
Ad.1 

Protokół z LXVII (67) posiedzenia 

Zarządu Powiatu w Gołdapi. 

w dniu 16 grudnia 2020 roku 

godz. 0900_ J()26

Starosta stwierdziła quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji 

- 3 członków zarządu /lista obecności w załączeniu - zal. nr l do protokołu/, otworzył LXVII ( 67)

posiedzenie Zarządu Powiatu /porządek obrad w załączeniu- zal. 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 

Przewodnicząca Zarządu poinfo1mowała, iż protokoły z LXI (61), LXIII (63), LXIV (64), 

LXV (65), LXVI (66) posiedzenia Zarządu Powiatu były wyłożone do wglądu oraz przesłane 

drogą elektroniczną. Zapytała czy Członkowie Zarządu mają uzupełnienia bądź sprostowania 

do protokołu. 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokoły z LXI (61), LXIII (63), LXIV (64), 

LXV (65), LXVI (66) posiedzenia Zarządu Powiatu. 

Ad.3 

Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gołdapi Pan Jerzy Sobisz przedstawił wniosek 

w sprawie dokonania przesunięć w preliminarzu kosztów działalności Warsztatu Terapii 

Zajęciowej w Gołdapi na rok 2020 w części nieobjętej dofinansowaniem PFRON"lwniosek 

w załączeniu- zal. nr 3 do protokołu!. 

Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gołdapi Pan Jerzy Sobisz poinformował, 

że wydatki na zakup materiałów, energii, usług materialnych i niematerialnych będą wyższe 

niż planowano dlatego tez przeznaczone zostaną na podniesieni stanu funkcjonalnego 



i sanitarnego WTZ. Koszty eksploatacji samochodu związanej z dowozem uczestników oraz 

realizacją programu i niezbędnej obsługi WTZ będzie niższa niż planowano - ze względu na 

mniejszą ich awaryjność oraz krótsze okresy dowozu uczestników oraz przerwy w zajęciach 

wywołane epidemią. Koszty ubezpieczenia mienia a dot. ubezpieczenia o.c. samochodów, będą 

nieco niższe niż planowano. Koszty materiałów do terapii w gabinetach i pracowniach WTZ , 

w tym w pracowni gospodarstwa domowego będą niższe od planowanych- krótsza okresy zajęć 

uczestników wywołane miedzy innymi epidemią. 

Przewodnicząca Zarządu zapytała czy są pytania do przedstawionego wniosku? 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Zarządu przeprowadziła głosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie rozparzył wniosek w sprawie dokonania 

przesunięć w preliminarzu kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gołdapi 

na rok 2020 w części nieobjętej dofinansowaniem PFRON". 

Ad.4 

W zastępstwie naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości wniosek w sprawie ustanowienia 

trwałego zarządu dla niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Rogale 

gmina Banie Mazurskie, składającej się z działki nr 37/9 o pow. 0,0084 ha przedstawił Młodszy 

referent Wydziału Geodezji i Nieruchomości Pan Karolina Hołub !wniosek w załączeniu- zal. nr 4 

do protokołu!. 

Młodszy referent Wydziału Geodezji i Nieruchomości Pan Karolina Hołub poinformowała, 

że działka o numerze ewidencyjnym 37/9 o pow. 0,0084 ha, położona w obrębie Rogale gmina 

Banie Mazurskie, została nabyta na rzecz Powiatu Gołdapskiego aktem notarialnym Rep. A 

nr 1435/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r. od osób fizycznych. Niniejsza nieruchomość 

przeznaczona jest pod pas drogowy drogi powiatowej Nr 1815 N Gołdap-Rogale. 

Przewodnicząca Zarządu zapytała czy są pytania do przedstawionego wniosku? 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Zarządu przeprowadziła głosowanie. 
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Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie rozparzył wniosek w sprawie ustanowienia 

trwałego zarządu dla niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 

Rogale gmina Banie Mazurskie, składającej się z działki nr 37/9 o pow. 0,0084 ha. 

Ad.5 

W zastępstwie naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości wniosek w sprawie ustanowienia 

trwałego zarządu dla niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 2 miasta 

Gołdap, składającej się z działki nr 1094/3 o pow. 0,0039 ha przedstawił Młodszy referent 

Wydziału Geodezji i Nieruchomości Pan Karolina Hołub !wniosek w załączeniu- zal. nr 5 do 

protokołu/. 

Młodszy referent Wydziału Geodezji i Nieruchomości Pan Karolina Hołub poinformowała, 

że działka o numerze ewidencyjnym 1094/3 o pow. 0,0039 ha, położona w obrębie 2 miasta 

Gołdap, wchodzi w skład pasa drogowego drogi powiatowej nr 4804 N ul. Cicha. 

Przewodnicząca Zarządu zapytała czy są pytania do przedstawionego wniosku? 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Zarządu przeprowadziła głosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie rozparzył wniosek w sprawie ustanowienia 

trwałego zarządu dla niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 

2 miasta Gołdap, składającej się z działki nr 1094/3 o pow. 0,0039 ha. 

Ad. 6a 

W zastępstwie naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości projekt uchwały Zarządu 

Powiatu w sprawie nabycia przez Powiat Gołdapski niezabudowanej nieruchomości gruntowej 

położonej w obrębie 1 miasto Gołdap przeznaczonej pod drogę powiatową przedstawił 

przedstawił Młodszy referent Wydziału Geodezji i Nieruchomości Pan Karolina Hołub /projekt 

uchwały Zarządu Powiatu w załączeniu- zal. nr 6 do protokołu/. 

Młodszy referent Wydziału Geodezji i Nieruchomości Pan Karolina Hołub poinformowała, że 

nabycie przez Powiat Gołdapski niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej 

numerem ewidencyjnym działki 464/2 o pow. 0,0003 ha, położonej w obrębie 1 miasto Gołdap, 

w celu regulacji stanu prawnego ww. działki, tj. pod drogę powiatową nr 4845 N ul. Ustronie. 
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Przewodnicząca Zarządu zapytała czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały 

Zarządu Powiatu? 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Zarządu przeprowadziła głosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwalę Zarządu Powiatu w sprawie nabycia przez 

Powiat Gołdapski niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 

1 miasto Gołdap przeznaczonej pod drogę powiatową. 

Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek opuścił posiedzenie. 

