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Protokół z LXXVII (77) posiedzenia 

Zarządu Powiatu w Gołdapi. 

w dniu 17 marca 2021 roku 

  godz. 0800-1001 

Ad.1  

Starosta stwierdziła quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji 

– 3 członków zarządu /lista obecności w załączeniu – zał. nr 1 do protokołu/, otworzyła XXLVII (77) 

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

 

Przewodnicząca zapytała czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad? 

 

Uwag nie zgłoszono.   

Przewodnicząca przeprowadziła głosowania. 

 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął porządek posiedzenia. 

 

Ad. 2  

Przewodnicząca Zarządu poinformowała, iż protokoły z LXXIV (74), LXXV (75), LXXVI (76) 

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 LXXIV (74), LXXV (75), LXXVI (76) 

posiedzenia Zarządu Powiatu. 

 

Ad. 3 

Komendy Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi Pan Wojciech Szczepanik 

przedstawił wniosek w sprawie rozpatrzenia wniosku w sprawie dofinansowania Komendy 

Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi w kwocie 40 000,00 zł na realizację zadania 

inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Państwowej straży 

pożarnej z terenu województwa Warmińsko – Mazurskiego” /wniosek w załączniku – zał. nr 3  

do protokołu/  
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Komendy Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi Pan Wojciech Szczepanik  

zwrócił się z prośbą do Zarządu Powiatu o ujęcie w budżecie na 2021 r. dodatkowego 

dofinansowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi w kwocie 

40 000,00 zł, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup średniego samochodu 

ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi”  

w ramach montażu finansowego. Zaplanowana kwota 75 000,00 zł okazała się zbyt mała  

a Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi została ujęta jako 

„priorytetowa”, z pierwszeństwem doposażenia w taki samochód. W przypadku pozytywnego 

rozpatrzenia wniosku, środki finansowe zostaną przekazane poprzez Fundusz Wsparcia 

Państwowej Straży Pożarnej przy Warmińsko-Mazurskim Komendancie Wojewódzkim  

w Olsztynie z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  

w Gołdapi lub docelowo do Komendy Wojewódzkiej w przypadku zakupu zbiorowego  

dla wszystkich wybranych komend.  

 

Przewodnicząca zapytała czy są pytania do przedstawionego wniosku.  

 

Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek powiedział, że najistotniejsza z punktu widzenia Zarządu jest 

opinia finansowa, ona warunkuje podjęcie tej decyzji. Z punktu widzenia bezpieczeństw 

powiatu wniosek jest uzasadniony. Jeżeli finanse dają szansę realizację tego, a Pan Komendant 

swoimi staraniami doprowadził do priorytetowego ujęcia tego zadania,  według Pana 

Wicestarosty jest to zasadne, żeby decyzję poprzeć.  

 

Starosta Pani Marzanna Marianna Wardziejewska powiedziała, że Pani Skarbnik pochyliła się 

na tym, żeby środki na realizację tego zadania znaleźć, gdyż faktycznie jest ono istotne.  Jeśli 

Zarząd opowie się za realizacją tego wniosku, Pani Skarbnik się do tej decyzji przychyli. 

 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi  Pan Wojciech Szczepanik 

podziękował za przyjęcie wniosku, dodał, że będzie to korzystne dla bezpieczeństwa  

i funkcjonowania Komendy Powiatowej. 

 

Więcej pytań nie zgłoszono.  

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 
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Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął wniosek w sprawie rozpatrzenia wniosku w sprawie 

dofinansowania Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi w kwocie 40 000,00 zł  

na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego  

dla Państwowej straży pożarnej z terenu województwa Warmińsko – Mazurskiego”. 

 

Ad. 4  

Komendant Powiatowy Policji w Gołdapi Pan Dariusz Stachelek przedstawił wniosek  

w sprawie rozpatrzenia wniosku w sprawie dofinansowania Komendy Powiatowej Policji  

w Gołdapi kwotą 25 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu 

osobowego, segment C z napędem hybrydowym w wersji oznakowanej” /wniosek w załączniku  

– zał. nr 4 do protokołu/  

Komendant Powiatowy Policji w Gołdapi Pan Dariusz Stachelek poinformowała, że w związku 

z planowanym w bieżącym roku przez Komendę Główną Policji zakupu sprzętu 

transportowego w ramach sponsoringu za połączone środki budżetowe oraz środki pozyskane 

od samorządów lokalnych, przy planowanym 50% współfinansowaniu samorządów tj. 

wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Gołdapi, Gminą Gołdap oraz Gmina Banie Mazurskie. 

Komendant Powiatowy Policji w Gołdapi Pan Dariusz Stachelek zwrócił się z prośbą do 

Zarządu Powiatu o rozważenie możliwości dofinansowania Komendy Powiatowej Policji w 

Gołdapi  kwotą 25 000,00 zł. celem zakupu samochodu osobowego, segment C z napędem 

hybrydowym w wersji oznakowanej. Nowy radiowóz w wersji hybrydowej będzie bardzo 

pomocnym, nowoczesnym i ekonomicznym narzędziem w naszej codziennej służbie na rzecz 

bezpieczeństwa mieszkańców. Pojazd ma zostać zakupiony z przeznaczeniem do codziennej 

służby obchodowej policjantów z Zespołu Dzielnicowych.  

