Protokół z

XCIII (93) posiedzenia

Zarządu

Powiatu w Gołdapi.

w dniu 27 października 2021 roku
godz. 09°0-1028
Ad.l
Wicestarosta
- 3

stwierdził

quorum

pozwalające

na podejmowanie prawomocnych decyzji

członków zarządu /lista obecności w załączeniu - zal. nr I do protokołu/, otworzył

posiedzenie

Zarządu

XCIII (93)

Powiatu /porządek obrad w załączeniu- zal. nr 2 do protokołu/ poprzez dodanie

w punkcie 4 podpunktu b w brzmieniu /zmiany do porządku obrad w załączeniu- zal. nr 3 do protokołu!

4b.

Podjęcie uchwały Zarządu

w Uchwale Nr 201/2018

Powiatu w sprawie sprostowania oczywistej

Zarządu

Powiatu w

Gołdapi

pisarskiej

z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie ·

zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w

Uwag do proponowanych zmian nie

omyłki

Gołdapi.

zgłoszono.

Wiceprzewodniczący przeprowadził głosowanie.

Zarząd

Powiatu jednogłośnie zaakceptował zmiany

Wiceprzewodniczący przeszedł

porządku

posiedzenia obrad.

do realizacji kolejnego punktu.

Ad. 2
Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej Pan Jerzy Sobisz przedstawił wniosek w sprawie
dokonania przesunięć w preliminarzu kosztów działalno ści Warsztatu Terapii Zajęciowej
w

Gołdapi

na 2021 r. /preliminarz

w załączeniu- zal. nr 4 do protokołu!

Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej Pan Jerzy Sobisz zaproponował dokonanie przesunięć
śro dków

lp. 2 o

finansowych w preliminarzu kosztów

kwotę

16 OOO

w pozycji lp. 8 o

zł

kwotę

działalności

WTZ w

oraz zmniejszenia kosztów w pozycji lp. 3 o
5 OOO

zł.

Zaproponowane

Gołdapi

kwotę

przesunięcia umo żliwiaj ą

11 OOO

w pozycj i
zł,

a

także

pokrycie kosztów

zakupu materiałów, energii i usług materialnych, energii i usług materi~lnych i niematerialnych.
Przesuni ęć można dokonać, gdyż

oraz wydatki na

materiały

koszty m.in. eksplantacji samochodów (dowóz uczestników)

do terapii w gabinetach i pracowniach WTZ

planowane. Spowodowane to

było

przerwami w

okazały s ię niższe niż

zajęciach wywołanymi epidemi ą

Covid-19.

Wiceprzewodniczący zapytał

Pytań

nie

czy

są

pytania do przedstawionego wniosku.

zgłoszono.

Wiceprzewodniczący przeprowadził głosowani e.

Zarząd

Powiatu

jednogłośnie rozpatrzył

w preliminarzu kosztów

działalności

przesunięć

wniosek w sprawie dokonania

Warsztatu Terapii Zajęciowej w

Gołdapi

na 2021 r.

Ad.3
Kierownik Warsztatu Terapii

Zaj ęciowej

zatwierdzenia preliminarza kosztów

Pan Jerzy Sobisz

działalności

przedstawił

Warsztatu Terapii

wniosek w sprawie

Zajęciowej

w

Gołdapi •

na 2022 r. /preliminarz w załączeniu- zal. nr 5 do protokołu/.
Zajęciowej

Kierownik Warsztatu Terapii

Pan Jerzy Sobisz

poinformował,

że

z art. 1Ob ust. 2 i 2a ustawy z dn. 27 sierpnia 1997 r o rehabilitacji zawodowej i
oraz zatrudnieniu osób
ze

zwiększeni a

Funduszu
są

finansowane ze

kosztów. Zgodnie z

do 15

Koszty

powiatowego w

ze

i

wynikające

środków Państwowego

działalności

wysokości

społecznej

warsztatu

co najmniej 10% tych

3 ust. 4 nr PS/1 1/2007 z dnia 29 marca 2007 r. o finansowaniu kosztów

Warsztatu Terapii

Państwowego
Gołdapskim,

środków samorządu

§

są współfinansowane

Niepełnosprawnych.

Osób

działalności

koszty utworzenia,

liczby uczestników warsztatu

Rehabilitacji

działalności

niepełnosprawnych

zgodnie

Zaj ęciowej

w

Funduszu Rehabilitacji Osób
a Caritas Diecezji

paździ ernika Zarządowi

Ełckiej ,

Gołdapi

w

części nieobj ętej

Niepełno sprawnych,

kierownik WTZ

zawartej

zobowi ązany

dofinansowaniem
między

jest

Powiatem

przedstawiać

Powiatu corocznie do zatwierdzenia preliminarz kosztów

na przyszły rok. Preliminarz na 2022 r. przewiduj e dofinansowanie z budżetu powiatu w kwocie
127 200

zł,

co stanowi 10% całkowitych kosztów

Wiceprzewodniczący zapytał

Pytań

nie

czy

są

działalno ści

WTZ w

Gołdapi.

pytania do przedstawionego wniosku.

zgłoszono.

Wiceprzewodniczący przeprowadził głosowanie.

