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Protokół z LXXV (75) posiedzenia 

Zarządu Powiatu w Gołdapi 

w dniu 25 lutego 2021 roku 

  godz. 1000-1145 

Ad.1 

Starosta stwierdziła quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji 

– 4 członków zarządu /lista obecności w załączeniu – zał. nr 1 do protokołu/, otworzyła LXXV (75) 

posiedzenie Zarządu Powiatu proponując wprowadzenie zmian do porządku obrad  /porządek 

obrad w załączeniu- zał. nr 2 do protokołu/.  

 

Przewodnicząca zapytała czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad? 

 

Uwag nie zgłoszono.   

 

Przewodnicząca przeszła do realizacji kolejnego punktu.  

 

Ad. 2  

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi oraz Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych  

w Gołdapi przedstawili plan naboru do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2021-2022. 

/plan naboru w załączeniu- zał. nr 3 do protokołu/.  

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi Pan Grzegorz Klimaszewski poinformował, 

że plan naboru do Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Gołdapi  

na rok szkolny 2021/2022 planujemy otworzyć trzy oddziały, po 30 uczniów, co daje w sumie 

90 miejsc. W każdym z nich będą po trzy rozszerzone przedmioty. Rozszerzenia oddziałów 

będą zależne od młodzieży. Mają do dyspozycji wszystkie przedmioty na poziomie 

ogólnokształcącym.  

 

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi Pan Piotr Bartoszuk poinformował, że plan 

naboru do Zespołu Szkól Zawodowych w Gołdapi na rok szkolny 2021/2022 oferujemy 

następujące kierunki: technik pojazdów samochodowych ze specjalizacją serwis pojazdów 

służb mundurowych, technik organizacji ruchu i turystyki ze specjalnością animator czasu 

wolnego, technik logistyk ze specjalizacją edukacja obronna, technik żywienia i usług 

gastronomicznych ze specjalnością dietetyka, technik informatyk, technik mechanik  

ze specjalnością montaż maszyn i urządzeń, technik handlowiec ze specjalnością reklama, 
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technik spedytor oraz technik ekonomista ze specjalnością handel zagraniczny. W ramach 

szkoły branżowej I stopnia planujemy otworzyć kierunki: mechanik pojazdów 

samochodowych, ślusarz, kucharz, sprzedawca oraz wielozawodowa, w której skład wchodzą  

m.in.: fryzjer, piekarz. Szkoła branżowa II stopnia, dzienna: technik pojazdów 

samochodowych, technik handlowiec, technik żywienia i usług gastronomicznych. Podobne 

kierunki oferujemy dla szkoły branżowej II stopnia niestacjonarnej. Mamy też w ofercie szkołę 

policealną, mimo, że w ostatnich latach nie było chętnych przyjmujemy na kierunki: opiekun 

medyczny, technik administracji, florysta. Liceum ogólnokształcące dla dorosłych – jeden 

oddział. Po analizie rynku wynika, że mamy możliwość otworzenia maksymalnie czterech 

oddziałów i na nie planujemy nabór. Plan naboru został poparty symulacją i obwieszczeniem 

Ministra Edukacji Narodowej w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników  

w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy. Według tych 

prognoz wszystkie zawody z wyjątkiem technika żywienia i usług gastronomicznych oraz 

florysty mają istotne znaczenie dla naszego województwa. Nasz plan naboru w 100% pokrywa 

się z zapotrzebowaniem zawodowym w naszym województwie.  

 

Przewodnicząca zapytała czy są pytania do przedstawionych planów do szkół 

ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2021-2022 

 

Starosta Pani Marzanna Marianna Wardziejewska zapytała czy w ofercie są jakieś kierunki 

związane z budownictwem. 

 

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Pan Piotr Bartoszuk odpowiedział, że takich kierunków 

nie oferują, ponieważ nie mają wyspecjalizowanej kadry, poza tym w ostatnich latach nie było 

naboru. Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Pan Piotr Bartoszuk dodał, że kiedy w ostatnich 

latach starali się o pozwolenie na ten kierunek, nie otrzymali go.  

