Starosta Pani Marzanna Wardziejewska, Wicestarosta
Pan Andrzej Ciołek oraz lekarze. Celem spotkania było odwołanie ich postanowienia odejścia
z pracy w GoldMedica. Niestety odpowiedź lekarzy była negatywna. Pomimo prób
pozyskania nowych lekarzy nie udało się pozyskać personelu. W czerwcu ubiegłego roku
pozyskaliśmy nową lekarkę do oddziału pediatrycznego, której niepodważalną stawką
godzinową była kwota 150 zł. Nie mając możliwości negocjacji spółka zgodziła się
na przedstawione warunki. Ryczałtowe faktury w wysokości 1/12 i hospitalizacja pozwalały
na utrzymanie oddziału pediatrycznego. Po zmianach w dn. 01.01.2021 r nie ma możliwości
ryczałtowych faktur i pozyskane środki nie pozwalają na utrzymanie tego oddziału.
W dniu dzisiejszym spółka otrzymała propozycję z Ministerstwa Zdrowia o zmianie ustawy
o świadczeniach finansowania ze środków publicznych aby przedłużyć do końca br. wypłatę
ryczałtowych świadczeń w wysokości 1/12. Wiceprezes GoldMedica Sp. z o.o. Pan Tadeusz
Myśliwiec odczytał fragmenty nadesłanej propozycji zmian w ustawie.
Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski zapytał czy zatrudnieni lekarze na podstawie
umów cywilno-prawnych są to umowy zlecenia, o dzieło czy kontakty.
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Wiceprezes GoldMedica Sp. z o.o. Pan Tadeusz Myśliwiec poinformował, że Pani ordynator
zatrudniona jest na podstawie umowy o pracę. Zgodnie z podpisanym klauzuli opt-out może
przekraczać liczbę nadliczbowych. Drugi lekarz zatrudniony jest zatrudniony na podstawie
umowy cywilno-prawnej.
Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski zapytał czy próby połączenia dyżurów
lekarzy z oddziału pediatrycznego z oddziałem pulmonologicznym przyniosło by obniżenie
kosztów.
Wiceprezes GoldMedica Sp. z o.o. Pan Tadeusz Myśliwiec oznajmił, że w tej sytuacji zostało
by więcej przychody z oddziału pulmonologicznego.
Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski zwrócił się do Wicestarosty Pana Andrzeja
Ciołka czy jako przedstawiciel Zarządu Powiatu chciałby zabrać głos.
Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek poinformował, że wszystkie przedstawione argumenty
Wiceprezesa GoldMedica Sp. z o.o. Pana Tadeusza Myśliwca są racjonalne. Problemy
finansowe oddziału pediatrycznego mogą mieć swoje oddziaływanie na byt całej spółki.
Dyskusja toczyła się na różnych obszarach Przyznał, że utrzymanie oddziału jest niezwykle
ważne. Komfort finansowy dawało rozliczenie ryczałtowe, natomiast po zmiana przepisów
spowodowała duże zagrożenie dla spółki. Dalsze trwanie w niebezpiecznym kontekście
finansowym zrodzi bardzo niebezpieczną sytuację dla całej spółki.
Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski zwrócił się do Wiceprezesa GoldMedica Sp.
z o.o. o przedstawienie obecnej sytuacji. Co stanie się z oddziałem pediatrycznym w dniu
1.10.2021 r.
Wiceprezes GoldMedica Sp. z o.o. Pan Tadeusz Myśliwiec przyznał, że na dzień dzisiejszy
Pani ordynator nie przedłożyła grafiku dyżurów na miesiąc październik. Art. 34 ustawy o
działalności leczniczej daje możliwość za zgodą i wiedzą zgromadzenia wspólników
zawieszenie pracy oddziału. Jednak zawieszenie pracy oddziału nie oznacza jego likwidację.
Obszar zabezpieczenia dyżurów to problem, który trwa już od kilku lat. Próśb o wsparcie
zabezpieczenia dyżurów było wiele m.in. lekarzy z przychodni lekarzy rodzinnych.
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Wszystkie zostały rozpatrzone negatywnie lub bez żadnej odpowiedzi. Problem
zabezpieczenia dyżurnego dotyczy także nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.
W dni świąteczne, weekendy czy w godzinach nocnych bardzo trudno o zorganizowanie
opieki lekarskiej.
Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski prosił o sprecyzowanie odpowiedzi
na pytanie co stanie się z oddziałek pediatrycznym w dniu 01.10.2021 r.
Wiceprezes GoldMedica Sp. z o.o. Pan Tadeusz Myśliwiec poinformował, że jeżeli grafik
dyżurów nie zostanie przekazany przez Panią ordynator to zgodnie z art. ustawy
o działalności leczniczej zobowiązuje prezesa spółki do zawieszenia pracy oddziału. Pacjenci,
którzy na dzień podjęcia takiej decyzji przebywają na oddziale zostaną rozwiezieni do innych
podmiotów leczniczych w celu kontynuacji leczenia.
Radna Pani Anna Falińska poprosiła o powtórzenie daty przekazania Przewodniczącej
Zgromadzenia Wspólników informację dot. szpitala.
Wiceprezes GoldMedica Sp. z o.o. Pan Tadeusz Myśliwiec odpowiedział, że co kwartał
składa informację ekonomiczną Wspólnikom oraz Zarządowi Powiatu. Za miesiąc lipiec
pojawiły się trudności z opłaceniem składek ZUS i w dniu 26 sierpnia została przekazana
informacja.
Radna Pani Anna Falińska poinformowała, że podczas spotkań z Radnymi Powiatu
Wiceprezes GoldMedica Sp. z o.o. Pan Tadeusz Myśliwiec zapewniał o bardzo
optymistycznych prognozach dot. szpitala w Gołdapi. Dzięki otwarciu dwóch nowych
oddziałów szpital miał zostać utrzymany. Radna odniosła się do pisma skierowanego
do Starosty Pani Marzanny Wardziejewskiej od Burmistrza Pana Tomasza Luto, które
wpłynęło na pocztę Radnych Powiatu. W podanym piśmie padło zapytanie czy prawdą jest,
że od dnia 20.04.2021 r. szpital gołdapski został wykreślony z wykazu świadczeniobiorców
z systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia oraz słów Wiceprezesa Spółki,
w których oznajmił, że zawieszenie oddziału pediatrycznego nie jest równoznaczne
z zamknięciem tego oddziału. Podobne słowa dotyczyły zawieszenia funkcjonowania
oddziału wewnętrznego.
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Wiceprezes GoldMedica Sp. z o.o. Pan Tadeusz Myśliwiec poinformował, że jeżeli
w powiecie nie funkcjonuje oddział chorób wewnętrznych to szpital pozostaje szpitalem.
Realizuje zadania w ramach działalności szpitalnej. Szpital w Gołdapi usunięto z tzw. Sieci
szpitali. Z rejestru zostaje wykreślony na podstawie złożonego wniosku. W dniu 20.04.2021
minął okres 6 miesięcy od wydania decyzji przez Wojewodę o zamknięciu oddziału i nie ma
możliwości jego wznowienia to szpital został wykreślony z sieci szpitali. Podmiot, który
posiada oddziały z całodobowym świadczeniem usług medycznych jest podmiotem
szpitalnym. W sytuacji braku funkcjonowania oddziałów szpitalnych nadal pozostanie
podmiotem medycznym innym niż szpitalnym. Z chwilą poprawy ekonomicznej, pozyskaniu
kadry medycznej istnieje możliwość złożenia wniosku do Wojewody o ponowne
zarejestrowanie komórki organizacyjnej oraz drugi do Narodowego Funduszu Zdrowia
o podpisanie kontraktu na świadczenia z zakresu usług medycznych. Tak wyglądają
procedury, które określa ustawa.
Radna Pani Anna Falińska podsumowując wypowiedzi Wiceprezesa Spółki GoldMedica
poinformowała, że do 26.08.2021 r szpital wraz z oddziałem dziecięcym prosperował
nienagannie. Po tym dniu sytuacja stała się dramatyczna i Starosta Pani Marzanna
Wardziejewska otrzymała informację o problemach finansowych oddziału. Skutkiem tego
odbyło się spotkanie zorganizowane w dniu 13.09. br. Radna zapytała także o zapewnienia
Wspólników Spółki, które dotyczyły otwarcia dwóch nowych oddziałów oraz połączenia
dwóch spółek, czyli Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz GoldMedica. Po tym
połączeniu stan szpitala miał ulec radykalnej zmianie. Obietnice dotyczyły m.in. braku
zadłużenia, większej ilości łóżek. Radna Pani Anna Falińska zapytała dlaczego zapewnienia
nie zostały dotrzymane. Po przeniesieniu oddziału szpitalnego, pomimo niezmiennej kadry
lekarskiej nie ma pacjentów. Rodzice pomimo zaleceń hospitalizacji odmawiają przyjęć
na oddział.
Wiceprezes GoldMedica Sp. z o.o. Pan Tadeusz Myśliwiec oznajmił, że informacje
przedstawione przez Radną Panią Annę Falińską nie są precyzyjne. Celem utworzenia innych
komórek organizacyjnych po zamknięciu oddziału wewnętrznego było stworzenie miejsc
pracy personelowi, który nie miał jeszcze prawa do emerytury oraz stworzyć nowy zakres
działalności leczniczej, której potrzebuje społeczeństwo. Ten rok był bardzo trudny
organizacyjnie dla wszystkich podmiotów. Po wyrejestrowaniu z sieci szpitali należało
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przejść odpowiednie procedury po zakończonych umowach. W kwietniu należało przystąpić
do konkursów m.in. na oddział pediatryczny. Następny konkurs dotyczył nowych komórek
organizacyjnych, czyli oddziału pulmonologicznego oraz rehabilitacji ogólnoustrojowej.
Nowe oddziały zostały stworzone i funkcjonują prawidłowo. Oddział rehabilitacji
ogólnoustrojowej posiada zarejestrowanych komplet pacjentów na 4 najbliższe turnusy.
Ta działalność daje spółce dodatni przychód natomiast nie aż taki aby pokryć 120 000 zł strat
w danym miesiącu. Oddział rehabilitacji pulmonologicznej na przełomie sierpnia i września
trudno było pozyskać pacjentów ze względu na brak skierowań. Informacje zostały
przekazane w mediach, szpitalach wszystkich ościennych województwach a także
w Warszawie. Założenia gwarantowały zyskowność tych komórek organizacyjnych
na poziomie 30%. Należy pamiętać, że kolejność wygląda następująco: usługa, faktura
i po miesiącu zapłata. Miesiąc lipiec - sierpień były najtrudniejsze ponieważ za pacjentów
nie uzyskano przychodów a już były koszty, których nie pokrywały przychody z oddziału
pediatrycznego.