Ad. 6b 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w 

sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Gołdapskiego na lata 2021 -2037 /projekt uchwały Zarządu Powiatu w załączeniu-zal. nr 7 do protokołu/. 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że w projekcie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2021 - 2037 i załącznikach dokonano 

następujących poprawek. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2021 - 2037 pozostaje bez zmian. Dokonano zmian 

w załączniku Nr 1 do projektu uchwały tj. Zwiększono wysokość dochodów ogółem w tym 

dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 

41 600,00 zł w związku z pozyskanymi środkami z Ministerstwa Edukacji Narodowej 

na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z programu 

kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem". Zwiększono wysokość wydatków ogółem 

o kwotę per saldo 2 335 976,42, w tym o kwotę 41 600,00 zł w związku z pozyskanymi

środkami z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem". 

Pozostała kwota stanowi różnicę pomiędzy środkami otrzymanymi w ramach Rządowego 

Funduszu inwestycji Lokalnych w kwocie 2 807 127,42 zł oraz możliwością rezygnacji 

z zadań inwestycyjnych planowanych w ZSZ w Gołdapi oraz w LO w Gołdapi. Dostosowano 

wynik finansowy, przychody budżetu oraz wolne środki: Deficyt budżetu powiatu 

w wysokości 6 160 508,42 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży 

papierów waiiościowych (obligacji) w kwocie 1 OOO 000,00 zł, wolnymi środkami jako 
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nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów 

i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 327 930,00 zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych 

w wysokości 4 832 578,42 zł w tym: 4 232 578,42 zł - środki otrzymane w 2020 r. z Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych zostaną przeznaczone w całości na wydatki majątkowe, 

600 000,00 zł - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacje na realizację programu, projektu 

lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Zmniejszono planowaną kwotę długu 

o 500 000,00 zł, która po zmianach wynosi 14 440 000,00 zł. Po zmianach w 2021 r.:

Planowane dochody powiatu - 39 156 557,00 zł., bieżące - 35 590 118,38 zł; majątkowe 

- 3 566 438,62 zł. Planowane wydatki powiatu - 45 317 065,42 zł, bieżące - 35 898 838,96 zł;

majątkowe - 9 418 226,46 zł. Planowany deficyt - 6 160 508,42 zł. Planowane przychody 

6 160 508,42 zł. Planowane rozchody 0,00 zł. 

Przewodnicząca Zarządu zapytała czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały 

Zarządu Powiatu? 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Zarządu przeprowadziła głosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwalę Zarządu Powiatu w sprawie wprowadzenia 

autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego 

na lata 2021 - 2037. 

Ad. 6c 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu 

w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu budżetu powiatu na 2021 rok /projekt 

uchwały Zarządu Powiatu w załączeniu- zal. nr 8 do protokołu/. 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że od momentu przekazania 

przez Zarząd Powiatu projektu budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2021 rok, uchwalonego 

Uchwałą Zarządu Nr 130/2020 z dnia 12 listopada 2020 roku, nastąpiły okoliczności 

powodujące konieczność wprowadzenia proponowanych zmian do projektu przedłożonego 

Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie w formie autopoprawki. 

Komisje stałe Rady Powiatu powinny wydać opinie o przedłożonym projekcie budżetu na 2021 

rok z uwzględnieniem autopoprawki. W projekcie budżetu powiatu na 2021 rok i załącznikach 
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dokonano następujących poprawek: § 1 otrzymuje brzmienie:"§ 1. Dochody budżetu powiatu 

w wysokości 39 156 557,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące 

w wysokości 35 590 118,38 zł, dochody majątkowe w wysokości 3 566 438,62 zł.". § 2 ust. I i 

2 otrzymują brzmienie: " § 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 45 317 065,42 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 35 898 838,96 zł, wydatki 

majątkowe w wysokości 9 418 226,46 zł. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 

8 098 526,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.". § 3 otrzymuje brzmienie:,,§ 3. Deficyt budżetu 

powiatu w wysokości 6 160 508,42 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze 

sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1 OOO 000,00 zł, wolnymi środkami 

jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów waiiościowych, kredytów 

i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 327 930,00 zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych 

w wysokości 4 832 578,42 zł.". § 4 otrzymuje brzmienie: ,, § 4. Przychody budżetu 

w wysokości 6 160 508,42 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 

w kwocie 4 232 578,42 zł, rozchody w wysokości 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7. § 5 

otrzymuje brzmienie: ,, § 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz 

emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na: sfinansowanie przejściowego deficytu 

budżetu w kwocie do 1 OOO 000,00 zł. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 

1 OOO 000,00 zł.". Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 41 600,00 wynika 

z aneksowania umowy na zwiększone środki pozyskane z Ministerstwa Edukacji Narodowej 

na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z programu 

kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem". Program umożliwi realizację zadania 

w zakresie wsparcia dla rodzin na przygotowanie i utrzymanie miejsca w bursach lub 

internatach dla uczennic w ciąży, w formie odrębnego - jednoosobowego pokoju, w którym 

zapewnione zostaną maksymalnie komfortowe warunki pobytu uczennicy do czasu urodzenia 

dziecka oraz na zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno 

-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu, określonych w ustawie o systemie

oświaty. Zwiększenie planu wydatków bieżących i majątkowych o kwotę per saldo 

2 335 976,42 zł związane jest z pozyskanymi środkami, w tym o kwotę 41 600,00 zł w związku 

z pozyskanymi środkami z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin 

„Za życiem". Pozostała kwota stanowi różnicę pomiędzy środkami otrzymanymi w ramach 

Rządowego Funduszu inwestycji Lokalnych w kwocie 2 807 127,42 zł oraz możliwością 

rezygnacji z zadań inwestycyjnych planowanych w ZSZ w Gołdapi oraz w LO w Gołdapi. 
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W związku z powyższym wprowadza się zadania inwestycyjne do załącznika nr 3 pn.: 

„Budowa miejsc parkingowych na dz. nr 671/12 w Gołdapi wraz z zagospodarowaniem 

przyległego terenu" - 490 000,00 zł. ,,Modernizacja budynków oświatowych Zespołu Szkół 

Zawodowych w Gołdapi" - 743 300,00 zł. ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego 

wraz z modernizacją sali gimnastycznej" - 573 827,42 zł. ,,Rozbudowa infrastruktury 

oświatowej w powiecie gołdapskim. Budowa sali dydaktyczno-szkoleniowej przy ZPEW w 

Gołdapi" - 550 000,00 zł. ,,Rozbudowa infrastruktury oświatowej w powiecie gołdapskim. 