 

Przewodnicząca zapytała czy są pytania do przedstawionego wniosku.  

 

Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek powiedział, że sytuacja jest podobna jak we wniosku 

Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej, czyli wiążąca jest opinia finansowa. Daje ona 

możliwość pomocy Komendzie Powiatowej Policji w Gołdapi. Biorąc pod uwagę argumenty, 

o których mówi Pan Komendant, a także fakt, że poziom wykrywalności jest na najwyższym 

etapie na skalę województwa, pomoc jest uzasadniona.  
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Starosta Pan Marzanna Wardziejewska powiedziała, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom  

i patrząc jaka jest dynamika wymiany tych pojazdów jest to ze strony Zarządu dołożenie 

cegiełki i wynagrodzenie naszej komendy chociażby za wyniki i I miejsce w Województwie.  

 

Więcej pytań nie zgłoszono.  

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął wniosek w sprawie rozpatrzenia wniosku w sprawie 

dofinansowania Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi kwotą 25 000,00 zł na realizację 

zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu osobowego, segment C z napędem 

hybrydowym w wersji oznakowanej”. 

 

Ad. 5 

Dyrektor Domu św. Faustyny „Nie Lękajcie się” Pani Beata Kuprewicz  przedstawiła 

sprawozdanie z przeprowadzonych remontów i modernizacji w Domu św. Faustyny  

„Nie lękajcie się” w Gołdapi w 2020 roku /sprawozdanie w załączniku – zał. nr 5 do protokołu/  

Dyrektor Domu św. Faustyny „Nie Lękajcie się” Pani Beata Kuprewicz poinformowała,  

że z przedstawionych informacji wynika, iż w placówce nie przeprowadzono remontów  

ani modernizacji ze środków własnych. Ze środków z dotacji tj. 17 043,14 zł sfinansowano: 

odnowienie grup socjalizacyjnych, znajdujących się na I i II piętrze, odnowienie łazienek, 

przeniesienie pomieszczeń w związku z przygotowaniem oddzielenia się placówki od Zespołu 

Placówek Edukacyjno- Wychowawczych, przygotowano zakup materiałów budowlanych, 

celem obróbki drzwi pokoi, odnowienia pryszniców i pomalowania pokoi, korytarzy, salonów, 

łazienek, pomieszczeń pralni. Zakupiono zawory przy umywalkach i spłuczkach, głowice 

termostatyczne, materiały budowlane i narzędzia do prac konserwatorskich. Naprawiono dach 

nad stołówką i kuchnią, odnowiono pokoje wychowawców oraz pomalowano zacieki na suficie 

w kuchni. W 2020 roku z dotacji wykorzystali 47 929, 52 zł.  

 

Przewodnicząca zapytała czy są pytania do przedstawionego sprawozdania.  

 

Pytań nie zgłoszono.  

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 
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Zarząd Powiatu przyjął jednogłośnie sprawozdanie z przeprowadzonych remontów  

i modernizacji w Domu św. Faustyny „Nie lękajcie się” w Gołdapi w 2020 roku. 

 

Ad. 6 

Dyrektor Domu św. Faustyny „Nie Lękajcie się” Pani Beata Kuprewicz przedstawiła 

sprawozdanie Dyrektora Domu św. Faustyny „Nie lękajcie się” Caritas Diecezji Ełckiej  

w Gołdapi za okres 01.01.2020-31.12.2020 r. z realizacji zadania publicznego „Prowadzenia 

całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego łączącej zadania  

o charakterze interwencyjnym” /sprawozdanie w załączniku – zał. nr 6 do protokołu/ 

Dyrektor Domu św. Faustyny „Nie Lękajcie się” Pani Beata Kuprewicz poinformowała,  

że planowane zadania zostały zrealizowane oraz zakładane cele zostały osiągnięte  

a szczegółowe zadania wskazane w ofercie realizowane były  poprzez zakup wyżywienia, 

odzieży, bielizny, środków higieny osobistej, leków, podręczników, pomocy dydaktycznych.  

Ze środków dotacji pokryto usługę organizacji wypoczynku podopiecznych, wypłacano 

kieszonkowe. Środki z dotacji pokrywały koszty funkcjonowania placówki, obejmujące media, 

wynagrodzenia pracowników oraz doposażenie i niezbędne remonty. Ze względu na pandemię 

nie odbyły się zaplanowane wyjazdy wypoczynkowe. Udał się  jeden wyjazd do Orzysza. 

 

Przewodnicząca zapytała czy są pytania do przedstawionego sprawozdania. 

 

Pytań nie zgłoszono.  

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

 

Zarząd Powiatu przyjął jednogłośnie sprawozdanie Dyrektora Domu św. Faustyny  

„Nie lękajcie się” Caritas Diecezji Ełckiej w Gołdapi za okres 01.01.2020-31.12.2020 r.  

z realizacji zadania publicznego „Prowadzenia całodobowej placówki opiekuńczo  

– wychowawczej typu socjalizacyjnego łączącej zadania o charakterze interwencyjnym”. 

 

Ad. 7 

Dyrektor Zarządu Dróg w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień – Kisielewska przedstawiła 

sprawozdanie z działalności  Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi za 2020 rok w porównaniu 

do roku 2019 /sprawozdanie w formie prezentacji multimedialnej w załączniku – zał. nr 7 do protokołu/ 
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Dyrektor Zarządu Dróg w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień – Kisielewska przedstawiła 

szczegółową informację z działalności  Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi za 2020 rok w 

porównaniu do roku 2019 formie prezentacji multimedialnej.  