Pacjenci, którzy przebywają na opiece długoterminowej są to pacjenci,

których osobodzień został wyceniony na 30,08 zł. Osobodzień pomnożony przez 1,9 to jest
przychód finansowania z NFZ, plus 70% z rent czy emerytur pacjentów i są to przychody ok.
110 zł. Koszty są niewspółmierne do przychodów. Wiceprezes odniósł się do słów Radnej
Pani Anny Falińskiej i poinformował, że po połączeniu spółek wykonano remont,
przygotowanie oddziału zakupiono dodatkowe łóżka. W lipcu br. złożony został wniosek
do dyrektora oddziału NFZ w Olsztynie Pana Zakrzewskiego o przekazanie środków
na finansowanie. Do dnia dzisiejszego nie wystosowano żadnej odpowiedzi.
Radna Pani Anna Falińska przyznała, że Rada Powiatu niejednokrotnie przyjmowała
od Dyrektor Placówki Pani Zofii Syperek sprawozdania. Zawsze to sprawozdanie było in
plus. Pani dyrektor miała oszczędności, robiła remonty, ale przez cały czas trwania placówki
prowadzenia, kierowania tą placówką była na plusie finansowym. Pani Dyrektor rozwijała się
i oprócz tego, że była ograniczona ilością łóżek poprzez to, że w tym samym budynku
znajdował się oddział dziecięcy i nie miała podpisanych kontraktów. W związku z tym miała
tylu pacjentów ile ma dzisiaj. Była to placówka, z której Rada Powiatu mogła być dumna.
Radny Pan Leszek Retel opuścił salę obrad godz. 14.45
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Wiceprezes GoldMedica Sp. z o.o. Pan Tadeusz Myśliwiec poinformował, że także nie ma
żadnych uwag w sensie merytorycznej pracy, wiedzy i doświadczenia Pani Zofii Syperek.
Stąd też w chwili gdy Prezes Pan Jurgielewicz nie wrócił do pracy Wiceprezes zaproponował
jej dalsze kierowanie tej komórki organizacyjnej. Wiceprezes powiedział, że nic się robi nie
robi za darmo. Przejęcie piętra po oddziale dziecięcym kosztowało prawie pół miliona złotych
oraz wymagało czasu. Termin przesunął się w wyniku usterek niezależnych od wykonawcy.
W istocie samego problemu spowodowało, że czas uruchomienia oddziału się wydłużył.
Radny Pan Józef Dominiuk zwrócił się do Wiceprezesa GoldMedica Sp. z o.o. Pana Tadeusza
Myśliwca, że podane liczby społeczeństwa nie interesują, a jedynie fakty. Zarzucił Panu
Wiceprezesowi kłamstwo.
Wiceprezes GoldMedica Sp. z o.o. Pan Tadeusz Myśliwiec podziękował za solidną i surową
opinię. Przyznał, że nikogo na tej sali nie okłamał. Sprostował informację, że nie terminy
konkursów, otwarcia ofert, realizacja nie zależą od niego. Usługi rehabilitacji lecznicy
są bardzo nisko wycenione. Nie zawsze mieszczą się w granicach dochody-koszty.
Przewodniczący Pan Marek Kuskowski prosił o nie używanie inwektyw. Emocje
są zrozumiałe natomiast nie upoważnia to do obrażania siebie nawzajem.
Radny Pan Józef Dominiuk zapytał Wiceprezesa GoldMedica Sp. z o.o. Pana Tadeusza
Myśliwca czy słowa „ Mnie to nie interesuje. Węgorzewo was przyjmie” odnośnie przyjęć
dzieci na oddział.
Wiceprezes GoldMedica Sp. z o.o. Pan Tadeusz Myśliwiec poinformował, że w Węgorzewie
nie ma oddziału pediatrii więc nie mógł wypowiedzieć tych słów.
Radny Pan Józef Dominiuk oznajmił, że powód zamknięcia oddziału z powodu baku kadry
lekarskiej nie jest prawdziwym powodem. Osobiście przekazał kontakt do 4 lekarzy
chirurgów. Podkreślił, że oddział chirurgii jest bardzo dochodowym oddziałem. Zapytał
czy została wykazana jakaś inicjatywa, czy Wiceprezes wystąpił do NFZ o kontrakt
na utworzenie nowego oddziału.
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Wiceprezes GoldMedica Sp. z o.o. Pan Tadeusz Myśliwiec wytłumaczył, że aby wystąpić
z wnioskiem do Narodowego Funduszu Zdrowia o utworzenie oddziału należy posiadać
przyrzeczenie kadry medycznej o podjęciu pracy bądź podpisaną umowę. Na dzień dzisiejszy
nie ma żadnego lekarza chirurga, który chciałby pracować w szpitalu w Gołdapi.
Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski zwrócił uwagę, że tematem posiedzenia jest
aktualna informacja o stanie GoldMedica Sp. z o.o.
Radny Pan Piotr Wasilewski poinformował, że przysłuchując się rozmowie wywnioskował,
że Wiceprezes Spółki odcina wszystkie niedochodowe oddziały szpitala. W dniu
wczorajszym wypłynęły informacje od zgromadzenia wspólników. Pani Starosta przekazała
pisma między innymi mediom i radnym dotyczące straty spółki w bieżącym roku obrotowym.
Zapytał czy jeżeli by zawiesić funkcjonowanie oddziału dziecięcego jak wyglądałaby ta strata
na koniec tego roku i czy nie przewyższała by kapitału zakładowego połączonych dwóch
spółek, czyli w tym momencie jest to GoldMedica. Strata w tym momencie przewyższa
kapitał zakładowy. Kodeks spółek prawa handlowego mówi wprost, że gdy jest taka sytuacja
to albo następuje wniosek o likwidację spółki albo następuje dokapitalizowanie.
Podsumowując pytanie pierwsze było związane z tym jaka będzie planowana strata po
ewentualnym zawieszeniu oddziału dziecięcego i po drugie z jakim wnioskiem Zarząd
Powiatu wystąpi do Rady Powiatu, o jaką kwotę kapitalizacji czy dokapitalizowania
tej spółki. Drugie pytanie skierowane zostało do Zgromadzenia Wspólników.
Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski poprosił o odpowiedź Wiceprezesa
GoldMedica Sp. z o.o. Pana Tadeusza Myśliwca.
Wiceprezes GoldMedica Sp. z o.o. Pan Tadeusz Myśliwiec poinformował, że jeżeli
w bieżącym roku przerwie się trudną sytuację oddziału dziecięcego to z pozostałymi
przychodami być może zamknięcie roku nie będzie dodatnim wynikiem finansowym,
ale zbilansowanie dochodów i wydatków do takiego poziomu żeby pokryć na bieżąco
podstawowe koszty, które są do zrealizowania. Koszty niektórych inwestycji nie były
precyzyjne ponieważ występowały różne nieprzewidziane dodatkowe koszty związane
np. z renowacją pomieszczeń. Od 2016 roku corocznie wzrasta minimalna płaca
pracowników. Pracowników z minimalnym wynagrodzeniem jest ok. 26. Rosną koszty nie
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tylko pracowników, a także paliwo czy energia, a przychody pozostają na tym samym
poziomie. Problemy spółki związane są z tym problemem, a nie w zarządzaniu spółką.
Rosną koszty utrzymania, a dochody pozostają niezmienne.
Przewodniczący Pan Marek Kuskowski zapytał czy Wiceprezes planuje sporządzenie
wniosku o likwidację spółki.
Wiceprezes GoldMedica Sp. z o.o. Pan Tadeusz Myśliwiec odpowiedział, że nie jest osobą
kompetentną do likwidacji spółki.
Przewodniczący Pan Marek Kuskowski prosił aby skrupulatnie i rzeczowo odpowiadać
na pytania.
Radny Pan Piotr Wasilewski zwrócił się do Wspólników Spółki aby udzielili odpowiedzi jaką
kwotą należy dokapitalizować tą spółkę żeby ją zbilansować. Zapytał także czy z tego
powodu dzisiejsze zmiany budżetowe zawierają cięcie wydatków na poziomie miliona
złotych.
Przewodniczący Pan Marek Kuskowski zapytał Radnego Pana Piotra Wasilewskiego do kogo
jest skierowane te pytanie.
Radny Pan Piotr Wasilewski odpowiedział, że pytanie skierował do dwóch przedstawicieli
Zarządu Powiatu czyli Wicestarosty Pana Andrzeja Ciołka oraz Radnego Pana Stanisława
Wójtowicza.
Przewodniczący Pan Marek Kuskowski poinformował, że odpowiedź na pytanie dotyczące
zmian budżetu skierowane do Skarbnik Powiatu Pani Bożeny Radzewicz zostanie udzielona
podczas omawiania projektu uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu. Zwrócił
się do Wicestarosty Pana Andrzeja Ciołka o odpowiedź na pytanie dot. dokapitalizowania
spółki.
Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek poinformował, że padło bardzo trudne pytanie. Przede
wszystkim należy zdiagnozować wszystkie parametry, przeanalizować i zobaczyć co można
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zrobić w kwestie dalszego funkcjonowania oddziału pediatrycznego. Oddział generuje bardzo
duże koszty. Faktem jest, że weekend pracy lekarza pediatry kosztuje ok. 9 300 zł, mimo,
że tych małych pacjentów niestety nie ma. Mali pacjenci nie przebywają na naszym oddziale
nie dając nam przychodu. Rozliczając się poprzez ryczałt pieniądze były zagwarantowane
i bezpieczne na funkcjonowanie tego oddziału. Po zmianie przepisów wystąpił problem
i diametralnie zmieniła sytuacja finansowania, które jest realizowane przez Narodowy
Fundusz Zdrowia. Należy stanąć przed problemem, przedyskutować i podjąć jakąś decyzję.
Zgromadzenie wspólników jakąś wypadkową będzie musiało podjąć. Należy znaleźć jakieś
dodatkowe źródło finansowania tego oddziału żeby on został, ale tak żeby bezpiecznie
to wpłynęło na przyszłość całej spółki. Drugą możliwością jest podęcie trudnej decyzji
w zakresie ewentualnego zawieszenia oddziału. Negocjacja z Narodowym Funduszem
Zdrowia dała spółce około 1 000 000 zł dodatkowych pieniędzy na służbę zdrowia
w powiecie gołdapskim. Wiele nawet dużych ośrodków musiało zrezygnować z działalności
oddziałów pediatrycznych ze względu na nowe finansowanie. Wicestarosta podkreślił, że jako
członek zgromadzenia wspólników miał nadzieje, że zmiana przepisów jednak nastąpi.
Możliwe działania żeby przyśpieszyć proces ryczałtowy, ponieważ wykonanie po prostu nie
wyjdzie w całym kraju, nie tylko w Gołdapi. Jako słuchacz Związku Powiatów Polskich
oznajmił, że problem w skali kraju był przepotężny. Udało się przedłużyć ryczałt do końca
roku, ale z powrotem powrócono do zmiany tych przepisów.

