
Protokół  z CII  (102)  posiedzenia

Zarządu  Powiatu  w Gołdapi.

w dniu  19  $cznia  2022 roku

godz.  090o- 0943

Ad.l

Starosta  stwierdziła  quorum  pozwalające  na  podejmowanie  prawomocnych  decyzji

- 3 członków  zarządu  /lista obecności w załączenźu - zał. nr I do protokoW  otworzył  CII  (102)

posiedzenie  Zarządu  Powiatu  Iporządek  obrad  w załączerńu-  zał.  nr  2 do  protokołul.

Przewodnicząca  Zarządu  zapytała  czy są uwagi  do przedstawionego  porządku  obrad?

Uwag  nie  zgłoszono.

Przewodnicząca  Zarządu  przeszła  do realizacji  kolejnego  punktu.

Ad.  2

Przewodnicząca  Zarządu  poinformowała,  iż protokoły  z XCIX  (99), C (100),  CI (lOl)

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

Zapytała  czy  Członkowie  Zarządu  mają  uzupełnienia  bądź  sprostowania  do protokołu.

Wicestarosta  Pan  Andrzej  Ciołek  zapytał  czy  uwaga  redakcyjna,  którą  zgłaszał  do Biura  Rady

została  uwzględniona.

Starszy  Inspektor  Biura  Rady  i Zarządu  Powiatu  Pani  Monika  Bruszewska  odpowiedziała,

że uwagi  do protokołu  zostały  uwzględnione.

Więcej  uwag  nie  zgłoszono.

Przewodnicząca  przeprowadziła  głosowanie.

Zarząd  Powiatu  jednogłośnie  przyjął  protokoły  z XCIX  (99),  C (100),  CI  (10I)  posiedzenia

Zarządu  Powiatu.

Ad.  3

Wiceprezes  GoldMedica  Sp.  z o.o.  Pan  Tadeusz  Myśliwiec  przedstawił  informacja

z działalności  GoldMedica  Sp. z o.o. w Gołdapi  /informacja w załączeniu- zał. nr 3 do protokołu/.
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Przewodnicząca  Zarządu  przywitała  nowego  Prezesa  Gold  Medica  Sp. z o.o. w Gołdapi

Pana  Mariusza  Szuberta.

Prezes  GoldMedica  Sp. z o.o. w Gołdapi  Pan  Mariusz  Szubert  poinformował,  że od Il  stycznia

pełni  funkcję  prezesa  spółki  GoldMedica.  Doświadczenie  zawodowe  jako  kadra  zarządzająca

posiada  od 2003 roku.  W dniu  Il  stycznia  spotkał  się z kadrą,  Starostą  oraz  Wicestarostą.

Kolejne  dni  były  poświęcone  poznawaniu  jednostki.  Podsumowanie  działalności  jednostki

za rok 2021 jest w trakcie  bilansowania  umów  z Narodowym  Funduszem  Zdrowia.

Na ten moment  zakończony  jest  proces  związany  z aneksowanie  umów  na rok 2022.

Od zeszłego  roku  szpital  jest  poza  siecią  szpitali,  funkcjonuje  w  różnych  rodzajach  świadczeń

medycznych.  Ten  profil  należy  kontynuować,  ale zastanowić  się  w szczególności  nad  rodzajem

leczenia  szpitalnego,  jak  ma wyglądać  oferta  placówki,  co może  przedstawić  w zakresie  tej

oferty  dla społeczności  lokalnej.  Należy  wyjść  naprzeciw  mieszkańcom  i zorganizować

spotkanie  ze środowiskiem  i z reprezentantami  społeczności  lokalnej.  Prezes GoldMedica

Sp. z o.o. w Gołdapi  Pan Mariusz  Szubert  dodał,  że to bardzo  ważny  moment  żeby  spotkać

się z partnerami  społecznymi,  wysłuchać  ich  oczekiwań  być  może  również  propozycji  i znaleźć

taką  płaszczyznę  do dobrej  dyskusji  na temat  przyszłości  szpitala  w Gołdapi.  Powstał

także  plan spotkania  ze środowiskiem  medycznym,  lekarskim,  z kadrą  która  wcześniej

współpracowała  zjednostką.  Ten  rok  jest  kolejnym  rokiem  szczególnym,  w którym  obowiązuje

ogłoszony  stan  epidemii.  Przed  nami  V fala.  Placówka  musi  być  przygotowana  do tej sytuacji.

GoldMedica  jako  jeden  z punktów  realizuje  program  szczepień  przeciwko  COVID.

Należy  omówić  kwestię  planowanych  inwestycji,  ponieważ  są poważne  projekty,  w których

znajduje  się  część remontowa,  inwestycyjna  ale także  bardzo  poważny  zakup  sprzętu

medycznego.