Zarząd

kosztów

Powiatu

jednogłoś nie rozpatrzył

działalności

Warsztatu Terapii

wniosek w sprawie zatwierdzenia preliminarza

Zajęciowej

w

Gołdapi

na 2022 r.

2

Ad. 4a
Bożena

Skarbnik Powiatu Pani
w sprawie
kwartał

przyjęcia

Radzewicz

przedstawiła

kwartalnej informacji o wykonaniu

projekt

budżetu

uchwały Zarządu

Powiatu

Powiatu

Gołdapskiego

za III

2021 r. /projekt uchwały Zarządu Powiatu w załączeniu- zal. nr 6 do protokołu/.

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że plan dochodów budżetu powiatu,
dzień

po zmianach na
wysokości

w
na

dzień

30

30

29. 841.487, 11
września

28.449.305,00

zł. ,

września

zł,

202 1r. wynosi 37.878.362,87

tj. w 78,78 %. Plan wydatków

202lr. wynosi 43.050.879,26

tj. w 66,08 %. Planowany deficyt

zł.

zł .

budżetu

Dochody wykonano

powiatu, po zmianach

Zrealizowano wydatki w

budżetu

wysokości

powiatu po zmianach, na

dzień

30 września 2021r.wynosi 5.172.516,39 zł. Na koniec III kwartału 2021r. wykonano nadwyżkę
budżetu

na

w kwocie 1.392.182,11

dzień

30

6.381.013,46

września
zł.

W

budżecie

tytułu

wysokości

zł

5.172.516,39

powiatu po zmianach·

- wykonano w kwocie

powiatu na rok 2021 nie planowano rozchodów
Gołdapski

wyemitowanych papierów

35,48 % planowanych dochodów
niepodatkowych

budżetu

Planowane przychody

2021 roku w

W III kwartale 2021r. Powiat
z

zł.

nie

udzielał poręczeń

warto ściowych wynoszą

ogółem.

i gwarancji.

13.440.000,00

Zobowiązania
zł. ,

co stanowi

W III kwartale 2021 r. nie dokonywano

należności budżetowych,

budżetu.

umorzeń

o których mowa w art. 60 ustawy o finansach

publicznych.

Wiceprzewodniczący zapytał

czy

są

pytania do przedstawionego projektu

uchwały Zarządu

Powiatu.

Pytań

nie

zgłoszono.

Wiceprzewodniczący przeprowadził głosowanie.

Zarząd

Powiatu

jednogłośnie podjął uchwalę Zarządu

kwartalnej informacji o wykonaniu

budżetu

Powiatu

przyjęcia

Powiatu w sprawie

Gołdapskiego

za III

kwartał

2021 r.

Ad. 4b
Sekretarz Powiatu Pani Anna Makowska
sprostowania oczywistej
w

Gołdapi

omyłki

przedstawiła

projekt

uch~ały Zarządu

pisarskiej w Uchwale Nr 201/2018

w sprawie

Zarządu

Powiatu

z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zm iany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa

Powiatowego w

Gołdapi /projekt uchwały Zarządu Powiatu w załączeniu- zal. nr 7 do protokołu/.

3

Sekretarz Powiatu Pani Anna Makowska
jest sprostowanie oczywistej

omyłki

poinformowała,

że

uchwały

przedmiotem

pisarskiej w Uchwale nr 20 1/2018

Zarządu

Powiatu

z dnia 16 maja 20 18 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa
Gołdapi .

Powiatowego w

W treści cyt.

Uchwały

w§ 1błędnie wpisano

datę podjęcia Uchwały

nr 135/2017 Zarządu Powiatu w Gołdapi z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w
r." natomiast prawidłowy zapis powinien

Wiceprzewodniczący zapytał

czy

są

Gołdapi , omyłkowo

brzmieć

wpisano

datę

„ 19 maja 20 17

„25 maja 20 17r."

pytania do przedstawionego projektu

uchwały Zarządu

Powiatu.

Pytań

nie

zgłoszono.

Wiceprzewodniczący przeprowadził głosowanie.

Zarząd

Powiatu

oczywistej

jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu

omyłki

pisarskiej w Uchwale Nr 201/2018

Powiatu w sprawie sprostowania

Zarządu

Powiatu w

Gołdapi

z dnia

16 maja 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego
w

Gołdapi.

AdS
Skarbnik Powiatu Pani
na 2022 r.

Bożena

Bożena

Radzewicz

Wojewodę warmińsko-mazurskiego

de facto realizacja tych
danego roku
Kwota z

przedstawiła wstępne

dane do projektu

budżetu

!wstępne dane do projektu budżetu na 2022 r. w załączeniu- zal. nr 8 do protokołu/.

Skarbnik Powiatu Pani
przez

Radzewicz

zadań

budżetowego.

tytułu

poinformowała,

w 100 %

jest w toku i oby te

są

środki

finansowe

pit-ów w stosunku do roku 2021 jest
częśc i

wyrównawczej jest

dotacje przekazane

dedykowane na zadania zlecone czyli

Subwencje i pit powiat gołdapski nie

kwota subwencji ogólnej w

że

niższa

otrzymał

niższa

o

wystarczały

w

dobrych informacji.

o 3 16 323

kwotę

przeciągu

879 880

zł.

zł.

