
Protokół  z CI  (IOI)  posiedzenia

Zarządu  Powiatu  w Gołdapi.

w dniu 12 $cznia  2022 roku

godz.  090o- 092'

Ad.l

Starosta  stwierdziła  quorum  pozwalające  na  podejmowanie  prawomocnych  decyzji

3 członków zarządu  /lista obecności w zał4czeniu - zał. nr ] do protokołu/, otworzył CI (101)
posiedzenie  Zarządu  Powiatu  /porządek  obrad  w załączemu-  zał. nr  2 do protokołu/.

Przewodnicząca  Zarządu  zapytała  czy  są uwagi  do przedstawionego  porządku  obrad?

Uwag  nie  zgłoszono.

Przewodnicząca  Zarządu  przeszła  do realizacji  kolejnego  punktu.

Ad.  2

Dyrektor  Zespołu  Placówek  Edukacyjno-Wychowawczych  w Gołdapi  Pani  Aru'ia  Kuskowska

przedstawiła  wniosek  w sprawie  dokonania  zmian  w planie  finansowym  wydatków  jednostki

na 2022  rok  /wniosek  w załączeniu- zał. nr 3 do protokołu/.

Dyrektor  Zespołu  Placówek  Edukacyjno-Wychowawczych  w Gołdapi  Pani  Anna  Kuskowska

poinformowała,  że w związku  z wpłynięciem  do placówki  wniosków  od rodziców  o objęcie

12 dzieci  w okresie  od stycznia  do czerwca  2022  roku  zajęciami  ruchowymi  w ramach

wczesnego  wspomagania  rozwoju  dzieci  od dnia  03.01.2022  roku.  Dyrektor  Zespołu  Placówek

Edukacyjno-Wychowawczych  w Gołdapi  Pani Anna  Kuskowska  zwróciła  się  z prośbą

o zwiększenie  planu  finansowego  wydatków  jednostki  na 2022  rok  w  rozdziale  80102  paragraf

4l70  ,Wynagrodzenia  bezosobowe".  Dyrektor  Zespołu  Placówek  Edukacyjno-

Wychowawczych  w Gołdapi  Pani  Anna  Kuskowska  dodała,  że przyjęcie  zmian  w budżecie

umożliwi  prawidłową  realizację  zadania.

Przewodnicząca  Zarządu  zapytała  czy  są pytania  do przedstawionego  wniosku?

Skarbnik  Powiatu  Pani  Bożena  Radzewicz  poinformowała,  że wniosek  dotyczy  zwiększenia

planu  finansowego  w  Zespole  Placówek  Edukacyjno-Wychowawczych  w Gołdapi  w  2022  roku

o kwotę  23 040 zł. We wniosku  nie wskazano  źródeł  finansowania.  W budżecie  powiatu

na 2022  r w terminie  wskazanym  przez  Zarząd  Powiatu  w uchwale  w sprawie  wytycznych
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do opracowaniaprojektu  budżetu  powiatu  gołdapskiego  na 2022  r orazw  projekcie  Wieloletniej

Prognozie  Finansowej  na lata 2022-2037  Pani Dyrektor  wnioskowała  o kwotę  78 400 zł

w  rozdziale  80102  Ę4170.  Plan  został  ostatecznie  ustalony  zgodnie  ze zmianą  przekazaną  przez

Panią  Dyrektor  ZPEW  w wysokości  70 000 zł. Obecnie  istnieje  realna  możliwość  na zawarcie

umów  do wysokości  posiadanego  planu.  Dnia  29 grudnia  2021 r Rada  Powiatu  podjęła  uchwałę

w sprawie  uchwalenia  budżetu  powiatu  gołdapskiego  na 2022  rok.  Należy  mieć  na uwadze

iż  już  przy  uchwalaniu  budżetu  jednostki  organizacyjne,  w  tym  oświatowe,  zgłaszały  znaczne

niedoszacowanie.  Niepewna  jest  sytuacja  oświaty  w  bieżącym  roku,  brak  decyzji  o ostatecznej

wysokości  subwencji.  W  Zespole  Placówek  Edukacyjno-Wychowawczych  obecnie

przy  projektowaniu  budżetu  prognozowana  subwencja  wynosiła  ok. 4114  000 zł, planowane

wydatki  bieżące  przekraczały  po pomniejszeniu  o wydatki  bieżące  o kwotę  1 822 593,96  zł.

