Protokół z LXV (65) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi.
w dniu 18 listopada 2020 roku
godz. 1100_ 12s9
Ad.1
Starosta stwierdziła quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji - 3 członków
zarządu /lista obecności w załączeniu - zał. nr 1 do protokołu/, otworzyła LXV (65) posiedzenie Zarządu
Powiatu proponując wprowadzenie zmian do porządku obrad /porządek obrad w załączeniu- zał. nr 2
do protokołu/.

Uwag do proponowanego porządku nie zgłoszono.
Przewodnicząca przeszła do realizacji kolejnego punktu.
Ad.2
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień-Kisielewska przedstawiła
informację o wykonanych zadaniach inwestycyjnych i remontach na drogach powiatowych w roku 2020
oraz informację dotyczącą przygotowania do sezonu zimowego /informacje w załączeniu- zal. nr 3
do protokołu/. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień-Kisielewska

poinformowała, iż w roku 2020 zrealizowane zostały następujące zadania inwestycyjne: budowa
i przebudowa drogi powiatowej nr 4829N-ul. Osiedle I w Gołdapi- 2 189 550,66 zł. Wykonawcą
przedmiotowego zadania była firma Top Kop Tomasza Świtaj; budowa i przebudowa drogi powiatowej
nr 4845N- ul. Ustronie w Gołdapi- 2 433 699,40 zł. Wykonawcą przedmiotowego zadania była firma
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z Gołdapi. Dodała, że zadania zostały zakończone,
odebrane i zgłoszone do nadzoru budowlanego. Pani Dyrektor poinformowała, że Zarząd Dróg
Powiatowych wykonał również kilka regulacji prawnych: wycena działek pod pas drogowy
- 7 200 zł, modernizacja mostu na rzece Gołdap - 158 OOOzł. Dodała, że przy moście zostały
zamontowane bariery energochłonne, które pochodziły z odzysku. Poinformowała, że zostały ogłoszone
przetargi na zakup: samochodu ciężarowego, ciągnika z wykaszarką, piaskarki .i pługa. Powiedziała, że
sprzęty zostały już wyłonione z przetargu, zakupione, a do Zarządu Dróg Powiatowych zostaną
dostarczone

w

grudniu.

Następnie

Dyrektor

Zarządu

Dróg

Powiatowych

w Gołdapi przedstawiła informację dotyczącą wykonanych w roku 2020 remontach na drogach
powiatowych, uwzględniając również prace utrzymaniowe:
1. Profilowanie dróg gruntowych równiarką na terenie gminy Gołdap: 1792N w m. Górne, 1900N
Bałupiany- Barkowo, 1768N Rożyńsk Mały- Sapałówka, 1974N w m. Żelazki, 1881N Kamionki
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- Suczki, 1786N Piękne Łąki- Niedrzwica, 1885N Nasuty- Golubie Wężewskie, 1879N
w m. Dunajek, 1970N Grabowo- Rożyńsk Wielki.
2. Profilowanie dróg gruntowych równiarką na terenie gmmy Banie Mazurskie: 1821N Żabin
- Ściborki, 1815N Widgiry- Jagiele- Żabin, 1772N Mieczkówka- Kierzki, 1819N Grodzisko
- Dąbrówka Polska - Mieczniki- Miczuły, 1766N Jagoczany - Obszarniki, 1821N Banie
Mazurskie-- Gryżewo, 1768N Surminy-Sapałówka-Rożyńsk Mały, 1772N Dąbie-Nowiny.
3. Profilowanie dróg gruntowych równiarką na terenie gminy Dubeninki: 1892N Cisówek- Białe
Jeziorki, 1938N granica województwa- Białe Jeziorki, 1792N Górne- Marlinowo- Czarne
-Zawiszyn, 1892N Bludzie -Żabojady, 1896N Błąkały-Błędziszki, 1953N Żytkiejmy-Skajzgiry,
1955N Rakówek-granica województwa, 1892N Linowo-Żabojady.
4. Profilowanie dróg gruntowych na terenie miasta Gołdap: ul. Zatorowa w Gołdapi.
5. Remonty dróg żwirowych kruszywem z domieszką kruszywa łamanego na terenie gminy Gołdap:
1900N Skocze -Barkowo (44 t), w m. Górne (1792N) (9 t), 1900N Bałupiany- Barkowo (17 t),
1768N Rożyńsk Mały-Sapałówka (18 t), 1879N Dunajek (20 t), 1970N Grabowo-Rożyńsk Wielki
(71 t). Pani Sylwia Wrzesień-Kisielewska poinformowała, że łącznie na terenie gminy wbudowano
179 ton kruszywa.
6. Remonty dróg żwirowych kruszywem z domieszką kruszywa łamanego na terenie gminy Dubeninki:
1892N Cisówek - Białe Jeziorki (40 t), 1938 N granica województwa- Białe Jeziorki (64 t), 1792N
Górne- Marlinowo- Czarne- Zawiszyn (250 t). Pani Sylwia Wrzesień-Kisielewska poinformowała,
że łącznie na terenie gminy wbudowano 354 tony kruszywa.
7. Remonty dróg żwirowych kruszywem z domieszką kruszywa łamanego na terenie gminy Banie
Mazurskie: 1821N Żabin-Ściborki (33 t), 1821N w m. Ściborki (16 t), 1821N w m. Gryżewo (33 t),
1819N Dąbrówka Polska-(26 t), 1766N Jagoczany-Obszarniki-(55 t), 1815N Mieduniszki Wielkie
(20 t). Pani Sylwia Wrzesień-Kisielewska poinformowała, że łącznie na terenie gminy wbudowano
183 tony kruszywa.
8. Remonty cząstkowe masą na zimno na terenie gminy Gołdap: 1790N w m.Grabowo (1,9 t), 1883N
Kozaki- Wilkasy (0,75 t), 1790N Grabowo-Pogorzel (2,575 t), 1792N DK nr 65 do m. Górne
(1,0 t), 1794N Dzięgiele-Babki-Żelazki (1,25 t), 1768N Rożyńsk Mały-Juchnajcie (0,5 t), 1788N
DW nr 650- Jabłońskie-Rożyńsk Wielki-Boćwinka (1,125 t), 1879N Grabowo-Dunajek (2,375 t),
1784N Gołdap-Mażucie (1,0 t), 1815N Juchnajcie--Rogale (1,0 t), 1881N Gołdap -Suczki (1,0 t).
Pani Sylwia Wrzesień-Kisielewska poinformowała, że łącznie na terenie gminy wbudowano 14,47 t
masy na zimno.
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9. Remonty cząstkowe masą na zimno na terenie gminy Dubeninki: 1974N Linowo- Tuniszki
(1,750 t); 1898N Boczki- Budwiecie- Pluszkiejmy (3,975 t). Pani Sylwia Wrzesień-Kisielewska
poinformowała, że łącznie na terenie gminy wbudowano 5,725 t masy na zimno.
1 O. Remonty cząstkowe masą na zimno na terenie gminy Banie Mazurskie: 1772N Lisy- Mieczkówka
(2,25 t), 1734N Banie Mazurskie- Grodzisko (1,0 t), 1772N m. Mieczkówka (0,875 t), 1772N
Mieczkówka - Budziska (0,6 t), 1734N Rapa - Banie Mazurskie (0,5 t), 1734N Banie Mazurskie
- Kulsze (0,5 t), 1815N Jany - Rogale - Widgiry (3,10 t), 1784N Rogale- Audyniszki (0,50 t).
Pani Sylwia Wrzesień-Kisielewska poinformowała, że łącznie na terenie gminy wbudowano 9,0 t
masy na zimno.
11. Remont cząstkowy masą na zimno na terenie miasta Gołdap: ul. 1-go Maja (1,2 t),
ul. Słoneczna (0,125 t), ul. Dolna (0,150 t), ul. Jeziorowa (0,250 t), ul. Przytorowa (0,70 t),
ul. Partyzantów i Armii (0,25 t) ul. Chopina (0,20 t). Pani Sylwia Wrzesień-Kisielewska
poinformowała, że łącznie na terenie miasta wbudowano 2,8 t masy na zimno.
12. Remonty cząstkowe remonterem (emulsją i grysami) na terenie gminy Gołdap: 1784N Gołdap Mażucie, 1815N Jany- Rogale- Juchnajcie - Jany, 1790N Grabowo -Pogorzel, 1877N Boćwinka
Leśny Zakątek, 1768N Sokoły - Juchnajcie, 1883N Kozaki - Wilkasy - Zatyki, 1788N DW nr 650
- Jabłońskie - Włosty - Rożyńsk Wielki - Boćwinka, 1792N DK nr 65 - Górne; 1794N DK nr 65
Żelazki - Babki; 1879N Grabowo - Siedlisko - Dunajek. Pani Sylwia Wrzesień-Kisielewska
poinformowała, że łącznie na terenie gminy wbudowano 25,50 t emulsji asfaltowej i 277 ,53 t grysów.
13. Remonty cząstkowe remonterem (emulsją i grysami) na terenie gminy Dubeninki: 1953N
Żytkiejmy- Skajzgiry; 1974N Linowo -Przerośl, Przerośl - Gołdapska - Tuniszki; 1892N Białe
Jeziorki - Cisówek, 1898N Pluszkiejmy - Budwiecie - Boczki. Pani Sylwia Wrzesień-Kisielewska
poinformowała, że łącznie na terenie gminy wbudowano 5,61 t emulsji asfaltowej i 62,15 t grysów.
14. Remonty cząstkowe remonterem (emulsją i grysami) na terenie gminy Banie Mazurskie: 1784N
Rogale- Jagoczany, Audyniszki - Jagoczany; 1734 Banie Mazurskie - Grodzisko - granica powiatu,
Rapa - granica państwa; 1815N Mieduniszki Wielkie, Rogale - Widgiry - Żabin, Widgiry- Jagiele;
1821N Banie Mazurskie - Gryżewo; 1772N Lisy -Mieczkówka. Pani Sylwia Wrzesień-Kisielewska
poinformowała, że łącznie na terenie gminy wbudowano 15,10 t emulsji asfaltowej i 163,0 t grysów.
15. Remonty cząstkowe remonterem (emulsją i grysami) na terenie miasta Gołdap: ul. Słoneczna,
ul. Tatyzy, ul. Żeromskiego, ul. Przytorowa, ul. 1-go Maja, ul. Jeziorowa, ul. A. Krajowej, ul. Dolna,
ul. Kościuszki, ul. Sikorskiego, ul. Partyzantów, ul. 11-go Listopada, ul. Konstytucji 3-go Maja. Pani
Sylwia Wrzesień-Kisielewska poinformowała, że łącznie na terenie miasta wbudowano 4,79 t
emulsji asfaltowej i 52,85 t grysów.
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Dodała, że ponadto wykonano: remont nawierzchni bitumicznej ul. E. Plater w Gołdapi masą
na gorąco, azyl na ul. Żeromskiego w Gołdapi (wyspa dzieląca, oznakowanie pionowe
i poziome), zamontowano lustra drogowe na ul. Lipowej i Bagiennej w Gołdapi, przepust pod drogą
nr 1892N Białe Jeziorki w gm. Dubeninki, wyznaczono dwa przejścia dla pieszych
na ul. Bagiennej w Gołdapi (przedłużenie chodników oraz oznakowanie pionowe i poziome przejść
dla pieszych). Poinformowała, że ze względu na silną degradację nawierzchni bitumicznej drogi
na odcinku Widgiry - Jagiele - Żabin istniejącą nawierzchnię zakryto kruszywem z domieszką
kruszywa łamanego i wyprofilowano. Następnie wymieniła kolejne wykonane prace: naprawiono
chodnik oraz zatokę autobusową w ciągu drogi powiatowej nr 1734N ul. Kościuszki w Baniach
Mazurskich (zlikwidowano nierówności, uzupełniono ubytki w nawierzchni zatoki autobusowej,
wymieniono uszkodzone krawężniki w zatoce autobusowej, oczyszczono chodnik, zatokę
autobusową oraz krawędzie jezdni