Roczna

Subwencja

ogólna na rodziny zastępcze, drogi powiatowej i dochody jest wyższa o 569 549 zł. W bieżącym
roku powiat

gołdapski

oświatowych zgłaszają

Niewykluczone,
budżetu

boryka

si ę

spięci em budżetu.

Obecnie dyrektorzy jednostek

braki na wynagrodzenia nauczycieli oraz na

że przejście składek

powiatu

ze

gołdapskiego

na rok

płatności składek .

następny zobowiązanietp umożliwi domknięcie

w roku 202 1. Analogicznie jednostki

oświatowe złożyły

proj ekty planów finansowych tak samo jak i inne jednostki organizacyjne powiatu. W wyniku
dokonanej analizy

przedłożonych

przez jednostki

oświatowe

dokonano porównania planu

4

przyznaną

jednostek z

analizy wynika,

przez Ministerstwo Finansów

że wartości

przyznane przez M ini sterstwo

projektów planów finansowych jakie

złożyły

jednostki

Subwencja wyliczona przez pracownika do spraw
zł.

poziomie 11 482 393

Natomiast

kształtuje się oświatowa

jednostki
91 1 000

oświatowe

zł.

110,89

zł,

a

jeżeli

chodzi

zostały złożone

działań

oświatowe

oświaty

zł

zł.

na 2022 rok. Z

zaniżone

w stosunku do

czyli potrzeby na rok 2022.

na rok 2022

kształtuje się

oświatowych

otrzymanej informacji od Ministerstwa subwencja
zł.

Wydatki

bieżące

jakie

zaproponowały

kształtują się

na poziomie 17

w jednostkach
majątkowe

wydatki

bieżące

oświatowych

brakuje

5

majątkowe

Sytuacja jest bardzo trudna.

zł.

jak i

pozostałych

Sytuacja jest wzrostowa.

po siadają dokładne

wyn_agrodzeń

tabele z

dosyć

jest

Ogólnokształcącym

planów

zgodnie z potrzebami

społeczne,

Należy podjąć

przez radnych

radykalne kroki'

gołdapskim.

jednostek w powiecie

Według złożonych

zł.

podziałem

na poszczególne

źródła

wysoka rezerwa planowana na rok

Obecnie jest

wynagrodzeń.
bieżących,

wydatków

następny .

W Liceum

wzrost wynagrodzeń to w stosunku do roku 202 1 to ok. 50 OOO

w Zespole

Szkół

Zawodowych

około

700 OOO

zł

w Gołdapi proponuję

się różnicę

zł.

zł;

wzrost

w stosunku do roku 202 1.

W Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych jest to wzrost o ok. 30 OOO
Psychologiczno-Pedagogicznej wzrost o ponad 100 OOO

W

propozycji projektów

planów finansowych na rok 202 1 w jednostkach nie ma znacznego wzrostu

majątkowych;

zł .

290

spięcia

przez poszczególne jednostki do

dla jednostek. Wydatki

brakuje 4 308

096

roku wystąpił problemem z domknięcia budżetu na kwotę 3 OOO OOO

to kwota 4 619 OOO

Radni

na

zminimalizowania wydatków w poszczególnych jednostkach. Dotyczy to

zarówno jednostek
ubiegłym

bardzo

przez poszczególnych przedstawicieli, grupy

i jest to kwota 27 763 028 ,93
w kierunku

o

złożonych

finansowych brakuje 404 772,87

są

w projekcie planu na rok 2022

W chwili obecnej na wydatki

Z otrzymanych informacji

jakie

według

na poziomie 11 740 941

przyjęcia

do

subwencj ą oświatową

zł.

W Poradni

W Starostwie Powiatowym

z wyliczonej subwencji metryczki przez pracownika do spraw

edukacj i w porównaniu do informacji ministerialnej na zabezpieczenie w rozdziale 801 95
oświ aty.

wydatki dla

Ostateczna metryczka

dotyczące wysokości

subwencji

oświatowej

jaka

zostanie przyznana dla jednostek będzie przekazana na przełomie lutego i marca roku
następnego.

Nie ma innej

z dochodami
rzędu

możliwości

aby

uchwalić budżet niż zrównoważyć

bieżącymi. Różnica może wynikać

ok. 600 OOO

zł. Zarząd

Powiatu

maj ąc

projektów planów finansowych powinien to
Radzewicz

zal eciła podjęcie

i znajdywania

działań,

które

uprawnienia do nakazania jednostkom zmiany
wykorzystać.

oświatowych,

będą zmi erzały

b i eżące

jedynie z proj ektów unijnych i j est to kwota

radykalnych kroków, które

wydatków w poszczególnych j ednostkach

wydatki

Skarbni~ Powiatu Pani

będą zmierzały

Bożena

do utrzymania stanu

zmniejszania ich, minimalizowania

do tego aby powiat

gołdap ski utrzymał

stan
5

finansów na poziomie takim jaki otrzymuje zgodnie z informacjami Ministra Finansów czy też
decyzją

z

Wojewody. W jednostkach pozostałych należałoby zmniej szyć o 1 000 904 zł zgodnie

załączoną tabelą.