Dobudowa windy zewnętrznej dla niepełnosprawnych przy budynku ZPEW w Gołdapi" -

450 000,00 zł, oraz rezygnuje się z zadań inwestycyjnych pn.: ,,Modernizacja nawierzchni 

placów oraz dróg na warsztatach szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi" 

- 172 644,00 zł, ,,Modernizacja sali rekreacyjnej w budynku nr 3 w Zespole Szkół

Zawodowych w Gołdapi" - 140 107,00 zł, ,,Modernizacja sali gimnastycznej polegająca na 

całkowitej wymianie podłogi, opraw oświetleniowych, wentylatorów oraz maskownic 

grzejnikowych" w LO w Gołdapi - 200 000,00 zł. Ponadto w projekcie uchwały 

zaktualizowano załącznik nr 9 - Zbiorczy plan dochodów i wydatków związanych z realizacją 

inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 r. Treść normatywna projektu 

ulega zmianie i otrzymuje brzmienie jak w załączonym projekcie uchwały budżetowej na 2021 

rok. 

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 wprowadzenia 

autopoprawek do projektu budżetu powiatu na 2021 rok. 

Ad. 7a 

Dyrektor Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska 

przedstawiła projekt Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań 

i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na zadania w 2020 roku /projekt Uchwały Rady Powiatu w załączeniu- zal. 

nr 9 do protokołu! 
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Dyrektor Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska 

poinformowała, że Po rozliczeniu zadań dotyczących rehabilitacji społecznej osób 

niepełnosprawnych oraz z powodu rezygnacji Wnioskodawców z dofinansowania do: 

-uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych-

7 .695zł; -likwidacji barier architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób 

niepełnosprawnych - 12.407,87zł; -likwidacji barier w komunikowaniu się dla osób 

niepełnosprawnych - 1. 771 zł; - zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny - 936,81 zł; -sportu, 

kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych - 4.860zł, pozostają wolne środki 

w kwocie 27.670,68 zł. Po analizie zgłaszanych potrzeb oraz pozytywnej opinii Powiatowej 

Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych powyższą kwotę proponuje się przesunąć na 

dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla osób 

niepełnosprawnych. Podział środków finansowych PFRON na powyższe zadania jest 

uzasadniony potrzebami wnioskodawców oraz wynika z racjonalnego gospodarowania 

środkami PFRON. 

Przewodnicząca Zarządu zapytała czy są pytanie do przedstawionego projektu uchwały Rady 

Powiatu? 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt Uchwały Rady Powiatu zmieniająca 

uchwalę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2020 roku. 

Ad. 7b 

Dyrektor Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska 

przedstawiła projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu 

Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023 /projekt Uchwały Rady Powiatu w załączeniu- zal. 

nr 1 O do protokołu! 

Dyrektor Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska 

poinformowała, że zgodnie z art. 180 pkt 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej do zadań własnych powiatu należy opracowanie i realizacja 3-letnich powiatowych 

programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej, zawierających między innymi roczny limit 
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rodzin zastępczych zawodowych. Poprzedni Program Rozwoju Pieczy Zastępczej, przyjęty 

Uchwałą Nr L VI/250/2018 Rady Powiatu w Gołdapi, obejmował lata 2018-2020. W Programie 

na lata 2021-2023 dokonano aktualnej diagnozy pieczy zastępczej, zaktualizowano zadania 

i terminy realizacji poszczególnych działań podejmowanych w ramach programu. 

Przewodnicząca Zarządu zapytała czy są pytanie do przedstawionego projektu uchwały Rady 

Powiatu? 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia 

Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023. 

Ad. 7c 

Dyrektor Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska 

przedstawiła projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 

2021-2025 /projekt Uchwały Rady Powiatu w załączeniu- zal. nr 11 do protokołu! 

Dyrektor Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska 

poinformowała, że powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020 przyjęty Uchwałą Nr XXXIX/170/2017 Rady 

Powiatu w Gołdapi dnia 26 stycznia 2017r. stracił ważność z upływem bieżącego roku. U stawa 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nakłada na powiaty obowiązek uchwalenia takiego

programu, w celu ograniczania zjawiska przemocy i łagodzenia jej skutków. Przyjęcie 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

umożliwi także ubieganie się o środki zewnętrzne na realizację zawartych w nim zadań. 

W programie został sformułowany cel główny oraz cztery cele szczegółowe, które pozwolą 

na planowe, systematyczne działania kadry specjalistów ograniczające przemoc w rodzinie. 

Mając powyższe na uwadze, uchwalenie tegoż programu jest zasadne. 

Przewodnicząca Zarządu zapytała czy są pytanie do przedstawionego projektu uchwały Rady 

Powiatu? 
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Pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie 

uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025. 

Ad. 7d 

Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska Pan Łukasz Kacprzyk przedstawił 

projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie 

i przechowywania statku lub innych obiektów pływających na 2021 rok /projekt Uchwały Rady 

Powiatu w załączeniu- zal. nr 12 do protokołu! 

Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska Pan Łukasz Kacprzyk 

poinfo1mował, że uchwała jest podejmowana w celu realizacji zadania własnego powiatu 

w zakresie usuwania statków lub innych obiektów pływających oraz prowadzenia strzeżonego 

portu lub przystani, wprowadzonego art. 30 ust 4 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 

o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. Zgodnie z ww. przepisami

starosta realizuje te zadania przy pomocy powiatowych jednostek organizacyjnych lub 

powierza ich wykonanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych. W związku z powyższym, zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy 

o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych rada powiatu, biorąc pod

uwagę konieczność sprawnej realizacji ww. zadań oraz koszty usuwania i przechowywania 

statków lub innych obiektów pływających na obszarze danego powiatu, ustala corocznie, 

w drodze uchwały, wysokość opłat za usunięcie i przechowywanie tych statków lub innych 

obiektów pływających. Natomiast zgodnie z art. 31 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy, minister 

właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, na każdy rok kalendarzowy, w drodze 

obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski", 

maksymalne opłaty za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających, 

z uwzględnieniem zasady, że opłaty obwieszczane w danym roku kalendarzowym podlegają 