Wiceprezes  GoldMedica  Sp. z o. o. Pan  Tadeusz  Myśliwiec  poinformował,  że aktualna  sytuacja

finansowa  GoldMedica  Sp. z o.o. w Gołdapi  po zakończeniu  2021 roku  obejmuje  okres

budżetowy  od 01.01.2021  r. do 30.11.2021  r. Z uwagi  na niezakończenie  rozliczeń  za miesiąc

grudzień  2021 r. informacja  ekonomiczna  dotyczy  tylko  okresu  1l miesięcy.  W minionym

okresie  sytuacja  finansowa  spółki  uległa  nieznacznej  poprawie  z powodu  wzrostu  hospitalizacji

pacjentów  w oddziale  pediatrycznym  oraz  wykonania  usług  medycznych  w III  i IV  kwartale

w poradniach  specjalistycznych.  W wyniku  wzrostu  przychodów  w IV kwartale  2021 r.

zrównoważone  zostały  wielkości  poniesionych  kosztów  co spowodowało  obniżenie  straty

bilansowej  z miesiąca  września  z kwoty  1.079.000,00  zł do kwoty  737.000,00  zł na koniec
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listopada  2021 r. Aktualna  sytuacja  ekonomiczna  za cały 2021 rok będzie  przekazana

po otrzymaniu  wszystkich  dokumentów  za miesiąc  grudzień  2021 r. i sporządzeniu  bilansu

i rachunku  zysków  i strat za pełny  okres obrachunkowy.  W wyniku  wzrostu  przychodów

za miesiąc  X iXI  2021 r. udało  się w miesiącu  grudniu  opłacić  składki  ZUS  należne  za miesiąc

listopad  2021 r. W miesiącu  październiku  w poradni  Podstawowej  Opieki  Zdrowotnej

rozwiązał  umowę  o świadczenie  usług  medycznychl  lekarz  natomiast  w listopadzie  rozwiązało

umowy  2 lekarzy  z poradni  specjalistycznych;  neurologicznej  i urazowo-ortopedycznej.

W tym okresie pacjentów POZ w miesiącu  listopadzie obsługiwała poradnia,,ADAMED"  L.S.

Adamowicz  s.c., natomiast  w miesiącu  grudniu  poradnia,,ALMED"  A.A.  Iwaniuk,  M. Purwin

Sp. J. Zespół  ratownictwa  medycznego  pozyskał  2 lekarzy  do pełnienia  dyżurów  lekarskich

co gwarantuje  pełne  zabezpieczenie  medyczne  w tym  zakresie  usług.  Nowopowstały  Ośrodek

rehabilitacji  leczniczej  dzieru'iej zrealizował  pełny  kontrakt  za okres od czerwca  do grudnia

2021 r. co pozwoliło  na pozyskanie  większych  przychodów.  Również  powstały  w 2021 r.

Oddział  rehabilitacji  pulmonologicznej  cieszy  się  coraz  większym  zainteresowaniem

pacjentów  co pozwoli  zwiększyć  przychody  w tej komórce  organizacyjnej.  W  miesiącu  grudniu

zawańiśmy  nowe  umowy  na świadczenie  usług  medycznych  z I lekarzem  specjalistą  ortopedii

do pracy  w poradni  urazowo-ortopedycznej  oraz  z I lekarzem  z prawem  wykonywania  zawodu

do pracy  w POZ iNocneji  Świątecznej  Opiece  Zdrowotnej.  Aktualnie  od 13.12.2021  r.

poradnia  POZ  na bieżąco  realizuje  kontrakt  z NFZ.  Nie  udało  się  jednak  pozyskać  nowego

specjalisty  do poradni  neurologicznej,  ale dalej trwają  rozmowy  w tym zakresie  z zamiarem

ponownego  rozpoczęcia  pracy  tej poradni.  Wiceprezes  GoldMedica  Sp. z o.o. w Gołdapi  Pan

Tadeusz  Myśliwiec  dodał,  że w miesiącu  styczniu  br. spółka  uzyskała  informację  z Urzędu

Marszałkowskiego  o uruchomieniu  programu  operacyjnego,  w którym  znalazły  się  2 projekty

spółki.  Jeden projekt  GoldMedica  na kwotę  1 600 000 zł oraz drugi projekt  Zakładu

Pie1ęgnacyjno-Opiekuńczy  na łączną  kwotę  880 000 zł. Program  jest  już  realizowany  na kwotę

ponad  560 000 zł. Pozostała  kwota  to oszczędności  na zadaniu  budowlanym  i możliwości

doposażenia  w sprzęt rehabilitacyjny  oraz niezbędne  łóżka.  Zakres  przedmiotowy  projektu,

który  złożony  został  przez  GoldMedica  zawiera  kwotę  ok. 600 000 zł na zakup  nowego  sprzętu

oraz  I OOO OOO zł na  wykonanie  prac  remontowo  budowlanych,  które  zamieszczono

w projekcie.  W terminie  do 19 stycznia  złożono  informację  do Urzędu  Marszałkowskiego

informację,  że spółka  jest  zainteresowana  realizacją  obu  projektów  oraz  niezbędną

dokumentację.

Przewodnicząca  Zarządu  zapytała  czy są pytania  do przedstawionej  informacji?
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Wicestarosta  Pan Andrzej Ciołek zwrócił  się do Prezesa Spółki aby skupić  się na zakresie

promowania  świadczeń, które są świadczone w Spółce GoldMedica.  Niepokojący  jest  fakt,

że Radni Miejscy,  nie wiedzą,  że jest uruchomiony  oddział  pulmonologiczny,  terapii

pocovidowej.  Jeżeli poziom  świadomości  w  Radzie  Miejskiejjest  niski  w  zakresie  usług  Spółki

GoldMedica  to wśród społeczności może być jeszcze mniejszy.  Należy  głośno  mówić

oraz udostępniać  informację  na stronach  internetowych  w  zakresie  dostępnych  ofert

udzielanych  w spółce. Miesięczne  rozliczenie  zysków  i strat powinno  każdego  miesiąca  zostać

udostępnione  Staroście,  Wicestaroście  oraz  głównego  specjalisty  ds. zdrowia.  Pozwala  to

dostrzec, w których komórkach organizacyjnych  jest niepokojąca  sytuacja  finansowa

oraz natychmiast  reagować na problem. Jest to niezwykle  pomocne iniezbędne  narzędzie,  które

już  'funkcjonowało  i należy  do tego  wrócić.

