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Protokół z CXV (115) posiedzenia 

Zarządu Powiatu w Gołdapi. 

w dniu 18 maja 2022 roku 

  godz. 0830- 1001 

Ad.1  

Starosta stwierdziła quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji 

– 3 członków zarządu /lista obecności w załączeniu – zał. nr 1 do protokołu/, otworzyła LXXXV (85) 

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

 

Przewodnicząca przeszła do realizacji kolejnego punktu.  

 

Ad. 2 

Przewodnicząca Zarządu poinformowała, iż protokoły z CXIII (113), CXIV (114) 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 CXIII (113), CXIV (114) posiedzenia 

Zarządu Powiatu.  

 

Przewodnicząca przeszła do realizacji kolejnego punktu.  

 

Ad 3 

Dyrektor  Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi Pan Grzegorz Klimaszewski przedstawił 

wniosek sprawie zwiększenia planu wydatków związanego z pokryciem kosztów zakupu 

energii elektrycznej /wniosek w załączeniu- zał. nr 3 do protokołu/.  

Dyrektor  Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi Pan Grzegorz Klimaszewski zwrócił  

się z prośbą do Zarządu Powiatu w Gołdapi o  zwiększenie planu wydatków związanego  

z pokryciem kosztów na zakup energii elektrycznej o kwotę 110 000,00 zł. 

 

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego wniosku ? 
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Starosta Pani  Marzanna Wardziejewska poprosiła o opinię Skarbnik Pani Bożeny Radzewicz 

dotyczącą zwiększenia panu wydatków bieżących  Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi. 

 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że wniosek dotyczy zwiększenia 

planu wydatków bieżących o 110 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii 

elektrycznej. Zgodnie z ustawową o finansach publicznych nie jest możliwe zwiększanie 

zadłużenia na wydatki bieżące. Budżet musi być zrównoważony.  Wzrost wydatków bieżących 

ma negatywny wpływ na budżet powiatu - na zachowanie relacji określonej w art. 243 ustawy  

o finansach publicznych (zagrożenie spełnienia wskaźnika). Wieloletnia Prognoza Finansowa 

wskazuje, iż aktualna sytuacja finansowa  budżetu powiatu nie stwarza możliwości  

na zwiększanie wydatków bieżących. Należy również mieć na uwadze, iż już przy uchwalaniu 

budżetu na rok 2022 jednostki organizacyjne, w tym oświatowe, zostały poinformowane  

o wysokości planów finansowych bez możliwości zwiększania w trakcie roku bez źródeł 

finansowania. Nadmieniam, iż Zarząd Powiatu na posiedzeniu 27.10.2021 r., dokonał analizy 

przedłożonego przez Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi projektu budżetu  

na 2022 r. Porównanie planu jednostki z przyznaną przez Ministerstwo Finansów subwencją 

oświatową na 2022 r. dowiodło, iż znacznie wykraczał on poza wysokość przyznanej przez 

ministerstwo kwoty subwencji. Zgodnie ze strategią zarządzania oświatą oraz możliwościami 

finansowymi Powiatu, wydatki jednostek oświatowych nie powinny być wyższe niż przyznana 

subwencja oświatowa. Mając powyższe na uwadze, Zarząd Powiatu ustalił kwoty do ujęcia  

w planie finansowym jednostki na rok 2022 r. i dał wytyczne aby kierownik jednostki 

dostosował  plan wydatków na 2022 r. do przyznanej kwoty. Zarząd Powiatu podkreślił,  

iż wielkość planowanych wydatków ma umożliwić wykonanie zadań realizowanych przez 

jednostkę w całym roku 2022 bez możliwości zwiększania w trakcie roku bez źródeł 

finansowania. Wskazane było podjęcie natychmiastowych działań zmierzających  

do opracowania strategii polegającej na wypracowania stanowiska polegającego  

na właściwym zarządzaniu jednostką zgodnie z posiadanym planem finansowym. Struktura 

dochodów powiatu to głównie dotacje i subwencje. Obecnie dochody własne powiatu  

są niewystarczające na dalsze uzupełnienie wydatków oświatowych w powiecie. W związku  

z powyższym wydatki należy zaplanować proporcjonalnie do źródeł dochodów  

i powstałych oszczędności. Zarząd Powiatu od 2010 roku informował o zmieniających  

się uwarunkowaniach i zasadach finansowania samorządów, kładąc szczególnie silny nacisk  

na zmniejszanie wydatków bieżących i stopniowe dostosowywanie ich do zasad Wieloletniej 

Prognozy Finansowej. Kierownik jednostki został zobligowany przez zarząd powiatu  

do dokonywania maksymalnych oszczędności i działań organizacyjnych zmierzających  
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do zmniejszenia wydatków w ciągu roku. Dyrektor dysponujący środkami określonymi  

w planie finansowym szkoły w przyjętej uchwale budżetowej ponosi odpowiedzialność  

za ich prawidłowe wykorzystanie w granicach ustanowionych przez Radę Powiatu w Gołdapi. 