  

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionej informacji.  

 

Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek skierował słowa uznania Zarządowi Dróg Powiatowych, gdyż 

dofinansowanie jest niesamowicie dynamiczne i odzwierciedlają to cyfry. Wartość zadań  

i zadania, które zostały zrealizowane „bronią się same”. Trzeba jasno zaakcentować, że dużo 

większy poziom budżetu to też dużo większe zaangażowanie pracownicze wszystkich 

pracowników Zarządu Dróg Powiatowych. Pan Wicestarosta podziękował ze swej strony  

za intensywną pracę. Wyraził nadzieję, że mieszkańcy mają poczucie satysfakcji  

ze zrealizowanych działań.  

 

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska dodała, że 3- miesięczna praca Pani Dyrektor Sylwii 

Wrzesień- Kisielewskiej to niesamowita dynamika w działaniu Zarządu. Również wyraziła 

słowa uznania i podziękowania dla całego Zarządu Dróg Powiatowych.  

 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie.   

 

Zarząd Powiatu przyjął jednogłośnie sprawozdanie z działalności  Zarządu Dróg 

Powiatowych w Gołdapi za 2020 rok w porównaniu do roku 2019. 

 

 

Ad. 8 

Dyrektor Zarządu Dróg w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień – Kisielewska przedstawiła 

informację o stanie dróg i planu remontów, bieżącego utrzymania dróg i ulic powiatowych na 

rok 2020 /informację  w załączeniu - zał. nr 8 do protokołu/. 

Dyrektor Zarządu Dróg w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień – Kisielewska przedstawiła, że stan 

dróg powiatowych w dużej mierze jest niezadowalający, większość z nich wymaga 

gruntownych napraw i remontów, które z uwagi na duży koszt mogą być realizowane wyłącznie 

przy udziale środków zewnętrznych. Pomimo przeprowadzonych w 2019 roku podwójnych 

powierzchniowych utrwaleń dróg powiatowych w gminie Banie Mazurskie oraz gminie Gołdap          
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a także przebudowa ulic Osiedle I oraz Ustronie, w dalszym ciągu stan techniczny większości 

dróg jest, z punktu widzenia użytkowników, daleki od oczekiwanego. Ocena stanu nawierzchni 

bitumicznych i konieczności podejmowania działań naprawczych, dokonywana jest na bieżąco 

przy odpowiednich warunkach atmosferycznych. O tym jakie drogi i które odcinki dróg będą 

wymagały zabiegów remontowych pokaże najbliższy czas. Jednakże ZDP podjął już działania 

naprawcze ubytków w nawierzchniach bitumicznych na terenie miasta i poza nim masą na 

zimno. Prace będą też kontynuowane w najbliższych tygodniach. Na naszych drogach 

występuje szereg ograniczeń i zagrożeń wynikających ze stanu technicznego, braku możliwości 

należytego ich utrzymania spowodowanego ograniczonym budżetem ZDP. Jednakże ZDP stara 

się na bieżąco je niwelować, mimo ograniczonego budżetu. Posiadamy również 35 obiektów 

mostowych. Stan techniczny kilku z nich (np. w Rapie, Skoczach czy Dąbrówce Polskiej)  

w najbliższych latach będzie wymagał większych nakładów finansowych, co potwierdzają 

oceny ich stanu technicznego wykonane w 2020 r. Reasumując, należy stwierdzić, że cała 

infrastruktura drogowa wymaga ogromnych nakładów zarówno w zakresie inwestycji, jak  

i zwiększonych środków na bieżące utrzymanie. Dysponując jednak określonym budżetem,  

robimy wszystko aby przynajmniej eliminować te największe zagrożenia. 

 

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do  przedstawionej informacji? 

 

Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek zapytał, w nawiązaniu do kwestii koszenia poboczy dróg, czy 

czerwiec jest trafnym miesiącem do rozpoczynania tych prac. Dodał, że w jego ocenie powinien 

być to maj. Zapytał też czy w związku z tym, że planowana jest realizacja ulicy Żeromskiego 

w aspekcie ścieżki rowerowej Pani Dyrektor widzi potrzebę podkrzesania kulistych klombów. 

(dotyczyło wycinki i podkrzesywania, pielęgnacji zieleni, punkt 12 sprawozdania). 

 

Dyrektor Zarządu Dróg w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień – Kisielewska odpowiedziała,  

że koszenie poboczy w większości przypadków i w większości poprzednich lat miały miejsce 

w czerwcu. Jest to jednak kwestia w jakim tempie roślinność będzie rosła. W maju te trawy 

niekoniecznie jeszcze są wysokie. Pani Dyrektor wyjaśniła, że ma na myśli kosiarkę, która kosi 

wysoką trawę. Czerwiec jest najbardziej optymalnym i racjonalnym miesiącem. Jednak jeśli 

będzie konieczne, by zrobić to w maju to nie ma przeciwwskazań. Co do drugiego pytania 

odpowiedziała, że podkrzesywania klombów dokonują niejednokrotnie mieszkańcy  

ulicy Żeromskiego. Zdarza się, że pracownicy jednostki jadą, by to zrobić, ale mieszkańcy sami 
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je przycinają. Robią to też pracownicy Rolplonu. Zarząd Dróg głównie dokonuje 

podkrzesywania w centrum miasta.  