Wiceprezes  GoldMedica  Sp. z o.o. w Gołdapi  Pan Tadeusz  Myśliwiec  poinformował,

że comiesięczne  rozliczenie  zysków  i strat  jest  systematyczne  realizowane.  W ostatnim  okresie

spółka ubiegała się o otrzymanie  kredytu,  dostarczenie  odpowiednich  dokumentów,  należało

dopracować  rozliczenie  z NFZ,  aby uzyskać  rzeczywiste  dochody.  Wynikiem  tej pracy

jest obniżenie  strat oraz  zbilansowanie  bieżącej  opłaty  ZUS.  Wymienione  działania

spowodowały  niedostarczenie  miesięcznych  raportów.  Natomiast  w dniu  dzisiejszym  zostaną

przesłane  drogą  elektroniczną  raporty  za miesiąc  październik  oraz  listopad.

Więcej  pytań  nie  zgłoszono.

Zarząd  Powiatu  zapoznał  się z informacją  dotycząca  działalności  GoldMedica  Sp.  z o.o.

w Gołdapi.

Ad.  4

Kierownik  Warsztatu  Terapii  Zajęciowej  Caritas  Diecezji  Ełckiej  Pani  Agnieszka  Iwanowska

przedstawiła  wniosek  w  sprawie  wprowadzenia  zmian  w  Umowie  Nr  PS/11/2007

z dnia  29 marca  2007  r. o finansowanie  kosztów  działalności  Warsztatu  Terapii  Zajęciowej

w Gołdapi  w części  nieobjętej  dofinansowaniem  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji

Osób  NiepełnosprawnyCh  /wniosek  w załączeŃu-  zał.  nr 4 do  protokoW

Kierownik  Warsztatu  Terapii  Zajęciowej  Caritas  Diecezji  Ełckiej  Pani  Agnieszka  Iwanowska

poinformowała,  że zwróciła  się z wniosek  o wprowadzenie  w Umowie  Nr  PS/11/2007  z dnia

29 marca  2007  r. o finansowanie  kosztów  działalności  Warsztatu  Terapii  Zajęciowej  w  Gołdapi
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w  części  nieobjętej  dofinansowaniem  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób

Niepełnosprawnych  następujących  zmian  w Ę3 ust. l, który  otrzymałby  brzmienie:,,l.  Strony

ustalają  koszt  rocznej  działalności  Warsztatu  w  roku  2022  i latach  następnych  -  w wysokości

I 338 666,67 zł (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści osiem  tysięcy  sześćset  sześćdziesiąt

sześć 67/100 zł)".Stosownie do zmienionych przepisów 55 ust. 4 pkt 4 ww. rozporządzenia

został  podwyższony  wskaźnik  T algorytmu  - kwota  na dofinansowanie  kosztów  rocznego

pobytu  jednego  uczestnika  w warsztacie  terapii  zajęciowej  z kwoty  22 896,00  zł na kwotę

24 096,00  zł. Po dokonaniu  zmian  koszty  rocznej  działalności  WTZ  wyniosą  1 338 666,67

z podziałem  na poszczególne  źródła  finansowania  PFRON  w kwocie  1204  800,00  oraz  Powiat

wkwocie  133 866,67.

Przewodnicząca  Zarządu  zapytała  czy  są pytania  do przedstawionego  wniosku?

Pytań  nie  zgłoszono.

Przewodnicząca  Zarządu  przeprowadziła  głosowanie.

Zarząd  Powiatu  jednogłośni  pozytywnie  rozpatrzył  wniosek  w sprawie  wprowadzenia

zmian  w Umowie  Nr  PS/11/2007  z dnia  29 marca  2007 r. o finansowanie  kosztów

działalności  Warsztatu  Terapii  Zajęciowej  w  Gołdapi  w  części  nieobjętej

dofinansowaniem  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych.

Ad.  5

Dyrektor  Liceum  Ogólnokształcącego  im.  Jana  Pawła  II  w  Gołdapi  Pan  Grzegorz

Klimaszewski  przedstawił  wniosek  Liceum  Ogólnokształcącego  im. Jana Pawła  II w Gołdapi

w sprawie dokonania zmian w budżecie jednostki /wnźosek w zał4czeniu-  zał. nr 5 do protokołu/.