W jednostkach

oświatowych

ok. 2 185 OOO

zadedykowane do poszczególnych jednostek i jednostki
Należy podkreślić, że wielkość

chwilę obecną

to poszukiwanie
wolnych
gdyż

środków

nie ma

podjęciu

wydatki inwestycyjne. Po

ograniczą

planowanych wydatków ma

realizowanych przez poszczególne jednostki w
ich w trakcie. Na

zł. Należy wystosować

środków

całym

swoje plany finansowe.

umożliwić realizację zadań

2022 r. bez

na wydatki

możliwości zwiększania

bieżące równocześnie

nie ma na
będzie

decyzji co do wydatków inwestycyjnych

źródeł

finansowania w postaci emisji, obligacji. Ewentualnie

z roku

bieżącego

w roku

następnym.

pisma

Na pewno nie

będą

przejścia

środki,

to wolne

Regionalna Izba Obrachunkowa nie dopuszcza wprowadzania przewidywanych wolnych

środków

na sfinansowanie deficytu roku przyszłego.

Skarbnik Powiatu Pani

Bożena

Radzewicz

poprosiła Wicestarostę

Ciołka

Pana Andrzeja

o przedstawienie proponowanych inwestycj i.

Wicestarosta Pan Andrzej
Radzewicz w
35 OOO OOO

części

zł.

Ciołek uzupełnił wypowiedź

inwestycyjnej.

Pierwszą pozycją

Część

inwestycyjna

Rządowego
zł.

odcinku Rudzie 2 400 OOO
z uwagi na bezpieczeństwo

Wicestarosta Pan Andrzej

została wstępnie określona

Bożeny

na

kwotę

jest remont drogi powiatowej 1772 na odcinku Lisy-

Mieczkówka 1 812 OOOzł przy czym kredyty
dofinansowanie z

Skarbnik Powiatu Pani

pożyczki

906 OOO

zł

i tutaj przewidywane jest

Funduszu Rozwoju Dróg. Pozycja 2, czyli remont drogi na

Wicestarosta

rekomendował

aby nie

wprowadzać

tej inwestycji

budżetu.

Ciołek zapytał Członków Zarządu

czy powinien

omówić

wszystkie

pozycje czy wystarczy aby przedstawił inwestycje, które są możliwe do realizacji.
i

' Członek Zarządu
są możliwe

do wykonania.

Członek Zarządu
są możliwe

Pani Grażyna Senda poinformowała aby zaprezentował propozycje, które

Pan

Stanisław

Wójtowicz

odpowiedział

aby

omówić

te pozycJe, które

i realne na przyszły rok.

Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek poinformował, że pozycja 3. czyli regulacja stanów prawnych
wykupy gruntów pod przy szłe inwestycje to j est bufor bezpieczeństwa do

inwestowania
6

głównie

na drogach. Stany prawne na drogach

przedsięwzięcia

nal eży się

drogowego to najpierw

dopełnić formalności

części

należy mieć

zrealizowana

i

częstokroć

Starostą spotkać

ze

sprzedania albo dokupienia

mogła być

Aby inwestycja

są różne

przy realizacji

u notariusza

żeby

drogę powiatową.

ziemi pod

rekomenduje. Pozycja 7. remont

nawierzchni chodnika na ul. Bagiennej. Zarząd Dróg Powiatowych proponuje, że prace zostaną
wykonane

siłami własnymi

natomiast powiat dofinansuje tylko i

kruszywo itp. i jest to kwota 32 OOO
być

i powinien

zł.

wyłącznie

Chodnik na ul. Bagiennej jest

zakup podsypki,

często uczęszczany

zrealizowany. Pozycja nr 8. jest to remont drogi powiatowej w rejonie

skrzyżowania z drogą wewnętrzną w miejscowości Żabin; kwota 55 OOO zł. W dniu 30 września

2021

wpłynęło

drogi

dochodzący

inwestycją

pismo wójta Bań Mazurskich
do tego

skrzyżowania

i

należałoby

o tym, że gmina

to

będzie robiła

odcinek

uwzględnić. Ko lejną rekomendowaną

jest pozycja nr 15. czyli przebudowa ulicy lipowej nr 4816, ul. I -go Maja nr 4821

i ul. Jeziorowa nr 4808. Realizacja

miałaby zastąpić

zabezpieczane z

Rządowego

środków

OOOzł wkładu własnego

ok. 500

ok. 600 OOO
o podanie

mówiące

zł.

Wicestarosta

dokładnych

Funduszu Polski

środki rzędu

zwrócił się

do Skarbnik Powiatu Pani

poinformowała, że cała wartość

w ramach Programu Polski
zł

700 OOO

Wicestarosta Andrzej

gołdapski dołoży

oraz koszt nadzoru inwestorskiego co

w rozbiciu na dwa lata. W roku 2022 - 5 100 OOO
zł

Powiat

Pieniądze zostały·

Bożeny

z

własnych

daję kwotę

Radzewicz

kwot.

Skarbnik Bożena Radzewicz

a 4 750 OOO

Ład.

latach 2022-2023.

Ład.

na pokrycie wkładu

zł

Na

inwestycji wynosi 1O 200 OOO

z czego 350 OOO

przełomie

zł

stanowi

zł

wkład własny,

dwóch lat powiat musi

posiadać

własnego.