W sytuacji braku zmian

w finansowaniu oddziału pediatrycznego Zgromadzenie Wspólników będzie musiało podjąć
trudną decyzję.
Przewodniczący Pan Marek Kuskowski powiedział, że według wypowiedzi Wicestarosty
wynika, że planów co do dokapitalizowania spółki nie ma.
Radny Pan Jarosław Dzienis odniósł się do słów Wiceprezesa GoldMedica Sp. z o.o.
Pana Tadeusza Myśliwca, które wypowiedział podczas dzisiejszego posiedzenia Komisji
Stałej.

Wyraził

swoją

obawę

dot.

działalności

oddziału

pulmonologicznego

oraz pediatrycznego. Zapytał jak będzie przygotowana spółka podczas czwartej fali pandemii
COVID19, co stanie się z chorymi dziećmi, czy będą przewożone do szpitala w Suwałkach.
Zgodził się z tym, że to rządzący państwem przyczynili się do problemów oddziału
dziecięcego zmieniając formę finansowania. Natomiast mieszkańcy powiatu gołdapskiego
za rządzących uważają Zarząd Szpitala, Zarząd Powiatu i Radnych Powiatu. Zapytał
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czy dobrze zrozumiał słowa Wiceprezesa, który na ostatnim spotkaniu poinformował,
że jedynym wyjściem dla spółki po zawieszeniu lub likwidacji oddziału pediatrycznego jest
prowadzenie działalności Pani Zofii Syperek. Radny ponownie poprosił o przedstawienie
propozycji

funkcjonowania

szpitala

bez

oddziału

dziecięcego.