Dyrektor  Liceum  Ogólnokształcącego  im.  Jana  Pawła  II  w  Gołdapi  Pan  Grzegorz

Klimaszewski  poinformował,  że zwrócił  się  z prośbą  o zwiększenie  budżetu  jednostki

po stronie wydatków w dziale 801 rozdziale 80120 o kwotę: F3 4790 - 30 867,00zł, F3 4110 -

5 279,00 zł, F3 4120 -  756,00 zł. Zwiększenie  wynika z potrzeb zorganizowania indywidualnego

nauczania  dla dwóch  uczennic  naszej  szkoły  w okresie  od stycznia  2022  r. do końca  roku

szkolnego  2022.  W związku  z dużymi  cięciami  subwencji  oświatowej  na rok 2022  nasza

jednostka  nie  posiada  na  ten  cel  środków  w  sowim  budżecie.  Dyrektor  Liceum

Ogólnokształcącego  im.  Jana Pawła  II w  Gołdapi  Pan  Grzegorz  Klimaszewski  zwrócił

się również  z prośbą  o przeznaczenie  środków  na wypłatę  odprawy  w wysokości  22 748,00  zł.
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Przewodnicząca  Zarządu  zapytała  czy są pytania  do przedstawionego  wniosku?

Starosta  Pani  Marzanna  Wardziejewska  poprosiła  o zabranie  głosu  Skarbnik  Powiatu  Panią

Bożenę  Radzewicz.

Skarbnik  Pani  Bożena  Radzewicz  poinformowała,  że opinia  finansowa  na bieżącym  etapie  jest

tylko  w części  pozytywna.  Wymogi  ustawowe,  wynikające  z przepisów  ustawy  o finansach,

nałożone  na samorządy  uniemożliwiają  uchwalanie  deficytu  na bieżącą  działalność.  Zarząd

Powiatu  od 2010 roku  informował  o zmieniających  się  uwarunkowaniach  i zasadach

finansowania  samorządów,  kładąc  szczególnie  silny  nacisk  na  zmniejszanie  wydatków

bieżących  i stopniowe  dostosowywanie  ich  do zasad  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej.  Rada

Powiatu  na posiedzeniu  w  dniu  29.12.2021  r., podjęła  Uchwałę  w sprawie  uchwalenia  budżetu

Powiatu  Gołdapskiego  na 2022  r. ustalając  kwoty  do ujęcia  w  planie  finansowym  jednostki  na

rok 2022 r. Kierownik  jednostki  winien  był  dostosować  plan wydatków  na 2022 r. do

przyznanej  kwoty.  Nieoczekiwanie  wystąpiło  indywidualne  nauczanie  i należy  przyznać  rację

Dyrektorowi  w Gołdapi.  W chwili  obecnej  nie ma informacji  o ostatecznej  subwencji

oświatowej.  Porównanie  planu  jednostki  z przyznaną  przez  Ministerstwo  Finansów  subwencją

oświatową  na 2022  r. dowodzi,  iż znacznie  wykracza  on poza  wartości  przyznanej  przez

ministerstwo  kwoty.  Obecnie  plan  finansowym  Liceum  Ogólnokształcące  posiada  ok. 800 000

zł ponad  subwencją  oświatową.  Jest to deficyt  jednostki  wchodzący  w ogólny  stan finansów

powiatu.  Po analizie  wszystkich  dochodów  i wydatków  powiatu  proponuję  przeznaczyć  środki

jedynie  na wypłatę  odprawy  w wysokości  22 748,00  zł. Źródłem  pokrycia  będą  środki

pochodzące  z rezerwy  celowej.  Dyrektor  szkoły  winien  był  dostosować  strukturę  wydatków

zgodnie  z opracowanym  projektem  planu  finansowego  otrzymanym  od zarządu  powiatu.

Więcej  pytań  nie zgłoszono.

Przewodnicząca  Zarządu  przeprowadziła  głosowanie.

Zarząd  Powiatu  jednogłośni  pozytywnie  rozpatrzył  wniosek  w sprawie  dokonania  zmian

w  budżecie  jednostki  do kwoty  22 748,00.

Ad.  6

Dyrektor  Zespołu  Placówek  Edukacyjno  -Wychowawczycli  w Gołdapi  Pani  Anna  Kuskowska

6



przedstawiła  wniosek  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na zwiększenie  dzieru'iej  stawki  żywieniowej

w  szkole,  przedszkolu  internacie  i bursy  szkolnej  funkcjonującej  w strukturze  Zespołu

Placówek  Edukacyjno-Wychowawczych  w Gołdapi  /wniosek  w załączeniu-  zał. nr 6 do protokohti

Dyrektor  Zespołu  Placówek  Edukacyjno  -Wychowawczych  w Gołdapi  Pani  Anna  Kuskowska

poinformowała,  że zwraca  się z prośbą  o wyrażenie  zgody  na zwiększenie  dziennej  stawki

żywieniowej  w  szkole,  przedszkolu,  internacie  i  bursie  szkolnej  oraz  nauczycieli

korzystających  z posiłków  - obiadów  szkolnych.  Aktualne  stawki  żywieniowe  są  od 01.02.2020

r,: w szkole  - 4,00  zł, w przedszkolu  - 3,50  zł, w bursie  i internacie  - 10,OO zł, nauczyciele

korzystający  z posiłków  - obiadów  szkolnych  - w stołówce  szkolnej  ponoszą  pełną  opłatę  za

wyżywienie,  tj. 8,00  zł. W tym  okresie  znacznie  wzrosły  ceny  artykułów  spożywczych  i z tego

powodu  nie jesteśmy  w stanie  utrzymać  obecnej  stawki.  W związku  z zaistniałą  sytuacją

proponuję  podniesienie  stawki  od 07 lutego  2022  r. na kwoty:  w szkole  - 5,00 zł, przedszkolu

5,00 zł, w bursie  i internacie  - 12,00  zł, nariczyciele  korzystający  z posiłków  - obiadów

szkolnych  - w  stołówce  szkolnej  ponoszą  pełną  opłatę  za wyżywienie,  tj. IO,OO zł.