corocznie zmianie na następny rok kalendarzowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen 

towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki 

ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, zaokrąglając w górę 

do pełnych złotych. Obwieszczeniem z dnia 29 lipca 2020 r. Minister Finansów ogłosił 

maksymalne stawki opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów 
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pływających na rok 2021. Koszty związane z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, 

sprzedażą lub zniszczeniem statku lub innego obiektu pływającego powstałe od momentu 

wydania decyzji jego usunięcia do zakończenia postępowania ponosi osoba będąca 

właścicielem tego statku lub innego obiektu pływającego w dniu wydania dyspozycji jego 

usunięcia. Decyzję o zapłacie tych kosztów wydaje starosta. Jest to uregulowane aii. 32 ust. 1 

cytowanej ustawy. Ponieważ w ciągu ostatnich lat nie było konieczności usunięcia 

i przechowywania statku lub innego obiektu pływającego na terenie powiatu gołdapskiego, 

brak jest możliwości ustalenia realnej ceny takiej usługi, zastosowano więc maksymalne stawki 

przyjęte przez Ministra Finansów. 

Przewodnicząca Zarządu zapytała czy są pytanie do przedstawionego projektu uchwały Rady 

Powiatu? 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia 

wysokości opiat za usunięcie i przechowywania statku lub innych obiektów pływających 

na 2021 rok. 

Ad. 7e 

Skarbik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt Uchwały Rady Powiatu 

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2020-2036 

/projekt Uchwały Rady Powiatu w załączeniu- zal. nr 13 do protokołu! 

Skarbik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinfo1mowała, że w wieloletniej prognozie 

finansowej urealnia się poszczególne waiiości zgodnie z uchwałą w sprawie zmian budżetu 

w 2020 r. Zaktualizowano dochody i wydatki ogółem oraz z tytułu dotacji i środków 

przeznaczonych na cele bieżące, pozostałe dochody bieżące oraz dochody i wydatki majątkowe 

zgodnie z wprowadzonymi zadaniami inwestycyjnymi zgodnie z uchwałą w sprawie zmian 

budżetu w 2020 r. Deficyt budżetu powiatu po zmianach wynosi 6 319 664,47 zł. Według 

obecnego stanu planowany jest 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 1 338 481,71 zł. Niewykorzystane środki pieniężne, 
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o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości

2 781 182, 76 zł stanowią: środki otrzymane w 2019 r. z Funduszu Dróg Samorządowych 

w wysokości wynikającej z rozstrzygniętych przetargów dotyczących realizacji inwestycji 

drogowych w wysokości 2 248 894,97 zł oraz, środki określone w ait. 5 ust. 1 pkt 2 - środki 

pochodzące z budżetu U n ii Europejski ej otrzymane w roku 2019 zaś wydatki zostaną 

pomes10ne w 2020 r. w wysokości 532 287,79 zł. Zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 

są to niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające 

z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi 

zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające 

z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu 

lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Wolne środki z lat poprzednich w kwocie 

1 33 8 481, 71 zł stanowią środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach 

publicznych. Wieloletnia prognoza finansowa odzwierciedla aktualny stan budżetu powiatu 

po dokonanych zmianach: Plan dochodów zwiększa się i po zmianach wynosi 41 563 486,85 

zł. Plan wydatków zwiększa się i po zmianach wynosi 47 883 151,32 zł. Deficyt budżetu 

po zmianie wynosi 6 319 664,4 7 zł. Przychody budżetu po zmianie wynoszą 6 319 664,4 7 zł. 

Rozchody 0,00 zł. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2020-2036. 

Ad. 7f 

Skarbik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt Uchwały Rady Powiatu 

w sprawie zmian budżetu Powiatu Gołdapskiego w roku 2020 /projekt Uchwały Rady Powiatu 

w załączeniu- zal. nr 14 do protokołu! 

Skarbik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinfo1mowała, że dochody Starostwa Powiatowe 

w Gołdapi w rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 

terytorialnego" dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę 56 000,00 zł. 

Zwiększenie kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. jest związane 

z wprowadzeniem, na podstawie ww. rozporządzenia, jednorazowego dofinansowania zakupu 

usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych 
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z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych 

zajęć. W rozdziale 85322 „Fundusz Pracy" dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 

47 700,00 zł w związku z informacją Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii na dofinansowanie 

w 2020 roku kosztów obsługi oraz kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne 

pracowników PUP w związku z przyznanymi dodatkowymi środkami na finansowanie w 2020 

roku kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r.

o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych. Zespół Placówek Edukacyjno- Wychowawczych w Gołdapi. W rozdziale 80102 

,, Szkoły Podstawowe Specjalne". W rozdziale 85403 „ Specjalny Ośrodek Szkolno

Wychowawczy". W rozdziale 85410 „ Bursa Szkolna" dokonuje się zmniejszenia planu 

finansowego dochodów o kwotę 22 066,00 zł w związku z przeliczeniem rzeczywistych 

do osiągnięcia w 2020 r. dochodów z poszczególnych źródeł. Zarząd Dróg Powiatowych 

w Gołdapi w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe" dokonuje się zmniejszenia planu 

finansowego dochodów o kwotę 15 888,50 zł w związku z przeliczeniem rzeczywistych 

do osiągnięcia w 2020 r. dochodów z poszczególnych źródeł. Plan dochodów budżetu powiatu 

zwiększa się o kwotę 65 745,50 zł. Wydatki Starostwa Powiatowe w Gołdapi w rozdziale 75020 

„Starostwo powiatowe" dokonuje się przesunięcia planu finansowego pomiędzy paragrafami 

w ramach posiadanych środków. W rozdziale 80102 „ Szkoły podstawowe specjalne" oraz 

w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące" dokonuje się zwiększenia planu finansowego 

o kwotę 1 500,00 zł jako dofinansowanie usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego

w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 

na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Edukacji i Nauki z dnia 18.Xl.2020 r. W rozdziale 8551 O „Działalność placówek opiekuńczo 

-wychowawczych" dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 350,00 zł w związku

z dokonanymi nadpłatami przez Starostwo Powiatowe w Piszu za pobyt dziecka pochodzącego 

z powiatu piskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie naszego powiatu. 