Zaciągnięcie zobowiązania bez upoważnienia albo z przekroczeniem zakresu upoważnienia  

do zaciągania zobowiązań jednostki sektora finansów publicznych skutkuje dyscypliną 

finansów publicznych. Niewystarczający poziom finansowania wydatków oświatowych 

ponoszonych przez Powiat Gołdapski jest obecnie podstawowym problemem systemu 

zarządzania edukacją. Wydatki oświatowe nieustannie rosną. Powiększa się przy tym luka 

pomiędzy przekazywaną wartością subwencji oświatowej a wydatkami własnymi powiatu. 

Wobec zagrożenia realizacji zadań statutowych przez Powiat Gołdapski źródłem finansowania 

winny być: środki pochodzące z oszczędności powstałych w innych rozdziałach klasyfikacji  

budżetowej w ramach posiadanego planu finansowego Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi. 

 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

 

Zarząd Powiatu negatywnie rozpatrzył wniosek Liceum Ogólnokształcącego  

w Gołdapi w  sprawie zwiększenia planu wydatków związanego z pokryciem kosztów 

zakupu energii elektrycznej 

 

Ad 4 

Dyrektor  Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi Pani  Anna Kuskowska 

przedstawiła wniosek sprawie zwiększenia planu wydatków związanego z pokryciem kosztów 

zakupu energii elektrycznej /wniosek w załączeniu- zał. nr 4 do protokołu/.  

Dyrektor  Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi Pani  Anna Kuskowska 

zwróciła się z prośbą do Zarządu Powiatu w Gołdapi o  zwiększenie planu wydatków 

związanego z pokryciem kosztów na zakup energii elektrycznej o kwotę 126 000,00 zł. 

 

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego wniosku ? 

 

Starosta Pani  Marzanna Wardziejewska poprosiła o opinię Skarbnik Pani Bożeny Radzewicz 

dotyczącą zwiększenia panu wydatków bieżących  Zespołu Placówek Edukacyjno-

Wychowawczych w Gołdapi. 
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Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że wniosek dotyczy zwiększenia 

planu wydatków bieżących o 126 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii 

elektrycznej. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych  nie jest możliwe zwiększanie 

zadłużenia na wydatki bieżące. Budżet musi być zrównoważony.  Wzrost wydatków bieżących 

ma negatywny wpływ na budżet powiatu - na zachowanie relacji określonej w art. 243 ustawy  

o finansach publicznych (zagrożenie spełnienia wskaźnika). Wieloletnia Prognoza Finansowa 

wskazuje, iż aktualna sytuacja finansowa  budżetu powiatu nie stwarza możliwości  

na zwiększanie wydatków bieżących. Należy również mieć na uwadze, iż już przy uchwalaniu 

budżetu na rok 2022 jednostki organizacyjne, w tym oświatowe, zostały poinformowane  

o wysokości planów finansowych bez możliwości zwiększania w trakcie roku bez źródeł 

finansowania. Nadmieniam, iż Zarząd Powiatu na posiedzeniu 27.10.2021 r., dokonał analizy 

przedłożonego przez Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi 

projektu budżetu na 2022 r. Porównanie planu jednostki z przyznaną przez Ministerstwo 

Finansów subwencją oświatową na 2022 r. dowiodło, iż znacznie wykraczał on poza wysokość 

przyznanej przez ministerstwo kwoty subwencji. Zgodnie ze strategią zarządzania oświatą oraz 

możliwościami finansowymi Powiatu, wydatki jednostek oświatowych nie powinny  

być wyższe niż przyznana subwencja oświatowa. Mając powyższe na uwadze, Zarząd Powiatu 

ustalił kwoty do ujęcia w planie finansowym jednostki na rok 2022 r. i dał wytyczne  

aby kierownik jednostki dostosował  plan wydatków na 2022 r. do przyznanej kwoty. Zarząd 