Przewodnicząca  Zarządu  zapytała  czy  są  pytania  do przedstawionego  wniosku?

Pytań  nie  zgłoszono.

Przewodnicząca  Zarządu  przeprowadziła  głosowanie.

Zarząd  Powiatu  jednogłośni  pozytywnie  rozpatrzył  wniosek  w sprawie  wyrażenia  zgody

na zwiększenie  dziennej  stawki  żywieniowej  w szkole,  przedszkolu  internacie  i bursy

szkołnej  funkcjonującej  w strukturze  Zespołu  Placówek  Edukacyjno-Wychowawczych

w  Gołdapi.

Ad.  7

Główny  specjalista  ds. zdrowia  ipomocy  społecznej  Pani  Magdalena  Mackiewicz  przedstawiła

sprawozdanie  z wysokości  średnich  wynagrodzeń  nauczycieli  na poszczególnych  stopniach

awansu  zawodowego  w szkołach  prowadzonych  przez  powiat  gołdapski  w 2021r.  /wniosek

w załączeniu-  zał.  nr  7 do  protokołu/.

Główny  specjalista  ds.  zdrowia  i pomocy  społecznej  Pani  Magdalena  Mackiewicz

poinformowała,  że w terminie  do dnia  20 stycznia  każdego  roku  organ  prowadzący  szkołę

przeprowadza  analizę  poniesionych  w  poprzednim  roku  kalendarzowym  wydatków

na  wynagrodzenia  nauczycieli  w  odniesieniu  do  wysokości  średnich  wynagrodzeń
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oraz  średniorocznej  struktury  zatrudnienia  nauczycieli  na poszczególnych  stopniach  awansu

zawodowego.  W  przypadku  nieosiągnięcia  w roku  podlegającym  analizie  wysokości  średnich

wynagrodzeń  - organ  prowadzący  szkołę  ustala  kwotę  różnicy  między  wydatkami

poniesionymi  na wynagrodzenia  nauczycieli  w  danym  roku  a iloczynem  średniorocznej  liczby

etatów  nauczycieli  na  poszczególnych  stopniach  awansu  zawodowego  oraz  średnich

wynagrodzeń  nauczycieli  ustalonych  w danym  roku.  Kwota  różnicy,  o której  mowa  jest

dzielona  między  nauczycieli  zatrudnionych  ipobierających  wynagrodzenie  w  roku,  dla  którego

ustalono  kwotę  różnicy,  w szkołach  prowadzonych  przez  jednostkę  samorządu  terytorialnego

i wypłacana  w terminie  do dnia  31 stycznia  roku  kalendarzowego  następującego  po roku,

dla którego  wyliczono  kwotę  różnicy,  w formie  jednorazowego  dodatku  uzupełniającego

ustalanego  proporcjonalnie  do okresu  zatrudnienia  oraz osobistej  stawki  wynagrodzenia

zasadniczego  nauczyciela,  zapewniając  osiągnięcie  średnich  wynagrodzeń  na poszczególnych

stopniach  awansu  zawodowego  w  danej jednostce  samorządu  terytorialnego  w  roku,

dla którego  wyliczono  kwotę  różnicy.  Przedłożone  sprawozdanie  z wysokości  średnich

wynagrodzeń  nauczycieli  na poszczególnych  stopniach  awansu  zawodowego  w szkołach

prowadzonych  przez  powiat  gołdapski  w 2021  roku,  potwierdza,  iż nie wypłaca  się za rok  2021

jednorazowego  dodatku  uzupełniającego  zatrudnionym  nauczycielom.

Przewodnicząca  Zarządu  zapytała  czy  są pytania  do przedstawionego  sprawozdania?

Pytań  nie  zgłoszono.

Przewodnicząca  Zarządu  przeprowadziła  głosowanie.

Zarząd  Powiatu  jednogłośni  pozytywnie  rozpatrzył  sprawozdanie  z wysokości  średnich

wynagrodzeń  nauczycieli  na poszczególnych  stopniach  awansu  zawodowego  w szkołach

prowadzonych  przez  powiat  gołdapski  w 2021  r.

Ad.  8

Sekretarz  Powiatu  Gołdapskiego  Pani  Anna  Makowska  przedstawiła  sprawozdanie

z działalności  Komisji  Bezpieczeństwa  i Porządku  w Powiecie  Gołdapskim  w roku  2021

/sprawozdanie  w załączeniu-  zał. nr 8 do protokołul.

Sekretarz  Powiatu  Gołdapskiego  Pani Aru'ia  Makowska  poinformowała,  że komisja  została

powołana  w  celu  realizacji  zadań  Starosty  Gołdapskiego  w  zakresie  zwierzchnictwa

nad powiatowymi  służbami,  inspekcjami  i strażami  oraz zadań określonych  w ustawach
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w zakresie  porządku  publicznego  i bezpieczeństwa  obywateli.  W ramach  realizacji  zadań

Komisja  Bezpieczeństwa  i Porządku  podjęła  szereg  inicjatyw,  których  wymiernym  rezultatem

stały  się przedsięwzięcia  profilaktyczne  w stosunku  do grup zagrożenia  patologicznego.