z roślinności), wykonano ścinkę poboczy na drogach

powiatowych (1879N Grabowo - Siedlisko -Dunajek, 1881N ul. Konstytucji 3-go Maja
w Gołdapi, 1900N Barkowo - Łobody, 1815N Rapa - Mieduniszki Wielkie, 1794N Babki- Żelazki
(przy moście), wyznaczono teren zabudowany w m. Mieczniki (ustawiono oznakowanie pionowe
z nazwą miejscowości wraz z terenem zabudowanym), oznakowano miejscowości (Rakówek,
Cisówek, Barkowo i Skocze) znakami pionowymi z nazwą miejscowości, wprowadzono zmianę
stałej organizacji ruchu na ul. Podgórnej w Gołdapi (ustawienie znaku B-35 „zakaz postoju"),
dokonano wycinki drzew wraz z usuwaniem wywrotów i złomów siłami własnymi w ilości 75 szt.,
na zlecenie ZDP firma PGK Gołdapi usunęła 320 szt. drzewna pniu, wykoszono pobocza
(dwukrotnie) na terenie gmin: Gołdap, Banie Mazurskie, Dubeninki, wykoszono zieleńce na terenie
miasta Gołdap wraz z podkrzesywaniem koron drzew, sprzątano pasy drogowe, oczyszczono wpusty
uliczne na ulicach powiatowych w mieście Gołdap, oczyszczono przepust pod drogą powiatową nr
1734N w m. Grodzisko, dokonano wycinki zakrzaczeń (prowadzona na bieżąco, uwzględniająca
prośby

mieszkańców),

wykonano

nasadzenia

drzewek

w

ilości

175

sztuk

zgodnie

z decyzjami zezwalającymi na usunięcie drzew z dróg powiatowych (lokalizacja wykonania
nasadzeń: droga powiatowa nr : 1819N w miejscowości Dąbrówka Polsk, 1815N na odcinku Skocze
- Widgiry, 1936N ul. Partyzantów w Żytkiejmach oraz przed miejscowością Stańczyki, 1953N na
odcinku

Kiekskiejmy-

Skajzgiry,

1892N

w

miejscowości

Żabojady,

1794N

w miejscowości Grodzisko, 1883N w miejscowości Zatyki oraz ulica Konstytucji 3 Maja
w Gołdapi, 1790N na odcinku Wilkasy - Dorsze, 1764N na odcinku ul. Topolowa w Baniach
Mazurskich- Kulsze, 1784N na odcinku Rogale- Audyniszki, 1788N w miejscowości Jabłońskie,
4807N ul. Jaćwieska w Gołdapi, 4816N ul. Lipowa w Gołdapi, 4851N ul. Wolności w Gołdapi. Pani
Dyrektor poinformowała również, że wykonano prace utrzymaniowe na obiektach mostowych. Prace
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wykonano na moście w ciągu drogi powiatowej nr 1734N ul. Leśna w Baniach Mazurskich (przy
skrzyżowaniuz

droga

wojewódzką

nr

650).