Powiatu podkreślił, iż wielkość planowanych wydatków ma umożliwić wykonanie zadań 

realizowanych przez jednostkę w całym roku 2022 bez możliwości zwiększania w trakcie roku 

bez źródeł finansowania. Wskazane było podjęcie natychmiastowych działań zmierzających  

do opracowania strategii polegającej na wypracowania stanowiska polegającego na właściwym 

zarządzaniu jednostką zgodnie z posiadanym planem finansowym. Struktura dochodów 

powiatu to głównie dotacje i subwencje. Obecnie dochody własne powiatu są niewystarczające 

na dalsze uzupełnienie wydatków oświatowych w powiecie. W związku z powyższym wydatki 

należy zaplanować proporcjonalnie do źródeł dochodów i powstałych oszczędności.  

Zarząd Powiatu od 2010 roku informował o zmieniających się uwarunkowaniach i zasadach 

finansowania samorządów, kładąc szczególnie silny nacisk na zmniejszanie wydatków 

bieżących i stopniowe dostosowywanie ich do zasad Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

Kierownik jednostki został zobligowany przez zarząd powiatu do dokonywania maksymalnych 

oszczędności i działań organizacyjnych zmierzających do zmniejszenia wydatków w ciągu 

roku. Dyrektor dysponujący środkami określonymi w planie finansowym szkoły w przyjętej 

uchwale budżetowej ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie w granicach 

ustanowionych przez Radę Powiatu w Gołdapi. Zaciągnięcie zobowiązania bez upoważnienia 
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albo z przekroczeniem zakresu upoważnienia do zaciągania zobowiązań jednostki sektora 

finansów publicznych skutkuje dyscypliną finansów publicznych. Niewystarczający poziom 

finansowania wydatków oświatowych ponoszonych przez Powiat Gołdapski jest obecnie 

podstawowym problemem systemu zarządzania edukacją. Wydatki oświatowe nieustannie 

rosną. Powiększa się przy tym luka pomiędzy przekazywaną wartością subwencji oświatowej 

a wydatkami własnymi powiatu. Wobec zagrożenia realizacji zadań statutowych przez Powiat 

Gołdapski źródłem finansowania winny być: zwiększenie planu dochodów o prognozowany 

wzrost dochodów w związku z pozyskiwanymi środkami z Domu Świętej Faustyny w Gołdapi 

z tytułu podpisania umowy Nr 2/2013 z dnia 04.11.2013 roku w sprawie zwrotu kosztów  

za centralne ogrzewanie, środki pochodzące z oszczędności powstałych w innych rozdziałach 

klasyfikacji  budżetowej w ramach posiadanego planu finansowego Zespołu Placówek 

Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi. 

 

Dyrektor  Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi Pani  Anna Kuskowska 

poinformowała, że budżet był przygotowany proporcjonalnie do planowanych wydatków  

oraz na podstawie wykonania zeszłorocznego. Wzrost cen nastąpił w całym kraju i nie był do 

przewidzenia. Placówka jest placówką całodobową i należy zabezpieczyć te środki,  

aby uczniowie mieli godne warunki. W związku z powyższym Pani Dyrektor wnosi  

o zabezpieczenie środków przez Zarząd Powiatu na potrzeby całodobowej placówki dla dzieci 

z niepełnosprawnościami intelektualnymi.  

 

Starosta Pani  Marzanna Wardziejewska poinformowała, że należy być odpowiedzialnymi 

ludźmi i Zarząd Powiatu nie może pozytywnie rozpatrzeć powyższego wniosku. 

 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

 

Zarząd Powiatu negatywnie rozpatrzył wniosek Zespołu Placówek Edukacyjno-

Wychowawczych w Gołdapi w  sprawie zwiększenia planu wydatków związanego  

z pokryciem kosztów zakupu energii elektrycznej. 

 

Ad 5 

Dyrektor  Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi Pan Piotr Bartoszuk  przedstawił wniosek 

sprawie zwiększenia planu wydatków związanego z pokryciem kosztów zakupu energii 

elektrycznej /wniosek w załączeniu- zał. nr 5 do protokołu/.  
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Dyrektor  Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi Pan Piotr Bartoszuk zwrócił  

się z prośbą do Zarządu Powiatu w Gołdapi o  zwiększenie planu wydatków związanego  

z pokryciem kosztów na zakup energii elektrycznej o kwotę 155 000,00 zł. 

 

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego wniosku ? 

 

Starosta Pani  Marzanna Wardziejewska poprosiła o opinię Skarbnik Pani Bożeny Radzewicz 

dotyczącą zwiększenia panu wydatków bieżących  Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi. 