Ostatecznie  plan  Zespołu  Placówek  Edukacyjno-Wychowawczych  został  pomniejszony

pismem  Zarządu  Powiatu  o kwotę  99  000  zł.  W  tych  okolicznościach  wskazane

jest  wstrzymanie  się od realizacji  powyższego  zadania  i ewentualne  rozważenie  możliwości

realizowania  go  w  terminie  późniejszym  bądź  w  ramach  programu  OKRO,

który  prawdopodobnie  będzie  realizowany.

Wicestarosta  Pan  Andrzej  Ciołek  poinformował,  że ze względu  na sytuację  finansową  nie  ma

możliwości  realizowaniatego  zadania,  które  jest  zadaniem  dodatkowym.  Istnieje  realna  szansa,

że dzięki  Ośrodkowi  Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczym,,Za  Życie"  w  przyszłości

uda się  wznowić  te zadanie.  Podjęcie  realizacji  w tej chwili  byłby  sytuacją  finansowo

niekomfortową.  Z punktu  widzenia  społecznego  dzieciom  jak  najbardziej  należy  się  pomoc

w  rehabilitacji.

Radna  Pani  Grażyna  Senda  poinformowała,  że rodzice  dzieci,  które  mają  te dolegliwości

czekają  na pomoc  w chwili  obecnej,  a także  w przyszłości.  Nawet  chwilowe  przerwanie

rehabilitacji  jest  bardzo  szkodliwe  dla dzieci.  Te zajęcia  są bardzo  potrzebnie  dla dzieci.

Wiedząc  jak  duże  są koszty  prywatnych  zajęć  tego  typu  Radna  Pani  Grażyna  Senda  oznajmiła,

że wniosek  uważa  za zasadny.

Starosta  Pani Marzanna  Wardziejewska  poinformowała,  że Członkowie  Zarządu  Powiatu

powiru'ii  przede  wszystkim  wziąć  pod  uwagę  uchwalony  budżet  na 2022  rok.  Podobnie  jak  Pani

Skarbnik  uważa,  że Dyrektor  Zespołu  Placówek  Edukacyjno-Wychowawczych  w Gołdapi

Pani  Anna  Kuskowska  powinna  przeanalizować  czy w ramach  środków  własnych  jednostka
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może  samodzielnie  sfinansować  te zadanie.  Wszystko  wskazuje,  że zostaną  przyznane  środki

z Programu  Za  życiem  i dzieci  na pewno  uzyskają  pomoc.

Dyrektor  Zespołu  Placówek  Edukacyjno-Wychowawczych  w Gołdapi  Pani  Anna  Kuskowska

zapytała  czy  można  rozważyć  przyznania  środków  na to zadanie,  chociażby  w niższej  kwocie.

W  momencie  wprowadzenia  programu  Za  Życiem  przyznana  kwota  automatycznie

się pomniejszy.  Pozwoli  to na zabezpieczenie  wszystkich  dzieci,  które  potrzebują  tych  zajęć.

Byłoby  to wyjście  naprzeciw  potrzebom  społeczeństwa.

Skarbnik  Powiatu  Pani  Bożena  Radzewicz  poinformowała,  że w określonym  planie  finansowy

zaangażowane  są wszystkie  środki  w ramach  tego  rozdziału  i paragrafu.  Wiedząc,  że OKRO

nadal  będzie  realizowane  istnieje  możliwość  kontynuowania  zadania  z planu  finansowego,

który  już  jest  w  posiadaniu  jednostki.

Dyrektor  Zespołu  Placówek  Edukacyjno-Wychowawczych  w Gołdapi  Pani  Aru'ia  Kuskowska

zapytała  czy  na ten  moment  można  objąć  dzieci  zajęciami  w ramach  posiadanych  środków.

Skarbnik  Powiatu  Pani  Bożena  Radzewicz  odpowiedziała,  że w ramach  posiadanych  środków

jest  to jak  najbardziej  możliwe.

Dyrektor  Zespołu  Placówek  Edukacyjno-Wychowawczych  w Gołdapi  Pani  Anna  Kuskowska

poinformowała,  że  zajęcia  do  otrzymania  finansowania  z Ośrodka  Koordynacyjno-

Rehabilitacyjno-Opiekuńczym  ,,Za  Życie"  odbywać  się będą  w ramach  środków  własnych

jednostki.  Jest to bardzo  rozsądne  rozwiązanie  i zadowoli  społeczeństwo.