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe" 

dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 15 888,50 zł oraz przesunięcia planu 

finansowego pomiędzy paragrafami w ramach posiadanych środków. Oszczędności powstałe 

w wyniku rozstrzygnięcia przetargu proponuje się na zakup materiałów i wyposażenia 

do bieżącego utrzymania dróg powiatowych. Środki zostaną przeznaczone na zakup kruszywa 

w ilości 1200 ton w celu profilowania i żwirowania. Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi 

w rozdziale 80115 „Technika" - dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę 
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17 904,00 zł jako dofinansowanie usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego 

w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 

na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Edukacji i Nauki z dnia l 8.Xl.2020 r. oraz przesunięcia środków w planie finansowym 

pomiędzy paragrafami. Zmiany te mają na celu zapewnienie pokrycia wydatków związanych 

z prawidłową realizacją zadań i bieżącym funkcjonowaniem jednostki. W rozdziale 80146 

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" dokonuje się zmniejszenia planu finansowego 

o kwotę 5 794,00 zł. ponieważ do końca 2020r nie wydatkujemy środków przeznaczonych

na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi w rozdziale 85333 

„Powiatowe Urzędy Pracy" dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę 47 700,00 

zł w związku z przyznanymi przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii środkami Funduszu 

Pracy na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne 

pracownikom PUP w Gołdapi oraz dokonuje się przesunięcia środków w planie finansowym 

pomiędzy paragrafami w ramach posiadanych środków. Zmiany te mają na celu zapewnienie 

pokrycia przez PUP w Gołdapi wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostki. Liceum 

Ogólnokształcące w Gołdapi w rozdziale 80120 „Licea Ogólnokształcące" dokonuje 

się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 O 932,5 8 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów 

dofinansowania zakupu sprzętu komputerowego do nauki zdalnej dla nauczycieli zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia l 8.Xl.2020 r. Dokonano również 

przesunięć w planie wydatków w ramach posiadanych środków. Zaoszczędzone środki zostaną 

przeznaczone m.in. na zakup tablic interaktywnych co przyczyni się do podniesienia jakości 

kształcenia. W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" dokonuje 

się przesunięcia planu finansowego pomiędzy paragrafami w ramach posiadanych środków. 

Zmiany te mają na celu zapewnienie pokrycia wydatków związanych z prawidłową realizacją 

zadań bieżącym funkcjonowaniem jednostki. Zespół Placówek Edukacyjno 

- Wychowawczych w Gołdapi w rozdziale 80102 „ Szkoły Podstawowe Specjalne",

w rozdziale 80134 „ Szkoły Zawodowe Specjalne", w rozdziale 80149 „ Przedszkole 

Specjalne", w rozdziale 85403 „ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy", w rozdziale 

85410 „ Bursa Szkolna"dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę 19 745,94 zł 

na dofinansowanie usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć 

realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu 

realizacji tych zajęć zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18.Xl.2020 

r. Pozostałe zmiany w dziale 801 „Oświata i wychowanie" oraz w dziale 854 „Edukacyjna

opieka wychowawcza" dotyczą przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w ramach 
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posiadanych planów oraz zmniejszenia planu w wysokości 22 000,00 zł. Zmiany umożliwią 

zapewnienie pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością jednostki do końca 2020 

r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gołdapi w rozdziale 85406 „Poradnie

Psychologiczni-Pedagogiczne i poradnie specjalistyczne " dokonuje się zwiększenia planu 

finansowego o kwotę 3 901,98 zł na dofinansowanie usługi dostępu do internetu, sprzętu 

przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18.XI.2020 r. Dokonano również przesunięć w planie 

wydatków w ramach posiadanych środków co zabezpieczy potrzeby i pozwoli na realizację 

zadań zgodnie ze statutem poradni. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi 

w rozdziale 85218 „Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie „ dokonuje się przesunięcia środków 

w planie finansowym pomiędzy paragrafami w ramach posiadanych środków. Zmiany te mają 

na celu zapewnienie pokrycia wydatków związanych z koniecznością zakupu sprzętu 

komputerowego oraz wymianą programu finansowo-księgowego. W rozdziale 85220„ 

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronionej, ośrodki interwencji 

kryzysowej" dokonuje się zmniejszenia planu finansowego o kwotę 1 O 103,00 zł w związku 

z przeliczeniem potrzeb jednostki do końca 2020 r. W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze" 

dokonuje się zmniejszenia planu finansowego o kwotę 16 000,00 zł oraz przesunięcia planu 

finansowego pomiędzy paragrafami w ramach posiadanych środków w związku 

z przeliczeniem kosztów obsługi dodatku wychowawczego. W rozdziale 8551 O „Działalność 

placówek opiekuńczo -wychowawczych" dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 

30 493,00 zł w związku ze zmniejszeniem się liczby dzieci w placówce opiekuńczo

wychowawczej na terenie powiatu gołdapskiego oraz przeliczeniem potrzeb jednostki do końca 

2020 r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi w rozdziale 75411 

„Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej" dokonuje się przesunięcia planu 

finansowego pomiędzy paragrafami w ramach posiadanych środków. Po dokonaniu analizy 

realizacji budżetu do końca roku powstały wolne środki na poszczególnych paragrafach 

wydatków. Środki te przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego 

do funkcjonowania jednostki oraz na poklycie kosztów przeglądu podnośnika SHD przez 

Urząd Dozoru Technicznego. Środki ze zmniejszenia uposażeń funkcjonariuszom 

przebywającym na zwolnieniach lekarskich przeznacza się na nagrody uznaniowe 

dla strażaków. Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 1 690,00 zł 

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 65 745,50 zł i po zmianach wynosi 41 563 486,85 zł. 

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 1 690,00 zł i po zmianach wynosi 4 7 883 151,32 zł. 
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Deficyt budżetu po zmianie wynosi 6 319 664,4 7 zł. Przychody budżetu po zmianie wynoszą 

6 319 664,4 7 zł. Rozchody 0,00 zł. 

Przewodnicząca Zarządu zapytała czy są pytanie do przedstawionego projektu uchwały Rady 

Powiatu? 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian 

budżetu Powiatu Gołdapskiego w roku 2020. 

Ad. 7g 

Skarbik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt Uchwały Rady Powiatu 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021- 2037 /projekt Uchwały 

Rady Powiatu w załączeniu- zal. nr 15 do protokołu/. 

