Protokół nr XLV (45) z Sesji Rady Powiatu w Gołdapi
w dniu 25 listopada 2021 r.
w godz.1300 – 1336
Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Alicja Iwaniuk stwierdziła quorum pozwalające
na podejmowanie prawomocnych uchwał i przyjmowanie sprawozdań: na 15 Radnych
stanowiących

ustawowy

skład

Rady

obecnych

było

8

Radnych

/lista

obecności

w załączeniu- zał. nr 1 do protokołu/.

Obecni:
1. Andrzej Ciołek
2. Józef Dominiuk
3. Jarosław Wiktor Dzienis
4. Anna Falińska
5. Wacław Grenda
6. Alicja Anna Iwaniuk
7. Małgorzata Marianna Kuliś
8. Marek Kuskowski
9. Leszek Retel
10. Grażyna Barbara Senda – udział zdalny
11. Karol Szablak – udział zdalny
12. Wioletta Tomaszewska-Walc
13. Marzanna Marianna Wardziejewska
14. Piotr Wasilewski
15. Stanisław Wójtowicz

Ad. 1
Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Alicja Iwaniuk poinformowała wszystkich uczestników
sesji Rady Powiatu w Gołdapi, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń
rejestrujących obraz i dźwięk.
Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Alicja Iwaniuk przywitała przybyłych na Sesję Radnych
Rady Powiatu i otworzyła obrady XLV (45) Sesji Rady Powiatu.
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Ad. 2
Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Alicja Iwaniuk przedstawiła proponowany porządek
obrad. Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Alicja Iwaniuk zapytała, czy są jakieś uwagi bądź
zmiany do porządku obrad /porządek obrad w załączeniu –zał. nr 2 do protokołu/.
Uwag nie zgłoszono.
Przewodnicząca przeszła do realizacji kolejnego punktu.

Ad. 3
Przewodnicząca poinformowała, iż protokoły z XLII (42), XLIII (43), XLIV(44) Sesji Rady
Powiatu zostały wyłożone do wglądu i przesłane drogą elektroniczną. Przewodnicząca
Rady zapytała, czy Radni mają uzupełnienia bądź sprostowania do protokołów.
Uwag nie zgłoszono.
Przewodnicząca przeszła do przegłosowania protokołu.
Głosowano w sprawie:
przyjęcia protokołu z XLII (42) Sesji.
Wyniki głosowania:
ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 7
Wyniki imienne:
ZA (8)
Andrzej Ciołek, Alicja Anna Iwaniuk, Marek Kuskowski, Grażyna Barbara Senda, Karol
Szablak, Wioletta Tomaszewska-Walc, Marzanna Marianna Wardziejewska, Stanisław
Wójtowicz.
NIEOBECNI (7)
Józef Dominiuk, Jarosław Wiktor Dzienis, Anna Falińska, Wacław Grenda, Małgorzata
Marianna Kuliś, Leszek Retel, Piotr Wasilewski
Głosowano w sprawie:
przyjęcia protokołu z XLIII (43) Sesji.
Wyniki głosowania:
ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 7
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Wyniki imienne:
ZA (8)
Andrzej Ciołek, Alicja Anna Iwaniuk, Marek Kuskowski, Grażyna Barbara Senda, Karol
Szablak, Wioletta Tomaszewska-Walc, Marzanna Marianna Wardziejewska, Stanisław
Wójtowicz.
NIEOBECNI (7)
Józef Dominiuk, Jarosław Wiktor Dzienis, Anna Falińska, Wacław Grenda, Małgorzata
Marianna Kuliś, Leszek Retel, Piotr Wasilewski.
Głosowano w sprawie:
przyjęcia protokołu z XLIV (44) Sesji.
Wyniki głosowania:
ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 7
Wyniki imienne:
ZA (8)
Andrzej Ciołek, Alicja Anna Iwaniuk, Marek Kuskowski, Grażyna Barbara Senda, Karol
Szablak, Wioletta Tomaszewska-Walc, Marzanna Marianna Wardziejewska, Stanisław
Wójtowicz.
NIEOBECNI (7)
Józef Dominiuk, Jarosław Wiktor Dzienis, Anna Falińska, Wacław Grenda, Małgorzata
Marianna Kuliś, Leszek Retel, Piotr Wasilewski.