 

Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek zapytał czy w związku z tym nie ma potrzeby ingerencji  

w to? 

 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Pani Sylwia Wrzesień- Kisielewska odpowiedziała,  

że nie ma potrzeby. 

 

Więcej pytań nie zgłoszono.  

Przewodnicząca przeprowadziła głosowania. 

 

Zarząd Powiatu przyjął jednogłośnie informację o stanie dróg i planu remontów, 

bieżącego utrzymania dróg i ulic powiatowych na rok 2020. 

 

Ad. 9 

Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości Pan Piotr Czemerynski przedstawił wniosek  

w sprawie wyrażenie zgody na podjęcie prac zmierzających do sprzedaży w drodze 

bezprzetargowej części nieruchomości wydzielonej z działki, oznaczonej numerem 

ewidencyjnym 897/2 o pow. 0,6496 ha, położonej w obrębie 2 miasta Gołdap, która wchodzi  

w skład drogi powiatowej Nr 4801N (ul. Armii Krajowej) /wniosek w załączniku – zał. nr 9  

do protokołu/  

Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości Pan Piotr Czemerynski  poinformował,  

że do Starostwa Powiatowego w Gołdapi wpłynęło podanie Państwa Dariusza i Magdaleny  

małż. Siemieniuk w sprawie kupna w drodze bezprzetargowej części nieruchomości 

wydzielonej z działki, oznaczonej numerem ewidencyjnym 897/2 o pow. 0,6496 ha, położonej 

w obrębie 2 miasta Gołdap, która wchodzi w skład drogi powiatowej Nr 4801N  

(ul. Armii Krajowej). Współwłaściciele działki sąsiedniej Państwo Dariusz i Magdalena  

małż. Siemieniuk, oznaczonej numerem ewidencyjnym 895/2 o pow. 0,0224 ha, wystąpili  

z wnioskiem o sprzedaż w drodze bezprzetargowej części ww. gruntu na poprawę warunków 

zagospodarowania nieruchomości przyległej. Przedmiotem zbycia będzie nieruchomość, która 

poprawi warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, tj. 895/2 i nie będzie mogła być 

zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, a tym samym spowoduje uregulowanie stanu 

prawnego drogi powiatowej. Pismem nr ZDP.682.8.1.2020.SB z dnia 14 grudnia 2020 r.  
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Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi wyraził pozytywną opinię na sprzedaż części działki 

drogowej, tj. 897/2. Wyrażenie zgody na kontynuowanie prac pozwoli na zawarcie 

porozumienia w sprawie sprzedaży nieruchomości (projekt w załączeniu). Ostateczna decyzja 

w sprawie sprzedaży nieruchomości zostanie podjęta uchwałą Zarządu Powiatu w Gołdapi  

po dokonaniu podziału nieruchomości oraz wyceny i wygaszeniu trwałego zarządu dla Zarządu 

Dróg Powiatowych w Gołdapi.  

 

Przewodnicząca zapytała czy są pytania do przedstawionego wniosku.  

 

Pytań nie zgłoszono.  

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął wniosek w sprawie wyrażenie zgody na podjęcie 

prac zmierzających do sprzedaży w drodze bezprzetargowej części nieruchomości 

wydzielonej z działki, oznaczonej numerem ewidencyjnym 897/2 o pow. 0,6496 ha, 

położonej w obrębie 2 miasta Gołdap, która wchodzi w skład drogi powiatowej Nr 4801N 

(ul. Armii Krajowej). 

 

Ad. 10  

Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości Pan Piotr Czemerynski przedstawił wniosek 

w sprawie wygaszenie trwałego zarządu dla nieruchomości gruntowej niezabudowanej, 

oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 1336/3 o pow. 0,0075 ha, położonej w Gołdapi  

na Osiedlu I /wniosek w załączniku – zał. nr 10 do protokołu/.  

Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości Pan Piotr Czemerynski poinformował,  

że Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi w dniu 12 marca 2021 r. wystąpił z wnioskiem  

o wygaszenie trwałego zarządu dla działki nr 1336/3 o pow. 0,0075 ha, położonej w Gołdapi  

na Osiedlu I, dla której Sąd Rejonowy w Olecku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi 

księgę wieczystą nr OL1C/00006130/3. Przedmiotowa nieruchomość zostanie przeznaczona  

do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Państwu Katarzynie i Krystianowi małż. Markowskim 

na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej numerem 

ewidencyjnym działki 1335 o pow. 0,1290 ha. Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec jak 

w sentencji niniejszej decyzji. 

 

Przewodnicząca zapytała czy są pytania do przedstawionego wniosku.  
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Pytań nie zgłoszono.  

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął wniosek w sprawie wygaszenie trwałego zarządu  

dla nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 

działki 1336/3 o pow. 0,0075 ha, położonej w Gołdapi na Osiedlu I. 

 

Ad. 11a  

Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości Pan Piotr Czemerynski przedstawił projekt  

uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 

nieruchomości gruntowej niezabudowanej, składającej się z działki nr 1336/3 o pow. 0,0075 

ha, położonej w Gołdapi na Osiedlu I / projekt uchwały Zarządu Powiatu w załączeniu - zał. nr 11  

do protokołu/. 

Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości Pan Piotr Czemerynski poinformował,  

że sprzedaż w drodze bezprzetargowej Państwu Katarzynie i Krystianowi małż. Markowskim 

nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 1336/3  

o pow. 0,0075 ha, położonej w Gołdapi na Osiedlu I, dla której Sąd Rejonowy w Olecku  

IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1C/00006130/3, pozwoli 

pozyskać środki finansowe do budżetu powiatu gołdapskiego. 

 

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu Uchwały Zarządu 

Powiatu ? 

 

Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek zapytał jaka jest wartość działki . 

 

Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości Pan Piotr Czemeryński odpowiedział,  

że wartość dopiero zostanie określona.  

 

Więcej pytań nie zgłoszono.  

Przewodnicząca przeprowadziła głosowania. 
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Zarząd Powiatu jednogłośnie  podjął uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie przeznaczenia 

do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, 

składającej się z działki nr 1336/3 o pow. 0,0075 ha, położonej w Gołdapi na Osiedlu I. 

 

Ad. 11b 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła uchwałę Zarządu Powiatu  

w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego  

oraz informacji o stanie mienia Powiatu Gołdapskiego za 2020 r. / projekt uchwały Zarządu Powiatu  

w załączeniu - zał. nr 12 do protokołu/. 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że  zgodnie z art. 267 i 269 ustawy 

z dnia 27 sierpnia  2009 r. o finansach publicznych ( t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ),  

Zarząd Powiatu w terminie do 31 marca 2021 roku przedstawia Radzie Powiatu w Gołdapi 

sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, jak również informację o stanie mienia 

jednostki. Sprawozdanie przedstawia się właściwej RIO do 31 marca 2021 roku.  

W związku z powyższym zasadne jest podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia rocznego 

sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020. 

                                     

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 przedstawienia 

rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego oraz informacji  

o stanie mienia Powiatu Gołdapskiego za 2020 r. 

 

Ad. 11c 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła uchwałę Zarządu Powiatu  

w sprawie zmian budżetu Powiatu Gołdapskiego w roku 2021 /projekt uchwały Zarządu Powiatu  

w załączeniu - zał. nr 13 do protokołu/. 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że w dochodach Starostwa 

Powiatowego w Gołdapi w rozdziale 85334 „Pomoc dla repatriantów” dokonuje  

się zwiększenia planu dochodów o kwotę 31 714,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody 
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Warmińsko-Mazurskiego nr FK 20/2021 z dnia 17 lutego 2021 z przeznaczeniem na realizację 

pomocy dla repatriantów zamieszkałym w Gołdapi. W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” 

dokonuje zwiększenia planu dochodów o kwotę 8 580,00 zł w związku z decyzją Wojewody 

Warmińsko-Mazurskiego FK 26/2021 z dnia 11 marca 2021 r. Dotacja przeznaczona  

jest na wypłatę świadczeń pieniężnych w związku z udzielonym zezwoleniem na pobyt stały  

z powołaniem się na fakt posiadania Karty Polaka. Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa 

się o kwotę per saldo 40 294,02 zł. Natomiast wydatki Starostwa Powiatowe w Gołdapi  

w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonuje się przesunięcia 

środków pomiędzy paragrafami w kwocie 4 855,00 zł w ramach posiadanego planu 

finansowego. Zmiana wydatków jest spowodowana koniecznością pokrycia częściowej opłaty 

podatku od nieruchomości za 2021 r stanowiącej własność skarbu państwa, położonej  

w Dubeninkach. W rozdziale 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna”, dokonuje się przesunięcia 

pomiędzy paragrafami w ramach posiadanego planu finansowego kwoty 26 024,00 zł  

w związku z tym, iż osoby wskazane przez Radę Okręgową Izby Radców Prawnych  

w Białymstoku oraz Izbę Adwokacką w Białymstoku prowadzą działalność gospodarczą, 

konieczne jest dostosowanie planu budżetu powiatu do potrzeb jednostki. W rozdziale 80102 

„Szkoły podstawowe specjalne” dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami  

 w kwocie 989,26 zł w ramach posiadanego planu finansowego. Zmiana wydatków  

jest spowodowana koniecznością dostosowania do realnych potrzeb dotacji wypłacanej 

szkołom niepublicznym. W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” dokonuje zwiększenia 

planu wydatków o kwotę 8 580,00 zł w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 

FK 26/2021 z dnia 11 marca 2021 r. Dotacja przeznaczona jest na wypłatę świadczeń 

pieniężnych w związku z udzielonym zezwoleniem na pobyt stały z powołaniem się na fakt 

posiadania Karty Polaka. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej  w Gołdapi   

w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe  Państwowej Straży Pożarnej ”dokonuje  

się przesunięcia środków  w kwocie 303,00 zł  w ramach posiadanego planu finansowego. 

Zgodnie z art. 105g ust. 1 Ustawy o PSP z dnia 24 sierpnia 1991  roku ( t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 

1123 ze zm.) środki finansowe uzyskane z tytułu zmniejszenia  uposażeń strażaków w okresie 

przebywania na zwolnieniu lekarskim przeznacza się w  całości na nagrody uznaniowe  

za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie strażaków  przebywających na zwolnieniach 

lekarskich. Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 40 294,02 zł.   