Zapytał

kto

jest

odpowiedzialny za aktualną trudną sytuację finansową.
Wiceprezes GoldMedica Sp. z o.o. Pan Tadeusz Myśliwiec poinformował, że w placówce
medycznej można zakontraktować każdą usługę medyczną jeżeli posiada się na to środki,
kadrę medyczną, sprzęt medyczny itp. Pomimo, że budynek szpitala został wyremontowany,
nie spełnił wymogów podczas pandemii na przyjmowanie osób zakażonych koronawirusem.
W Nowym Ładzie zaproponowano, że w najbliższym okresie finansowanie służby zdrowia
będzie odbywać się tylko dla szpitali klinicznych, specjalistycznych, opieki długoterminowej,
zwiększenia liczby łóżek pacjentom geriatrycznym i opieki długoterminowej. W Zakładzie
Opiekuńczo Pielęgnacyjnym obecnie są 55 łóżka, istnieje możliwość zwiększenia tej liczby
do 80. Dodatkowo jeżeli będą lekarze specjaliści można otworzyć poradnie specjalistyczne,
POZ jeżeli będą lekarze, którzy zechcą pracować, ratownictwo medyczny jeżeli otrzymamy
pomoc w zakupie karetek. Na inne procedury medyczne powiatu gołdapskiego nie posiadamy
kadry medycznej, warunków i wyposażenia. Wiceprezes nadmienił, że nie jest osobą
decyzyjną, a jedynie proponuje rozwiązania. Zarząd Powiatu, Radni Powiatu, Zgromadzenie
Wspólników podejmuje ostateczną decyzję.
Przewodniczący Pan Marek Kuskowski przekazał głos Wicestaroście Panu Andrzejowi
Ciołkowi.
Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek oznajmił, że problem oddziałów pediatrycznych
dostrzegalny jest także dla parlamentarzystów, ponieważ interwencje są powszechne. Pismo
wystosowane przez Poseł Panią Urszulę Posławską do Ministra Zdrowia jasno wskazuje,
że problem jest narastający i bardzo rozwijający.
Przewodniczący Pan Marek Kuskowski poprosił o udostępnienie w/w pisma. Zaznaczył,
że punkt dotyczy informacji o stanie GoldMedica ze względu na zagrożenie istnienia oddziału
pediatrycznego.
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Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek odczytał credo wystąpienia Poseł Pani Urszuli Posławskiej,
która prosi o odpowiedź na następujące pytania: Ile oddziałów pediatrycznych w szpitalach
powiatowych zostało zamkniętych w bieżącym roku i w jakich miejscowościach? Jakie były
przyczyny likwidacji wyżej wymienionych oddziałów? Czy Ministerstwo przygotowuje
rozwiązania w celu dofinansowania dalszej pracy oddziałów pediatrycznych w szpitalach
powiatowych? Jaka kwota będzie zarezerwowana na ten cel w bieżącym roku, a jaka w 2022
r? Jakie rozwiązania legislacyjne opracuje Ministerstwo Zdrowia w celu rozwiązania
problemu nierentowności oddziałów pediatrycznych w szpitalach powiatowych. Wicestarosta
Pan Andrzej Ciołek podsumował pismo jako ważne także dla gołdapskiego oddziału
pediatrycznego.
Radna Pani Anna Falińska odniosła się do wypowiedzi Wiceprezesa GoldMedica Sp. z o.o.
Pana Tadeusza Myśliwca, który powiedział jako menager, osoba kierująca placówką
poinformował, że odpowiedzialność decyzji ponosi Zarząd Powiatu oraz Zgromadzenie
Wspólników. Wspomniała o przekazywanych środkach na remont szpital, wycieczkach,
które odbywały się do szpitala. Przypomniała słowa Wiceprezesa GoldMedica Sp. z o.o.
Pana Tadeusza Myśliwca, w których mówił o nowych łóżkach, pościeli dla pacjentów. Szpital
był przygotowany na pacjentów, jedynym problemem był brak lekarzy specjalistów. Radna
poinformowała, że jako menager ponosi odpowiedzialność za kierowaniem placówką.
W chwili przyjęcia stanowiska Wiceprezesa przez Pana Tadeusza Myśliwca na oddziale
wewnętrznym pracowało czterech lekarzy. Radna zwrócił się do Wicestarosty Pana Andrzeja
Ciołka z problemem mieszkańców powiatu. Mieszkańcy wywiązują się ze swoich
obowiązków płacąc podatki i mają prawo do zabezpieczenia opieki medycznej. Obowiązkiem
Radnych Powiatu jest zabezpieczenie tej opieki. Radni spośród siebie wybrali Zarząd
Powiatu, czyli Zgromadzenie Wspólników aby zapewnić opiekę mieszkańcom. Jednak
nie tylko Zarząd Powiatu ponosi odpowiedzialność za obecną sytuację, a także osoba
kierująca placówką.
Przewodniczący Marek Kuskowski zapytał Panią Luizę Urynowicz czy chciałaby zadać
pytanie.
Pani Luiza Urynowicz odpowiedziała, że nie zabierze dziś głosu.
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Burmistrz Pan Tomasz Luto sprostował, że Radna Pani Anna Falińska nie jest sekretarzem
natomiast wykazuje się zwykłą, ludzką gościnnością. Zwrócił się do Przewodniczącego
Pana Marka Kuskowskiego, że z jego wypowiedzi wynika iż jedynym zmartwieniem
Przewodniczącego jest to, że będzie musiał zostać dłużej a nie dyskusja kwestia szpitala.
Przyznał, że niczego nie zrozumiał z wypowiedzi Wiceprezesa GoldMedica Sp. z o.o.
Pana Tadeusza Myśliwca. Podobnie jak goście, którzy przybyli na Komisję, przedstawiciele
mieszkańców. Odnosząc się do słów Wiceprezesa Spółki zapytał dlaczego lekarze
nie przedłużyli umów bądź złożyli wypowiedzenie skoro część z nich pochodzi z Gołdapi
i w chwili obecnej muszą dojeżdżać do innego miasta do pracy. Zwrócił się do Wicestarosty
Pana Andrzeja Ciołka w związku z wypowiedzią dotyczącą uzyskania dodatkowych środków
finansowych w zamian za zamknięcie oddziału wewnętrznego oraz oddziału pediatrycznego.
Burmistrz Pan Tomasz Luto zaznaczył, że zbliża się do końca swojej wypowiedzi ponieważ
Przewodniczący Pan Marek Kuskowski nie chce przedłużać posiedzenia Komisji gdyż temat
nie jest dla niego tak istotny.
Przewodniczący Pan Marek Kuskowski zwrócił się do Burmistrza Pana Tomasza Luto,
aby nie wkładał w jego usta słów, których nie wypowiedział oraz aby wykazał odrobinę
kultury dla gremium, w którym się znajduje. Poprosił aby zmierzać do meritum sprawy
bez uwag.
Burmistrz Pan Tomasz Luto zapewnił, że niedługo skończy swoją wypowiedź. Przyznał,
że w tamtej kadencji, gdy Starostą Gołdapskim był obecny Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek
funkcjonowały oddziały, były wzajemne wspólne projekty drogowe i wiele innych. Zapytał
Radnego Pana Stanisława Wójtowicz czy obecny stan rzeczy odpowiada Radnemu. Przyznał,
że na odpowiedź czeka społeczeństwo, ponieważ Radny Pan Stanisław Wójtowicz wspiera
to wszystko czy to funkcjonuje dobrze czy źle, jest współodpowiedzialny. Zwrócił
się

do Radnej Pani Alicji Iwaniuk, że jako lekarz powinna wiedzieć, że nie ma

nic ważniejszego dla mieszkańców niż służba zdrowia. Zapytał Radną czy odpowiada jej fakt
degradacji jeśli chodzi o gołdapski szpital. Burmistrz Pan Tomasz Luto wyraził żal
do Zarządu Powiatu oraz Radnej Pani Alicji Iwaniuk, że jako lekarz nie zauważa żadnego
problemu.