Ad. 4
Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Alicja Iwaniuk przedstawiła informację Przewodniczącego
Rady z prac Rady w okresie międzysesyjnym.
Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Alicja Iwaniuk poinformowała, że miała stały kontakt
z kierownikami jednostek organizacyjnych powiatu, pracownikami Starostwa, a przede
wszystkim Zarządem Powiatu oraz między innymi:
 zajmowała się sprawami bieżących Rady Powiatu,
 pracowałam nad porządkiem obrad dzisiejszej Sesji Rady Powiatu,
 pełniłam dyżury w Starostwie Powiatowym w każdy poniedziałek od godz.
1430 do godz. 1530,
 pełniła dyżur oraz była w stałym koncie z Biurem Rady.
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Przewodnicząca Rady Pani Alicja Iwaniuk przeszła do realizacji kolejnego punktu.

Ad. 5
Starosta Pani Marzanna Wardziejewska przedstawiła informację z działalności Zarządu
Powiatu w zakresie międzysesyjnym oraz informację z wykonania uchwał Rady Powiatu
/informacja w załączeniu- zał. nr 3 do protokołu/.

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska poinformowała, że w terminie od 21 października 2021
roku do 25 listopada 2021 roku Zarząd Powiatu w Gołdapi odbył 5 posiedzeń, na którym
zajmował się między innymi:
1. Zarząd Powiatu podjął uchwały w sprawie:
a) przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Gołdapskiego
za III kwartał 2021 r.,
b) sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr 201/2018 Zarządu Powiatu
w Gołdapi z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego
Starostwa Powiatowego w Gołdapi,
c) rozpatrzenia petycji mieszkańców w zakresie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej
Nr 1815N w m. Juchnajcie w latach 2022 – 2023,
d) udzielenia pełnomocnictwa do samodzielnego reprezentowania Organu Prowadzącego
we wszelkich relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie
dotyczących udziału Liceum Ogólnokształcącemu im. Jana Pawła II w Gołdapi
w programie Erasmus+, w tym do składania w imieniu i na rzecz Organu Prowadzącego
oświadczeń woli i wiedzy dla Fundacji,
e) projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022- 2037,
f) projektu budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2022 rok,
g) wyrażenia zgody na zwolnienie wychowanków Bursy Szkolnej w Zespole Placówek
Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi z opłaty za zakwaterowanie.
h) nabycia przez Powiat Gołdapski niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej
własność osoby fizycznej, położonej w obrębie Dąbrówka Polska gmina Banie Mazurskie
przeznaczonej pod drogę powiatową.
i) powołania Komisji Konkursowej w związku z ogłoszonym „Otwartym konkursem ofert
na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy
prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu
gołdapskiego w 2022”.
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2. Zarząd rozpatrzył:
 pozytywnie wniosek w sprawie dokonania przesunięć w preliminarzu kosztów
działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gołdapi na 2021 r.,
 pozytywnie wniosek w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gołdapi na 2022 r.,
 wstępnymi danych do projektu budżetu na 2022 r.,
 informacją o wykonanych zadaniach inwestycyjnych i remontach na drogach
powiatowych w roku 2021 oraz informacji dotyczących przygotowania do sezonu
zimowego,
 informacją o remontach i inwestycjach przeprowadzonych w roku 2021 na obiektach
będących w zasobie Powiatu Gołdapskiego oraz o pozyskanych środkach zewnętrznych
oraz ich wykorzystaniu w porównaniu do roku poprzedniego.
3. Zarząd opracował projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:
 przystąpienia do realizacji inwestycji pn. „Przebudowa ulic: Lipowej (4816N),
1-go Maja (4820N),Jeziorowej (4808N) w Gołdapi”,
 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2021–2037
– 2 projekty,
 zmian budżetu powiatu w roku 2021 r. - 2 projekty,
 ustalenia na rok 2022 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego
przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie
odstąpienia od usunięcia pojazdu,
 ustalenia wynagrodzenia Starosty Gołdapskiego.
Starosta Pani Marzanna Wardziejewska poinformowała, że w dniu 21 października 2021 roku
Rada Powiatu w Gołdapi podjęła 4 uchwały, których projekty opracował: Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Gołdap - 1 projekt uchwały, Starszy Specjalista ds. Zdrowia i Pomocy
Społecznej – 1 projekt uchwały, Wydział Finansowy – 2 projekty uchwał. Powyższe uchwały
zostały przekazane Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Wojewodzie Warmińsko
– Mazurskiemu w celu poddania kontroli zgodności z prawem oraz publikacji. Uchwały zostały
zrealizowane zgodnie z ich treścią. Szczegółowa informacja dostępna jest w Biurze Rady
i Zarządu Powiatu.
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Starosta Pani Marzanna Wardziejewska poinformowała, że uczestniczyła w następujących
przedsięwzięciach:
1. 25 października 2021 r. w wideokonferencji Konwentu Powiatów Województwa
Warmińsko – Mazurskiego;
2. 2 listopada 2021 r. w wideokonferencji Konwentu Powiatów Województwa Warmińsko –
Mazurskiego;
3. 3 i 6 listopada 2021 r. w uroczystych Obchodach Święta Myśliwych ,, Hubertus’’;
4. 5 listopada 2021 r. w balu maturalnym zorganizowanym przez Zespół Szkół Zawodowych
w Gołdapi;
5. 8 listopada 2021 r. w wideokonferencji Konwentu Powiatów Województwa Warmińsko –
Mazurskiego;
6. 10 listopada 2021 r. w Obchodach 103. rocznicy Odzyskania Niepodległości;
7. 11 listopada 2021 r. w ósmej edycji Sztafety 11.11.11.11.11;
8. 15 listopada 2021 r. w wideokonferencji Konwentu Powiatów Województwa Warmińsko –
Mazurskiego;
9. 17 listopada 2021 r. w spotkaniu z Panem Piotrem Kujawą dyrektorem ds. rozwoju relacji
społecznych Banku Gospodarstwa Krajowego;
10. 18 - 19 listopada 2021 r. w Konwencie Powiatów Województwa Warmińsko –
Mazurskiego w Kętrzynie;
11. 20 listopada 2021 r. w uroczystości Jubileuszu 20 – lecia Zespołu Budzewiaki
w Budrach;
12. 23 listopada 2021 r. w wideokonferencji Konwentu Powiatów Województwa Warmińsko
– Mazurskiego.
Przewodnicząca Rady Pani Alicja Iwaniuk przeszła do realizacji kolejnego punktu.