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 40 294,02 zł  i po zmianach wynosi  39 362 009,11 zł.  

Plan wydatków zwiększa się o kwotę  40 294,02 zł i po zmianach wynosi 45 980 317,53 zł. 
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Deficyt budżetu po zmianie wynosi 6 618 308,42 zł. Przychody budżetu po zmianie wynoszą 

6 618 308,42 zł. Rozchody 0,00 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 zmian budżetu 

Powiatu Gołdapskiego w roku 2021. 

 

Ad. 12 

Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej Pan Jerzy Sobisz przedstawił  sprawozdania  

z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gołdapi za  rok 2020  /sprawozdanie  w załączniku 

– zał. nr 14  do protokołu/. 

Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej Pan Jerzy Sobisz szczegółowo przedstawiła 

sprawozdania z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gołdapi za  rok 2020. 

 

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do  przedstawionego sprawozdania? 

 

Pytań nie zgłoszono.  

Przewodnicząca przeprowadziła głosowania. 

 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął sprawozdania z działalności Warsztatów Terapii 

Zajęciowej w Gołdapi za  rok 2020.   

 

 

Ad. 13a. 

Specjalista ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej Pani Magdalena Mackiewicz przedstawiła projekt 

uchwały Rady Powiatu w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gołdapi  

/projektu uchwały Rady Powiatu w załączeniu - zał. nr 15 do protokołu/. 

Specjalista ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej Pani Magdalena Mackiewicz poinformowała,  

że zgodnie z § 21 ust. 1 i ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 
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Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. z 2004 r. 

Nr 63, poz. 587) jednostka prowadząca warsztat składa powiatowi roczne sprawozdanie  

z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych warsztatu w terminie  

do dnia 1 marca następnego roku.  Sprawozdanie zawiera: rozliczenie roczne oraz informację 

o wykorzystaniu przez warsztat środków finansowych, z uwzględnieniem kwot uzyskanych  

ze sprzedaży produktów i usług wykonanych przez uczestników warsztatu w ramach 

realizowanego programu terapii; informacje o: liczbie uczestników warsztatu oraz stopniu  

i rodzaju ich niepełnosprawności, ogólnej frekwencji uczestników w zajęciach warsztatu  

w poszczególnych miesiącach roku sprawozdawczego, formach i metodach realizowanej  

przez warsztat działalności rehabilitacyjnej, liczbie uczestników, którzy opuścili warsztat,  

wraz z podaniem przyczyn ich odejścia, liczbie uczestników, którzy poczynili postępy  

w zakresie: zaradności osobistej i samodzielności, rehabilitacji społecznej, rehabilitacji 

zawodowej wraz z opisem tych postępów; informację o decyzjach podjętych przez radę 

programową w stosunku do uczestników warsztatu, wobec których rada programowa dokonała 

oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji. Ocenia się pozytywnie działalność 

Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Ełckiej w Gołdapi w 2020 r. na podstawie 

sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych.  

 

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do  przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu? 

 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca przeprowadziła głosowania. 

 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie oceny 

działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gołdapi.  

 

Ad. 13b. 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani Małgorzata Gryszkowska  

przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań i wysokości środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania  

w 2021 roku /projektu uchwały Rady Powiatu  w załączeniu - zał. nr 16 do protokołu/. 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani Małgorzata Gryszkowska  

poinformowała, że zgodnie z art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020r. poz. 426z 
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późn. zm.) w związku z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku, o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2020r. poz. 920), do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy 

określanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, oraz 

wysokości środków, jakie przeznacza na ich realizację. Pismem z dnia 18 luty 2021 roku, znak: 

DF.WSA.42.2021.w., Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

poinformował o wysokości środków PFRON przypadających w 2021 roku na zadania 

dotyczące rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Według algorytmu  

na realizację zadań określonych w ustawie Powiat Gołdapski otrzymał na 2021 rok środki  

w wysokości 1 534 916zł, w tym 1 084 800zł na działalność warsztatu terapii zajęciowej,  

450 116zł na pozostałe zadania. W stosunku do 2020 roku Fundusz zwiększył środki PFRON 

dla Powiatu Gołdapskiego w 2021r. o 104 314zł uwzględniając wzrost środków  

z przeznaczeniem na działalność warsztatu terapii zajęciowej o 60 000zł oraz wzrost o 44 314zł 

na pozostałe zadania dotyczące rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. 

Po analizie zgłoszonych zapotrzebowań i składanych wniosków oraz pozytywnej opinii 

Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, w ramach rehabilitacji społecznej 

proponuje się podzielić środki na realizację zadań dotyczących dofinansowania sportu, kultury, 

rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, 

przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych 

oraz likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych dla osób 

niepełnosprawnych. W ramach rehabilitacji zawodowej proponuje się podzielić środki  

na realizację zadań dotyczących dofinansowania wydatków na instrumenty lub usługi rynku 

pracy, na przyznanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej oraz na dokonanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby 

niepełnosprawnej. Podział środków finansowych PFRON na powyższe zadania jest 

uzasadniony możliwościami finansowymi, potrzebami racjonalnego gospodarowania środkami 

oraz potrzebami wnioskodawców. 

 

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do  przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu? 

 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca przeprowadziła głosowania. 