15

Przewodniczący Pan Marek Kuskowski poinformował, że podczas omawiania informacji
o stanie GoldMedica uzyskano informację do kogo Burmistrz Pan Tomasz Luto ma żal.
Przewodniczący Pan Marek Kuskowski zapytał Wiceprezesa GoldMedica sp. z o.o.
Pana Tadeusza Myśliwca jakiej rocznej wysokości podatek od nieruchomości spółka
GoldMedica płaci do budżetu Gminy.
Wiceprezes GoldMedica Sp. z o.o. Pan Tadeusz Myśliwiec poinformował, że ok. 20 000 zł.
Przewodniczący Pan Marek Kuskowski zapytał czy za rok 2020 spółka zapłaciła podatek
w całości.
Wiceprezes GoldMedica Sp. z o.o. Pan Tadeusz Myśliwiec odpowiedział, że za ubiegły rok
spółka złożyła wniosek do Rady Miasta i Gminy o umorzenie podatku od nieruchomości.
Spółka nie otrzymała wiążącej odpowiedzi. Następnie wystawiono egzekucje przez Urząd
Skarbowy w skutek czego spółka wystąpiła do Burmistrza Miasta z wnioskiem o odstąpienie
egzekucji i rozłożeniem na raty zobowiązania. Obecnie spółka spłaca w ratach podatek
od nieruchomości za 2020 rok.
Przewodniczący Pan Marek Kuskowski zapytał czy za I, II i III kwartał br. podatek został
opłacony w całości czy także na raty.
Wiceprezes GoldMedica Sp. z o.o. Pan Tadeusz Myśliwiec odpowiedział, że w bieżącym
roku wszystko zostało opłacone bez rozłożenia na raty.
Burmistrz Pan Tomasz Luto poinformował, że może udzielić odpowiedzi na powyższe
pytanie.
Przewodniczący Pan Marek Kuskowski oznajmił, że pytanie było skierowane do Wiceprezesa
GoldMedica Sp. z o.o. Pana Tadeusza Myśliwca i otrzymał odpowiedź. Nawiązując do
poprzedniej wypowiedzi Burmistrza Pana Tomasza Luto zapytał Wicestarostę Pana Andrzeja
Ciołka jakie rozwiązania problemów szpitala zaproponował Burmistrz Pan Tomasz Luto 7 lat
temu.
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Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek nie odpowiedział na zadane pytanie.
Burmistrz Pan Tomasz Luto zapytał czy mógłby się ustosunkować do pytanie dot. opłat
podatku od nieruchomości Spółki GoldMedica.
Przewodniczący Pan Marek Kuskowski odpowiedział, że nie ma takiej potrzeby.
Burmistrz Pan Tomasz Luto zarzucił Przewodniczącemu brak kontaktu wzrokowego oraz
brak współpracy.
Przewodniczący Pan Marek Kuskowski odpowiedział, że nie ma żadnych pytań skierowanych
do Burmistrza Pana Tomasza Luto.
Więcej pytań nie zgłoszono.
Komisja zapoznała się z informacją o stanie GoldMedica Sp. z o.o.
Ad. 5
Komendant Powiatowy Policji w Gołdapi Pan Dariusz Stachelek, Komendant Państwowej
Powiatowej Straży Pożarnej w Gołdapi Pan Wojciech Szczepanik, Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Gołdapi Pani Judyta Ruszewska przedstawili informację dotyczącą
przebiegu letniego sezonu turystycznego w 2021 r w Powiecie Gołdapskim /prezentacje
w załączeniu – zał. nr 3,4,5 do protokołu/.

Komendant Powiatowy Policji w Gołdapi Pan Dariusz Stachelek bardzo szczegółowo
przedstawił informację dotyczącą przebiegu letniego sezonu turystycznego w 2021 roku
w Powiecie Gołdapskim w formie prezentacji multimedialnej.
Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionej informacji.
Pytań nie zgłoszono.
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Komendant Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Gołdapi Pan Wojciech Szczepanik
bardzo szczegółowo

przedstawił

informację

dotyczącą przebiegu

letniego sezonu

turystycznego w 2021 roku w Powiecie Gołdapskim w formie prezentacji multimedialnej.
Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionej informacji.
Przewodniczący Pan Marek Kuskowski zapytał ilu jest kandydatów ochotników
na strażaków.
Komendant Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Gołdapi Pan Wojciech Szczepanik
poinformował, że około 20 osób.
Przewodniczący Pan Marek Kuskowski zapytał czy jest to dobry wynik.
Komendant Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Gołdapi Pan Wojciech Szczepanik
odpowiedział, że jest to bardzo dobry wynik. Kursy odbywają się w innych powiatach
w różnym terminie. Aby ochotnicy nie czekali długo na termin kursu proponujemy połączenie
z różnymi powiatami.
Przewodniczący Pan Marek Kuskowski poinformował, że są to dobre informację. Życzył
dalszych sukcesów.
Więcej pytań nie zgłoszono.
W zastępstwie Państwowego Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gołdapi bardzo szczegółowo
przedstawiła informację dotyczącą przebiegu letniego sezonu turystycznego w 2021 roku
w Powiecie Gołdapskim w formie prezentacji multimedialnej Pani Judyta Ruszewska.
Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionej informacji.
Pytań nie zgłoszono.
Komisja zapoznała się z informacją dotyczącą przebiegu letniego sezonu turystycznego
w 2021 r w Powiecie Gołdapski.
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Ad. 6
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gołdapi Pani Bożena Chilicka, Dyrektor
Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi Pan Grzegorz Klimaszewski, Dyrektor Zespołu Szkół
Zawodowych w Gołdapi Pan Piotr Bartoszuk, Dyrektor Zespołu Placówek EdukacyjnoWychowawczych

w

Gołdapi

Pani

Anna

Kuskowska

przedstawili

informację

o funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021 /prezentacje
w załączeniu – zał. nr 6,7,8,9 do protokołu/.

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gołdapi Pani Bożena Chilicka bardzo
szczegółowo przedstawiła informację o funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych
w roku szkolnym 2020/2021 w formie prezentacji multimedialnej.
Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionej informacji.
Pytań nie zgłoszono.
Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi Pan Grzegorz Klimaszewski bardzo
szczegółowo przedstawił informację o funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych w roku
szkolnym 2020/2021 w formie prezentacji multimedialnej.
Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionej informacji.
Pytań nie zgłoszono.
Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi Pan Piotr Bartoszuk bardzo szczegółowo
przedstawił informację o funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym
2020/2021 w formie prezentacji multimedialnej.
Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionej informacji.
Pytań nie zgłoszono.
Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi Pani Anna Kuskowska
bardzo szczegółowo przedstawiła informację o funkcjonowaniu szkół i placówek
oświatowych w roku szkolnym 2020/2021 w formie prezentacji multimedialnej.
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Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionej informacji.
Pytań nie zgłoszono.
Komisja zapoznała się z informacją o funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych
w roku szkolnym 2020/2021.
Ad. 7
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gołdapi Pani Bożena Chilicka, Dyrektor
Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi Pan Grzegorz Klimaszewski, Dyrektor Zespołu Szkół
Zawodowych w Gołdapi Pan Piotr Bartoszuk, Dyrektor Zespołu Placówek EdukacyjnoWychowawczych w Gołdapi Pani Anna Kuskowska przedstawili informację dotyczącą
przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnym 2021/2022 /prezentacje w załączeniu –
zał. nr 10,11,12,13 do protokołu/.