Ad. 6
Przewodniczący Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej Pan Marek Kuskowski
poinformował, iż posiedzenia Komisji Stałych Rady Powiatu odbyły się w dniach
5 oraz 23 listopada br. Przewodniczący przedstawił opinie Komisji Stałych Rady Powiatu
do materiałów będących przedmiotem posiedzeń Sesji Rady Powiatu. Przewodniczący Komisji
Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska,
Zdrowia,

Oświaty

i

Polityki

Społecznej

Pan

Marek

Kuskowski

poinformował,

że komisja wniosków nie wypracowała /informacja w załączeniu- zał. nr 4 do protokołu/.
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Przewodnicząca Rady Pani Alicja Iwaniuk przeszła do realizacji kolejnego punktu.

Ad. 7
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień-Kisielewska
przedstawiła informację o wykonanych zadaniach inwestycyjnych i remontach na drogach
powiatowych w roku 2021 oraz informacji dotyczących przygotowania do sezonu zimowego.
/informacja w załączeniu – zał. nr 5 do protokołu/.

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Alicja Iwaniuk poinformowała, że informację
o wykonanych zadaniach inwestycyjnych i remontach na drogach powiatowych w roku 2021
oraz informacji dotyczących przygotowania do sezonu zimowego zostały szczegółowo
przedstawione przez Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Panią Sylwię WrzesieńKisielewska na posiedzeniu Komisji Stałej Rady Powiatu.
Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionej informacji.
Pytań nie zgłoszono.
Rada Powiatu zapoznała się z informacją o wykonanych zadaniach inwestycyjnych
i remontach na drogach powiatowych w roku 2021 oraz informacji dotyczących
przygotowania do sezonu zimowego.