 



  

16 

 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie 

określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2021 roku. 

  

Ad. 13c.  

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu  

w sprawie zmian budżetu Powiatu Gołdapskiego w roku 2020 /projektu uchwały Rady Powiatu  

w załączeniu - zał. nr 17 do protokołu/. 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że dochody w Starostwie 

Powiatowym w Gołdapi w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” dokonuje  

się zwiększenia planu dochodów o kwotę 2 500,00 zł zgodnie z decyzjami Ministra Rozwoju, 

Pracy i Technologii Nr DF-I.9020.18.17.2021 oraz DF-I.9020.17.16.2021 z dnia 04 marca 2021 

r. Środki finansowe przyznano na pokrycie kosztów obsługi zadań określonych w artykule 

15zze4 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

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

kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.). Zespół Palcówek Edukacyjno- Wychowawczych 

w Gołdapi w rozdziale 80102 „ Szkoły podstawowe specjalne”  dokonuje się zwiększenia planu 

finansowego o kwotę 1 560,00 zł  w związku z przyznaniem dofinansowania projektu  

pn. „Matematyka jest cool” przez zarząd fundacji mBanku. Środki zostaną przeznaczone  

na dodatkowe zajęcia dla uczniów  i zakup materiałów na nagrody. Zarząd Dróg Powiatowych 

w Gołdapi w rozdziale 60014 „ Drogi publiczne powiatowe”  dokonuje się zwiększenia planu 

finansowego o kwotę 3 196,00 zł  w związku z rozliczeniem zwrotu należności z 2020 roku 

oraz wpływów z kar i odszkodowań od ubezpieczyciela. Plan dochodów budżetu powiatu 

zwiększa się o kwotę 7 256,00 zł. Natomiast wydatki w Starostwie Powiatowej w Gołdapi 

w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe”  dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 

per saldo 36 000,00 zł i dokonuje się przesunięcia do rozdziale 71095 „Pozostała działalność” 

w związku koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zadania z zakresu geodezji 

i kartografii na 2021 rok zgodnie z art 41b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.  

Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 ) do wysokości nie mniejszej 

niż uzyskana w roku poprzednim kwota wpływów. W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” 

dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę per saldo 56 643,00 zł. Środki pochodzą  

ze zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 85326 „Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych” w  związku z otrzymaniem dofinansowania  w ramach Programu Asystent 

Osobisty Osoby Niepełnosprawnej środków pozabudżetowych. Środki zostaną przeznaczone 
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na wydatki oświatowe. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi w rozdziale 85508  

„Rodziny zastępcze” dokonuje się przesunięcia w  planie wydatków środków finansowych  

w kwocie 23 967,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia wynagrodzenia 

koordynatora rodzinnej pieczy. W rozdziale 85326 „Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych” dokonuje się  zmniejszenia planu wydatków o kwotę 56 643,00 zł   

w  związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach Programu Asystent Osobisty Osoby 

Niepełnosprawnej środków pozabudżetowych - edycja 2021 r z Funduszu Solidarnościowego. 

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi w rozdziale 60014 ,,Drogi publiczne powiatowe”  

dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków   o kwotę 3 196,00  zł w związku  

z pozyskanymi środkami z rozliczenia m.in. zwrotu należności z 2020 roku oraz  wpływów  

z kar i odszkodowań od ubezpieczyciela. Środki finansowe zostaną przeznaczone na naprawę  

i odbudowanie uszkodzeń powstałych w wyniku zniszczenia mienia przez uczestników ruchu 

drogowego. Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi w rozdziale 85333 ,,Powiatowe urzędy pracy”  

dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę  2 500,00  zł na pokrycie 

kosztów obsługi zadań określonych w artykule 15zze4 ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.). 

Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć pomiędzy paragrafami zgodnie z potrzebami jednostki.  

Zespół Palcówek Edukacyjno- Wychowawczych w Gołdapi w rozdziale 80102 „Szkoły 

podstawowe specjalne„ dokonuje się  zwiększenia planu wydatków o kwotę 1  560,00 zł   

w  związku z otrzymanym dofinansowaniem  projektu „Matematyka jest cool”. Środki zostaną 

przeznaczone na dodatkowe zajęcia dla uczniów i zakup materiałów na nagrody. W rozdziale 

85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze„ dokonuje się  przesunięcia  planu wydatków 

w ramach posiadanych  środków finansowych, co umożliwi prawidłową realizację zadań.  

Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 7 256,00 zł. Plan dochodów zwiększa 

się o kwotę 7 256,00 zł  i po zmianach wynosi  39 369 265,11 zł. Plan wydatków zwiększa  

się o kwotę  7 256,00 zł i po zmianach wynosi 45 987 573,53 zł. Deficyt budżetu po zmianie 

wynosi 6 618 308,42 zł. Przychody budżetu po zmianie wynoszą 6 618 308,42 zł. Rozchody 

0,00 zł. 

 

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do  przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu? 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca przeprowadziła głosowania. 
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Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian 

budżetu Powiatu Gołdapskiego w roku 2020.  

 

Ad. 14. 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła bilansu z wykonania budżetu  

za 2020 r. /bilans w załączeniu - zał. nr 18 do protokołu/. 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że bilans z wykonania budżetu  

za 2020 sporządzono w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rozwoju Finansów z dnia  

13 września 2017 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla 

budżetu Państw, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, 

samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych 

jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej oraz 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, z uwzględnieniem 

zasad określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych a także na 

podstawie ewidencji księgowej budżetu, ukazuje sytuację finansową na dzień 31.12.2020 roku. 