Polegały

one

na

oczyszczemu

i zabezpieczeniu barierki przed korozją, usunięciu zakrzaczenia na skarpie, oczyszczeniu schodów
skarpowych. W obrębie mostu wykonano ścinkę poboczy. Prace porządkowe wykonano też
na kładce dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1734N ul. Leśna w Baniach Mazurskich
(przy skrzyżowaniu z droga wojewódzką nr 650) tj.: oczyszczono i zabezpieczono barierki przed
korozją, usunięto zakrzaczenia na skarpie, oczyszczono schody skarpowe, uzupełniono ubytki
w nawierzchni chodnika. Kolejnym obiektem była kładka dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr
1734N ul. Leśna w Baniach Mazurskich (przed skrzyżowaniem z ulicą Świerkową), gdzie
w ramach prac porządkowych oczyszczono i zabezpieczono barierki przed korozją, zaimpregnowano
elementy drewniane kładki. Następny obiekt to most w ciągu drogi powiatowej nr 1734N ul. Leśna
w Baniach (przed skrzyżowaniem z ulicą Świerkową). W ramach prac oczyszczono i zabezpieczono
barierki przed korozją, wykonano ścinkę poboczy w obrębie mostu. Kolejny most poddany
czynnościom utrzymaniowym był most w ciągu drogi powiatowej nr 1819N w miejscowości
Dąbrówka Polska, gdzie w ramach prac wymieniono uszkodzone elementy drewniane pokładu mostu
i zaimpregnowano elementy drewniane pokładu mostu. Prace utrzymaniowe dotyczyły także mostu
w ciągu drogi powiatowej nr 1821N ul. 1 Maja w Baniach Mazurskich, tj.: zostały uzupełnione
ubytki w barierkach, oczyszczono i zabezpieczono barierki przed korozją, usunięto zakrzaczenia w
obrębie mostu, wykonano ścinkę poboczy w obrębie mostu. Bieżącym pracom w zakresie
utrzymania obiektu został poddany także most w ciągu drogi powiatowej nr 4816Nul. Lipowa w
Gołdapi. W ramach prac usunięto zaskrzeczenia w obrębie mostu i na całej długości ul. Lipowej,
wzmocniono skarpę pod mostem poprzez ułożenie płyt ażurowych (od strony miasta), oczyszczono
i zabezpieczone barierki przed korozją, uzupełniono ubytki w skapie pod mostem (od strony ulicy
Kolejowej), oczyszczono skarpy i schody skarpowe. Pani Sylwia Wrzesień- Kisielewska
poinformowała, że zimowe utrzymanie ulic oraz zamiejskich dróg powiatowych realizowane będzie
podobnie jak w sezonie poprzednim głównie siłami będącymi w dyspozycji jednostki. W przypadku
obfitych opadów śniegu zostaną zadysponowane również obce jednostki z terenu powiatu z którymi
zostaną

podpisane

stosowne

umowy.

Dodała,

że na chwilę obecną ZDP posiada 120 ton mieszanki piaskowo-solnej. Wyjaśniła, że w zależności
od występujących warunków atmosferycznych do prawidłowego utrzymania dróg należałoby
zabezpieczyć od 800 do 1OOO ton. Wyjaśniła, że materiały te będą kupowane na bieżąco
w zależności od wynikających potrzeb. Dyrektor poinformowała, że do sezonu zimowego
przygotowane zostały samochody ciężarowe Man i Star, oraz ciągniki Ursus i Zetor. Dyrektor
powiedziała, że pozostałe pojazdy wymagają jeszcze bieżącego przeglądu i drobnych napraw w celu
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doprowadzenia do pełnej sprawności z powodu wykorzystywania ich do prac utrzymaniowych na
drogach. Zapewniła, że zostanie zrobione wszystko, aby osiągnąć pełną gotowość do końca listopada
2020 roku. Wspomniała, że w tym roku zakupiona zostanie sól w workach, gdyż jest wygodniejsza
w

przechowywaniu.