Ad. 8
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień-Kisielewska, Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi Pan Wojciech Hołdyński oraz Dyrektor Powiatowego
Centrum Rodzinie w Gołdapi przedstawili informację o remontach i inwestycjach
przeprowadzonych w roku 2021 na obiektach będących w zasobie Powiatu Gołdapskiego
oraz o pozyskanych środkach zewnętrznych oraz ich wykorzystaniu w porównaniu do roku
poprzedniego /informacja w załączeniu – zał. nr 6, 7, 8 do protokołu/.
Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Alicja Iwaniuk poinformowała, że informację o remontach
i inwestycjach przeprowadzonych w roku 2021 na obiektach będących w zasobie Powiatu
Gołdapskiego oraz o pozyskanych środkach zewnętrznych oraz ich wykorzystaniu
w porównaniu do roku poprzedniego zostały szczegółowo przedstawione przez Dyrektorów
jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego na posiedzeniu Komisji Stałej Rady
Powiatu.
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Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionych informacji.
Pytań nie zgłoszono.
Rada Powiatu zapoznała się z informacją o remontach i inwestycjach przeprowadzonych
w roku 2021 na obiektach będących w zasobie Powiatu Gołdapskiego oraz o pozyskanych
środkach zewnętrznych oraz ich wykorzystaniu w porównaniu do roku poprzedniego.

Ad. 9a
Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Pani Marta Wiszniewska przedstawiła projekt
uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia na rok 2022 wysokości opłat za usunięcie pojazdu
z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych
w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu /projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu – zał. nr 9
do protokołu/.

Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Pani Marta Wiszniewska poinformowała,
że zgodnie z art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym
rada powiatu corocznie ustala wysokość opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów
usuniętych z drogi w myśl art. 130a ust. 1 i 2 cyt. ustawy. Ustalone przez radę powiatu stawki
nie mogą być wyższe niż maksymalne stawki opłat, które ogłaszane są na każdy
rok kalendarzowy przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych w drodze
obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
Maksymalne stawki opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu
strzeżonym obowiązujących w 2022 zostały obwieszczone w Monitorze Polskim.
Ustala się stawki za usunięcie pojazdu z drogi na koszt właściciela w wysokości: - rower
lub motorower 120 zł; motocykl 250 zł; pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t
540 zł; - pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t 670 zł; - pojazd
o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t 950 zł; - pojazd o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 16 t 1400 zł; - pojazd przewożący materiały niebezpieczne 1700 zł; hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego 120 zł. Ustala się stawki opłat
za przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdu usuniętego z drogi na koszt właściciela,
za każdą dobę w wysokości: - rower lub motorower 20 zł; - motocykl 30 zł; - pojazd
o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t 43 zł; - pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej
powyżej 3,5 t do 7,5 t 55 zł; - pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t
80 zł; - pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16t 150 zł; - pojazd przewożący
materiały niebezpieczne 220 zł; - hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego
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20 zł. Wysokość kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu
a następnie odstąpienia od jego usunięcia, do których pokrycia jest zobowiązany właściciel
pojazdu, ustala się w wysokości 50% opłaty powyżej określonej, uwzględniając rodzaj pojazdu.
Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu.
Pytań nie zgłoszono.
Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie.
Głosowano w sprawie:
ustalenia na rok 2022 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie
na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia
pojazdu.
Wyniki głosowania:
ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 7
Wyniki imienne:
ZA (8)
Andrzej Ciołek, Alicja Anna Iwaniuk, Marek Kuskowski, Grażyna Barbara Senda, Karol
Szablak, Wioletta Tomaszewska-Walc, Marzanna Marianna Wardziejewska, Stanisław
Wójtowicz
NIEOBECNI (7)
Józef Dominiuk, Jarosław Wiktor Dzienis, Anna Falińska, Wacław Grenda, Małgorzata
Marianna Kuliś, Leszek Retel, Piotr Wasilewski

Ad. 9b
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 10 do protokołu/.