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gołdapi Pani Bożena Chilicka
poinformowała, że Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gołdapi informuje,
że placówka nie jest w pełni przygotowana do pracy w roku szkolnym 2021/2022. W związku
z rosnącym zapotrzebowaniem na nasze usługi brakuje nam specjalistów do zaspokajania
potrzeb mieszkańców powiatu gołdapskiego tj. psychologa, surdologopedy, rehabilitanta.
Od 01.09.2021 r. w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gołdapi zatrudnionych jest
9 pracowników pedagogicznych na 7 i ¾ etatu, w tym: 3 psychologów (2.5 etatu),
6 pedagogów (4 i ¾ etatu) w tym: dyrektor (½ etatu pedagoga), pedagog (½ etatu logopedy),
1 oligofrenopedagog (cały etat), 1 oligofrenopedagog / surdopedagog (¼ etatu),
1 socjoterapeuta (cały etat), 2 logopedów (1 i ½ etatu), vacat psychologa (½ etatu)
oraz 3 pracowników administracji i obsługi – 2 etaty. Wszyscy zatrudnieni posiadają
kwalifikacje wymagane na zajmowanych stanowiskach. Liczba nauczycieli w podziale
na stopnie awansu zawodowego przedstawia się następująco: 5 dyplomowanych,
2 mianowanych, 2 kontraktowych. Pomieszczenia poradni są przygotowane do pracy w roku
szkolnym 2021/2022. W czerwcu tego roku zostały wykonane pomiary i przegląd instalacji
elektrycznych i ochronnych. Z wniosków zawartych w protokole przeglądu i pomiarów
wynika, że instalacja elektryczna w części pomieszczeń jest przestarzała i nie spełnia
wymogów obowiązujących przepisów. Dlatego też konieczne jest przeprowadzenie napraw
i renowacji instalacji elektrycznej, której część zamierzamy wykonać do końca 2021roku.
Pozostałe prace, które wiążą się z kuciem ścian będą wykonane w czasie najbliższego
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remontu poradni. Zaopatrzenie w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia do badań i terapii jest
wystarczające.
Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionej informacji.
Pytań nie zgłoszono.
Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi Pan Grzegorz Klimaszewski poinformował,
że liczba uczniów wynosi 247 w 11 oddziałach: 3 klasy I – 66 uczniów, 2 klasy II – 55
uczniów, 6 klas III – 136 uczniów. Kadra nauczycielska to 24 nauczycieli, w tym:
17 – dyplomowanych, 3 – mianowanych, 4 – kontraktowych. Baza lokalowa składa
się z 15 – sal lekcyjnych, 2 – pracownie komputerowe, 1 – biblioteka, 1 – sala gimnastyczna.
Szkoła przygotowana do rozpoczęcia roku szkolnego
Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionej informacji.
Przewodniczący Pan Marek Kuskowski zapytał kiedy zakończy się remont Sali
gimnastycznej oraz budowa boiska.
Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi Pan Grzegorz Klimaszewski poinformował,
że planowany termin zakończenia prac przewidziany jest na 31 października br.
Przewodniczący Pan Marek Kuskowski zapytał, czy w chwili obecnej są jakieś opóźnienia
lub inne problemy.
Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi Pan Grzegorz Klimaszewski odpowiedział,
że w dn. 27.09.2021 r. odbyło się spotkanie z wykonawcą, który zapewnił, że prace zakończą
się w wyznaczonym terminie.
Więcej pytań nie zgłoszono.
Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi Pan Piotr Bartoszuk poinformował,
że szkoła jest przygotowana do pracy w roku szkolnym 2021/2022. Dokonano naboru
do 3 oddziałów technikum w zawodach: technik logistyk ze specjalnością edukacja obronna,
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technik żywienia i organizacji usług gastronomicznych, technik pojazdów samochodowych,
technik ekonomista i technik informatyk oraz do 2 oddziałów Branżowej Szkoły I stopnia
w zawodach mechanik pojazdów samochodowych i klasa wielozawodowa. Ogółem w klasach
w 21 oddziałach uczyć się będzie 560 uczniów. W szkołach zaocznych nie dokonano naboru
do żadnego oddziału. Stan kadry uległ lekkiej zmianie w porównaniu do poprzedniego roku,
nie ma nauczyciela z ograniczonym etatem. Przeliczając przydział godzin w etaty stan kadry
to 42,99 etatu. Wszyscy nauczyciele pracują zgodnie z kwalifikacjami. Nie mam braków
kadrowych. Jeden nauczyciel przebywa na długoterminowym zwolnieniu. Poza tym szkoła
zatrudnia 8 osób administracji i obsługi. Wyremontowano jedno pomieszczenie w budynku nr
4, które zaadaptowano na dodatkową klasopracownię. Na terenie szkoły ruszyły inwestycje
dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Budżet na rok 2021/2022 jest
niewystarczający. Braki wystąpią na płacach około 404 000 zł.
Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionej informacji.
Pytań nie zgłoszono.
Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi Pani Anna Kuskowska
poinformowała, że w ramach przygotowań do nowego roku szkolnego poczyniono liczne
przygotowania. Dokonano przeglądu sprzętu i urządzeń w salach lekcyjnych, pracowniach
oraz pomieszczeniach internatu i pomieszczeń bursy szkolnej. Dokonano także przeglądu sali
gimnastycznej, boiska, placu zabaw oraz fit-parku. Podczas przerw międzylekcyjnych
zaplanowano dyżury nauczycieli w szkole i na posesji placówki. W ramach zajęć
popołudniowych w bursie i internacie zaplanowano zajęcia w grupach wychowawczych.
Zapoznano

uczniów/wychowanków

z

regulaminami

obowiązującymi

w

placówce.

Przypomniano procedury opracowane w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
oraz zwalczaniem COVIS-19 obowiązujące w placówce. Na stronach internetowych ZPEW
umieszczono wytyczne Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego
Inspektora Sanitarnego dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które obowiązują
od 1 września 2021 r. Został przeprowadzony próbny alarm przeciwpożarowy. Dwukrotnie
przeprowadzono ewakuację pracowników/wychowanków w związku z ryzykiem zagrożenia
bombowego w placówce Złożono wniosek do MEiN na zaopatrzenie w środki dezynfekcyjne,
środki ochrony osobistej oraz dystrybutor do dezynfekcji rąk z pomiarem temperatury.
Podczas kontroli warunków korzystania z obiektów szkoły, stwierdzono iż pomieszczenia
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znajdujące się w budynkach należących do Zespołu Placówek jak i posesja są w pełni
przygotowane do rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022, nie występuje zagrożenie życia
i zdrowia osób korzystających z obiektów oraz zapewnione są bezpieczne i higieniczne
warunki pobytu w szkole.
Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionej informacji.
Pytań nie zgłoszono.
Komisja zapoznała się z informację dotyczącą przygotowania placówek oświatowych
do roku szkolnym 2021/2022.
Ad. 8a
Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Pani Wioletta Anuszkiewicz przedstawiła
projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia „Programu współpracy powiatu
gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.
3. ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie” na rok 2022 /projekt uchwały Rady
Powiatu w załączeniu – zał. nr 14 do protokołu/.

Naczelnik

Wydziału

poinformowała,

że

Promocji
„Program

i

Rozwoju

współpracy

Powiatu
powiatu

Pani

Wioletta

gołdapskiego

z

Anuszkiewicz
organizacjami

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie, na rok 2022” jest dokumentem regulującym zasady współpracy
powiatu z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie powiatu gołdapskiego, na
rzecz jego mieszkańców. Dokument zawiera priorytety oraz określa wysokość środków
finansowych na realizację wsparcia. Program zawiera także wyszczególnienie innych,
pozafinansowych

form

współpracy

powiatu

z

organizacjami

pozarządowymi

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. Program został przygotowany w oparciu
o konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3.
W budżecie powiatu planuje się zabezpieczyć na realizację programu środki finansowe
w wysokości 45 000 zł.
Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu.
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Przewodniczący Pan Marek Kuskowski zapytał czym jest Centrum Wspierania Aktywności
Społecznej i skąd tego rodzaju określenie.
Naczelnik

Wydziału

Promocji

i

Rozwoju

Powiatu

Pani

Wioletta

Anuszkiewicz

poinformowała, że w przeszłości był nurt w Polsce, w którym występowały copy i cwasy.
COPY to Centra Organizacji Pozarządowych lub Centrum Wspierania Aktywności
Społecznej. Odnosiło się to do doprecyzowania. Każdy samorząd ze współpracy
z organizacjami pozarządowymi może doprecyzować priorytety, na które chce wydatkować
środki i w ramach, których organizacje pozarządowe będą chciały realizować działania. Kilka
lat temu podczas wspólnego spotkania konsultacyjnego organizacje pozarządowe powiatu
gołdapskiego zgłosiły chęć realizacji tych działań na terenie powiatu. Następnie Zarząd
Powiatu oraz Rada Powiatu zaakceptowali działania. Program każdego roku poddawany jest
konsultacjom. Organizacje pozarządowe nie wyrażają chęci zmiany, ponieważ program
odpowiada na ich potrzeby.
Przewodniczący Pan Marek Kuskowski zapytał gdzie zdefiniowana jest nazwa Centrum
Wspierania Aktywności Społecznej.
Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Pani Wioletta Anuszkiewicz oznajmiła,
że dokładną odpowiedź na pytanie prześle drogą mailową.
Przewodniczący Pan Marek Kuskowski zapytał co w sytuacji, w której jakaś organizacja
chciałaby złożyć wniosek, ale nie wie czy spełnia kryteria Centrum Wspierania Aktywności
Społecznej. Czy w konkursie zostanie to dopracowane poprzez opis zadań?
Naczelnik

Wydziału

Promocji

i

Rozwoju

Powiatu

Pani

Wioletta

Anuszkiewicz

odpowiedziała, że istnieje możliwość doprecyzowania zadania w konkursie. Centrum
Wspierania Aktywności Społecznej jest to przede wszystkim wspieraniem podmiotów,
które działają na terenie powiatu gołdapskiego.
Przewodniczący Pan Marek Kuskowski zapytał czy jest to równoznaczne z ustawą
o działalności użytku publicznego w art. 4 ust. 1 pkt. 33, która informuje, że jest to
działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w ustawie.
24