Poruszono  wiele  ważnych  problemów,  które  mają  ogromny  wpływ  na  zapewnienie

bezpieczeństwa  w  miejscach  publicznych  oraz  miejscach  zamieszkania  wszystkich

mieszkańców  Powiatu  Gołdapskiego.  W  okresie  sprawozdawczym  Komisja  wypracowała  kilka

istotnych  wniosków,  mianowicie:  - doświetlenie  przejść  dla  pieszych  w związku  ograniczoną

widocznością  po  zmroku  niechronionych  uczestników  ruchu  na  odcinku-  od  ronda

Kombatantów  Rzeczypospolitej  Polskiej  i Byłych  Więźniów  Politycznych  do ul. Suwalskiej

- wniosek  skierowany  do Gminy  Gołdap,  - budowa  sygnalizacji  świetlnej  bądź  budowa  ronda

na skrzyżowaniu  obwodnicy  Gołdapi  (DK65)  z ul. Wojska  Polskiego  (DW  650)-  wniosek

skierowany  do Generalnej  Dyrekcji  Dróg  Krajowych  i Autostrad  Oddział  w Olsztynie,

- wskazania  realnego  terminu  rozpoczęcia  budowy  chodnika  szerokości  2,5 m z dopuszczeniem

ruchu  rowerowego  wzdłuż  DK  65 biorąc  pod uwagę  przede  wszystkim  bezpieczeństwo

niechronionych  uczestników  ruchu-  wniosek  skierowany  do  Generalnej  Dyrekcji  Dróg

Krajowych  i Autostrad  Oddział  w Olsztynie,  - podjęcie  działań  w obrębie  skrzyżowania

ul, Strefowej  z obwodnicą  Gołdapi  (DK65)-  ograniczona  widoczność-  wniosek  skierowany

do Generalnej  Dyrekcji  Dróg  Krajowych  i Autostrad  Oddział  w Olsztynie,  - jakość  powietrza

na ul. Jaćwieskiej  oraz  ul. Tatyzy-  wniosek  skierowany  do Gminy  Gołdap,  - znaki  drogowe

poziome  w ciągu  drogi  DW651-  realizacja  wniosku:  przebudowa  DW651,  - montaż  luster  przy

wyjeździe  z restauracji,,Matrioszka"  na  ul. Partyzantów-  wniosek  skierowany  do Zarządu  Dróg

Powiatowych.  Wypracowane  wnioski  na posiedzeniu  Komisji  Bezpieczeństwa  i Porządku

w roku  2021 zostały  zrealizowane.  Zgodnie  z decyzją  Wojewody  Warmińsko-  Mazurskiego

Nr  1/2021  z dnia  30 kwietnia  został  utworzony  punkt  szczepień  powszechnych.  Szczepienia

realizowała  spółka  GoldMedica.  W  okresie  od 17 maja  do 311ipca  br. zaszczepiono  1631  osób.

2021 był  trudnym  rokiem  zdefiniowanym  przez  pandemię  koronawirusa.  Doświadczenie

z 2020  roku  pozwoliło  na  wypracowanie  schematów  działań.  Poprzez  uczestnictwo

w wideokonferencjach  samorząd  powiatowy  miał  zabezpieczony  stały  kontakt  ze służbami

wojewody,  powiatami  ościennymi,  gminami,  jak  również  służbami,  inspekcjami  i strażami

powiatowymi.  Mimo  wielu  utrudnień  zapewniona  była  ciągłość  działań.  Komisja

Bezpieczeństwa  i Porządku  w  ramach  bieżącej  realizacji  zadań wychodząc  naprzeciw

trudnościom,  pomimo  obostrzeń  starała  się,  jak najlepiej  wykonywać  swoje  zadania.

Posiedzenia  odbywały  się  w trybie  stacjonarnym  oraz zdalnym.  Obrady  swoim  zakresem

obejmowały  wszystkie  zagadnienia  zgodnie  z przyjętym  Planem  Pracy  na  2021  rok,
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jak również  monitoring  sytuacji epidemiologicznej  oraz wypracowanie  rozwiązań  mających

na celu skuteczne przeciwdziałanie  epidemii  na terenie powiatu. Biorąc  pod uwagę  trwająca

epidemię  podjęto  wszelkie  niezbędne  działania  w celu  zapewnienia  prawidłowej  współpracy

ze służbami,  inspekcjami  i strażami oraz gminami  z terenu powiatu. Komisja  Bezpieczeństwa

i Porządku  zrealizowała  wszystkie  swoje  zamierzenia  przyjęte  do realizacji  w  roku  2021.

Przewodnicząca  Zarządu  zapytała  czy są pytania  do przedstawionego  sprawozdania?

Wicestarosta  Pan Andrzej Ciołek  zapytał czy podjęcie  działań poprawy  widoczności  w  obrębie

skrzyżowania  ul. Strefowej z ul. Graniczą.  Generalna Dyrekcja  Dróg Krajowych  i Autostrad

uznała  podjęcie  powyższych  działań  za bezzasadne.

Sekretarza  Pani Anna  Makowska  odpowiedziała,  że odpowiedź  była  bardzo  ogólnikowa,

ale uznająca  wniosek  za bezzasadny.