 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz  poinformowała, że wniosek dotyczy zwiększenia 

planu wydatków bieżących o 155 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii 

elektrycznej. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych nie jest możliwe zwiększanie 

zadłużenia na wydatki bieżące. Budżet musi być zrównoważony.  Wzrost wydatków bieżących 

ma negatywny wpływ na budżet powiatu - na zachowanie relacji określonej w art. 243 ustawy  

o finansach publicznych (zagrożenie spełnienia wskaźnika). Wieloletnia Prognoza Finansowa 

wskazuje, iż aktualna sytuacja finansowa  budżetu powiatu nie stwarza możliwości  

na zwiększanie wydatków bieżących. Należy również mieć na uwadze, iż już przy uchwalaniu 

budżetu na rok 2022 jednostki organizacyjne, w tym oświatowe, zostały poinformowane  

o wysokości planów finansowych bez możliwości zwiększania w trakcie roku bez źródeł 

finansowania. Nadmieniam, iż Zarząd Powiatu na posiedzeniu 27.10.2021 r., dokonał analizy 

przedłożonego przez Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi projektu budżetu  

na 2022 r. Porównanie planu jednostki z przyznaną przez Ministerstwo Finansów subwencją 

oświatową na 2022 r. dowiodło, iż znacznie wykraczał on poza wysokość przyznanej  

przez ministerstwo kwoty subwencji. Zgodnie ze strategią zarządzania oświatą  

oraz możliwościami finansowymi Powiatu, wydatki jednostek oświatowych nie powinny  

być wyższe niż przyznana subwencja oświatowa. Mając powyższe na uwadze, Zarząd Powiatu 

ustalił kwoty do ujęcia w planie finansowym jednostki na rok 2022 r. i dał wytyczne  

aby kierownik jednostki dostosował  plan wydatków na 2022 r. do przyznanej kwoty.  

Zarząd Powiatu podkreślił, iż wielkość planowanych wydatków ma umożliwić wykonanie 

zadań realizowanych przez jednostkę w całym roku 2022 bez możliwości zwiększania w trakcie 

roku bez źródeł finansowania. Wskazane było podjęcie natychmiastowych działań 

zmierzających do opracowania strategii polegającej na wypracowania stanowiska polegającego 

na właściwym zarządzaniu jednostką zgodnie z posiadanym planem finansowym. Struktura 

dochodów powiatu to głównie dotacje i subwencje. Obecnie dochody własne powiatu  

są niewystarczające na dalsze uzupełnienie wydatków oświatowych w powiecie.  
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W związku z powyższym wydatki należy zaplanować proporcjonalnie do źródeł dochodów  

i powstałych oszczędności. Zarząd Powiatu od 2010 roku informował o zmieniających  

się uwarunkowaniach i zasadach finansowania samorządów, kładąc szczególnie silny nacisk  

na zmniejszanie wydatków bieżących i stopniowe dostosowywanie ich do zasad Wieloletniej 

Prognozy Finansowej. Kierownik jednostki został zobligowany przez zarząd powiatu  

do dokonywania maksymalnych oszczędności i działań organizacyjnych zmierzających  

do zmniejszenia wydatków w ciągu roku. Dyrektor dysponujący środkami określonymi  

w planie finansowym szkoły w przyjętej uchwale budżetowej ponosi odpowiedzialność  

za ich prawidłowe wykorzystanie w granicach ustanowionych przez Radę Powiatu w Gołdapi. 

Zaciągnięcie zobowiązania bez upoważnienia albo z przekroczeniem zakresu upoważnienia  

do zaciągania zobowiązań jednostki sektora finansów publicznych skutkuje dyscypliną 

finansów publicznych. Niewystarczający poziom finansowania wydatków oświatowych 

ponoszonych przez Powiat Gołdapski jest obecnie podstawowym problemem systemu 

zarządzania edukacją. Wydatki oświatowe nieustannie rosną. Powiększa się przy tym luka 

pomiędzy przekazywaną wartością subwencji oświatowej a wydatkami własnymi powiatu. 

Wobec zagrożenia realizacji zadań statutowych przez Powiat Gołdapski źródłem finansowania 

winny być: środki pochodzące z oszczędności powstałych w innych rozdziałach klasyfikacji  

budżetowej w ramach posiadanego planu finansowego Zespołu Szkół Zawodowych  

w  Gołdapi. 