 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął plan naboru do szkół ponadgimnazjalnych na rok 

szkolny 2021-2022. 
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Ad. 3 

Dyrektora Domu św. Faustyny – Nie lękajcie się Pani Beata Kuprewicz przedstawiła informacji 

z wykonania preliminarza kosztów za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. złożonego przez 

Dyrektora Domu św. Faustyny – Nie lękajcie się Caritas Diecezji Ełckiej z realizacji zadania 

publicznego „Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu 

socjalizacyjnego łączącej zadania o charakterze interwencyjnym” /informacja w załączeniu- zał. nr 

4 do protokołu/. 

Dyrektora Domu św. Faustyny – Nie lękajcie się Pani Beat Kuprewicz  poinformowała,  

że preliminarz został zrealizowany w 100%. 

 

Przewodnicząca zapytała czy są pytania do przedstawionej informacji? 

 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął informacji z wykonania preliminarza kosztów  

za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. złożonego przez Dyrektora Domu św. Faustyny 

– Nie lękajcie się Caritas Diecezji Ełckiej z realizacji zadania publicznego „Prowadzenie 

całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego łączącej 

zadania o charakterze interwencyjnym”. 

 

Ad. 4 

Wiceprezes GoldMedica Spółka z o.o. w Gołdapi Pan Tadeusz Myśliwiec przedstawiał 

wniosek GoldMedica Spółka z o.o. o wyrażeniu zgody na dzierżawę/najem mienia  /wniosek w 

załączeniu- zał. nr 5 do protokołu/. 

Wiceprezes GoldMedica Spółka z o.o. w Gołdapi Pan Tadeusz Myśliwiec poinformowała,  

że oddanie w dzierżawę mienia jest zgodne z zadami prawidłowej i efektywnej gospodarki, 

albowiem pozwoli czerpać korzyści z dzierżawy/najmu pomieszczeń zbędnych Spółce. 

Pozyskane w ten sposób środki będą stanowić dodatkowe źródło  dochodów umożliwiających 

pokrywanie wydatków zakładu.  

 

Przewodnicząca zapytała czy są pytania do przedstawionej informacji? 

 

Pytań nie zgłoszono. 
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Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął  wniosek  GoldMedica Spółka z o.o. o wyrażeniu 

zgody na dzierżawę/najem mienia   

 

Ad. 5a. 

Prezes Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Gołdapi Pani Zofia Syperek przedstawiła 

projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania 

planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego  

w Gołdapi na dzień 07.09.2020 r. /projekt uchwały Zarządu Powiatu  w załączeniu- zał. nr 6 do protokołu/.   

Prezes Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Gołdapi Pani Zofia Syperek poinformowała, 

że wypracowane przychody w 2020 r. w kwocie 100 000 zł  stanowią 77,15% zaplanowanych 

w roku budżetowym. Wynik finansowy na dzień 07.09.2020 r. zamyka się ze stratą w kwocie 

101, 686,70 zł.  

 

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do  przedstawionego projektu Uchwały Zarządu 

Powiatu? 

 

Pytań nie zgłoszono.  

Przewodnicząca przeprowadziła głosowania. 

 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia 

sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Gołdapi na dzień 07.09.2020 r. 

 

Ad. 5b. 

Główny specjalista ds. edukacji Pani Iwona Dębowska przedstawiła projekt uchwały Zarządu 

Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na 2021 rok planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Gołdapski /projekt uchwały Zarządu Powiatu  w załączeniu- zał. nr 7   

do protokołu/.   

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

dotyczących planowanych wynagrodzeń w jednostkach oświatowych zmianie uległ fundusz w 

dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80146 Dokształcane i doskonalenie nauczycieli, 
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który stanowi 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia 

osobowe nauczycieli. Wobec powyższego w opracowanym na 2021 roku planie 

dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zmniejsza się kwoty 

przeznaczone na udział nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, 

szkoleniach, studiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego  

w LOJPII oraz ZSZ.  

 

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do  przedstawionego projektu Uchwały Zarządu? 

Powiatu 

 

Więcej pytań nie zgłoszono.  

Przewodnicząca przeprowadziła głosowania. 