Skarbnik  Powiatu  Pani  Bożena  Radzewicz  poinformowała,  że to Zarząd  Powiatu  podejmie

ostateczną  decyzję.  Podkreśliła,  że w ubiegłym  roku  była  trudna  sytuacja  w spięciu  budżetu,

bieżący  rok  może  być jeszcze  trudniejszy.  Zaangażowanie  dyrektorów  oświatowych

w realizację  wydatków  musi  być  jeszcze  bardziej  elastyczne.  Należy  bacznie  obserwować

i minimalizować  wydatki  oraz  szukać  zewnętrznych  źródeł  finansowania.

Starosta  Pani Marzanna  Wardziejewska  przyznała,  ze wszystkie  jednostki  powinny  być

powściągliwie.  Ubiegły  rok  pokazał,  że subwencja  jest  znacznie  niższa  niż  potrzeby.  Jeżeli
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w  ramach  ju;ł  przyznanych  środków  jest  możliwość  zapewnienia  dzieciom  opieki  i rehabilitacji

do momentu wejścia w program dofinansowujący  to nale,ży pod3ąć te działania.

Więcej  pytań  nie  zgłoszono.

Przewodnicząca  Zarządu  przeprowadziła  głosowanie.

Zarząd  Powiatu  1 głosem  za przy  3 osobach  sprzeciw  negatywnie  rozparzył  wniosek

w sprawie  dokonania  zmian  w planie  finansowym  wydatków  jednostki  na  2022  rok.

Ad.  3a

Skarbnik  Powiatu  Pani Bożena  Radzewicz  przedstawiła  projekt  uchwały  w sprawie  planu

finansowego  zadań  z zakresu  administracji  rządowej  oraz  innych  zadań  zleconych  powiatowi

odrębnymi  ustawarni wroku 2022 /pro4ektuchwały  Zarządu Powiatu wzałączerriu-zał.  nr 4 do protokołul.
Skarbnik  Powiatu  Pani  Bożena  Radzewicz  poinformowała,  że ustawa  o finansach  publicznych

z dnia  27 sierpnia  2009  roku  obliguje  Zarząd  Powiatu  do opracowania  planu  finansowego  zadań

z zakresu  administracji  rządowej  w terminie  21 dni od dnia  podjęcia  uchwały  budżetowej.

W związku  z faktem,  że budżet  jednostki  samorządu  terytorialnego  wykonuje  jej zarząd,

podjęcie  uchwały  w  tym  zakresie  jest  spełnieniem  powyższego  wymogu.

Przewodnicząca  Zarządu  zapytała  czy  są pytania  do przedstawionego  projektu  uchwały

Zarządu  Powiatu?

Pytań  nie  zgłoszono.

Przewodnicząca  Zarządu  przeprowadziła  głosowanie.

Zarząd  Powiatu  jednogłośnie  podjął  uchwałę  Zarządu  Powiatu  w  sprawie  planu

finansowego  zadań  z zakresu  administracji  rządowej  oraz  innych  zadań  z1econych

powiatowi  odrębnymi  ustawami  w roku  2022.

Ad.  3b

Główny  specjalista  ds. zdrowia  ipomocy  społecznej  Pani  Magdalena  Mackiewicz  przedstawiła

projekt  uchwały  w sprawie  ustalenia  na 2022  rok  planu  dofinansowania  form  doskonalenia

zawodowego  nauczycieli  szkół  i placówek  oświatowych,  dla  których  organem  prowadzącym

jest  Powiat  Gołdapski  /projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  w  załączeniu-  zał.  nr  5 do  protokołu/.
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Główny  specjalista  ds.  zdrowia  i pomocy  społecznej  Pani  Magdalena  Mackiewicz

poinformowała,  że organ  prowadzący  opracowuje  na  każdy  rok  budżetowy  plan

dofinansowania  form  doskonalenia  zawodowego  nauczycieli  w porozumieniu  z dyrektorami

placówek  oświatowych.  Środki  na pokrycie  w roku  2022 dofinansowania  doskonalenia

zawodowego  nauczycieli  zostały  zaplanowane  w  budżecie  powiatu  gołdapskiego.

Przewodnicząca  Zarządu  zapytała  czy są pytania  do przedstawionego  projektu  uchwały

Zarządu  Powiatu?

Pytań  nie  zgłoszono.

Przewodnicząca  Zarządu  przeprowadziła  głosowanie.

Zarząd  Powiatu  jednoglośnie  podjąl  uchwałę  Zarządu  Powiatu  w sprawie  ustalenia

na 2022  rok  planu  dofinansowania  form  doskonalenia  zawodowego  nauczycie4i  szkół

i placówek  oświatowych,  dla  których  organem  prowadzącym  jest  Powiat  Gołdapski.