Skarbik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że wykaz przedsięwzięć stanowi 

integralną część uchwały w sprawie WPF, należą do nich: programy, projekty lub zadania, 

w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu 

UE; przedsięwzięcia związane z umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym (w okresie 

najbliższych lat powiat gołdapski nie planuje zawarcia tego typu umów; wydatki na programy, 

projekty lub zadania pozostałe. W ramach powyższych wydatków w wykazie przedsięwzięć 

ujęto wydatki bieżące na zadania: ,,Własna firma w EGO"; realizacja w latach 2018-2021 

- łączne nakłady finansowe 2 807 571,40zł; ,,Lepszy stai1" - zwiększenie atrakcyjności

zawodowej uczniów ZSZ poprzez realizację kursów zawodowych oraz staży i praktyk 

oraz zajęć dodatkowych z matematyki, fizyki, języka angielskiego; realizacja w latach 2019-

2021 - łączne nakłady finansowe 856 077,70 zł, - ,,Gołdap w Europie" -umożliwienie uczniom 

zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych i językowych, podwyższenia indywidualnych 

kompetencji osobistych, poznania historii, kultury i tradycji kraju odbywania; realizacja 

w latach 2019-2021 - łączne nakłady finansowe 625 394, 76zł, - ,,Moja działalność 

gospodarcza" - rozwój przedsiębiorczości na obszarze powiatów ełckiego, oleckiego 

i gołdapskiego; realizacja w latach 2020-2023 - łączne nakłady finansowe 1 918 524,47 zł; 

- ,,Szerokie Horyzonty" - zwiększenie zatrudnialności zawodowej uczniów poprzez realizację

kursów zawodowych, staży i programu zajęć dodatkowych; realizacja w latach 2021-2023 

-łączne nakłady finansowe 1 749 513,60 zł. W wykazie przedsięwzięć ujęto także wydatki na
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zadania majątkowe: - ,,Moja działalność gospodarcza"; realizacja w latach 2020-2023 - łączne 

nakłady finansowe 2 489 400,00 zł; Na zadania majątkowe w ramach programów, projektów 

i zadań pozostałych ujęto zadania: Remont drogi powiatowej nr 1772N na odcinku Lisy 

- Mieczkówka. Łączne nakłady finansowe 1 812 406,28 zł, Remont drogi powiatowej nr 1790N

na odcinku Rudzie - Kowalki. Łączne nakłady finansowe 2 446 620,02 zł. Remont drogi 

powiatowej nr 1815N w miejscowości Widgiry. Łączne nakłady finansowe 440 217, 7 4 zł. 

Ujęte w wykazie przedsięwzięć zadania, a ściśle biorąc - ustalone limity wydatków 

na każde z kolejnych lat realizacji zadania - mają swoje odzwierciedlenie w informacjach 

uzupełniających Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczącej prezentacji danych 

planowanych wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 

o finansach publicznych.

Przewodnicząca Zarządu zapytała czy są pytanie do przedstawionego projektu uchwały Rady 

Powiatu? 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021- 2037. 

Ad. 7h 

Skarbik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt Uchwały Rady Powiatu 

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2021 rok /projekt Uchwały Rady Powiatu 

w załączeniu- zal. nr 16 do protokołu/. 

Skarbik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że prognozowane dochody powiatu 

na 2021 r. - 39 156 557,00 zł, bieżące - 35 590 118,38 zł; majątkowe - 3 566 438,62 zł; 

Planowane wydatki powiatu na 2021 r. - 45 317 065,42 zł, bieżące - 35 898 838,96 zł; 

majątkowe - 9 418 226,46 zł; Planowany deficyt - 6 160 508,42 zł. Deficyt budżetu powiatu 

w wysokości 6 160 508,42 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: ze sprzedaży 

papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1 OOO 000,00 zł, wolnymi środkami jako 

nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów 

i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 327 930,00 zł, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych 

w wysokości 4 832 578,42 zł w tym: 4 232 578,42 zł - środki otrzymane w 2020 r. 
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z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostaną przeznaczone w całości na wydatki 

majątkowe, 600 000,00 zł - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacje na realizację 

programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Zgodnie z art. 217 

ust. 2 pkt 8 są to niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające 

z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi 

zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające 

z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu 

lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Wolne środki z lat poprzednich w kwocie 

327 930,00 zł stanowią środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach 

publicznych. 

Przewodnicząca Zarządu zapytała czy są pytanie do przedstawionego projektu uchwały Rady 

Powiatu? 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2021 rok. 

Ad. 7i 

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska przedstawiła projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie 

budowy międzynarodowej linii kolejowej Raił Baltica /projekt Uchwały Rady Powiatu w zalqczeniu

zal. nr 17 do protokołu/. 

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska poinformowała, że budowa międzynarodowej linii 

kolejowej Raił Baltica, to najważniejszy szlak komunikacyjny w naszym regionie, a realizacja 

linii kolejowej z wariantem omijającym całkowicie miasto Olecko jest bardzo krzywdzące nie 

tylko dla mieszkańców, przedsiębiorców oraz turystów Powiatu Oleckiego, jak również 

Powiatu Gołdapskiego. Region północno - wschodniej Polski, dzielą duże odległości 

od najbliższych, większych aglomeracji. Zważywszy na dobro ogółu należy podkreślić, iż czas 

dojazdu z Gołdapi do Olecka jest dwukrotnie krótszy niż do Ełku bądź Suwałk. Słabo 

rozwinięta infrastruktura drogowa nie spełnia współczesnych standardów. Nowoczesna kolej 

musi stać się ważnym elementem systemu transportowego w Polsce, zatem konieczne jest 

podjęcie działań w zakresie poprowadzenia linii kolejowej Raił Baltica przez miasto Olecko. 

Tak ogromny projekt wpłynąłby nie tylko na skomunikowanie wschodniej części naszego 
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kraju, ale również na cały system transpmiowy w Polsce i naszej części Europy. W kontekście 

braku właściwej infrastruktury drogowej, braku lotnisk regionalnych i lokalnych w tym 

regionie, dostęp do nowoczesnej infrastruktury kolejowej przebiegającej przez Olecko, 

pozytywnie wpłynąłby na rozwój gospodarczy, społeczny i kulturowy oraz doprowadziłby do 

spójności komunikacyjnej państwa. Wraz z budową międzynarodowej magistrali kolejowej 

Raił Baltica, uruchomienie trasy kolejowej przez Olecko przybliżyłoby nasz zakątek mazur do 

życia gospodarczego kraju i nie tylko. Uległyby poprawie i intensyfikacji kontakty społeczne i 

gospodarcze. Ponadto utworzenia linii kolejowej przez Olecko przyczyni się nie tylko do 

ożywienia gospodarczego regionu i powstania nowych miejsc pracy oraz umożliwią turystom 

krajowym i zagranicznym korzystanie z uroków natury. Każda inwestycja poprawiająca 

dostępność komunikacyjną zasługuje na wsparcie. 