 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu zmieniająca uchwałę  

w sprawie ustalenia na 2021 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Gołdapski. 

 

Ad. 6 

Sekretarz Powiatu Pani Anna Makowska omówiła wyniki kontroli przeprowadzonych według 

planu kontroli 2020 /wyniki kontroli w załączeniu- zał. nr 8 do protokołu/.  

Sekretarz Powiatu Pani Anna Makowska poinformowała, że praca w zakresie realizacji planu 

kontroli w powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz innych podmiotach była 

realizowana zgodnie z planem kontroli Zarządu Powiatu w Gołdapi na rok 2020, mianowicie:  

kontrole kompleksowe:  Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi.  Zakres kontroli dotyczył  

w szczególności: - realizacji zadań określonych w statucie i regulaminie organizacyjnym,  

- gospodarka finansowa, - prowadzenie ksiąg rachunkowych, sprawozdawczość,  

- prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi, - prawidłowość 

naliczania wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których 

pobierania zobowiązana jest jednostka, - zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych  

i ubezpieczenia zdrowotnego, - ochrona danych osobowych, - zarządzanie zasobami ludzkimi, 

- struktura zatrudnienia i sprawy kadrowe, - zgodność procedur z obowiązującym prawem 

 i procedurami wewnętrznymi, - kontrole wewnętrzne i zewnętrzne, realizacja zaleceń. 

Podczas czynności kontrolnych nieprawidłowości nie stwierdzono. - kontrole sprawdzające: 
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nie były realizowane. - kontrole w zakresie prawidłowości wydatkowania dotacji udzielonych 

z budżetu powiatu w roku 2019 dla szkół niepublicznych: Mazursko-Podlaskie Centrum 

Edukacji w Gołdapi czynności kontrolne obejmowały prawidłowość wykorzystania dotacji 

udzielonej z budżetu powiatu w roku 2019 na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej 

kontrolowanej szkoły. Podczas czynności kontrolnych nieprawidłowości nie stwierdzono.  

- kontrole w zakresie prawidłowości wydatkowania dotacji udzielonych z budżetu powiatu  

w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Gołdapskiego z zakresu 

prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych  

do rejestru zabytków położonych na terenie powiatu: Kościół Parafialny p.w. św. Michała 

Archanioła w Żytkiejmach Kontrola prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji  

z budżetu powiatu na realizację zadania pn.: „Docieplenie ścian i stropu oraz wymiana drzwi 

zewnętrznych w zakrystii zabytkowego Kościoła pw. św. Michała Archanioła  

w Żytkiejmach”, zgodnie z zawartą umową nr PiR 11/2019 z dnia 24.05.2019 r.  Podczas 

czynności kontrolnych nieprawidłowości nie stwierdzono. - kontrole w zakresie 

prawidłowości wydatkowania dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym oraz 

podmiotom wymienionym w art. 3 ust 3. ustawy o pożytku publicznego  

i wolontariacie na dofinansowanie realizacji zadań publicznych Powiatu Gołdapskiego: 

Parafia p.w. Narodzenia NMP w Żabinie Kontrola prawidłowości wykorzystania udzielonej 

dotacji z budżetu powiatu na realizację zadania pn.: „III Międzykulturowy Przegląd Piosenki 

w Żabinie”, zgodnie z zawartą umową nr PiR 9/2019 z dnia 28.02.2019 r.  Podczas czynności 

kontrolnych nieprawidłowości nie stwierdzono. Uczniowski Klub Sportowy „Banie 

Mazurskie” Kontrola prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji z budżetu powiatu na 

realizację zadania pn.: „Organizacja XXXI Mazurskiego Biegu Ulicznego”, zgodnie  

z zawartą umową nr PiR 7/2019 z dnia 28.02.2019 r. Podczas czynności kontrolnych 

nieprawidłowości nie stwierdzono. Stowarzyszenie „Głos Puszczy Rominckiej” Kontrola 

prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji z budżetu powiatu na realizację zadania pn.: 

„Piknik Noc świętojańska nad Bludzianką”, zgodnie z zawartą umową nr PiR 10/2019 z  dnia 

28.02.2019 r. Podczas czynności kontrolnych nieprawidłowości nie stwierdzono. 