Ad.  4

Naczelnik  Wydziału  Promocji  i Rozwoju  Powiatu  w Gołdapi  Pani  Wioletta  Anuszkiewicz

przedstawiła  wniosek  w sprawie  ogłoszenia  otwartego  konkursu  ofert  na realizację  w formie

wsparcia  zadań  publicznych  Powiatu  Gołdapskiego  w 2022  roku  /wniosek  w załączeniu-  zał. nr 6

do  protokołu}

Naczelnik  Wydziału  Promocji  i Rozwoju  Powiatu  w Gołdapi  Pani Wioletta  Anuszkiewicz

poinformowała,  żeZarząd  Powiatu  w  Gołdapi  na  podstawie  art.  13 ustawy  z dnia

24 kwietnia  2003 r. o działalności  pożytku  publicznego  i o wolontariacie  oraz  Uchwały

Nr  XLI/201/2021  Rady  Powiatu  w Gołdapi  z dnia  30 września  2021 r. w sprawie  przyjęcia

,,Programu  współpracy  powiatu  gołdapskiego  z organizacjami  pozarządowymi

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

i o wolontariacie",  na rok  2022;  Ogłasza  otwarty  konkurs  ofert  na realizację  w  formie  wsparcia

zadań  publicznych  Powiatu  Gołdapskiego  w 2022  r. z zakresu:  Kultura,  sztuka,  ochrona  dóbr

kultury  i tradycji,  dziedzictwo  historyczno  - kulturowe  w tym  mniejszości  narodowych

8 000 zł, Upowszechnianie  kultury  fizycznej  i sportu  oraz  ratownictwa  i ochrony  ludności

7 000 zł, Nauka,  edukacja,  oświata,  wychowanie  i działania  na rzecz  integracji  europejskiej

oraz rozwijanie  kontaktów  i współpraca  między  społecznościami  - 7 000 zł, Promocja

i organizacja  wolontariatu  oraz  działalność  wspomagająca  rozwój  wspólnot  i społeczności
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lokalnych-5  000zł.Edukacjaekologiczna-5  000zł,Krajoznawstwoorazwypoczynekdzieci

imłodzie$  -  2 000 zł, Wspieranie działalności Centrum Wspierania Aktywności  Społecznej-
5 000 zł, Działalność  charytatywna  na rzecz  młodzieży  z terenu  powiatu  gołdapskiego

podejmującej  studia  wyż:sze - 6 000 zł, przez  organizacje  pozarządowe  oraz podmioty

wymienione  w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności  pożytku  publicznego  i o wolontariacie.

W  konkursie  mogą  brać  udział  organizacje  pozarządowe  oraz  podmioty  wymieni

i o wolontariacie.  Oferty  dotyczące  wspierania  realizacji  publicznych  zadań  powiatu  należ'y

złożyć  do 8 lutego  2022  r. w  Biurze  Obsługi  Mieszkańców  Starostwa  Powiatowego  w Gołdapi,

ul. Krótkal,  19-500  Gołdap,  w  zamkniętejiopisanej  kopercie.  0  zachowaniu  terminu  decyduje

data  wpływu  oferty  do Starostwa.

Przewodnicząca  Zarządu  zapytała  czy  są  pytania  do przedstawionego  wniosku?

Pytań  nie  zgłoszono.

Przewodnicząca  Zarządu  przeprowadziła  głosowanie.

Zarząd  Powiatu  jednogłośnie  pozytywnie  rozparzył  wniosek  w sprawie  z ogłoszenia

otwartego  konkursu  ofert  na realizację  w formie  wsparcia  zadań  publicznych  Powiatu

Gołdapskiego  w 2022  roku.

Ad.  5

Spraw  bieżących  nie zgłoszono.

Ad.  6

Wolne  wniosków  nie  zgłoszono.

Ad.  7

Przewodnicząca  Zarządu  podziękowała  Członkom  Zarządu  za pracę.  Zamknął  CI (10l)

posiedzenie  Zarządu  Powiatu.

Na  tym  protokół  zakończono.

Protokół  składa  się  z 7 stron  kolejno  ponumerowanych.
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ariama

Wardzźejewska

Członkowie  Zarządu:

1. Andrzej  Ciołek...

2. Grażyna  Barbara  S :L***.a*
3. Stanisław  Wójtowicz.

Protokołowała:  Monika  Bniszewska  12.01.2022  r.


