
Ad.1 

Protokół z LXXI (71) posiedzenia 

Zarządu Powiatu w Gołdapi. 

w dniu 12 stycznia 2021 roku

godz. 09°5
- 0925 

Starosta stwierdziła quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji 

- 3 członków zarządu /lista obecności w załączeniu - zal. nr I do protokołu/, otworzyła LXXI (71)

posiedzenie Zarządu Powiatu /porządek obrad w załączeniu- zal. nr 2 do protokołu!. 

Przewodnicząca zapytała czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad? 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodnicząca przeszła do realizacji kolejnego punktu. 

Ad.Za 

Zastępca Głównego Księgowego Pani Beata Chełska przedstawiła projekt uchwały Zarządu 

Powiatu w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w roku 2021 !projekt uchwały Zarządu Powiatu 

w załączeniu- zal. nr 3 do protokołu/ 

Zastępca Głównego Księgowego Pani Beata Chełska poinformowała, że jest to plan dochodów 

i wydatków przyznany powiatowi dotacji. Zarząd Powiatu w ciągu 21 dni od uchwalenia 

budżetu powiatu, zobowiązany jest taki plan opracować. 

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu Uchwały Zarządu 

Powiatu? 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca przeprowadziła głosowania. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwalę Zarządu Powiatu w sprawie planu 

finansowego zadań z zakresu administrac,ji rządowej oraz innych zadań zleconych 

powiatowi odrębnymi ustawami w roku 2021. 
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Ad.2b 

Zastępca Głównego Księgowego Pani Beata Chełska przedstawiła projekt uchwały Zarządu 

Powiatu w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków związanych z realizacją 

zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych /projekt uchwały Zarządu Powiatu w zalączeniu

zal. nr 4 do protokołu/. 

Zastępca Głównego Księgowego Pani Beata Chełska poinformowała, że pierwotny plan był 

przyjęty w listopadzie 2020 roku. W związku z przyznaniem dodatkowych środków w grudniu 

plan ten powinien zostać zmieniony, dlatego jest przygotowany projekt w tej sprawie. 

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu Uchwały Zarządu 

Powiatu? 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca przeprowadziła glosowania. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwalę Zarządu Powiatu w sprawie zmiany planu 

finansowego dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

Ad. 2c 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska 

przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia dyrektora 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi do składania oświadczeń woli w imieniu 

Powiatu Gołdapskiego przy realizacji Programu „Asystent osobisty oso by niepełnosprawnej" -

edycja 2021 oraz Programu „Opieka wytchnieniowa"- edycja 2021, finansowanych z Funduszu 

Solidarnościowego /projekt uchwały Zarządu Powiatu w załączeniu- zal. nr 5 do protokołu/. 

Dyrektor Powiatowego Centnnn Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska 

poinformowała, że w ubiegłym roku realizowany był program „Asystent osobisty osoby 

niepełnosprawnej" w powiecie gołdapskim przez Starostwo, ze względu na tak sporządzoną 

umowę. Był to nowy program, wszyscy się tego uczyliśmy, pierwszy raz był realizowany w 

2020 roku. W tym roku chcemy realizować go sami, ponieważ posiadamy bazę osób 

niepełnosprawnych, które wymagają takiej pomocy. Mamy również przygotowaną do tego 

kadrę. W minionym roku objętych programem było 4 osoby. W tym roku chcemy rozszerzyć 

go o kolejne osoby. W sumie dla 1 O osób. Chcemy objąć programem 6 osób dorosłych i 4 
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dzieci. Przewidywana dotacja na ten cel wynosi 185 130 zł. Program „Opieka wytchnieniowa" 

będzie realizowany w powiecie pierwszy raz. Chcemy pozyskać środki w ten sposób na 

wsparcie psychologiczne dla opiekunów osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin. 

Przewidywana kwota dotacji na realizację tego programu wynosi 8 160 zł. 

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu Uchwały Zarządu 

Powiatu? 

Członek Zarządu Pani Grażyna Senda zapytała w jaki sposób, konlaetnie, rozdysponowane 

będą środki finansowe w programie „Opieka wytchnieniowa" i czy są już osoby, które mogłyby 

z tego programu skorzystać. 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani Małgorzata Gryszkowska 

odpowiedziała, że jednostka posiada bazę osób niepełnosprawnych, stąd wiadomo, kto takiej 

pomocy potrzebuje. Po zatwierdzeniu uchwały pracownicy wystąpią z propozycją wzięcia 

udziału w programie do rodzin osób, które znajdują się w bazie. Do programu „Asystent 

osobisty osoby niepełnosprawnej" jest już zgłoszonych IO osób, w tym 6 osób dorosłych i 

czwórka dzieci. 

Członek Zarządu Pani Grażyna Senda powiedziała, że pytanie dotyczyło głownie programu 

„Opieka wytchnieniowa". Zapytała też czy program jest przeznaczony dla osób 

niepełnosprawnych, które są pod opieką osób dorosłych i czy ta pomoc to opieka dla tych 

właśnie osób dorosłych, zajmujących się dzieckiem niepełnosprawnym. 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani Małgorzata Gryszkowska 

odpowiedziała, że program nie jest realizowany w pełnym zakresie. Głównie chodzi o to, by 

pozyskać środki, które będą przeznaczone tylko na opiekę psychologiczną. 