Poinformowała,

że

w

ZDP

obecnie

jest

zatrudnionych

7 kierowców i operatorów sprzętu oraz w planach jest zatrudnienie dodatkowej 1 osoby. Dyrektor
przekazała informację o posiadanych środkach transportu do kierowania akcją ZIMA: VW
Transporter szt. 2, Ford Transit, Ford Focus. szt 1. Poinformowała, że w okresie sezonu zimowego
biuro ZDP w dni robocze czynne jest w godzinach 4.00 - 15.00 w dni pozostałe od 4:00 do 12:00,
tel./fax 87 615 09 89, e-mail: zdp.goldap2@wp.pl. Osoby odpowiedzialne za zimowe utrzymanie
dróg to Łukasz Kondratowicz, Szymon Buczyński oraz Dyrektor ZDP. Wyjaśniła, że grafik
dotyczący dyżurów zostanie sporządzony, a ZDP zacznie działać w taki sposób od 1 grudnia 2020
roku.
Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionej informacji?
Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek zapytał czy mieścimy się w kwotach, jeżeli chodzi o oferty
na zakupy?
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień- Kisielewska odpowiedziała,
że tak. Jeżeli chodzi o samochód ciężarowy, była na to zabezpieczona kwota w wykości 425 000,00
zł, a najniższa oferta wynosiła 429 900, 00 zł. Są to bardzo nieduże pieniądze z racji tego, że mamy
oszczędności na samej piaskarce - prawie 19 000,00 zł. Póki co, jesteśmy zabezpieczeni, niczego
nam nie brakuje.
Członek Zarządu Pani Grażyną Senda zapytała odnośnie przejścia dla pieszych na ulicy Jeziorowej,
na drugą stronę ulicy 1 - go maja. Czy mogłaby przybliżyć sytuację?
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień- Kisielewska odpowiedziała,
że informowała Panią Starostę o tym, że gmina Gołdap wystąpiła do Zarządu Dróg i Powiatu o to,
żeby udostępnić im teren, po to, żeby wykonać całą przebudowę ulicy Jeziornej.
W momencie, kiedy Pani zgłosiła potrzebę przebudowy przejścia, udaliśmy się na to miejsce
i okazało się, że tam z pewnością trzeba by było budować od 30 do 50 metrów chodnika, tak, żeby
było zrobione w sposób prawidłowy. Nie tylko jedno przejście dla pieszych, ale 2. Trzeba by było
zrobić przejście przez ulicę Jeziorową i połączyć się z chodnikiem, który już wchodzi w kierunku
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ulic Wczasowej i 1-go maja. Z tego, co wiemy Gmina Gołdap jest odpowiedzialna za wykonanie
dokumentacji projektowej i tam to przejście będzie uwzględnione.
Członek Zarządu Pani Grażyną Senda powiedziała, że remont drogi Jeziorowej miał być zrobiony
znacznie wcześniej, ale występowały problemy. W związku z tym odwleka się to w czasie,
a niebezpieczeństwo przejścia przez te drogi dla dzieci idących do szkoły występuje.
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień- Kisielewska powiedziała,
że nawet gdybyśmy chcieli zrealizować wyłącznie to przejście, jeżeli chodzi o połączenie ulicy
1-go maja z Jeziorową, tam jest taka dzieląca wyspa w kształcie trójkąta. Przez tę wyspę moglibyśmy
pociągnąć kawałek chodnika - mamy pomysł na ogarnięcie tej drogi. Problem powstaje na ulicy
Jeziorowej. W momencie, kiedy wykonamy przejście dla pieszych przez ulicę Jeziorową, możemy
wykonać tylko fragment chodnika w rejonie przejścia dla pieszych, a nie ma on połączenia z niczym,
czyli mieszkańcy musieliby poruszać się po poboczu tej drogi. Jest to możliwość do rozważenia,
bo jestem w stanie zasięgnąć informacji na jakim to jest etapie w gminie Gołdap. Jeśli to jeszcze
odwlecze się w czasie. Nie jest żadną trudnością wykonanie kawałka chodnika i zrobienia przejścia,
tym bardziej, że taką rzecz robiono już na ulicy Bagiennej.
Więcej pytań nie zgłoszono.
Zarząd zapoznał się z informacją o wykonanych zadaniach inwestycyjnych i remontach
na drogach powiatowych w roku 2020 oraz informacją dotyczącą przygotowania do sezonu
zimowego.
Ad.3
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi przekazała informację o remontach
i inwestycjach przeprowadzonych w roku 2020 na obiektach będących w zasobie Powiatu
Gołdapskiego oraz o pozyskanych środkach zewnętrznych i ich wykorzystaniu w porównaniu
do roku poprzedniego /iriformacje w załączeniu- zal. nr 4 do protokołu!
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień - Kisielewska
poinformowała, że Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi przygotował informacje z lat 2018, 2019
i 2020. W danych latach zostało wykonanych dużo inwestycji: w roku 2018 wydatkowano łącznie
4 837 912,84 zł, w roku 2019 wydatkowano łącznie 94 013,84 zł, natomiast w roku 2020
wydatkowano łącznie 4 623 250,06 zł. Powiedziała, że w poszczególnych inwestycjach
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otrzymaliśmy dofinansowanie z Gminy Gołdap. Poinformowała, że na dzień złożenia informacji
w pomieszczeniach budynku biurowego ZDP wykonano remont bieżący polegający na wymianie
stolarki okiennej za kwotę 1 152,01 zł w dwóch pomieszczeniach, renowacji ścian wewnętrznych
poprzez wyrównanie tynku, położenie płyt gipsowych poprawiających estetykę wnętrza
a następnie pomalowanie ścian za kwotę 2 321,62 zł w trzech pomieszczeniach biurowych.
Podsumowała, że łączny koszt dotychczasowych prac wyniósł 3 473,63 zł. Dodała, że w planach jest
jeszcze za zgodą Starosty Pani Marzanny Wardziejewskiej wymiana drzwi wejściowych
do budynku, poprawienie warunków socjalno- sanitarnych pracowników (płytki w łazience),
wyczyszczenie elewacji budynku, utwardzenie placu płytami betonowymi.
Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionej informacji.
Starosta Pani Marzanna Wardziejewska powiedziała, że z tych wszystkich wyliczeń wynika,
że na naszych drogach i obiektach działo się bardzo dużo. Ilości kruszywa i mas, które wymieniła
Pani Dyrektor pokazują, że drogi naprawiane są w miarę potrzeb oraz w miarę ilości dróg
w poszczególnych gminach. Widać to po proporcjach użytych surowców. Nawet jeśli zdarzają się
telefony z prośbą o wyremontowanie czy zrobienie odpowiednich prac przy odkrzaczaniu reakcja
Zarządu Powiatu jest natychmiastowa, co z pewnością cieszy mieszkańców naszego Powiatu. Takich
telefonów, w sprawach różnych interwencji w stosunku do roku ubiegłego jest znikoma ilość, co
oznacza, że jednostka wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, a pracownicy mają
świadomość, które rzeczy są w pierwszej kolejności do naprawienia. Za to wszystko Starosta Pani
Marzanna Wardziejewska złożyła podziękowania na ręce Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych.
Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek powiedział, że faktycznie widać efekty prac Zarządu Dróg, jednak
w informacji, przedstawionej przez Dyrektor Zarządu Dróg, Panią Sylwię jest zawarta informacja
na temat usuniętych drzew - siłami własnymi i prace zlecone. Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek
zapytał jaką metodą usuwa się pozostałe po tych drzewach pnie? Czy są frezowane, wyrywane
czy jest może na to jakaś inny sposób? Dodał też, że wyrywanie jest bezsensowne i kosztowne.
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień- Kisielewska odpowiedziała,
że niestety te pnie zostają. Na dzień dzisiejszy Zarząd Dróg Powiatowych nie posiada własnej
frezarki. Dodała też, że jeżeli pozostałości po drzewach są w miejscach, gdzie mogą zostać usunięte
za pomocą koparki, jak najbardziej pracownicy starają się to robić. Dzieje się to również
w miejscach, gdzie stwarzają duże zagrożenia.
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Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek zapytał czy rozmowa z podmiotami zewnętrznymi, które nam t

realizują te wycinki może powinna iść w takim kierunku. Proporcja tych drzew jest dużo

korzystniejsza na temat firmy zewnętrznej. Może załatwiać frezowanie z firmą zewnętr

żeby karcze nie zostawały.
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Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień- Kisielewska odpowiedziała,

że tam, gdzie jest to możliwe i pień znajduje się przy samej krawędzi jezdni zostaje usuwany.

Kilka lat temu Zarząd Dróg Powiatowych zlecił frezowanie pni zewnętrznej i koszty tego były
wysokie. Nie jest to opłacalne, lepiej zrobić to swoimi siłami.

Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek zapytał czy było sprawdzane ile kosztuje frezarka i czy warto by

było w nią zainwestować? Zgodził się z tym, że praca siłami własnymi jest bardziej opłacalna

a wynajmowanie firm zewnętrznych jest bardzo kosztowne.

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień- Kisielewska odpowiedziała,

że jest to bardzo dobra sugestia. Podczas wizyty w Zarządzie Dróg w Ogonkach mogli zobaczyć

skonstruowaną przez nich frezarkę . Pani Dyrektor uważa, że jej pracownicy byliby w stanie

wykonać coś takiego u siebie. Dodała, że zasięgnie opinii swoich pracowników, ocenią możliwości
skonstruowania takiej frezarki. Sprawdzi też, ile wynosi nowy sprzęt i przedstawi niezbędne

informacje przy najbliższej okazji.

Wicestarosta Andrzej Ciołek poprosił o koszty obu wariantów, wspomnianych przez Dyrektor

Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi.

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień- Kisielewska powiedziała,
że jak najbardziej to zrobi i przedstawi przy najbliższej okazji.

Członek Zarządu Pan Wójtowicz Stanisław zapytał odnośnie profilowania dróg gruntowych

równiarką na terenie gminy Banie Mazurskie. Zapytała czy zostało pominięte, albo drodze Gryżewo