Aktywa i pasywa wykazują stan na koniec roku w wysokości 7 583 474 65 (aktywa) zł Stan 

środków pieniężnych na koniec roku w wynosi 7 463 524 10 zł są to m.in. Środki pieniężne 

budżetu w tym: subwencje i dotacje za miesiąc styczeń 2020 roku. Środki na rachunku budżetu. 

Pozostałe środki pieniężne: Środki w ramach projektów realizowanych ze środków Unii 

Europejskiej, projekt „Lepszy Start”, „Własna firma w EGO”,  „Gołdap w Europie”. Środki w 

ramach projektu Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem”, Środki realizowane w ramach 

PFRON, środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. (środki zgodnie ze 

składanymi oświadczeniami cudzoziemców). Należności od budżetów głównie z tytułu udziału 

w PIT i CIT, przekazane środki na koniec roku przez jednostki, zaksięgowane na rachunku 

budżetu w roku następnym), Pasywa zobowiązania powiatu wynikające z wyemitowanych 

obligacji (13 576 957, 19 zł) ( w tym miejscu jest jeszcze kwota: 13 440 000,00) oraz dochodów 

Skarbu Państwa w części należnej do przekazania do Urzędu Wojewódzkiego oraz środki  

w ramach projektu „Aktywny Samorząd” PFRON, dotacje zwrócone w styczniu 2021 r.,  wynik 

wykonania budżetu to nadwyżka w kwocie za rok 2018 to deficyt w kwocie (- ) 347 714, 61 zł  

skumulowany niedobór budżetu (od roku 2002 do roku 2012) w kwocie minus 6 711 271, zł  

inne pasywa w kwocie  zł – są to m.in. środki z przekazanej subwencji i dotacji z budżetu 

państwa przeznaczone na realizację wydatków ponoszonych w miesiącu styczniu 2020 r. 

 

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do  przedstawionego bilansu? 
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Pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca przeprowadziła głosowania. 

 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął bilansu z wykonania budżetu za 2018 r. 

 

Ad. 15 

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska poinformowała, że wpłynęła skarga od Zarządu 

Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Suwalskiej 15/4 do Rady Miejskiej w Gołdap. 

Przewodniczący Rady Miejskiej przekazał według właściwości do Zarządu Powiatu. Skarga 

dotyczy niewłaściwego wykonania zjazdu na działkę w stronę ul. Ustronie. W związku z tym 

w dniu 19 marca planowane jest spotkanie z mieszkańcami tego budynku z wykonawcą, 

projektantem, pracownikami Zarządu Dróg Powiatowych oraz Radcą Prawnym w celu 

przeprowadzenia wizji lokalnej i rozstrzygnięcia sporu.  

 

Sekretarz Pani Anna Makowska poinformowała, że powiat gołdapski otrzymał dofinansowanie 

z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na kwotę ponad 2 800 000 zł. Przeważnie nie 

ingeruje się w działania jednostek, ale Zarząd czuwa. W związku z tym na prośbę Starosty Pani 

Marzanny Marianny Wardziejewskiej poprosiliśmy o informację naszych jednostek na jakim 

etapie kształtuje się realizacja danej inwestycji. Wygląda to następująco:  

✓ Parking szpitalny – przetarg 10 marca, oferty wpływają do 25 marca.  

✓ Liceum Ogólnokształcące  – etap przygotowywania dokumentacji technicznej, 

planowany termin przetargu w połowie kwietnia 

✓ Zespół Szkół Zawodowych – podobnie jak LO 

✓ Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych – 2 zadania: etap wykonania 

dokumentacji kosztorysowo- projektowej, termin przetargu: koniec kwietnia.  

 

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska poinformowała również, że Zarząd Powiatu  

na podstawie  § 4 ust. 1 Umowy użyczenia nr ZD/1/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku zawartej 

pomiędzy Powiatem Gołdapskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Gołdapi  

a GoldMedica Spółka z o.o., wyraża się zgodę na najem części powierzchni dachowej  

na budynku szpitala pod zainstalowaną tam antenę, niezbędną do odbierania sygnałów przez 

urządzenia Systemu Powiadamiania Zespołu Ratownictwa Medycznego, najem części 

pomieszczenia na poddaszu budynku szpitala, celem zainstalowania tam szafy serwerowej 
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U18, radiotelefonu DM3600, sterownika IPCOM, zasilacza buforowego z akumulatorem  

12V 65 Ah, routera IP VPN, łącza DSL. 

 

Ad. 16 

Wolnych wniosków nie zgłoszono.  

 

Ad. 17 

Przewodnicząca Zarządu podziękowała Członkom Zarządu za pracę. Zamknęła LXXVII (77) 

posiedzenie Zarządu Powiatu.     

 
Na tym protokół zakończono. 
Protokół składa się z 20 stron kolejno ponumerowanych.                                                                  

                              STAROSTA  

 

                   Marzanna Marianna  

             Wardziejewska 

 

Członkowie Zarządu: 

1. Andrzej Ciołek………………………………………… 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: Monika Bruszewska 17.03.2021 r. 