Ciołek poinformował, że

nadzór inwestorski jest powoływany tylko raz.

Skarbnik Bożena Radzewicz odpowiedziała, że nie koniecznie. Środki będą w transzach
od wartości inwestycji, czyli 2% od wartości inwestycji. Należy 1O OOO OOO zł pomnożyć przez
2% to jest 200' OOO zł.

Wicestarosta Pan Andrzej

Ciołek sprostował poprzednią wypowiedź

i poinformował,

że wkład

własny przy realizacj i tej inwestycji to kwota 700 OOO zł. Środki w wysokości 9 500 OOO zł
pochodzić będą

z

Rządowego

Programu Polski

Ład. Kolej ną prop~zycją,

do wykonania to remont drogi powiatowej 1772N przez
i przez

miejscowość

Mieczkówka - 850m.

miej scowość

Kwotą potrzebną

która jest realna

Kieszki - 550m drogi

do realizacji jest kwota 378 OOO

zł. Środki są zabezpieczone z RFIL. N iepewną do realizacji inwestycj ą jest pozycja 24. czyli
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wykonanie dokumentacji technicznej
Gołdapi

w

do

wymagań

dostosowania budynku Starostwa Powiatowego
dostępności

ustawy z 19 lipca 2019 o zapewnieniu

osobom

ze szczególnymi potrzebami. Środki potrzebna na realizację to kwota 45 OOO zł. Wicestarosta
Ciołek poprosił

Pan Andrzej
i

montaż

agregatu

na te

pozycji 24. oraz pozycji 25. zakup

w budynku Starostwa Powiatowego Sekretarz Powiatu

Potrzeba wynika sprostaniu

zobowiązał

zewnętrznych

szczegółowe przybliżenie

prądotwórczego

Panią Annę Makowską.

Wicestarosta

o

Sekretarz Powiatu

ustawą bądź zaleceń

Panią Annę Makowską

pokontrolnych.

do pozyskania

środków

przedsięwzięcie.

Sekretarz Powiatu Pani Anna Makowska

poinformowała, że konieczność

zakupu

urządzenia

wynika z zaleceń pokontrolnych Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego z realizacji
zadań

z zakresu spraw obronnych.

uwzględnić

Jego

obecność

w

Interoperacyjności dotyczącymi

Wyposażenie

budynku w agregat pozwoli dodatkowo

procedurach

związanych

z

Krajowymi

Ramami'

Urządzenie

reagowania na sytuacje kryzysowe.

pozwoli

na nieprzerwaną pracę urzędu równi eż w warunkach permanentnego braku zasilania w okolicy.
Obecnie U PS centralny zasila jedynie
systemy ogrzewania oraz inne

sieć komputerową

urządzenia,

kryzysowej. Koszt zakupu samego

które

urządzenia

natomiast agregat zasili

mogą być niezbędne

wyniesie ok. 70 000,00

oświetlenie,

w przypadku sytuacj i

zł należy również wziąć

pod uwagę konieczność wykonania prac związanych z dostosowaniem pomieszczenia agregatu
(wykonanie
tj.:

wyciągu

konieczność

wymiany tablicy rozdzielczej. Minimalny koszt inwestycji ok. 100 000,00

Wykonanie dokumentacji technicznej
w

Gołdapi

wymagań

do

oszacowanie kosztów

dostępności

ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu

wdrożenia wymagań

dostępności

zł.

dostosowania budynku Starostwa Powiatowego

ze szczególnymi potrzebami. Wykonanie dokumentacji jest konieczne ze

o zapewnianiu

urzędu

spalin, podstawy itp.) oraz dostosowaniem sieci elektrycznej

względu

osobom

na potrzebę

zawartych w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r.

osobom ze szczególnymi potrzebami. W celu dostosowania

budynku starostwa do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami konieczny jest audyt
I

' architektoniczny budynku, na podstawie którego powinno się wykonać dokumentację
budowlaną

powmna

zmian, które
obejmować:

należy dokonać
montaż

windy,

niepełnosprawnych, montaż oświetlenia

W przypadku

możliwo śc i

aby

spełnić

wymóg ustawowy. Dokumentacja

dostosowanie

łazienek

awaryjnego oraz inne zalecenia

skorzystania ze

środków zewnętrznych

do

potrzeb

wynikaj ące

osób

z audytu.

na dostosowanie budynku

do wymogów ustawowych, być może będzie możliwa refundacja kosztów wykonania
dokumentacji. Przewidywany koszt inwestycji ok. 45 000,00

zł
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Ciołek zaproponował

Wicestarosta Pan Andrzej

gołdapskim ,

infrastruktury sportowej w powiecie
przy

Zespole

zmodyfikować
zł zostawić

Placówek

realny scenariusz dla pozycji 27. rozbudowa
budowa sali dydaktyczno szkoleniowej

Edukacyjno-Wychowawczych

na zadanie. W ocenie Wicestarosty

przenieść

następująco:
Zespołu

Zaproponował

o wykreślenie 1 500 OOO zł wkładu własnego z pożyczek RFIL, a kwotę 400 OOO
nal eży zamienić

po lewej stronie stoi budynek, którym nie zajmiemy
nal eży

Gołdapi.

w

adaptację

na

wewnątrz

pomieszczeń

adaptacja

pozycją

Domu

w tym roku, natomiast te

św.