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że w wieloletniej prognozie
finansowej urealnia się poszczególne wartości zgodnie z uchwałą w sprawie zmian budżetu
w 2021 r. Proponuje się pokrycie deficytu budżetu powiatu w wysokości 5 209 318,10 zł
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
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960 144,30 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,
wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych
ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach
oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację
programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości
4 249 173,80 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:
3 241 578,42 zł planuje się przeznaczyć na sfinansowanie deficytu w 2021 roku
oraz 991 000,00 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. Wieloletnia prognoza finansowa odzwierciedla aktualny stan
budżetu powiatu po dokonanych zmianach: Plan dochodów zwiększa się o kwotę 265 643,50
zł i po zmianach wynosi 37 560 712,22 zł. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 265 643,50 zł
i po zmianach wynosi 42 770 030,32 zł. Deficyt budżetu wynosi 5 209 318,10 zł. Przychody
wynoszą 5 209 318,10 zł. Rozchody 0,00 zł.
Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu?
Pytań nie zgłoszono.
Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie.
Głosowano w sprawie:
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2021–2037.
Wyniki głosowania:
ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 7
Wyniki imienne:
ZA (8)
Andrzej Ciołek, Alicja Anna Iwaniuk, Marek Kuskowski, Grażyna Barbara Senda, Karol
Szablak, Wioletta Tomaszewska-Walc, Marzanna Marianna Wardziejewska, Stanisław
Wójtowicz
NIEOBECNI (7)
Józef Dominiuk, Jarosław Wiktor Dzienis, Anna Falińska, Wacław Grenda, Małgorzata
Marianna Kuliś, Leszek Retel, Piotr Wasilewski
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Ad. 9c
Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu
w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2021 /projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu – zał. nr
11 do protokołu/.

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że dochody w Starostwie
Powiatowym w Gołdapi w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” dokonuje się zmniejszenia
planu dochodów o kwotę 3 658,80 celem urealnienia do prognozowanego wykonania w 2021
roku. W rozdziale 75045 „Kwalifikacja wojskowa” dokonuje się zmniejszenia planu
finansowego dochodów o kwotę 2 317,20 zł zgodnie z decyzją FK 209A/2021 z dnia 2 listopada
2021 roku i korektą decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 209/2021 z dnia
10 sierpnia 2021 roku. W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”
dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę 192 100,00 zł, w związku
z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 346/2021 z dnia 28 października 2021
r. oraz dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę 1 163,00 zł, w związku
z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 328/2021 z dnia 14 października 2021
r. o zmianie planu dotacji celowych. W rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” dokonuje się
zwiększenia planu dochodów o kwotę 14 000,00 zł, w związku z decyzją Wojewody
Warmińsko – Mazurskiego nr FK 324/2021 z dnia 18 października 2021 r. na realizację zadań
wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji
uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 –
2024 - „Aktywna Tablica”. W rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne
oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” dokonuje
się zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę 51 018,00 zł, zgodnie z decyzjami
Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 341/2021 z dnia 19 października 2021 roku
oraz nr FK 406/2021 z dnia 12 listopada 2021 roku. W rozdziale 85326 „Fundusz
Solidarnościowy” dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę 1 938,50 zł
jako dochód z obsługi Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej oraz Opieki
Wytchnieniowej. W Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi w rozdziale
85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” dokonuje się zwiększenia planu
finansowego dochodów o kwotę 4 579,00 zł, oraz w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe
specjalne” dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę 6 689,00 zł
w związku z refundacją z Powiatowego Urzędu Pracy. W Liceum Ogólnokształcącym
w Gołdapi w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” dokonuje się zwiększenia planu
dochodów o kwotę 132,00 zł. Jest to wypracowany dochód za wywóz śmieci. Plan dochodów
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budżetu powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 265 643,50 zł. W Starostwie Powiatowym
w Gołdapi w rozdziałach 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” oraz 71095
„Pozostała działalność” dokonuje się przesunięcia w ramach posiadanych środków w celu
prawidłowej realizacji zadań. W rozdziale 75019 „Rady powiatów” dokonuje się zwiększenia
planu wydatków o kwotę per saldo 10 000,00 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia
środków na zakup artykułów biurowych w tym tabletów. Pozostałe zmiany dotyczą
przesunięcia w ramach posiadanych środków w celu prawidłowej realizacji zadań. W rozdziale
75020 „Starostwa powiatowe” dokonuje się przesunięcia w ramach posiadanych środków
w celu prawidłowej realizacji zadań. W rozdziale 75045 „Kwalifikacja wojskowa” dokonuje
się zmniejszenia planu finansowego wydatków o kwotę 2 317,20 zł zgodnie z decyzją
FK 209A/2021 z dnia 2 listopada 2021 roku i korektą decyzji Wojewody Warmińsko –
Mazurskiego nr FK 209/2021 z dnia 10 sierpnia 2021 roku. Kwota ta nie zostanie wydatkowana
w 2021 roku na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.
W rozdziałach: 75212 „Pozostałe wydatki obronne”, 75414 „Obrona cywilna” oraz 75421
„Zarządzanie kryzysowe” dokonuje się przesunięcia w ramach posiadanych środków w celu
prawidłowej realizacji zadań. W rozdziale 75295 „Pozostała działalność” dokonuje
się zwiększenia planu wydatków o kwotę 441,20 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia
środków na zwrot części dotacji celowej w związku ze złożeniem końcowego sprawozdania
z realizacji Projektu „Informatyczne zielone garnizony”. W rozdziale 80195 „Pozostała
działalność” dokonuje się zmniejszenia planu finansowego wydatków o kwotę 57 019,00 zł,
w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki oświatowe. W Zespole Szkół
Zawodowych w Gołdapi w dziale 80115 „Technika” dokonuje się zwiększenia planu
finansowego wydatków bieżących o kwotę per saldo 39 949,00 zł w celu zabezpieczenia
środków na wydatki oświatowe w tym na wypłaty wynagrodzeń oraz na zwiększenie środków
o kwotę 18 519,00 zł na realizację zadnia pn.: „Adaptacja części strychu na archiwum
w budynku nr 1 ZSZ w Gołdapi”. W rozdziale 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia” dokonuje
się zmniejszenia planu finansowego wydatków o kwotę per saldo 21 430,00 zł. W rozdziale
80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” , 80152 „Realizacja zadań wymagających
stosowania specjalnej organizacji nauki …” oraz w 80195 „Pozostała działalność” dokonuje
się przesunięcia środków w ramach posiadanego planu finansowych w celu prawidłowej
realizacji zadań. W Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi w dziale
801 „Oświata i wychowanie” oraz w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” dokonuje
się zwiększenia planu wydatków o wypracowane dochody w kwocie 11 268,00 zł oraz
dokonuje się przesunięcia w ramach posiadanych środków w związku z koniecznością
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zabezpieczenia środków na wydatki oświatowe w tym wypłaty wynagrodzeń. W Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi w rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne
oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” dokonuje
się zmniejszenia planu finansowego wydatków o kwotę 390,60 zł, zgodnie z decyzją Wojewody
Warmińsko – Mazurskiego nr FK 341/2021 z dnia 19 października 2021 roku. W rozdziale
85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” dokonuje się zwiększenia planu finansowego
wydatków o kwotę 1 938,50 zł na koszty obsługi Asystenta Osobistego Osoby
Niepełnosprawnej oraz Opieki Wytchnieniowej. W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Gołdapi w rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie
specjalistyczne” zwiększa się plan wydatków o kwotę 28 500,00 zł w związku z koniecznością
zabezpieczenia środków na wydatki oświatowe w tym wypłaty wynagrodzeń. W Liceum
Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Gołdapi w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące”
dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę per saldo 10 923,00 zł w związku
z

koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki oświatowe w tym na nauczanie

indywidualne. W rozdziale 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego
gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących” dokonuje się
zmniejszenia planu wydatków o kwotę 891,00 zł. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Gołdapi
w rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” dokonuje się zwiększenia planu finansowego
wydatków o kwotę 51 408,60 zł, zgodnie z decyzjami Wojewody Warmińsko – Mazurskiego
w 2021 roku. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia w ramach posiadanych środków w celu
prawidłowej realizacji zadań. W rozdziale 85333 ,,Powiatowe urzędy pracy” dokonuje
się przesunięcia środków w ramach posiadanego planu finansowych w celu prawidłowej
realizacji zadań. W Zarządzie Dróg Powiatowych w Gołdapi w rozdziale 60014 „Drogi
publiczne powiatowe” dokonuje się 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 wydatków o kwotę 193 263,00 zł zgodnie

z decyzjami Wojewody Warmińsko – Mazurskiego o zmianie planu dotacji celowych.
Plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę per saldo 265 643,50 zł. Plan dochodów zwiększa
się o kwotę 265 643,50 zł i po zmianach wynosi 37 560 712,22 zł. Plan wydatków zwiększa
się o kwotę 265 643,50 zł i po zmianach wynosi 42 770 030,32 zł. Deficyt budżetu wynosi
5 209 318,10 zł. Przychody wynoszą 5 209 318,10 zł. Rozchody 0,00 zł.
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Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu?
Pytań nie zgłoszono.
Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie.
Głosowano w sprawie:
zmian budżetu powiatu w roku 2021.
Wyniki głosowania:
ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 7
Wyniki imienne:
ZA (8)
Andrzej Ciołek, Alicja Anna Iwaniuk, Marek Kuskowski, Grażyna Barbara Senda, Karol
Szablak, Wioletta Tomaszewska-Walc, Marzanna Marianna Wardziejewska, Stanisław
Wójtowicz
NIEOBECNI (7)
Józef Dominiuk, Jarosław Wiktor Dzienis, Anna Falińska, Wacław Grenda, Małgorzata
Marianna Kuliś, Leszek Retel, Piotr Wasilewski