 

Przewodnicząca zapytała czy są pytania do przedstawionych wyników kontroli. 

 

Pytań nie zgłoszono. 
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Zarząd Powiatu zapoznał się wynikami kontroli przeprowadzonych wg planu kontroli 

2020 r. 

 

Ad. 7 

Sekretarz Powiatu Pani Anna Makowska przedstawiła plan kontroli Zarządu Powiatu  

w Gołdapi na rok 2021 r ./plan kontroli w załączeniu- zał. nr 9 do protokołu/. 

Sekretarz Powiatu Pani Anna Makowska poinformowała, że kontrole w 2021 roku obejmie  

jedną kontrolę kompleksową w Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi. Kontrole 

szkół. niepublicznych w zakresie prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu 

powiatu w roku 2020 odbędzie się ona w Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji w Gołdapi 

oraz Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa „Dobry Start” w Gołdapi . Kontrole dot. 

prawidłowości wydatkowania dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Gołdapskiego w ramach 

otwartego konkursu ofert  na zadania publiczne Powiatu Gołdapskiego z zakresu prac 

konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do 

rejestru zabytków położonych na terenie Powiatu Gołdapskiego w roku 2020 w ramach 

konkursu nie została wyłoniony żaden podmiot. Kontrole dot. prawidłowości wydatkowania 

dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust 

3. ustawy o pożytku publicznego i wolontariacie na dofinansowanie realizacji zadań 

publicznych Powiatu Gołdapskiego w UKS „TRÓJKA”, Stowarzyszenie „Partnerstwo Sztuk”, 

Gołdapski Uniwersytet Trzeciego Wieku. 

 

Przewodnicząca zapytała czy są pytania do przedstawionego planu kontroli. 

 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

 

Zarząd Powiatu jednogłośnie zatwierdził plan Kontroli Zarządu Powiatu na rok 2021. 

  

Ad. 8 

Sekretarz Powiatu Pani Anna Makowska przedstawiła sprawozdanie z realizacji zadań 

Starostwa Powiatowego w Gołdapi w roku 2020 /sprawozdanie w formie prezentacji multimedialnej  

w załączeniu- zał. nr 10 do protokołu/. 
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Sekretarz Powiatu Pani Anna Makowska przedstawiła szczegółową informację dotycząca 

realizacja zadań Starostwa Powiatowego w Gołdapi w podziale na poszczególne Wydziały 

Starosta w formie prezentacji multimedialnej.  

 

Przewodnicząca zapytała czy są pytania do przedstawionej prezentacji. 

 

pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

 

Zarząd Powiatu  jednogłośnie przyjął sprawozdanie z realizacji zadań Starostwa 

Powiatowego w Gołdapi w roku 2020. 

 

Ad. 9 

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska poprosiła, by członkowie Zarządu zastanowili się kto 

chce tworzyć delegację w Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, by można było ustalić godzinę 

udziału w obchodach.  

 

Członek Zarządu Pani Grażyna Senda zapytała jak w naszym powiecie wygląda sytuacja 

epidemiczna?  

 

Starosta Pani Marzanna Marianna Wardziejewska odpowiedziała, by zapytałć o to podczas 

sesji, gdyż będzie na niej obecna Dyrektor Państwowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej 

Pani Grażyna Mentel.  

 

Ad. 10 

Wolnych wniosków nie zgłoszono.   

 

Ad. 11 

Przewodnicząca Zarządu podziękowała Członkom Zarządu za pracę. Zamknęła LXXV (75) 

posiedzenie Zarządu Powiatu.     
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Na tym protokół zakończono. 

Protokół składa się z 9 stron kolejno ponumerowanych.                                                                   

                

                           

                   STAROSTA  

 

                   Marzanna Marianna  

             Wardziejewska 

         

Członkowie Zarządu: 

1. Andrzej Ciołek………………………………………… 

2. Grażyna Barbara Senda………………………………… 

3. Stanisław Wójtowicz ..…………….…………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: Monika Bruszewska 25.02.2021 r. 