Naczelnik

Wydziału

Promocji

i

Rozwoju

Powiatu

Pani

Wioletta

Anuszkiewicz

odpowiedziała, że tak.
Radny Pan Piotr Wasilewski poinformował, że zapisy w konkursach ofert zazwyczaj
są sprecyzowane. W Urzędzie Marszałkowskim zapisy wykonania zadania są bardzo
doprecyzowane. Podobna sytuacja dot. Gminy Gołdap, która pod zadaniem Centrum
Informacji Turystycznej próbuje dopisać realizację zadań innej organizacji, która startuje
do konkursu ofert np. promocję. Na poziomie konkursu ofert samorząd powinien
doprecyzować definicje, zakres działań.
Naczelnik

Wydziału

Promocji

i

Rozwoju

Powiatu

Pani

Wioletta

Anuszkiewicz

poinformowała, że o doprecyzowaniu definicji, zadań w konkursie decyduje Rada Powiatu.
Radni Powiatowi powinni się zastanowić czy chcą doprecyzować czy pozostawić wolną
przestrzeń dla organizacji pozarządowych, które będą wykazywały się w danym zakresie
swoją kreatywnością i swoimi możliwościami. Wpływa wiele ciekawym wniosków.
Społeczeństwo powiatu gołdapskiego starzeje się i doprecyzowanie mogłoby spowodować
spadek zainteresowania.
Przewodniczący Pan Marek Kuskowski poinformował, że materiał zaprezentowany jest przez
Zarząd Powiatu, natomiast przygotowany przez Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju
Powiatu Panią Wiolettę Anuszkiewicz i stąd pytania skierowane do Pani. Przewodniczący
zapytał skąd pojawiło się pojęcie CWAS.
Naczelnik

Wydziału

Promocji

i

Rozwoju

Powiatu

Pani

Wioletta

Anuszkiewicz

odpowiedziała, że program współpracy od wielu lat ulega bardzo drobnym zmianom.
Odbywało się to na zasadzie propozycji zmian przez organizacje pozarządowe.
Przewodniczący Pan Marek Kuskowski zapytał czy w ogłoszonym konkursie doprecyzowane
jest na czym polega Centrum Wspierania Aktywności Społecznej czy krótko opisane pod
nazwą CWAS.
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Naczelnik

Wydziału

Promocji

i

Rozwoju

Powiatu

Pani

Wioletta

Anuszkiewicz

poinformowała, że w poprzednich latach definicja nie była doprecyzowana. Jeżeli jest taka
potrzeba to na etapie tworzenia ogłoszenie istnieje taka możliwość.
Przewodniczący Pan Marek Kuskowski poinformował, że nie chcąc wprowadzać poprawek
do treści uchwały wystąpił z prośbą do Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu
Pani Wioletty Anuszkiewicz oraz Przewodniczącej Rady Powiatu Pani Alicji Iwaniuk aby
od bieżącego konkursu doprecyzować definicje realizacji tego zadania.
Więcej pytań nie zgłoszono.
Przewodniczący przeprowadził głosowanie.
Komisja 7 głosami za, 1 wstrzymującym przy 4 osobach nieobecnych podjął uchwałę
Rady Powiatu w sprawie przyjęcia „Programu współpracy powiatu gołdapskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. ustawy
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie” na rok 2022.
Ad. 8b
Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2021-2037
/projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu – zał. nr 15 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 2021 r. Zaktualizowano dochody i wydatki oraz środki z tytułu dotacji i środków
przeznaczonych na cele bieżące i pozostałe dochody bieżące zgodnie z uchwałą w sprawie
zmian budżetu w 2021 r. W wykazie przedsięwzięć dodano zadania inwestycyjne
pn:„Rozbudowa

infrastruktury

oświatowej

w

powiecie

gołdapskim.

Budowa

sali

dydaktyczno-szkoleniowej przy ZPEW w Gołdapi”. Szacunkowa całkowita wartość zadania
wynosi 550 000,00 zł, dofinansowanie stanowi 100% kosztów kwalifikowanych.
Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania wyznaczono na grudzień 2022 roku.
„Rozbudowa infrastruktury oświatowej w powiecie gołdapskim. Dobudowa windy
zewnętrznej dla niepełnosprawnych przy budynku ZPEW

w Gołdapi”. Szacunkowa

całkowita wartość zadania wynosi 450 000,00 zł, dofinansowanie stanowi 100% kosztów
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kwalifikowanych. Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania wyznaczono
na grudzień 2022 roku. Deficyt budżetu powiatu po zmianach wynosi

5 172 516,39 zł.

Według obecnego stanu planowany jest do pokrycia przychodami pochodzącymi z wolnych
środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki
samorządu

terytorialnego,

wynikających

z

rozliczeń

wyemitowanych

papierów

wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 891 342,59 zł oraz nadwyżką
budżetową z lat ubiegłych w wysokości 4 281 173,80 zł. Niewykorzystane środki pieniężne,
o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości
5 240 173,80 zł stanowią: - środki otrzymane w 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych w wysokości 4 232 578,42 zł z czego: 3 273 578,42 zł zostanie przeznaczone
na sfinansowanie deficytu w 2021 roku oraz 959 000,00 zł w 2022 roku; - środki określone
w art. 5 ust. 1 pkt 2 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej otrzymane w roku 2020
zaś wydatki zostaną poniesione w 2021 r. w wysokości 1 007 595,38zł. W związku z brakiem
rozstrzygniętych

postępowań

o

zamówienie

na

realizację

zadań

inwestycyjnych

oraz propozycją wydłużenia terminu realizacji zadań :„Rozbudowa infrastruktury oświatowej
w powiecie gołdapskim. Budowa sali dydaktyczno-szkoleniowej przy ZPEW w Gołdapi”
oraz „Rozbudowa infrastruktury oświatowej w powiecie gołdapskim. Dobudowa windy
zewnętrznej dla niepełnosprawnych przy budynku ZPEW

w Gołdapi”, ze środków

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych w 2020 roku na w/w zadania
majątkowe w związku z koniecznością wydłużenia terminu realizacji w latach kolejnych
zasadne jest wprowadzenie do wykazu przedsięwzięć limitu wydatków na lata 2021 i 2022 r.
Jednocześnie zasadne jest przeznaczenie tych środków na sfinansowanie wydatków
majątkowych w 2022 roku. Niewykorzystane

środki w ramach

Rządowego Funduszu

Inwestycji Lokalnych z otrzymanych w 2020 roku w kwocie 959 000,00 zł będą stanowiły
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach
publicznych. 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 891 342,59 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:
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Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 44 469,04 zł i po zmianach wynosi 37 878 362,87 zł.
Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 1 003 469,04 zł i po zmianach wynosi 43 050 879,26
zł. Deficyt budżetu wynosi 5 172 516,39 zł. Przychody wynoszą 5 172 516,39 zł.
Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu.
Pytań nie zgłoszono.
Przewodniczący przeprowadził głosowanie.
Komisja 5 głosami za przy 3 głosach wstrzymujących i przy 4 osobach nieobecnych
przyjęła projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Gołdapskiego na lata 2021 – 2037.
Ad. 8c
Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian
budżetu powiatu w roku 2021 /projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu – zał. nr 16 do protokołu/.
Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że w Starostwie Powiatowym
w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonuje
się zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę 20 000,00 zł, w związku z decyzją
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 257/2021 z dnia 15 września 2021 roku
dotyczącej zwiększenia planu dotacji celowych na wypłaty świadczeń motywacyjnych
strażakom. W rozdziale 75622 „Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa” dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę 27 000,00
zł, celem urealnienia planu do wysokości wykonania w 2021 roku. W rozdziale 75801
„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” dokonuje
się zwiększenia planu dochodów o kwotę 30 800,00 zł w związku z informacją
MF ST5.4751.10.2021.6p