Przewodnicząca Zarządu zapytała czy są pytanie do przedstawionego projektu uchwały Rady 

Powiatu? 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie budowy 

międzynarodowej linii kolejowej Raił Baltica. 

Ad. 8 

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska przedstawiła Plan Pracy Zarządu Powiatu na 2021 r. 

/plan pracy w załączeniu- zal. nr 13 do protokołu/. 

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska poinformowała, że plan pracy Rady Powiatu jak 

i Komisji Stałych Rady Powiatu został opracowany na podstawie planu pracy Zarządu Powiatu. 

W planie zostały ujęte wszystkie tematy, które Zarząd jest zobowiązany przedłożyć Radzie 

Powiatu. 

Przewodnicząca Zarządu zapytała czy są pytania do przedstawionego Planu Pracy Zarządu 

Powiatu na 2021 r.? 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Zarządu przeprowadziła głosowanie. 
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Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zatwierdził Plan Pracy Zarządu Powiatu 

na 2021 r. 

Ad.9 

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska przedstawiła zestawienie propozycji wniosków do II 

nabór do Rządowego Programu Funduszu Inwestycji Lokalnych złożono 7 propozycji 

projektów z których będzie trzeba wybrać 3 projekty i miedzy innymi: 

1) Rozbudowa infrastrnktury sportowej w powiecie gołdapskim. Utworzenie boiska

wielofunkcyjnego przy ZPEW w Gołdapi.Korzyści z utworzenia boiska

wielofunkcyjnego: poprawa infrastruktury placówki, uzupełnienie bazy sportowej

placówki (sala gimnastyczna, mini siłownia zewnętrzna, plac zabaw, wiata rekreacyjna),

podniesienie jakości prowadzonych lekcji wychowania fizycznego, całoroczny cykl

treningów przygotowujących wychowanków do udziału w olimpiadach specjalnych,

podniesienie jakości popołudniowych zajęć rekreacyjnych w internacie i bursie szkolnej,

możliwość organizacji imprez spo1towych z różnych dyscyplin i o szerokim zasięgu

terytorialnym (promocja powiatu gołdapskiego).

2) Budowa boisk sp01towych przy Liceum Ogólnokształcącym 1m. Jana Pawła Il.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie boisk sportowych o nawierzchni z poliuretanu dla

następujących dyscyplin sportowych: bieżnia trójtorowa do biegu wraz ze skocznią w dal

oraz boiska do piłki ręcznej, tenisa ziemnego, koszykówki, siatkówki i piłki nożnej wraz

z piłko chwytem oraz wykonanie chodnika między budynkiem szkoły a salą gimnastyczną

i parkingu przy budynku szkoły od strony wschodniej.

3) Budowa bazy magazynowo-materiałowej na dz. o nr geod. 65/1 i 70/49 w Gołdapi wraz

z zagospodarowaniem terenu ZDP w Gołdapi. Projekt jest inwestycją, która wpłynie

pozytywnie na realizację zadań będących w zakresie ZDP. Będzie gwarantem szybszego

reagowania naszych pracowników na potrzeby zgłaszane przez mieszkańców,

społeczeństwo i innych użytkowników dróg. Inwestycja zakłada budowę magazynu

mieszanki piaskowo-solnej na podłożu bitumicznym, przełożenie istniejących sieci

(energetycznej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej), budowę 4-ech wiat na pojazdy

będące w dyspozycji ZDP, budowę energooszczędnego oświetlenia bazy ZDP, wymianę

ogrodzenia wraz z wykonaniem dwóch bram wjazdowych, wymianę wrót garażowych w

istniejących budynkach ZDP, wykonanie pokrycia dachu na istniejącym budynku

biurowo-warsztatowym, dostosowanie budynku biurowego ZDP do potrzeb osób
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niepełnosprawnych/interesantów (budowa podjazdu do budynku), zakup sprzętu 

warsztatowego (klucz hydrauliczny, ręczny wózek paletowy) i drogowego (wiertnia, 

frezarka hydrauliczna do pni drzew, podkrzesywarka). Dzięki realizacji projektu poprawią 

się warunki pracy pracowników ZDP, zwiększy się dostępność dla osób 

niepełnosprawnych i skróci się czas reakcji pracowników na działania zgodne z zakresem 

działania jednostki, określone w ustawie o drogach publicznych. Jednostki i materiały 

będące w dyspozycji ZDP będą odpowiednio zabezpieczone przed działaniem czynników 

atmosferycznych (deszcz, wiatr, mróz, śnieg, promienie słoneczne), co wpłynie również 

na poprawę ochrony środowiska ( odpowiednio zabezpieczona mieszanka paskowa - solna 

i sól drogowa). Baza sprzętowo-materiałowa jest odpowiedzią na trudności i problemy 

naszych mieszkańców i użytkowników dróg, ale również odpowiedzią na nasze potrzeby, 

które z pewnością przyczynią się do szybszej poprawy naszych codziennych działań, 

ułatwią komunikację z osobami niepełnosprawnymi, zmniejszą koszty zapotrzebowania 

na energię elektryczną i wpłyną ekonomicznie na czas naszych reakcji. 

4) Budowa kompleksu sportowego w ZSZ w Gołdapi tj. sali gimnastycznej wraz

z łącznikiem oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz boiska wielofunkcyjnego

o nawierzchni syntetycznej. ZSZ w Gołdapi nie posiada sali gimnastycznej

pełnowymiarowej. Prowadzenie zajęć wychowania fizycznego sprawia duże problemy. 