Wicestarosta  Pan Andrzej  Ciołek  prosił  o przesłanie  odpowiedzi  od Generalnej  Dyrekcji  Dróg

Krajowych  drogą  elektroniczną.

Więcej  pytań  nie zgłoszono.

Przewodnicząca  Zarządu  przeprowadziła  głosowanie.

Zarząd  Powiatu  przyjął  jednoglośnie  sprawozdanie  z działalności  Komisji

Bezpieczeństwa  iPorządku  w Powiecie  Gołdapskim  w roku  2021.

Ad.  9

Skarbnik  Powiatu  Pani Bożena  Radzewicz  przedstawiła  projekt  Uchwały  Rady  Powiatu

w sprawie  zmian  budżetu  Powiatu  Gołdapskiego  na rok  2022  /projekt Uchwały  Rady  Powiatu

w załączeniu-  zał.  nr 9 do protokołul

Skarbnik  Powiatu  Pani  Bożena  Radzewicz  poinformowała,  że dochody  Starostwa  Powiatowe

w Gołdapi  w rozdziale  60004  ,,Lokalny  transport  zbiorowy"  dokonuje  się  zwiększenia  planu

finansowego  dochodów  o kwotę  10 000,OO zł, w związku  planowaną  dotacją  z Gminy

Dubeninki,  w celu  realizacji  powiatowych  przewozów  pasażerskich  na linii  komunikacyjnej

Gołdap  -  Skajzgiry.  W rozdziale  75411  ,,Komendy  powiatowe  Państwowej  Straży  Pożarnej"

dokonuje  się zwiększenia  planu  finansowego  dochodów  o kwotę  500 170,00  zł, w związku
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z decyzją  Wojewody  Warmińsko  -  Mazurskiego  m FK 1/2022  z dnia 1l stycznia  2022 r.

o zmianie  planu  dotacji  celowych  . Przyznane  środki  przeznaczone  są  na wydatki  ujęte

w FS) 4180 - Równoważniki  pieniężne  i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy  oraz pozostałe

należności,  w tym  na rekompensatę  pieniężną  za przedłużony  czas służby  dla funkcjonariuszy

oraz na odprawy  wypłacane  funkcjonariuszom  w związku  ze zwolnieniem  ze służby.

Plan dochodów  budżetu  powiatu  zwiększa  się o kwotę  per saldo 510170,00  zł. Natomiast

wydatki  Starostwa  Powiatowe  w Gołdapi  w rozdziale  60004  ,,Lokalny  transport  zbiorowy"

dokonuje  się  zwiększenia  planu  wydatków  o kwotę  10 000,OO zł w związku  z dotacją

z Gminy  Dubeninki,  w celu realizacji  powiatowych  przewozów  pasażerskich  na  linii

komunikacyjnej  Gołdap Skajzgiry.  W  rozdziałach  63003  ,,Zadania  w  zakresie

upowszechniania  turystyki"  dokonuje  się przesunięcia  w ramach posiadanych  środków

w kwocie  537,00  zł iprzenosi  do rozdziału  75495,,Pozostała  działalność"  w celu  prawidłowej

realizacji  zadań. W rozdziale  75515  ,,Nieodpłatna  pomoc  prawna"  dokonuje  się  przesunięcia

w ramach  posiadanych  środków  o kwotę  2 920,00  zł w celu prawidłowej  realizacji  zadań.

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  22 748,00 zł. Po zmianach  rezerwa  ogółem  wynosi

407 252,00  zł w tym:  rezerwa  ogólna  -  50 000,OO zł, rezerwa  celowa  -  357 252,00  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  292 252,00  zł, na realizację  zadań z zakresu  zarządzania

kryzysowego  w kwocie  65 000,OO zł. W  rozdziale  80195,,Pozostała  działalność"  dokonuje  się

zmniejszenia  planu  finansowego  wydatków  o kwotę  6 930,00  zł, w związku  z koniecznością

zabezpieczenia  środków  na wydatki  oświatowe.  W rozdziale  85311 ,,Rehabilitacja  zawodowa

i społeczna  osób niepełnosprawnych"  dokonuje  się  zwiększenia  planu  finansowego  wydatków

o kwotę  6 666,67 zł na dofinansowanie  kosztów  działania  warsztatów  terapii  zajęciowej

zgodnie  z ustawą  o rehabilitacji  zawodowej  i społecznej  oraz  zatrudnianiu

osób niepełnosprawnych.  W rozdziale  85508 ,,Rodziny  zastępcze"  dokonuje  się  zmniejszenia

planu  finansowego  wydatków  o kwotę  6 666,67  zł, w związku  z koniecznością  zabezpieczenia

środków  na rehabilitację  zawodową  i społeczną  oraz zatrudnianie  osób niepełnosprawnych.