Faustyny w

wjeździe

29. Przy

Gołdapi

pieniądze

brzmiałoby

budynku po Caritasie. Zadanie

byłym

po

si ę

z

na potrzeby

Placówek Edukacyjno-Wychowawczych. Zabezpieczona kwota z RFIL 400 OOO

zł,

a pierwotnie na to zadanie była kwota 518 OOO zł, a więc te 118 OOO zł. Zaproponował przełożyć
na zadanie 28 - rozbudowa infrastruktury
dobudowanie windy

zewnętrznej

oświatowej

niepełno sprawnych

dla

Edukacyjno- Wychowawczych. W tym momencie
Ogólnie koszt zadania to 655 OOO

zł

przy budynku

zrobiłaby się

wkładem własnym

z

w powiecie

środków

PEFRON w

będzie firmować

wniosku do PEFRON, który
wkład własny

z

zł

64 OOO

niepełnosprawnościami

maksymalnie

64 OOO

zł. Zobowiązał

na pierwsze

piętro. Przypomniał także, że

natomiast

i 6 razy nikt
wartość

się

zł

z RFIL.'

zapisem w

zobowiązał

do przygotowania

jako Starostwo Powiatowe. Wszystko to aby
Wicestarosta

podkreś lił, że

dzieci

edukowane na parterze, ale jak j est potrzeba to trzeba je wnieść

nie

zgłosił

Pani Dyrektor

sześciokrotnie składała

do reali zacji. Obecnie

wzrosła

tego zadania

dofinansowaniu z PEFRON

Wicestarosta Pan Andrzej
' zwartościowane

Placówek

Panią Annę Kuskowską

o ponad 200 OOO

wkład własny wynió sł

zł. Jeżeli

by ok. 32 OOO

Ciołek poinformował, że wyżej

i bezpieczne finansowo

zamówienie

udało się wyłonić wykonawcę

taki

zostanie zaakceptowany to istnieje realna szansa aby w tej jednostce

I

czyli

ruchowymi w tej placówce j est ponad 30, a więc jest to spora skala.

chwilę obecną są

windę

roku i

zminimali zować .

Te dzieci na

na

przyszłym

Zespołu

kwota 591 OOO

protokole Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych
do monitorowania

gołdapskim

montaż

powstała

finansowy

winda. Przy

zł.

wymienione

przedsięwzięcia. Ostrożność

inwestycję są

realne,

wynika z konferencji

podczas, której Premier zapowiedział kolejny nabór wniosków w ramach Polskiego Ładu .
Wiceprzewodniczący zapytał

Członek Zarządu

Pani

czy

Grażyna

należy zminimalizować

są

pytania do przedstawionego projektu budżetu na 2022 r.

Senda podkreśliła,

że

w przypadku P.roblemów finansowych

wydatki. Przy Programie Polski

natomiast nie wiadomo czy

będzi e możliwo ść

Ład wkład własny

to tylko 5%,

w kolejnym naborze pokryć nawet te minimalne

koszty. Trwa akcja aby ul. I go Maja i ul. Zatorowa nie wchodziły w skład w dro gę woj ewód zką.
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Należałoby się

wkład własny wyni ósł

wojewódzkiej
by
nie

była

ze

środków zewnętrznych.

dopuści ć .

Półobwodnicy
złożenia

zastanowić, ponieważ dokończenie

nad tym

związku

ponieważ

powstało

Jednak

zobowiązało

Stowarzyszenie
i w

by O zł,

z tym

w

ul. lgo Maja przy drodze

cało ści

inwestycja zrealizowana

stowarzyszenie, które próbuje do tego
Gołdapi

Burmistrza

do utworzenia tzw.

należałoby zobowiązać założyciela

stowarzyszenia do

odpowiedniej dokumentacji na budowę półobwodnicy do Programu Pol ski Ład.

Ciołek odpowiedział, że

Wicestarosta Pan Andrzej

jest to

słuszna

uwaga i dobra propozycja.

Taka wola została przedstawiona Wojewódzkiemu Zarządowi Dróg oraz Panu Marszałkowi.

Członek Zarządu
obowiązkowy

z

wkład

5%

założycielem

Grażyna

Pani

poinformowała, że

Senda

własny .

stowarzyszenia Panem

Dodała

ominął

by powiat

należy

zorganizować

spotkanie'

wytłumaczyć

jak przestawia

także ,

Mieruńskim

i

że

w tej sytuacji

się

obecnie

sytuacja tych ulic.

Wicestarosta Pan Andrzej
powinien

przebiegać

Ciołek dodał, że przyjęte
Kolejową,

przez ul.

stanowisko mówi,

Zatorową,

ul. l go Maja, ul.

do obwodnicy. Ta inwestycja szacowana jest na

kwotę

300 OOO OOO

tych 4 powiatowych dróg wraz z mostem na ul. Kolejowej bez
wartościowana

wyceniono na 20 OOO

OOOzł.

że ciąg

zł.

ul.

65 1 drogi

Gumbińską

Wykonanie remontu

wkładu własnego była

W chwili obecnej te koszty na pewno

uległy

zmianie i podwyższeniu. Istnieje szansa pozyskania pieniędzy zewnętrznych i wykonania zadań
na 4 drogach powiatowych.
południowa
kłopotliwe

Należy także

osiągnięcia.