Mimo tego na arenie wojewódzkiej, m.in. w piłce ręcznej czy siatkowej. Spowodowane 

jest to jednak tym, że szkoła wynajmuje salę gimnastyczną w OSIR. Projekt zakłada 

budowę sali gimnastycznej pełnowymiarowej wraz z łącznikiem do obecnej 

infrastruktury. Budowany obiekt ma zawierać: salę sportową, szatnię nauczyciela, 

sanitariat nauczyciela, przestrzeń komutacyjną, sanitariat dla osób niepełnosprawnych, 

szatnie męskie i damskie, pomieszczenie techniczne z miejscem na sprzęt. Poza tym 

szkoła potrzebuje boiska zewnętrznego. Projekt zakłada również budowę boiska 

wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej. Na boisku znajdą się pola do gier 

w koszykówkę oraz piłki siatkowej. Boisko zostanie wyposażone w kosz z tablicą 

pełnowymiarową do koszykówki, słupki aluminiowe do mocowania siatki i siatkę 

całosezonową do piłki siatkowej oraz bramki aluminiowe i siatkę ogrodzeniową. Boisko 

może być ogólnodostępne. 

5) Adaptacja poddasza (III piętro) w budynku zaJmowanym obecnie przez Powiatowe

Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi (paiter), oraz Zespół Szkół Zawodowych (I piętro).

Zadaniem własnym powiatu jest prowadzenie mieszkania chronionego. Powiat Gołdapski

w swoich zasobach nie posiada takiego lokum, a zadanie jest realizowane poprzez
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współpracę z Powiatem Oleckim (porozumienie z 2019 roku). Koszt zabezpieczenia 

2 miejsc wynosi 13000 tys. zł rocznie. Kwota wzrośnie podwójnie jeżeli miejsca będą 

zajęte. Adaptacja poddasza daje szansę na utworzenie takiego pomieszczenia w tym 

samym budynku co PCPR, co ułatwi sprawowanie nadzoru i umożliwi lepszy kontakt 

z osobami tam przebywającymi. Planuje się wykonanie dwóch pokoi, aneksu kuchennego 

oraz salonu i łazienki. Uzyskano już zgodę Komendanta Wojewódzkiego Państwowej 

Straży Pożarnej na adaptację poddasza oraz zgodę wojewódzkiego konserwatora 

zabytków. W toku jest postępowanie w Urzędzie Miejskim w Gołdapi o zmianę sposobu 

użytkowania poddasza. W ramach zadania planuje się również wyposażenie mieszkania 

w meble, sprzęt AGD, RTV. Potrzeba utworzenia mieszkania chronionego w Powiecie 

Gołdapskim jest ujęta w strategii rozwiązywania problemów społecznych i wynika 

z faktycznych potrzeb mieszkańców naszego powiatu, przede wszystkim wychowanków 

opuszczających rodzinną i instytucjonalną pieczę zastępczą. Sfinansowanie inwestycji 

ze środków zewnętrznych podniesie wartość nieruchomości powiatowej, umożliwi 

realizację zadań własnych na wyższym poziomie i pozwoli na oszczędność środków, które 

dla Powiatu Oleckiego jesteśmy zobowiązani płacić bez względu na to czy nasi 

mieszkańcy przebywają w mieszkaniu czy nie. Dodatkowo mieszkanie może też pełnić 

funkcję ośrodka kryzysowego, które może być dostępne mieszkańcom na skutek różnych 

zdarzeń losowych. Wykonanie ogrodzenia wzdłuż ulicy Jaćwieskiej przy posesji 

jednostek. Obecne ogrodzenie i brama liczą sobie bardzo wiele lat, są zniszczone upływem 

czasu i nie spełniają swoich funkcji. Montaż monitoringu na zewnątrz całej posesji, który 

będzie miał na celu poprawę bezpieczeństwa nieruchomości oraz przebywających tam 

osób. 

6) Termomodernizacja budynku Zakładu Pielęgnacyjna - Opiekuńczego spółka z o. o.

w Gołdapi stanowiącego własność Powiatu Gołdapskiego. Zadanie obejmuje docieplenie

ścian, stropodachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, modernizację

systemu grzewczego i ciepłej wody użytkowej, wymianę oświetlenia na energooszczędne

typu LED oraz wymianę pokrycia dachowego.

7) Dobudowa windy zewnętrznej do budynku Starostwa Powiatowego w Gołdapi. Winda

umożliwi równy dostępu do usług starostwa wszystkim mieszkańcom - opracowanie

koncepcji projektu z rozpoznaniem możliwości wykonania windy - uzyskanie

niezbędnych dokumentów, pozwoleń, przetargu - budowa windy.
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Członek Zarządu Pani Grażyna Senda dodała, ze wszystkie wnioski są bardzo ciekawe 

i zasługują na uwagę. Członek Zarządu Pani Grażyna Senda poinformowała, że priorytetem są 

mieszkania chronione i inwestycja przy Zarządzi Dróg Powiatowych. Członek Zarządu Pani 

Grażyna Senda stwierdziła, ze powyższy fakt trzeba przedyskutować. 

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska dodała, że do końca tygodnia trzeba podjąć decyzje 

w sprawie wniosków. 

Członek Zarządu Pani Grażyna Senda odpowiedziała, że popiera inwestycje mieszkań 

chronionych bo jest to bardzo potrzebne oraz inwestycje przy Zarządzie Dróg Powiatowych. 

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska poinformowała , że wcześniejsze wnioski mogą być 

niedoszacowane. 

Członek Zarządu Pani Grażyna Senda dodała również, że trzeba brać pod uwagę wnioski, które 

mają największy koszt, żeby sięgnąć po większe środki. 

Sekretarz Pani Anna Makowska poinformowała że dobudowa windy jest jak najbardziej 

potrzebna ale są większe inwestycje, które wymagają dofinansowania. Sekretarz Pani Anna 

Makowska dodała, że te wnioski, które były złożone wcześniej były składane bez dokumentacji 

i mogą być niedoszacowane. 

Ad.10 

Wolne wniosków nie zgłoszono. 

Ad.11 

Przewodnicząca Zarządu podziękowała Członkom Zarządu za pracę. Zamknął LXVII (67) 

posiedzenie Zarządu Powiatu. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokół składa się z 24 stron kolejno ponumerowanych. 
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Członkowie Zarządu: 
� 1. Andrzej Ciołek .......................... /e: ..............

2. Grażyna Barbara Senda .............. t.(__ ................... . 
• 

,. . 
1� 1111r1t? 3. Stamsław W 0Jtow1cz ... /1.tftt. · ................................ . 

Protokołowała: Monika Bruszewska 16.12.2020 r. 
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