nie było robione ponieważ nie tego w powyższej informacji.
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Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień- Kisielewska odpowiedziała,
że te informacje spisywała z dziennika, który jest prowadzony przez Zarząd Dróg. Starała się robić
to dokładnie, ale być może coś przeoczyła. Zapewniła, że sprawdzi tę drogę.
Członek Zarządu Pan Stanisław Wójtowicz odpowiedziała, że przejeżdżając tą drogą zauważył,
że tam równiarka na pewno pracowała, ale nie zostało to wymienione w informacji.
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień- Kisielewska odpowiedziała,
że jest wymieniony odcinek Banie Mazurskie - Gryżewo, w pozycji 6.
Członek Zarządu Pan Stanisław Wójtowicz odpowiedział, że faktycznie jest zawarta taka informacja.
Dodał też, że zwracali się do niego mieszkańcy okolic Gryżewa z prośbą o podcięcie krzaków.
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień- Kisielewska odpowiedziała,
że bez problemu zajmą się tym tematem.
Starosta Pani Marzanna Wardziejewska poinformowała, że w tym roku wyjątkowo dużo środków
poszło do Zarządu Dróg Powiatowych, z czego się bardzo Zarząd Powiatu cieszymy. Starosta Pani
Marzanna Wardziejewska dodała, że frezowanie jest potrzebne, natomiast Pani Dyrektor wybrała
na razie najważniejsze narzędzia, niezbędne do wykonywania prac i realizowania inwestycji.
Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek zapytał jak wygląda sytuacja z dachem na siedzibie Zarządu Dróg
Powiatowych. Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek odniósł się do informacji o przygotowaniu do
sezonu zimowego i zapytał e czy praktykowany jest sposób delegowania zadań na poszczególne dni
dla podmiotów zewnętrznych.
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień- Kisielewska odpowiedziała,
że co roku były podpisywane umowy z osobami na terenie gminy Dubeninki i Banie Mazurskie,
zapewne tak samo będzie w tym roku. Dodała, że Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi chce się
zabezpieczyć, gdyż nie wiadomo jak będzie zima w tym roku. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień- Kisielewsk poinformowała również, że została umieszczona
informację na lokalnych portalach internetowych o wolnym etacie dla pracownika z prawem jazdy
kategorii C. Poinformowała również, że została naprawiony dach w tych fragmentach w których były
widoczne przecieki ale nie w całości.
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Starosta Pani Marzanna Wardziejewska powiedziała dodała, że cieszy się, że Zarząd Dróg
Powiatowych jest przygotowany do sezonu zimowego. Poinformowała również, że dobrym
pomysłem jest wiata, a także wykorzystanie płyt drogowych, które posłużą do segregacji materiałów.
Więcej pytań nie zgłoszono.
Prezesa Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego Sp. zo.o. w Gołdapi Pani Zofia Syperek przedstawiła
informację o wykonanych remontach i inwestycjach oraz pozyskanych środkach zewnętrznych
w 2020 roku. Poinformowała, że w 2020 roku zakład prowadził remonty wewnątrz i na zewnątrz
budynku na łączną kwotę 70120,08 zł. W ramach prowadzonego remontu wewnątrz budynku
dokonano uzupełnienia tynków, malowania sufitów i ścian oraz grzejników, naprawy uszkodzonej
tapicerki zmywalnej na meblach rehabilitacyjnych, wymiana oświetlenia na całym parterze zakładu,
wymieniono umywalki i baterie w części pomieszczeń. Poinformowała, że wykonano remont
wejścia głównego do zakładu, w tym poprawiono elewację ścian, pomalowano poręcze, wymieniono
3 parapety zewnętrzne, wykonano remont schodów- położono nową, antypoślizgową posadzkę oraz
nowe obłożenie ścian. Ponadto dodała, że położono nowy chodnik wzdłuż budynku. Od strony
północnej (od strony szpitala) przeprowadzono remont schodów z położeniem płytek, położenie
nowej posadzki, wykonano zadaszenie, wymieniono 2 sztuki drzwi wejściowych. W 2020 roku
zakład pozyskał z 1% 8 080,60zł, a w 2019 roku 7 255,00 złotych.
Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionej informacji.
Pytań nie zgłoszono.
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi Pan Wojciech Hołdyński poinformował,
że w 2020 r. PUP dokonał zakupu i montażu zestawu do prezentacji multimedialnych za kwotę
14 687,43zł. Dodała, że w ramach zasobów własnych PUP odmalował pomieszczenia socjalne
i sanitarne. Pani Krystyna Podciborska dodała, że na przełomie listopada i grudnia PUP zakupił:
20 szt. drukarek- 17 589,00 zł, 6 szt. komputerów- 18 515,00 zł, kamerę do transmisji internetowych3 900,00 zł, 1 O szt. oprogramowania pakietu biurowego- 8 622, 30 zł, 2 szt. modułu oprogramowania
- 2 800,00 zł. Poinformowała, że łącznie jednostka pozyskała 81 300,00 zł środków zewnętrznych.
Wspomniała, że PUP złożył wniosek do Ministra, który obecnie oczekuje na rozpatrzenie.
Poinformowała, że PUP otrzymał nagrodę specjalną Ministra za uzyskanie 5 miejsca na 340.
Nagroda została przyznana za dobre wskaźniki efektywności kosztowej i zatrudnieniowej.
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Referująca dodała, że PUP chce zakupić nowe regały do archiwum. W ramach przekazywanych
informacji z-ca dyrektora powiedziała, że na dzień 31.10.2020r. PUP pozyskał środki zewnętrzne
w kwocie 10 691 285,95 zł. Wyjaśniła, że środki pozyskane w roku 2020 są większe, w związku
z pandemią COVID-19. Środki były dedykowane dla przedsiębiorców, pracowników oraz osób,
które straciły zatrudnienie w skutek COVID-19.
Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionej informacji.
Pytań nie zgłoszono.
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowski
poinformowała, że w roku bieżącym przeprowadzono inwestycję w PCPR polegającą na wymianie
instalacji elektrycznej i teletechnicznej wraz z monitoringiem o łącznej wartości 60 420,00 zł.
Przeprowadzono remont korytarza i pomieszczeń biurowych o łącznej wartości 20 512,00 zł.
Poinformowała, że w roku 2020 jednostka pozyskała 448 000.00 zł. Dodała, że jest to więcej
o 180 971,00 zł od pozyskanych środków w roku 2019. Wspomniała, że w roku 2020 roku nie został
ogłoszony program na pozyskanie środków finansowych na wynagrodzenia koordynatorów
rodzinnej pieczy zastępczej. Pani Sandra Borowska poinformowała, że w 2020 roku PCPR
w Gołdapi pozyskał środki z następujących programów: Krajowy Program Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie- 4230,00 zł; Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- 3200,00 zł; Pilotażowy Program „Aktywny Samorząd" - 101868,00 zł. W roku 2020 ruszył
program „Wsparcie osób niepełnosprawnych uczestników dziennych placówek w związku
z epidemią COVID 19"- I nabór: 151 500,00 zł dodatkowo w II naborze otrzymamy jeszcze 93
500,00 zł. W związku z epidemią COVID 19 został ogłoszony nowy program "Wsparcie dzieci
umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID- 19". Poinformowała, że w ramach
tego programu zakupiono 47 szt. laptopów oraz środki ochrony osobistej na łączna kwotę 141 401,00
zł. Dodała, że w roku 2020 nie pozyskano środków z programu "Razem bezpieczniej",
im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020. Dodała, że we współpracy ze Starostwem Powiatowym
w Gołdapi jednostka pozyskała środki

w ramach programu „Asystent osobisty osoby

niepełnosprawnej" na kwotę 45 085 zł.
Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionej informacji.
Pytań nie zgłoszono.

12

Zarząd zapoznała się z informacją o remontach i inwestycjach przeprowadzonych
w roku 2020 na obiektach będących w zasobie Powiatu Gołdapskiego oraz o pozyskanych
środkach zewnętrznych i ich wykorzystaniu w porównaniu do roku poprzedniego.
Ad.4a
Naczelnik Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu Pani Wioletta Anuszkiewicz przedstawiła projekt
uchwały Zarządu Powiatu w sprawie 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 2021." /projekt uchwały Zarządu Powiatu w załączeniu- zal. nr 5
do protokołu!.

Naczelnik Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu Pani Wioletta Anuszkiewicz poinformowała,
że powołuje się Komisję Konkursową funkcjonującą w ramach „Otwartego konkursu ofert
na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz
świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu gołdapskiego w 2021"
w składzie: Marzanna Marianna Wardziejewska - Członek Zarządu Powiatu, Grażyna Barbara Senda
- Członek Zarządu Powiatu, Alicja Anna Iwaniuk - Radna Rady Powiatu
Przewodnicząca zapytała czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały Zarządu Powiatu?
Pytań nie zgłoszono.
Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął Uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie 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 2021 ".
Ad.4b
Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie
planu finansowego dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych /projekt uchwały Zarządu Powiatu w załączeniu- zal. nr 6 do protokołu!.
Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewic poinformowała, że w świetle art. 65 ust. 11 ustawy z dnia
31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
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przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 568 ze. zm.) jednostki
samorządu terytorialnego gromadzą środki z Funduszu na wydzielonym rachunku dochodów
i przeznaczają na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach planu finansowego
tego rachunku. Odrębny plan finansowy dla ww. wydzielonego rachunku- zgodnie z art. 65 ust. 12
opracowuje organ wykonawczy JST. W związku z powyższym podjęcie uchwały w tym zakresie jest
zasadne.
Przewodnicząca zapytała czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały Zarządu Powiatu?
Pytań nie zgłoszono.
Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął Uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie planu finansowego
dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych.
Ad. 5a
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 2021" /projekt uchwały Rady Powiatu
w załączeniu- zał. nr 7 do protokołu/.

Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Pani Wioletta Anuszkiewicz poinformowała, że projekt
„Programu współpracy powiatu gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok
2021" jest dokumentem regulującym zasady współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi
działającymi na terenie powiatu gołdapskiego, na rzecz jego mieszkańców. Program współpracy
przesłany był do konsultacji, które trwały do 21 września 2020 roku. Konsultacje odbywały
się w Starostwie Powiatowym oraz drogą elektroniczną i osobistą. Dodała, że do Programu
współpracy nie wpłynęły żadne uwagi. Powiedziała, że dokument zawiera priorytety oraz określa
wysokość środków finansowych na realizację wsparcia. Dodała, że 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
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w art. 3 ust 3. Wyjaśniła, że załącznik nr 1 do wniosku stanowi protokół z przebiegu konsultacji
społecznych w sprawie projektu „Programu współpracy powiatu gołdapskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3. ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie, na rok 2021". Naczelnik Wydziału PiR poinformowała, że w budżecie
powiatu planuje się zabezpieczyć na realizację programu środki finansowe w wysokości 45 OOO zł.
Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu?
Pytań nie zgłoszono.
Przewodnicząc sprawdziła quorum i przeprowadził głosowanie.
Zarząd jednogłośnie przyjął 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
2021".
Ad.Sb
Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Pani Marta Wiszniewska przedstawiła projekt
uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia na rok 2021 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- zal. nr 8 do protokołu!
Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Pani Marta Wiszniewska poinformowała,
że art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym zawiera delegację
dla rady powiatu do corocznego określenia wysokość opłat za usunięcie pojazdu z drogi, parkowanie
na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w związku z wydaniem dyspozycji
usunięcia pojazdu, w przypadku odstąpienia od jego usunięcia. Przy ustalaniu wysokości tych
kosztów i opłat rada powinna wziąć pod uwagę konieczność sprawnej realizacji przedmiotowego
zadania, oraz koszty przechowywania i usuwania pojazdów na obszarze danego powiatu. Wyjaśniła,
że 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".
Dodała, że Minister Finansów Obwieszczeniem z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia
obowiązujących w 2021 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego
parkowanie na parkingu strzeżonym (M. P. 2020 r. poz. 670) wprowadził nowe maksymalne stawki
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opłat. Zaznaczyła, że z zawartego w art. 130a ust. 6 ustawy upoważnienia ustawowego wynika,
że ustawodawca przyznał radzie powiatu kompetencję prawodawczą, jednak z koniecznością
uwzględnienia dwóch kryteriów: konieczności sprawnej realizacji zadań w zakresie usuwania
pojazdów z drogi oraz kosztów usuwania i przechowywania pojazdów na obszarze danego powiatu.
Dlatego też, przeprowadzono rozeznanie w zakresie cen, obowiązujących na terenie powiatu
gołdapskiego za usługi usuwania i przechowywania pojazdów, pobierających przez podmiot
świadczący tego rodzaju usługi na terenie miasta Gołdap. Stawki opłat określone w przedmiotowej
uchwale są jednakowe jak stawki wynagrodzenia dla wybranego podmiotu w 2021 roku
w zakresie świadczenia usług. Mając na uwadze powyższe oraz ustawowy obowiązek, zachodzi
konieczność

uchwalenia

przez

Radę

Powiatu

w

Gołdapi

wysokości

ww.

stawek

na 2021 rok. Poinformowała, że stawki opłat za przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdu
usuniętego z drogi na koszt właściciela, za każdą dobę ustalono następująco: rower lub motorower20 zł; motocykl - 25 zł;

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t -40 zł; pojazd

o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t -50 zł; pojazd o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t-80 zł; pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 140
zł; pojazd przewożący materiały niebezpieczne- 200 zł.
Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu?
Pytań nie zgłoszono.
Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie.
Zarząd jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia
na rok 2021 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie
na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia
od usunięcia pojazdu.
Ad. Sc
Specjalista ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej Pani Magdalena Mackiewicz przedstawiła projekt
uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek
ogólnodostępnych na terenie powiatu gołdapskiego w 2021 r. /projekt uchwały Rady Powiatu w zalączeniu
zał. nr 9 do protokołu!

Specjalista ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej Pani Magdalena Mackiewicz poinformowała,
że art. 94 ust. 1 i 2 ustawy- Prawo Farmaceutyczne nakłada na Radę Powiatu obowiązek ustalenia
harmonogramu dyżurów oraz rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu
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w celu zapewnienia mieszkańcom dostępu do świadczeń farmaceutycznych również w porze nocnej,
w

niedzielę,

święta

i

inne

dni

wolne

od

pracy

po

zasięgnięciu

opinii

wójtów

(burmistrzów/prezydentów miast) gmin z terenu powiatu i samorządu aptekarskiego. Powiedziała,
że projekt przedmiotowej uchwały pozytywnie zaopiniowali: Burmistrz Gołdapi, Wójt Gminy
Dubeninki, Wójt Gminy Banie Mazurskie oraz Okręgowa Izba Aptekarska w Olsztynie. Wyjaśniła,
że procedura podejmowania uchwały ustalającej rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych
określona w art. 94 ust. 2 ustawy nie przewiduje, by uchwałodawca zwracał się o opinię
do przedsiębiorców i farmaceutów. Dodała, że przyjęte jest jednak, że z takim pismem
o opinię Starosta Gołdapski występuje. Pani Magdalena Mackiewicz powiedziała, że harmonogramy
stanowiące załączniki do uchwały zostały przesłane do miejscowych aptek celem konsultacji.
Poinformowała, że jedynie apteka „START" Samczuk i wspólnicy. s. j. odniosła się
do przedłożonego harmonogramu dyżurów całodobowych aptek w porze nocnej, w niedzielę, święta
i inne dni wolne od pracy w 2021 r. i zgłosiła swoje uwagi, z czego na część wyrażono zgodę
i dokonano poprawek w harmonogramie, o czym zawiadomiono wszystkie apteki.
Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu?
Pytań nie zgłoszono.
Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie.
Zarząd jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia rozkładu
godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu gołdapskiego w 2021
roku.
Ad.5d
Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu
w

sprawie zmian

Wieloletniej

Prognozy

Finansowej Powiatu

Gołdapskiego na lata

2020- 203 6 /projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu- zał. nr 1 O do protokołu/.
Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że w WPF urealnia się poszczególne
wartości zgodnie z uchwałą w sprawie zmian budżetu w 2020 roku. Wyjaśniła, że zaktualizowano
dochody i wydatki ogółem z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, pozostałe
dochody bieżące oraz dochody i wydatki majątkowe zgodnie z wprowadzonymi zadaniami
inwestycyjnymi. W wieloletniej prognozie finansowej oraz w przedsięwzięciach dokonuje się zmian
poprzez wprowadzenie limitów w poszczególnych latach na zadania inwestycyjne zgodnie
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ze złożonymi wnioskami na planowane do realizacji inwestycje drogowe. Dodała, że wprowadza
się środki w ramach RFIL uzyskane w roku 2020, a planowane do wydatkowania w roku 2021 roku.
Dodała, że dotyczy to: remontu drogi powiatowej nr 1772N na odcinku Lisy-Mieczkówka, remontu
drogi powiatowej nr 1815N w miejscowości Widgiry, remontu drogi powiatowej nr 1790N
na odcinku Rudzie - Kowalki. Pani Skarbnik poinformowała, że deficyt budżetu powiatu
po zmianach to kwota 6 383 719,97 zł. Wyjaśniła, że według obecnego stanu planowany jest
on do pokrycia przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 2 200 000,00 zł,
niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy
o finansach publicznych w wysokości 2 781 182,76 zł i wolnymi środkami z lat poprzednich w
kwocie 1 402 537,21 zł.
Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu?
Pytań nie zgłoszono.
Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie.
Zarząd jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2020-2036.
Ad.Se
Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu
w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2020 /projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu- zał. nr 11
do protokołu/.