Członek Zarządu Pani Grażyna Senda zapytała czy na to ma być przeznaczone całe 8 tysięcy. 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani Małgorzata Gryszkowska 

odpowiedziała, że ta cała kwota przeznaczona będzie na psychologa, który według założeń 

jednostki będzie mógł pojechać do domu osoby niepełnosprawnej, żeby tam udzielić 

potrzebnego wsparcia. Może to być też pomoc psychologiczna na miejscu. 
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Członek Zarządu Pani Grażyna Senda zapytała czy dotyczy to tylko osób dorosłych. 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani Małgorzata Gryszkowska 

odpowiedziała, że nie. Dotyczy to wszystkich członków rodziny osoby niepełnosprawnej. 

Przewodnicząca przeprowadziła glosowania. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwalę Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia 

dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi do składania oświadczeń 

woli w imieniu Powiatu Gołdapskiego przy realizacji Programu „Asystent osobisty osoby 

niepełnosprawnej"- edycja 2021 oraz Programu „Opieka wytchnieniowa"- edycja 2021, 

finansowanych z Funduszu Solidarnościowego. 

Ad.3 

Główny specjalista ds. edukacji Pani Iwona Dębowska przedstawiła wniosek w sprawie 

przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez powiat gołdapski w 2020 r. 

/wniosek w załączeniu- zal. nr 5 do protokołu/. 

Główny specjalista ds. edukacji Pani Iwona Dębowska poinformowała, że w terminie 

do dnia 20 stycznia każdego roku organ prowadzący szkolę przeprowadza analizę poniesionych 

w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu 

do wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli 

na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. W przypadku nieosiągnięcia w roku 

podlegającym analizie wysokości średnich wynagrodzef1 - organ prowadzący szkolę ustala 

kwotę różnicy między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli w danym roku 

a iloczynem średniorocznej liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli ustalonych w danym roku. Kwota 

różnicy, o której mowa jest dzielona między nauczycieli zatrudnionych i pobierających 

wynagrodzenie w roku, dla którego ustalono kwotę różnicy, w szkołach prowadzonych przez 

jednostkę samorządu terytorialnego i wypłacana w terminie do dnia 31 stycznia roku 

kalendarzowego następującego po roku, dla którego wyliczono kwotę różnicy, w formie 

jednorazowego dodatku uzupełniającego ustalanego proporcjonalnie do okresu zatrudnienia 

oraz osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, zapewniając osiągnięcie 

średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w danej jednostce 
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samorządu terytorialnego w roku, dla którego wyliczono kwotę różnicy. Przedłożone 

sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez powiat gołdapski w 2020r., potwierdza, 

iż nie wypłaca się za rok 2020 jednorazowego dodatku uzupełniającego zatrudnionym 

nauczycielom. 

Przewodnicząca zapytała czy są pytania do przedstawionego wniosku? 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca przeprowadziła glosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył wniosek w sprawie przyjęcie 

sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez powiat gołdapski 

w 2020 r 

Ad. 4 

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska poinformowała, że wspólnie z członkiem Zarządu 

Panem Stanisławem Wójtowiczem podpisze wniosek o pozwolenie na budowę w sprawie 

rozbudowy Bursy Szkolnej o klatkę schodową oraz zmianę sposobu użytkowania na lokale 

mieszkalne. 

Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek powiedział, że w związku z tym, że uczestniczy 

w posiedzeniach Zarządu Związku Powiatów Polski przekazuje, że istotną informacją dla nas 

jest fakt, że jawi się perspektywa prawdopodobnego przejęcia szpitali powiatowych w Polsce 

pod zarządzanie centralne. Do 28 lutego Komisja będzie rekomendowała projekt ustawy w tej 

sprawie, a do końca maja taka ustawa ma się pojawić jako rozstrzygnięcie naszego parlamentu. 

Związek Powiatów Polskich stoi na stanowisku, że szpitale powinny zostać przy samorządach 

powiatowych. 

Starosta Pani Marzanna Marianna Wardziejewska poinformowała, że 11.01.2021 ten temat był 

również poruszany podczas wideokonferencji Starostów Konwentu Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego. Dodała, że zostanie wypracowane stanowisko Starostów w tej 

sprawie, które zostanie przekazane i zaprezentowane Związkowi Powiatów Polskich. 
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Ad. 5 

Wolnych wniosków nie zgłoszono. 

Ad.6 

Przewodnicząca Zarządu podziękowała Członkom Zarządu za pracę. Zamknęła LXXI (71) 

posiedzenie Zarządu Powiatu. 

Na tym protokół zakończono. 
Protokół składa się z 6 stron kolejno ponumerowanych. 

Członkowie Zarządu: � 
. . ��>"· 1. AndrzeJ C10łek ........... ;··' ........ ., .. :.··· ............... .

2. Grażyna Barbara Send .......... a. . �·· . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
3. Stanisław Wójtowicz ......... /.(.,' iNW .................... .

Protokołowała: Monika Bruszewska 12.01.2021 r@, 
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