Wicestarosta oznajmił,

wytłumaczyć

Obecnie

od 651 drogi do 65 drogi tzw. obwodnica

wskaźniki natężenia

j est zasadna i realna, natomiast

do

przebi egać.

Przyznał, że pętla

ciąg

społeczeństwu,

komunikacyjny

że

że

w tej sytuacji

ten

ciężarowy

ciąg

ruchu

mogą być dość

należy osiągnąć

konsensus.

komunikacyjny musi

istniej e,

dokładnie

tą drogą

w tym miej scu,

natomiast jest 'zła nawierzchnia dróg. Dodatkowym argumentem jest fakt, że przy Programie
Polski

Ład należy pokryć

5% inwestycji

Marszałka, wkład własny
słuszności

i poprawy

nie

wystąpi .

wkładem własnym,

przy remoncie drogi z

Z punktu widzenia ekonomii,

bezpieczeń stwa mieszkańców

celowości , zasadności,

jest to jak najbardziej zasadne.

że nal eży wywołać

spotkanie z Panem Burmistrzem oraz członkami st_owarzyszenia.

Członek Zarząd u

Pani

i niezaprzeczalne.

Członkowi e

Grażyna

Senda

pod kreśliła, że

stowarzyszenia

udziałem

Przyznał,

jej zdaniem jest to racjonalne

reaguj ą dość

agresywnie na przedstawiane
10

im argumenty.
trafiają

które

Nal eży uruchomić

do przestrzeni publicznej.

Wicestarosta Pan Andrzej
Przy

każdej

mechanizmy i reagować na ich zachowania oraz argumenty ,

Ciołek przyznał rację Członkowi Zarządu

Pani

Grażynie

Sendzie.

realizowanej inwestycji występuje szereg problemów.

Członek Zarządu

Pani

Grażyna

Wicestarosta Pan Andrzej

Senda zapytała kiedy planowane jest rozpoczęcie zadania.

Ciołek odpowiedział, że

prace rozpoczęłyby się w 2022 roku i trwały

do 2023 r.

Więcej pytań

nie

zgłoszo no.

Wiceprzewodniczący przeprowadził głosowanie.

Zarząd

Powiatu

zapoznał się

z przedstawionym

wstępnych

danych do projektu

budżetu

powiatu na 2022 rok.

Ad.6
Sekretarz Powiatu Pani Anna Makowska odniosła się do problemu, z którym powiat boryka się
od wielu lat, czyli o stwierdzanie zgonu przez lekarza wskazanego przez
weekendów oraz nocy
ponieważ

było poświęconych

nie ma podpisanej umowy.

Koszty

są

bardzo wysokie,

Udało się dotrzeć

to z rezygnacji przez lekarza z

zapoznać się

ponieważ

dyżuru.

godziny nocne oraz weekendy.
przypadków
także
s ię

wyraził chęć

Sekretarz Powiatu Pani Anna

z kosztami oraz techniczną stroną tej procedury.

sięgają

Godzina

dyżuru

Należy wziąć

zł

ponad 35 OOO

pod

miesięcznie.

jest to kwota 150

zł.

W

Wynika

grę wchodzą

uwagę także stałą gotowość.

Takich

wmiesiącu mamy 2,3 a czasami ani jednego. Do kosztu ponad 35 OOO zł należy

doliczyć

powiatom

koszty dojazdu, wskazana
ościennym

8 850 zł. Istniej e także

został

kwota 3

Pani Sekretarz

jest

bezpośrednio

Jeżeli

według,

zaproponuje

którego firma

na ich terenie to koszt wyniesie

zabezpieczenia własnego transportu aby

rozmowy i trudno

podkreśliła, że

zobowiązani a

zł/1 km.

dopracowanie takiego porozumienia

możliwość

chwilę obecną trwają

i jest

do lekarza, który

Gi życka.

obsługująca tą procedurę będzie mogła także pracować

Na

Wiele

na znalezienie lekarza, którego formalnie nie ma,

podpisania umowy. Jest to Pan Marcin Witkowski z
Makowska odbyła spotkanie aby

Starostę.

stwi erdzić

jaki

będzi e końcowy

odpowiedzialna za

do przedstawienia faktycznego stanu.

zmniej szyć

reali zację

koszty.

rezultat.

tego zadania

Dodała także, że trwają

prace
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Na

chwilę obecną trwają

Pani Sekretarz
i jest

rozmowy i trudno

podkreśliła, że

zobowiązania

jest

bezpośrednio

stwierdzić

jaki

będzie końcowy

odpowiedzialna za

do przedstawienia faktycznego stanu.

realizację

rezultat.

tego zadania

Dodała także, że trwają

prace

legislacyjne odno śnie nowej ustawy w zakresie chowania i grzebania zmarłych i jest wskazanie
literalnie,

że

za te zadanie

będzie

odpowiedzialny Pan Wojewoda. Wojewoda

będzie miał

zabezpieczone środki, powstanie lista koronerów wskazanych przez Wojewodę. Jednak do tego

czasu konieczne jest zabezpieczenie lekarza przez powiat. W wielu powiatach lekarze rodzinny
aktywnie uczestniczą w sytuacji kiedy trzeba stwierdzić zgon. Ustawowo lekarz, którego denat
w

ciągu

ostatnich 30 dni

był

pacjentem jest

zobowiązany stwierdzić

zgon. Z

doświadczenia

j ednak wynika, że lekarze rodzinni tego nie robią. Podobna sytuacja występuje w Nocnej
i Świątecznej Opiece Zdrowotnej . Wszelkie informacje w tej sprawie będą przekazywane•
na bieżąco.

Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek przyznał, że pracę nad tym problemem trwają dość długo,
a problem nadal jest

nierozwiązany.

Wiceprezes GoldMedica Sp. z o.o. Pan Tadeusz Myś li wiec poinformował,

że

w dn. 26.08.2021

r. złożył wniosek o sytuacji ekonomicznej spółki oraz omówił sytuację szpitala w ostatnich

trzech miesiącach. W dniu dzisiejszym został złożony wniosek do Zarządu Powiatu o ponowne
rozpatrzenie wniosku w sprawie zaciągnięcia kredytu w wysokości 3 00 OOO zł. Wiceprezes
omówił

warunki przedstawione przez bank.

przez spółkę od organu założyciel skiego to były

Dodał także , że
wpłaty

ostatnie

środki

otrzymane

na podwyższenie kapitału zakładowego

w kwocie: w 2018 r. - 1 239 OOO zł oraz w 2019 r. - 275 OOO zł. Wiceprezes GoldMedica
Sp. z o.o. Pan Tadeusz

My ś liwiec zapytał Zarządu

Powiatu czy w sytuacji problemu

z wypłaceni em wynagrodzeń istnieje możliwo ść zwiększenia kapitału zakładowego.
Podkreś lił, że sytuacja spółki jest bardzo trudna pod wzgl ędem finansowym jak i zakładowym.

Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek zapytał czy wszystkie komórki organizacyjne wypracowują
kontrakty. GoldMedica zaprzestała wysyłania rap01iów miesięcznych w zakresie realizacji
kontraktu w poszczególnych grupach. W przypadku miesięcznycl: raportów Zarząd jest
w stanie na bieżąco

reagować

na występujące problemy.
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Wiceprezes GoldMedica Sp. z o.o. Pan Tadeusz
Zarząd

Powiatu na

bieżąco

o sytuacji

Myśliwiec odpowiedział, że informował

spółki, ponieważ uczestniczył

Powiatu, Sesji Rady Powiatu i wówczas

omawiał aktualną sytuację.

w posiedzeniach Zarządu

Szeroko omówił specyfikę

umów poradni specjalistycznych oraz sposób ich rozliczania. Zobowiązał się do ponownego
przesyłania miesięcznych sprawozdać Spółki

ratowników medycznych uzyskano dodatkowe
Warmińsko-Mazurskiego.

GoldMedica. Za wprowadzone dodatki dla
środki

w

wysokości

130 OOO

zł

od Wojewody

Dopóki nie zostanie odwołana ustawa covidowa środki z tego tytułu

będą wpływały.

Wicestarosta Pan Andrzej

Ciołek przyznał, że

podczas posiedzeń Wiceprezes omawiał sytuację

na bieżąco, natomiast forma pisemna także j est potrzebna. W/w wniosek został przyj ęty i czeka
rozstrzygnięcie.

na
w

Zwrócił

zarządzanie Panią Zofię

się

do Wiceprezesa aby bardzo aktywnie

Syperek.

Wiceprezes GoldMedica Sp. z o.o. Pan Tadeusz Myśliwiec poinformował,
Syperek
z

oddział

oddziałem

wprowadzał'

że dzięki

rehabilitacji ogólnoustrojowej bardzo dobrze funkcjonuje.

Pani Zofii

Omówił

problem

rehabilitacji pulmonologicznej.

Wicestarosta Pan Andrzej

Ciołek zobowiązał

Wiceprezesa o wdrążenie dwóch w/w próśb.

Wiceprezes GoldMedica Sp. z o.o. Pan Tadeusz Myśliwiec zapytał czy sprawozdanie powinno
być

przedstawiane

miesięcznie

Wicestarosta Pan Andrzej

czy kwartalnie.

Ciołek odpowiedział, że miesięczne

Przypomniał jak wyglądała

sprawozdania

zdają

egzamin.

sytuacja szpitala od 20 1O roku.

Ad. 7
Wolnych wniosków nie zgłoszono.

Ad. 8
Wiceprzewodniczący Zarządu podziękował Członkom Zarządu

za prapę.

Zamknął

XCIII (93)

posiedzenie Zarządu Powiatu.
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Na tym

protokół zakończono.

Protokół składa się

z 14 stron kolejno ponumerowanych.

ST,m!~Tt.
Marza na ~
:na
War zi jewska

Członkowie Zarządu:

.

.

/) .

1. AndrzeJ C10łek ....... ·/ · ...
2.

i.... ........................... .

~)K'.

Grażyna Barbara Senfk ......

. . . .. .. .
. ław w'OJtOWlCZ
3 . Stams

..

G.-.................... .

·r·

{;,~tJ. u.. ~................ .. .......
J
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