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że po stronie dochodów w Starostwie
Powiatowym w Gołdapi w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" dokonuje
się zwiększenia planu dochodów o kwotę 8 800,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko
-Mazurskiego Nr FK 435/2020 z dnia 13 listopada 2020 roku. Natomiast w rozdziale 71O12 „Zadania
z zakresu geodezji i kartografii" dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 2 920,00 zł
zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 403/2020 z dnia 9 listopada 2020
roku. Ponadto w rozdziale 75045 „Kwalifikacja wojskowa" dokonuje się zmniejszenia planuo kwotę
0,79 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 433/2020 z dnia 13 listopada
2020 roku. W rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej" dokonuje
się zwiększenia planu dochodów o kwotę 308 000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko
Mazurskiego Nr FK 411/2020 oraz FK 413/2020 z dnia 10 listopada 2020 roku. W rozdziale 75816
„Wpływy do rozliczenia" dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 1 425 451,00 zł
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w związku z przyznanymi środkami w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
W rozdziale 80115 „Technika" dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 11 200,00 zł
zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK438/2020 z dnia 16 listopada 2020 r.,
z przeznaczeniem na realizację działań 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 85141 „Ratownictwo
medyczne" dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 38 870,00 zł zgodnie z decyzją
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK458/2020 z dnia 14 listopada2020 r., z przeznaczeniem
na zakup dwóch wideolaryngoskopów oraz urządzenia USG wraz z monitorem dla zespołów
ratownictwa medycznego, których dysponentem jest Goldmedica Sp. z o.o. W rozdziale 85156
„Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem
ubezpieczenia zdrowotnego" dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 67 952,00 zł
zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK392/2020 z dnia4 listopada2020 roku
oraz nr FK 444/2020 z dnia 13 listopada 2020 roku. W rozdziale 85205 „Zadania w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie" dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 846,00
zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK410/2020 z dnia 10 listopada 2020
r. W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze" dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę
29 872,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 411/2020 z dnia
10 listopada 2020 roku. W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo -wychowawczych"
dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę 11 654,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody
Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 411/2020 z dnia 10 listopada 2020 r. oraz FK 425/2020 z dnia
12 listopada 2020 roku. W Liceum Ogólnokształcącym w Gołdapi w rozdziale 80120 „Licea
Ogólnokształcące" dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 960,00 zł uzyskaną
z wynajmu sali lekcyjnej dla Biura Obsługi Projektów Europejskich EUROPROGRES zajmującego
się doradztwem indywidualnym dla uczestników projektu „Własna firma w EGO". Pani Skarbnik
poinformowała, że plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę1 898 992,21 zł. Po stronie
wydatków w Starostwie Powiatowym w Gołdapi w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami
i nieruchomościami" dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 8 800,00 zł zgodnie
z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 435/2020 z dnia 13 listopada 2020 roku.
W rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii" dokonuje się zmniejszenia planu
finansowego o kwotę 2 920,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
nr FK403/2020 z dnia9 listopada2020 roku. W rozdziale75045 „Kwalifikacja wojskowa" dokonuje
się zmniejszenia planu o kwotę 0,79 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
nr FK 433/2020 z dnia 13 listopada 2020 roku. W rozdziale 75019 „Rady powiatów" dokonuje
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się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 33 568,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie
kosztów programu eSesja- systemu do głosowania, transmisji i napisów, kosztów wideokonferencji,
edytora XML, odnowienie podpisów kwalifikowalnych. W rozdziale 80195 „Pozostała działalność"
dokonuje się zmniejszenia planu finansowego wydatków o kwotę 870,00 zł z przeznaczeniem
na zwiększenie planów finansowych w jednostkach oświatowych na przyznanie pomocy zdrowotnej
dla nauczycieli zgodnie ze złożonymi wnioskami. W rozdziale 85141 „Ratownictwo medyczne"
dokonuje zwiększenia planu wydatków o kwotę 38 870,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody
Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 458/2020 z dnia 14 listopada 2020 r., z przeznaczeniem na „Zakup
sprzętu medycznego dla zespołów ratownictwa medycznego w GoldMedica Sp. z o. o. - dwa
wideolaryngoskopy oraz urządzenie USG wraz z monitorem". W Zarządzie Dróg Powiatowych
w Gołdapi w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe" dokonuje się przesunięcia planu
finansowego pomiędzy paragrafami w ramach posiadanych środków. Jednocześnie dokonuje
się zmian poprzez dostosowanie klasyfikacji budżetowej oraz dokonuje się zwiększenia planu
wydatków o kwotę 1 425 451,00 zł w związku z projekcją budżetu oraz złożonymi wnioskami
o dofinansowanie w ramach FDS zabezpiecza się plan wydatków na planowane do realizacji
inwestycje drogowe niezbędne do ujęcia w wykazie przedsięwzięć. Wyjaśniła, że dotyczy to:
remontu drogi powiatowej nr 1772N na odcinku Lisy-Mieczkówka, remontu drogi powiatowej
nr 1815N w miejscowości Widgiry, remontu drogi powiatowej nr 1790N na odcinku Rudzie Kowalki. Pani Skarbnik stwierdziła, że w wyniku dokonanej analizy wydatków majątkowych,
będącej rezultatem rozstrzygniętych postępowań przetargowych oraz zakończonych projektów
inwestycyjnych proponuje się dokonanie zmian w planie wydatków majątkowych w ramach
posiadanych środków finansowych zgodnie z załącznikiem nr 3. Oszczędności w kwocie 21 038,06
zł proponuje się na zabezpieczenie niezbędnych wydatków w ramach zakupu materiałów
i wyposażenia. W Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi w rozdziale 80115 „Technika" dokonuje
się zwiększenia planu dochodów o kwotę 12 070,00 zł w tym: o kwotę 870,00 zł w związku
z przyznaniem pracownikom dofinansowania z Funduszu Zdrowotnego oraz o kwotę 11 200,00 zł
zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 438/2020 z dnia 16 listopada 2020 r.,
które są przeznaczone na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania
szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno
-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - ,,Aktywna tablica". Dokonano również przesunięć w planie
wydatków w ramach posiadanych środków zgodnie z potrzebami jednostki. W rozdziale 80117
„Branżowe szkoły I i II stopnia" dokonuje się przesunięcia środków o kwotę 5 829,00 zł
w planie finansowym pomiędzy paragrafami w ramach posiadanych środków zgodnie
z potrzebami jednostki. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Gołdapi w rozdziale 85156 „Składki na
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ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia
zdrowotnego" dokonuje zwiększenia planu wydatków o kwotę 67 952,00 zł Zapewnienie
sfinansowania kosztu składek jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej,
wykonywanym przez jst dzięki dotacji celowej z budżetu państwa. W rozdziale 85333 „Powiatowe
Urzędy Pracy" dokonuje się przesunięcia środków o kwotę 6 945,00 zł w planie finansowym
pomiędzy paragrafami w ramach posiadanych środków. Wyjaśniła, że zmiany te mają na celu
zapewnienie pokrycia przez PUP w Gołdapi wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostki.
Środki z paragrafów wynagrodzeń bezosobowych, zakupu środków żywności, zakupu energii,
zakupu usług remontowych, zakupu usług zdrowotnych, zakupu usług pozostałych oraz podróży
służbowych krajowych zabezpieczą wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz odpis
na ZFŚS. W Liceum Ogólnokształcącym w Gołdapi w rozdziale 80120 „Licea Ogólnokształcące"
dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 960,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów
usług niezbędnych do realizacji zadań jednostki.