Poradnia  Psychologiczno Pedagogiczna  w  Gołdapi  w  rozdziale  85406  ,,Poradnie

psycho1ogiczno-pedagogiczne,  w tym  poradnie  specjalistyczne"  zwiększa  się plan  wydatków

o kwotę  6 930,00  zł w związku  z koniecznością  zabezpieczenia  środków  na wydatki  oświatowe

w celu właściwej  realizacji  zadań. Liceum  Ogólnokształcące  im. Jana Pawła  II w Gołdapi
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w rozdziale  80120  ,,Licea  ogólnokształcące"  dokonuje  się  zwiększenia  planu  wydatków

o kwotę  22 748,00  zł w związku  z koniecznością  zabezpieczenia  środków  na wydatki

oświatowe  w  tym  nawypłatę  odprawy.  Środki na ten  cel  pochodzą  z rezerwy  celowej.  Komenda

Powiatowa  Państwowej  Straży  Pożarnejw  Gołdapi  w rozdziale  75411,,Komendy  powiatowe

Państwowej  Straży  Pożarnej"  dokonuje  się  zwiększenia  planu  finansowego  wydatków

o kwotę  500 170,00  zł, w związku  z decyzją  Wojewody  Warmińsko  -  Mazurskiego  nr FK

1/2022  z dnia  Il stycznia  2022  r. o zmianie  planu  dotacji  celowych  . Przyznane  środki

przeznaczone są na wydatki ujęte w F3 4180 - Równoważniki  pieniężne  i ekwiwalenty

dla  funkcjonariuszy  oraz  pozostałe  należności,  w  tym  na  rekompensatę  pieniężną

za przedłużony  czas służby  dla  funkcjonariuszy  oraz  na odprawy  wypłacane  funkcjonariuszom

w związku  ze zwolnieniem  ze służby.  Zespół  Placówek  Edukacyjno-Wychowawczych

w Gołdapi  w rozdziale  801 ,,Oświata  i wychowanie"  dokonuje  się  przesunięcia  w ramach

posiadanych  środków  w kwocie  198,00  zł i przenosi  do rozdziału  85403  ,,Specjalne  ośrodki

szkolno-wychowawcze"  w celu  prawidłowej  realizacji  zadań. Zarząd  Dróg  Powiatowych

w  Gołdapi  w  rozdziale  75020  ,,Starostwa  powiatowe"  dokonuje  się  przesunięcia

w ramach  posiadanych  środków  o kwotę  834,15  zł w celu  prawidłowej  realizacji  zadań.

Plan  dochodów  zwiększa  się  o kwotę  510 170,00  zł i po zmianach  wynosi  42 502 246,00  zł.

Plan  wydatków  zwiększa  się  o kwotę  510 170,00  zł i po zmianach  wynosi  45 500 052,29  zł.

Deficyt  budżetu  wynosi  2 997 806,29  zł. Przychody  wynoszą  3 617 806,29  zł. Rozchody

620 000,OO zł.

Przewodnicząca  Zarządu  zapytała  czy są pytania  do przedstawionego  projekt  Uchwały  Rady

Powiatu?

Starosta  Pani Marzaru'ia  Wardziejewska  czy  wiadomo,  który  nauczyciel  przechodzi  na

emetyturę.

Skarbnik  Pani  Bożena  Radzewicz  odpowiedziała,  że nie  posiada  takiej  informacji.

Więcej  pytań  nie  zgłoszono.

Przewodnicząca  Zarządu  przeprowadziła  głosowanie.

Zarząd  Powiatu  jednogłośnie  przyjął  projekt  uchwaly  Rady  Powiatu  w sprawie  zmian

Budżetu  Powiatu  Gołdapskiego  w roku  2022.
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Ad.  10

Sekretarz  Pani Anna  Makowska  sprostowała  odpowiedź  na pytanie  Wicestarosty  Pana

Andrzeja  Ciołka.  Poinformowała,  że według  Generalnej  Dyrekcji  Dróg  Krajowych  iAutostrad

na wniosek  o rondo  i doświetlenie  jest  bezzasadny.  Natomiast  na podjęcie  działań  poprawy

widoczności  nie  udzielono  jeszcze  odpowiedzi.

Starosta  Pani Marzanna  Wardziejewska  poinformowała,  że dzisiejsze  spotkanie  z grupą

społeczną  dot. szpitala  jest  aktualne.  Zaproponowała  uczestnictwo  wszystkich  Członków

Zarządu.  Spotkanie  z mieszkańcami  ulic  Kolejowej  oraz  1go Maja  dot. drogi  m 651, które

planowo  powinno  się  odbyć  w  dniu  jutrzejszym  zostało  przełożone  nalO  lutego  2022  r na godz.

16.00.

Członek  Zarząd  Pani  Grażyna  Senda  prosiła  o możliwość  zdalnego  uczestnictwa  w  dzisiejszym

spotkaniu  dot.  szpitala.

Starosta  Pani  Marzanna  Wardziejewska  odpowiedziała,  że jest  oczywiście  taka  możliwość.

Link  do spotkania  zostanie  przesłany  drogą  elektroniczną  przed  godz.  16.00.

Ad.  1l

Wolne  wnioski  nie zgłoszono.

Ad.  12

Przewodnicząca  Zarządu  podziękowała  Członkom  Zarządu  za pracę.  Zaml=a'ięła  CII  (102)

posiedzenie  Zarządu  Powiatu.

Na  tym  protokół  zakończono.

Protokół  składa  się  z 13  stron  kolejno  ponumerowanych.

War  ae)ewska

Członkowie  Zarządu:

1. Andrzej  Ciołek...............

2. Grażyna  Barbara  Senda..

3. Stanisław Wójtowicz... ,&;kr

Protokołowała:  Monika  Bruszewska 19.01.2022 r. (!'