zmieniającej wysokość subwencji ze środków rezerwy części

oświatowej na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu
wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu
kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej
i języka regionalnego. W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się zmniejszenia
planu finansowego dochodów o kwotę 125 078,95 zł w ramach realizowanego projektu
„Gołdap w Europie” celem urealnienia planu do wysokości wykonania w 2021 roku.
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W rozdziale 85322 „Fundusz Pracy” dokonuje się zmniejszenia planu finansowego dochodów
o kwotę 1 341,00 zł w związku z urealnieniem dochodów do faktycznego wykonania zgodnie
z decyzjami Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii. Środki finansowe przyznano na pokrycie
kosztów obsługi zadań określonych w artykule 15zze4 ustawy o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W Zespole Placówek EdukacyjnoWychowawczych w Gołdapi w rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze”
dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę 4 150,91 zł w związku
z otrzymaniem od ubezpieczyciela środków na pokrycie kosztów związanych z zaistniałą
szkodą (uszkodzenie bramek). Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę per
saldo 44 469,04 zł. Wydatki w Starostwie Powiatowym w Gołdapi w rozdziale 60004
„Lokalny transport zbiorowy” dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków
o kwotę 1 712,00 zł w związku z koniecznością wypłaty rekompensaty dla Operatora
w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych
uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym oraz w związku
z realizacją zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze
użyteczności publicznej. W rozdziale 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”
dokonuje się zmniejszenia planu finansowego wydatków o kwotę per saldo 4 200,04 zł celem
urealnienia planu wydatków w związku z koniecznością wygospodarowania oszczędności
w 2021 roku. W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” dokonuje się zmniejszenia planu
finansowego wydatków o kwotę per saldo 174 493,76 zł celem urealnienia planu wydatków
w związku z koniecznością wygospodarowania oszczędności w 2021 roku. W rozdziale
75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” dokonuje się zmniejszenia planu
finansowego wydatków o kwotę 11 995,00 zł, celem urealnienia planu wydatków w związku
z koniecznością wygospodarowania oszczędności w 2021 roku. W rozdziale 75818 „Rezerwy
ogólne i celowe” zgodnie z postanowieniami Zarządu Powiatu rozwiązuje się częściowo
rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki jednostek oświatowych tj. odprawę emerytalną
w kwocie 43 470,00 zł.

Po zmianach rezerwa ogólna wynosi 0,00 zł, rezerwa celowa

– 96 308,00 zł, z tego: - z przeznaczeniem na wydatki jednostek oświatowych, których
szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie
opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 32 308,00 zł,
- na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 64 000,00 zł. W rozdziale
80102 „Szkoły podstawowe specjalne” dokonuje się zwiększenia planu finansowego
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wydatków o kwotę 21 432,81 zł w związku z zwiększeniem liczby uczniów wykazywanych
i ujętych w wyliczeniach dotacji dla Niepublicznej Terapeutycznej Szkoły Podstawowej
Dobry Start. W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się zmniejszenia planu
finansowego wydatków o kwotę 369 373,22 zł, celem zabezpieczenia środków na wydatki
w jednostkach oświatowych. W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” dokonuje się
zmniejszenia planu finansowego wydatków o kwotę 63 369,04 zł, w związku z urealnieniem
planu finansowego do wysokości faktycznie poniesionych wydatków w ramach projektu
„Własna firma w EGO”. W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze”
dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 11 300,00 zł w celu
zabezpieczenia środków przewidzianych na przeprowadzenie remontu dachu Zespołu
Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi. W rozdziale 92120 „Ochrona zabytków
i opieka nad zabytkami” dokonuje się zmniejszenia planu finansowego wydatków o kwotę
19 000,00

zł

celem

urealnienia

planu

wydatków

w

związku

z

koniecznością

wygospodarowania oszczędności w 2021 roku. W rozdziale 92605 „Zadania w zakresie
kultury fizycznej” dokonuje się zmniejszenia planu finansowego wydatków o kwotę 2 000,00
zł celem urealnienia planu wydatków w związku z koniecznością wygospodarowania
oszczędności w 2021 roku. W rozdziale 92695 „Pozostała działalność” dokonuje
się zmniejszenia planu finansowego wydatków o kwotę 4 000,00 zł celem urealnienia planu
wydatków w związku z koniecznością wygospodarowania oszczędności w 2021 roku.
W zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi w dziale 801 „Oświata
i wychowanie” oraz w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” dokonuje
się zwiększenia planu finansowego wydatków bieżących o kwotę per saldo 386 020,91 zł
w tym: - kwota 330 000,00 zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników jednostki, - kwota
43 470,00

zł

tytułem

zabezpieczenia

środków

na

wypłatę

odprawy

emerytalnej

- pracownikom w związku z ich przejściem na emeryturę, - kwota 8 400,00 zł
na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości
i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia
ogólnego, - kwota 4 150,91 zł w związku z otrzymanymi od ubezpieczyciela środkami
na pokrycie kosztów związanych z zaistniałą szkodą (uszkodzenie bramek). Pozostałe zmiany
dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu finansowych w celu prawidłowej
realizacji zadań. W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” dokonuje
się zmniejszenia planu finansowego wydatków majątkowych o kwotę 959 000,00 zł
w związku z brakiem rozstrzygniętych postępowań o zamówienie na realizację zadań
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inwestycyjnych oraz propozycją wydłużenia terminu realizacji zadań:-„Rozbudowa
infrastruktury oświatowej w powiecie gołdapskim. Budowa sali dydaktyczno-szkoleniowej
przy ZPEW w Gołdapi”; - „Rozbudowa infrastruktury oświatowej w powiecie gołdapskim.
Dobudowa windy zewnętrznej dla niepełnosprawnych przy budynku ZPEW w Gołdapi”,
ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych w 2020 roku
na w/w zadania majątkowe w związku z koniecznością wydłużenia terminu realizacji w latach
kolejnych. Zadania zostały ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2021-2037
z terminem końcowym realizacji w grudniu 2022 r. Jednocześnie zasadne jest przeznaczenie
tych środków na sfinansowanie w/w wydatków majątkowych w 2022 roku. Niewykorzystane
środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z otrzymanych w 2020 roku
w kwocie 959 000,00 zł będą stanowiły niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa
w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. W Zespole Szkół Zawodowych
w Gołdapi w dziale 801 „Oświata i wychowanie” dokonuje się zwiększenia planu
finansowego wydatków bieżących o kwotę per saldo 201 023,00 zł: w tym 200 000,00 zł
na wydatki oświatowe w tym wynagrodzenia i pochodne zaś kwotę 1 023,00 zł przeznacza się
na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości
i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia
ogólnego. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu
finansowych w celu prawidłowej realizacji zadań. W Liceum Ogólnokształcącym w Gołdapi
w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” dokonuje się zwiększenia planu wydatków
o kwotę per saldo 605,30 zł na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu
i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych
z zakresu kształcenia ogólnego. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach
posiadanego planu finansowych w celu prawidłowej realizacji zadań. W Powiatowym
Urzędzie Pracy w Gołdapi w rozdziale 85333 ,,Powiatowe urzędy pracy” dokonuje się
zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę per saldo 5 338,00 zł, w celu
zabezpieczenia środków na zakup energii elektrycznej oraz prawidłowej realizacji zadań.
Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu finansowych
w celu prawidłowej realizacji zadań. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Gołdapi w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonuje
się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 20 000,00 zł, w związku z decyzją
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 257/2021 z dnia 15 września 2021 roku
dotyczącej zwiększenia planu dotacji celowych na wypłaty świadczeń motywacyjnych
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strażakom. Plan wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę per saldo 1 003 469,04 zł.
Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 44 469,04 zł i po zmianach wynosi 37 878 362,87 zł.
Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 1 003 469,04 zł i po zmianach wynosi 43 050 879,26
zł. Deficyt budżetu wynosi 5 172 516,39 zł. Przychody wynoszą 5 172 516,39 zł. Rozchody
0,00 zł.
Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu.
Pytań nie zgłoszono.
Komisja 5 głosami za przy 3 głosach wstrzymujących i przy 4 osobach nieobecnych
przyjęła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2021.
Ad. 9
Spraw bieżących nie zgłoszono.
Ad. 10
Wolnych wniosków nie zgłoszono
Ad. 11
Komisja wniosków nie wypracowała.
Ad. 12
Przewodniczący Pan Marek Kuskowski podziękował za pracę i zamknął XXXVII (37)
posiedzenie Komisji Stałej Rady Powiatu.
Na tym protokół zakończono.
Protokół składa się z 32 stron kolejno ponumerowanych.

Przewodniczący Komisji
Planowania, Budżetu, Finansów,
Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia,
Oświaty i Polityki Społecznej
Marek Kuskowski
Protokołowała: Monika Bruszewska 28.09.2021 r.
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