 

Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek zapytał, czy tarcza nie obejmuje ciepłownictwa szkolnego.  

 

Starosta Pani  Marzanna Wardziejewska odpowiedziała, że na chwile obecną nie obejmuje 

ciepłownictwa szkolnego.  

 

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi Pan Piotr Bartoszuk poinformował,  

że w styczniu br. kuratorium zwróciło się z zapytaniem o wzrost kosztów energii, ale na tym 

czynności zakończono. W przyszłości nie wykluczone, że pomoc w postaci dodatkowej 

subwencji nastąpi, natomiast obecnie nie ma żadnych dodatkowych środków z Ministerstwa 

Edukacji. 

 

Starosta Pani  Marzanna Wardziejewska poinformowała, że prawdopodobnie jest to tylko 

kwestia czasu. Na tym etapie Zarząd nie może pozytywnie rozpatrzeć powyższego wniosku.  
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Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek poinformował, że podczas posiedzeń Związku Powiatów 

padły zapewnienia, że tarcza ma także objąć ciepłownictwo szkolne. 

 

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi Pan Piotr Bartoszuk poinformował,  

że kuratorium otrzymało dane już w styczniu br.  

 

Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek poinformował, że brak rekomendacji objęcia tarczą 

szpitalnictwa i szkolnictwa stanowi duży problem.  

 

Starosta Pani  Marzanna Wardziejewska poinformowała, że na tym etapie Zarząd nie może 

pozytywnie rozpatrzeć powyższego wniosku.  

 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

 

Zarząd Powiatu negatywnie rozpatrzył wniosek Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi  

w  sprawie zwiększenia planu wydatków związanego z pokryciem kosztów zakupu energii 

elektrycznej. 

 

Ad 6a 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień – Kisielewska   

przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców 

ulicy Ustronie w Gołdapi /projekt uchwały Zarządu Powiatu w załączeniu - zał. nr 6 do protokołu/. 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień – Kisielewska 

poinformowała, że w dniu 27 kwietnia 2022 r. do Starosty Gołdapskiego wpłynęła petycja 

mieszkańców ulicy Ustronie w Gołdapi w sprawie wprowadzenia strefy „tempo 30”.  

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi dokonał analizy istniejącej organizacji ruchu  

na ulicy Ustronie w Gołdapi. Obecnie na przedmiotowej ulicy obowiązuje dopuszczalna 

prędkość do 20 km/h, piesi na całej długości ulicy posiadają bezwzględne pierwszeństwo przed 

pojazdami a istniejące wyniesione przejście dla pieszych (przy budynku nr 2) bez wątpienia 

przyczynia się do bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.  Zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury w z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2311  

z późn. zm.) strefę ograniczonej prędkości stosuje się w celu ograniczenia prędkości w strefach  
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o dużym natężeniu ruchu pojazdów i pieszych oraz dużej liczbie skrzyżowań.  

Strefę ograniczonej prędkości powinna obejmować ulice o jednorodnym charakterze 

nieprowadzące ruchu tranzytowego. W związku z powyższym niezasadnym jest zastępowanie 

strefy zamieszkania strefą „tempo 30”, powodując tym samym podwyższenie dopuszczalnej 

prędkości z 20 km/h na 30 km/h oraz pozbawienia bezwzględnego pierwszeństwa pieszego   

na całej długości ulicy. Należy również podkreślić, iż w strefie zamieszkania dopuszczalne  

jest parkowanie samochodów w miejscach wyznaczonych. Podczas przebudowy ulicy zostały 

wybudowane parkingi, które nie zostały oznakowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych  

dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego  

i warunków ich umieszczania na drogach, co oznacza w świetle obowiązujących przepisów 

brak możliwości zaparkowania pojazdów w miejscach do tego przeznaczonych.  

Wobec powyższego Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi opracował projekt zmiany stałej 

organizacji ruchu, a brakujące oznakowanie zostanie uzupełnione najpóźniej do końca  

maja 2022 r). Odnośnie przekraczania przez kierowców dopuszczalnej prędkości należy 

podkreślić, że w świetle obowiązujących przepisów prawa zarządca drogi nie posiada środków 

wykonawczych i uprawnień do zatrzymywania, kontrolowania pojazdów nieprzestrzegających 

przepisów ruchu drogowego. Czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem na drogach 

publicznych należy do zadań Policji, Inspekcji Transportu Drogowego oraz Straży Miejskiej. 