W Zespole Placówek Edukacyjno

Wychowawczych w Gołdapi w rozdziale 80134 „Szkoły Zawodowe Specjalne" dokonuje
się przesunięcia środków w planie finansowym pomiędzy paragrafami w ramach posiadanych
środków. Wyjaśniła, że zmiany te mają na celu zapewnienie zabezpieczenie wydatków związanych
z wyjazdami służbowymi pracowników. W rozdziale 80147 „Biblioteki pedagogiczne" dokonuje się
przesunięcia środków w planie finansowym pomiędzy paragrafami w ramach posiadanych środków.
Uzasadniła, że zmiany te mają na celu zapewnienie zabezpieczenie wydatków związanych
z prawidłową realizacją zadań i bieżącym funkcjonowaniem jednostki - przeznaczone są na zakup
materiałów i wyposażenia. W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gołdapi w rozdziale 85406
„Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne i poradnie specjalistyczne" dokonuje się zmniejszenia
planu wydatków o kwotę per saldo 3 195,00 zł. Wyjaśniła, że przesunięcia pomiędzy paragrafami
zabezpieczą potrzeby i pozwolą na realizację zadań zgodnie ze statutem poradni. W Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie" dokonuje się zmniejszenia planu finansowego o kwotę 846,00 zł zgodnie
z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 410/2020 z dnia 10 listopada 2020 r. Pozostałe
zmiany dotyczą przesunięć planu wydatków pomiędzy paragrafami zgodnie z potrzebami jednostki.
W rozdziale 85218

„Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie" dokonuje się zmniejszenia planu

finansowego o kwotę per saldo 8 787,00 zł zgodnie z potrzebami jednostki. Część środków
przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia. W rozdziale 85324 „Państwowy Fundusz Osób
Niepełnosprawnych„ dokonuje się zmniejszenia planu finansowego o kwotę 8 026,00 zł zgodnie
z potrzebami jednostki. W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze" dokonuje się zwiększenia planu
finansowego o kwotę 29 872,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
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Nr FK 411/2020 z dnia 10 listopada 2020 r. oraz dokonuje się przesunięcia planu finansowego
pomiędzy paragrafami w ramach posiadanych środków o kwotę 9 381,00. Poinformowała,
że w związku z przekształceniem się rodziny zastępczej niezawodowej z innego powiatu, w której
są umieszczone dzieci z powiatu gołdapskiego w rodzinny dom dziecka zabezpieczono środki
na umowę zlecenie dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. W rozdziale 85510 „Działalność
placówek opiekuńczo -wychowawczych" dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę
11 654,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 411/2020 z dnia
10 listopada 2020 r. oraz FK 425/2020 z dnia 12 listopada 2020 r. jednocześnie dokonuje się
zmniejszenia planu wydatków o kwotę 13 560,00 zł w związku ze zmniejszeniem się liczby dzieci
w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu gołdapskiego i przeliczeniem potrzeb
jednostki do końca 2020 roku. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi
w rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej" dokonuje się zwiększenia
planu wydatków o kwotę 308 000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
Nr FK 411/2020 oraz FK 413/2020 z dnia 10 listopada 2020 r. Przyznana dotacja przeznaczona
jest na pokrycie wydatków bieżących Komendy oraz na wydatki majątkowe w tym: 30 000,00 zł.
na realizację zadania inwestycyjnego pn. ,,Adaptacja poddasza nieużytkowego na pomieszczenia
socjalno-biurowe oraz budowa stanowiska do ratownictwa wysokościowego w pomieszczeniu
suszarni węży", 80 000,00 zł. na realizację zadania inwestycyjnego pn. ,,Zakup łodzi ratowniczej
z wyposażeniem". Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia wydatków w planie finansowym
pomiędzy paragrafami w ramach posiadanych środków, co zapewni prawidłowe funkcjonowanie
jednostki. Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 1 898 992,21 zł. Plan
dochodów zwiększa się o kwotę 1 898 992,21 zł i po zmianach wynosi 41 497 741,35 zł. Plan
wydatków zwiększa się o kwotę 1 898 992,21 zł i po zmianach wynosi 47 881 461,32 zł. Deficyt
budżetu po zmianie wynosi 6 383 719,97 zł. Przychody budżetu po zmianie wynoszą 6 383 719,97
zł. Rozchody 0,00 zł.
Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu?
Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek zapytał czy zapewnił całą pulę finansowania na adaptacje poddasza
dla Państwowej Straży Pożarnej, czy Zarząd Powiatu może spodziewać się prośby o dofinansowanie
tej inwestycji?
Skarbnik Pani Bożena Radzewicz odpowiedziała, że na wstępnym etapie jest to kwota wystarczająca.
Dodała też, że kolejne lata przyniosą na pewno kolejne wnioski do Wojewody i do Zarządu Powiatu.
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Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek poprosił o przypomnienie ile Wojewoda przeznaczył na adaptację?
Skarbnik Pani Bożena Radzewicz odpowiedziała, że Wojewoda przeznaczył 30 tysięcy.
Starosta Pani Marzanna Wardziejewska poinformowała, że Wojewoda zwiększył dotację celową,
typowo na ratownictwo medyczne. W tamtym roku było prawie 100 000,00 zł a w tym roku
38 870,00 zł. Pieniądze te zostaną przeznaczone na zakup dwóch wideo laryngoskopów
oraz urządzenia USG wraz z monitorem.
Więcej pytań nie zgłoszono.
Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie.
Zarząd jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu
w roku 2020.
Ad. 6
Starosta Pani Marzanna Wardziejewska poinformowała, że 19 listopada obędzie się, zgodnie z
planem, posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
Starosta Pani Marzanna Wardziejewska poinformowała, że do 10 grudnia zostanie wydany biuletyn:
„Informator z Powiatu Gołdapskiego", podsumowujący mijający rok. Zaplanowane było wydanie
tej gazetki kwartalnie, ale w związku z pandemią, nie zostało to zrealizowane.
Starosta Pani Marzanna Wardziejewska poinformowała, że wnioski na program „Aktywna tablica"
składały 3 placówki z naszego powiatu. Dofinansowanie otrzymał jedynie technikum przy Zespole
szkół Zawodowych i wynosi 11 200,00 zł.
Starosta Pani Marzanna poinformowała, że Urząd Wojewody Warmińsko -Mazurskiego skierował
pismo do Przewodniczącej Rady Powiatu. Działając na podstawie ustawy o samorządzie
powiatowym zwraca się z prośbą o przedstawienie w terminie 5 dni od daty otrzymania pisma
informacji dotyczących długości trwania sesji Rady Powiatu w Gołdapi, w szczególności dat i godzin
rozpoczęcia oraz zakończenia, począwszy od sesji 27 czerwca 2019 wraz z nagraniami audio i wideo.

23

,r21_,,0J

Ad.7
Wolne wniosków nie zgłoszono.
Ad.8
Przewodnicząca Zarządu podziękowała Członkom Zarządu za pracę. Zamknęła LXV (65)
posiedzenie Zarządu Powiatu.
Na tym protokół zakończono.
Protokół składa się z 24 stron kolejno ponumerowanych.
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Protokołowała: Monika Bruszewska 18.11.2020 r.
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