Ad. 9d
Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
ustalenia wynagrodzenia Starosty Gołdapskiego /projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu- zał. nr 12
do protokołu/.

Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek poinformował, że ustala się miesięczne wynagrodzenie
Staroście Gołdapskiemu w następującej wysokości: Wynagradzanie zasadnicze -8 200,00 zł,
Dodatek funkcyjny – 2 520,00 zł, Dodatek specjalny – 30% sumy wynagrodzenia zasadniczego
i funkcyjnego – 3 216,00 zł, Dodatek za wieloletnią pracę- 20% wynagrodzenia - 1 640,00 zł.
Ponadto Staroście zgodnie z właściwymi przepisami przysługują: nagrody jubileuszowe
i dodatkowe wynagrodzenie roczne. Traci moc Uchwała Nr I/7/2018 Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Gołdapskiego.
Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek dodał, że z dniem 1 listopada 2021 r. weszło w życie
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania
pracowników samorządowych, które zmienia dotychczasowe stawki maksymalnego poziomu
wynagrodzenia zasadniczego osób pełniących funkcje zarządzające w jednostkach samorządu
terytorialnego oraz na podstawie ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy
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o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych
innych ustaw. Niezbędne jest zatem ustalenie wynagrodzenia Starosty Gołdapskiego
w wysokości zgodnej z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, tj. zagwarantowanie
minimalnego poziomu wynagrodzenia

miesięcznego

Starosty zgodnie z

zapisami

art. 11 ww. ustawy. Ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu
osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw określa
również, że przepisy ustaw zmienianych mają zastosowanie do ustalania wysokości
wynagrodzeń, diet, i uposażeń należnych od dnia 1 sierpnia 2021 r. W związku z powyższym
podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu?
Pytań nie zgłoszono.
Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie.
Głosowano w sprawie:
ustalenia wynagrodzenia Starosty Gołdapskiego.
Wyniki głosowania:
ZA: 4, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 7
Wyniki imienne:
ZA (4)
Andrzej Ciołek, Alicja Anna Iwaniuk, Grażyna Barbara Senda, Stanisław Wójtowicz
PRZECIW (3)
Marek Kuskowski, Karol Szablak, Wioletta Tomaszewska-Walc
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Marzanna Marianna Wardziejewska
NIEOBECNI (7)
Józef Dominiuk, Jarosław Wiktor Dzienis, Anna Falińska, Wacław Grenda, Małgorzata
Marianna Kuliś, Leszek Retel, Piotr Wasilewski

Ad. 10
Interpelacje Radnych nie zgłoszono
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Ad. 11
Zapytania Radnych nie zgłoszono

Ad. 12
Wniosków i oświadczeń Radnych nie zgłoszono.

Ad. 13
Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje i wnioski Radnych nie zgłoszono.

Ad. 14
Odpowiedzi na zgłoszone wnioski Komisji Stałych Rady nie zgłoszono.

Ad. 15
Starosta Pani Marzanna Wardziejewska poinformowała, że w związku z rozprzestrzenianiem
się Covid-19 w powiecie gołdapskim w izolacji przebywa 150 osób, a według najnowszych
informacji z godz. 10.30 na kwarantannie przebywało 427 osób. Dzienna ilość wykonanych
testów wynosi 70.

Ad. 16
Wolnych wniosków nie zgłoszono.

Ad. 17
Głosu wolnego nie zabrano.

Ad. 18
Przewodnicząca Rady Pani Alicja Iwaniuk podziękowała Radnym za pracę. Zamknęła obrady
XLV (45) Sesji Rady Powiatu.
Na tym protokół zakończono.
Protokół składa się z 16 stron kolejno ponumerowanych.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi

Alicja Anna Iwaniuk
Protokołowała: Monika Bruszewska, 25.11.2021 r.
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