Mając na względzie zgłaszane przez Państwa problemy dotyczące przekraczania prędkości  

na ulicy Ustronie w Gołdapi, a także wynikające z niego zagrożenia dla uczestników ruchu 

drogowego, Zarząd Powiatu w Gołdapi zwróci się do Komendy Powiatowej Policji 

w Gołdapi o wzmożenie kontroli w tym rejonie.   

 

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu Uchwały Zarządu 

Powiatu ? 

 

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska również uważa, że petycja jest niezasadna. Planując 

remont ww. ulicy wszyscy kierowali się tym, aby dobrze służyła mieszkańcom, turystom  

i kuracjuszom.  

 

Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek poinformował, że także piłkarze Rominty Gołdap aktywnie 

korzystają z tej ulicy, którzy wraz z mieszkańcami, turystami, kuracjuszami powodują duże 

natężenie pieszego ruchu. Zapytał, czy oznakowanie przy przejeździe kolejowym zmusza 

kierowców do zatrzymania się.  
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Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień – Kisielewska  

poinformowała, że w tym miejscu nie ma znaku „STOP”, w związku z tym kierowcy nie muszą 

zatrzymywać pojazdu przed przejściem kolejowym. 

 

Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek zapytał, czy przy obecnym oznakowaniu rowerzyści mogą 

jeździć po chodniku. 

 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień – Kisielewska  

poinformowała, że w strefie zamieszkania nie powinno budować się chodników. Rowerzyście 

powinni poruszać się po jezdni. 

 

Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek poinformował, że w związku  inwestycją drogi wojewódzkiej 

650 przez miasto mieszkańcy zgłosili obawy, że chodniki będą przebiegały bezpośrednio przy 

posesjach. Spowoduje to obowiązek utrzymania czystości i odśnieżania przez mieszkańców, a 

w większości są to ludzie starsi. Przy projektowaniu należy bardzo dokładnie to zaplanować.  

 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień – Kisielewska  

poinformowała, że nie może się odnieść do wypowiedzi Wicestarosty Pana Andrzeja Ciołka, 

ponieważ nie posiada aktualnych map. 

 

Członek Zarządu Pani Grażyna Senda poinformowała, że nie powinno się traktować inaczej 

mieszkańców ul. 1 Maja niż np. ul. Leśnej czy ul. Sportowej, którzy mają obowiązek dbania  

o chodniki. Natomiast mieszkańcy zgłaszają to jako poważny problem. Niektórzy byli 

przeciwni przebudowie drogi, a zwłaszcza powstania chodników, ze względu na obowiązek 

odśnieżania zimą części przyległej do ich posesji. 

 

Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek poinformował, że w miejscach, gdzie możliwość terenowa 

pozwoli należy między chodnikiem a posesją zaplanować pasek zieleni.  

 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień – Kisielewska 

poinformowała, że nastąpiła zmiana przepisów i budowa chodnika na ul. Leśnej obecnie nie  

byłaby możliwa. 
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Członek Zarządu Pani Grażyna Senda zapytała, dlaczego początkowo nie było możliwości 

budowy chodnika, planowano przesunięcie ogrodzeń mieszkańców, a w chwili obecnej 

planowany jest chodnik, ścieżka rowerowa i być może pas zieleni. 

 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień – Kisielewska  

poinformowała, że podczas spotkania z Panią Starostą oraz mieszkańcami wyraźnie zapewniła, 

że teren utwardzony w postaci chodnika lub ścieżki rowerowej powstanie. Natomiast dopiero 

po przebudowie drogi uzyska się dokładną informację, czy uda się utworzyć pas zieleni.  

 

Członek Zarządu Pani Grażyna Senda poinformowała, że prawdopodobnie od ul. Wiosennej 

przy budynkach po PGR może nie być wystarczająco dużo miejsca, aby powstał pas zieleni.  

 

Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek zapytał, czy istnieje obowiązek odśnieżania przyległych 

chodników w strefie zamieszkania. 

 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień – Kisielewska  

poinformowała, że mieszkaniec jest zobowiązany do odśnieżania chodnika bezpośrednio 

przylegającego do jego posesji. 

 

Członek Zarządu Pan Wójtowicz Stanisław poinformował, że mieszkańcy odśnieżając chodnik 

muszą śnieg wrzucić na swoją posesję, aby nie zalegał na chodniku. 

 

Członek Zarządu Pni Grażyna Senda poinformowała, że spychacz odśnieżający ulicę zawsze 

pozostawia śnieg na chodniku, który następnie musi sama wrzucić na swoją posesję. 

 

Więcej pytań nie zgłoszono.  

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie rozpatrzenia 

petycji mieszkańców ulicy Ustronie w Gołdapi. 

 

Ad 6b 

Sekretarz Powiatu Pani Anna Makowska przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu  

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu 

Gołdapskiego z zakresu prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych  
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przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Powiatu Gołdapskiego, 

których realizację w roku 2022 wspiera Powiat Gołdapski /projekt uchwały Zarządu Powiatu  

w załączeniu - zał. nr 7 do protokołu/. 

Sekretarz Powiatu Pani Anna Makowska poinformowała, że  zgodnie z podjętą przez Radę 

Powiatu w Gołdapi uchwałą o zasadach przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 

usytuowanych na terenie Powiatu Gołdapskiego, Zarząd Powiatu ogłasza otwarty konkurs  

na realizację zadań publicznych Powiatu Gołdapskiego z zakresu prac konserwatorskich, 

restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 

położonych na terenie Powiatu Gołdapskiego, których realizację w roku 2022 wspiera Powiat 

Gołdapski. W odpowiedzi na ogłoszenie konkursowe z dnia 16.02.2022 r. wpłynął  

jeden wniosek, który nie przeszedł pozytywnie oceny formalnej, wynikającej z braków 

formalnych. Wnioskodawca został wezwany dn. 19.04.202 r. do ich uzupełnienia w terminie  

7 dni. Składający wniosek w przedmiotowej sprawie nie uzupełnił braków formalnych 

wskazanych w wezwaniu do ich uzupełnienia. W związku z powyższym komisja konkursowa 

nie może zaopiniować żadnego wniosku a zarezerwowane na ten cel środki zgodnie z §8 ust. 2 

uchwały Nr XXV/137/09 Rady Powiatu w Gołdapi z 29 stycznia 2009 r. w sprawie zasad 

przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie roboty budowlane przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie Powiatu Gołdapskiego Zarząd 

Powiatu może przeznaczyć m.in. na ogłoszenie nowego konkursu lub wykorzystać środki  

w inny sposób.  

 

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu Uchwały Zarządu 

Powiatu ? 

 

Pytań nie zgłoszono.  

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie unieważnienia 

otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Gołdapskiego  

z zakresu prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych  

przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Powiatu 

Gołdapskiego, których realizację w roku 2022 wspiera Powiat Gołdapski. 

 

 



  

13 

 

Ad 6c 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu  

w sprawie przyjęcia rocznej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2021 

rok /projekt uchwały Zarządu Powiatu w załączeniu - zał. nr 8 do protokołu/. 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że  na podstawie przepisów  

art. 37 ustawy o finansach publicznych Zarząd jednostki samorządu terytorialnego podaje  

do publicznej wiadomości w terminie do dnia 31 maja roku następnego - informację  

o wykonaniu budżetu za rok poprzedni, w tym kwotę deficytu albo nadwyżki oraz udzielonych 

umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych powiatu. 

 

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu Uchwały Zarządu 

Powiatu ? 

 

Pytań nie zgłoszono.  

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia 

rocznej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2021 rok. 

 

Ad 6d 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu  

w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2022 /projekt uchwały Zarządu Powiatu w załączeniu - zał. nr 

9 do protokołu/. 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że  dochody Starostwa 

Powiatowego w Gołdapi w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia” dokonuje się zwiększenia 

planu finansowego dochodów o kwotę 2 805,00 zł, w związku z przekazaniem przez Wojewodę 

Warmińsko-Mazurskiego środków z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy. 

Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 2 805,00 zł. Natomiast wydatki 

Starostwa Powiatowego w Gołdapi w rozdziale 75212 „Pozostałe wydatki obronne” dokonuje 

się  przesunięcia  w planie wydatków w ramach posiadanych  środków finansowych w celu 

prawidłowej realizacji zadania. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi  

w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonuje  

się przesunięcia w planie wydatków w ramach posiadanych środków finansowych w celu 

prawidłowej realizacji zadań. Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi w  rozdziale 80195 

„Pozostała działalność” dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę  
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2 057,00 zł, w związku z przekazaniem przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego środków  

z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy. Zespół Szkół Zawodowych  

w Gołdapi w  rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się zwiększenia planu 

finansowego dochodów o kwotę 748,00 zł, w związku z przekazaniem przez Wojewodę 

Warmińsko-Mazurskiego środków z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy. 

Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 2 805,00 zł. Plan dochodów 

zwiększył się o kwotę 2 805,00 zł  i po zmianach wynosi 42 165 328,46 zł. Plan wydatków 

zwiększył się o kwotę  2 805,00 zł i po zmianach wynosi 46 382 604,69 zł. Deficyt budżetu  

po zmianie wynosi 4 217 276,23 zł. Przychody budżetu po zmianie wynoszą 4 837 276,23 zł. 

Rozchody 620 000,00 zł. 

 

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu Uchwały Zarządu 

Powiatu ? 

 

Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek zapytał, skąd powiązanie pomocy uchodźcom z Ukrainy                  

w szkołach średnich. 

 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że jest to pomoc dedykowana 

uchodźcom uczęszczającym do wyżej wymienionych szkół.  

 

Więcej pytań nie zgłoszono.  

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu 

powiatu w roku 2022. 

 

Ad 6e 

Starosta Gołdapski Pani Marzanna Wardziejewska przedstawiła projekt uchwały Zarządu 

Powiatu w sprawie przyjęcia Raportu o stanie Powiatu Gołdapskiego za rok 2021 /projekt uchwały 

Zarządu Powiatu w załączeniu - zał. nr 10 do protokołu/. 

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska poinformowała, że ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r.  

o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, 

funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, wprowadziła szereg zmian 

w prawie samorządowym, m.in. obowiązek sporządzenia raportu o stanie gminy, powiatu, 

województwa. Art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
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zobowiązuje zarząd powiatu do przedstawienia Radzie Powiatu raportu o stanie powiatu. 

Raport powinien obejmować podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, 

w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Powiatu. 

Wypełniając ustawowy obowiązek Zarząd Powiatu w Gołdapi w dniu 18 maja 2022 roku podjął 

uchwałę nr 233/2022 Zarządu Powiatu w Gołdapi w sprawie przyjęcia Raportu o stanie Powiatu 

Gołdapskiego za rok 2021. Powyższy raport w dniu 18 maja br. został przekazany Radzie 

Powiatu poprzez informator w systemie eSesji. Zgodnie z obowiązującymi przepisami,                   

aby umożliwić mieszkańcom udział w debacie na temat stanu powiatu, raport został również 

opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gołdapskiego 18 maja br. Raport              

o stanie Powiatu Gołdapskiego za rok 2021 był również przedmiotem posiedzenia Komisji 

Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, 

Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej. Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu 

Powiatu w roku ubiegłym w zakresie realizacji zadań przypisanych prawem oraz kierunkom 

realizacji wskazanym przez Radę Powiatu, między innymi: Budżet powiatu, mianowicie: 

Zarząd Powiatu w Gołdapi na realizację zadań w 2021 r. po stronie wydatków dysponował 

budżetem w wysokości 42 164 051,90 zł. Natomiast zrealizowano wydatki budżetu powiatu 

gołdapskiego w 2021 roku w wysokości 41 175 458,73 zł. Planowany deficyt budżetu powiatu 

wynosił: na dzień 1 stycznia 2021 r.  6 160 508,42 zł, na dzień 31 grudnia 2021 r. 4 022 969,98 

zł. Ostatecznie na dzień 31.12.2021 r. budżet powiatu gołdapskiego zamknął się deficytem                  

w wysokości 2 623 737,23 zł. Wsparcie finansowe służb, inspekcji i straży. I tu szanowni 

Państwo, w miarę możliwości niewielkiego budżetu powiatu gołdapskiego wsparcie otrzymały 

służby, inspekcje i straże, poprzez: dofinansowanie zakupu samochodu do wykonywania 

czynności służbowych funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi w wysokości 

25 000,00 zł, dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi w wysokości 115 000,00 zł. Wsparcie finansowe                       

z budżetu powiatu służb, inspekcji i straży wyniosło łącznie 140 000,00 zł. Infrastruktura 

drogowa- inwestycje. Szanowni Państwo, sieć dróg powiatowych liczy aż 280 km, z tego około 

28 km stanowią ulice w mieście (10%) natomiast: 104 km w Gminie Banie Mazurskie,  

59 km w Gminie Dubeninki, 89 km w Gminie Gołdap. Realizacja inwestycji w roku 2021 była 

możliwa dzięki dotacjom celowym od jednostek samorządu terytorialnego w ramach zawartych 

między jednostkami samorządu terytorialnego umów i porozumień oraz środkom własnym 

powiatu pochodzącymi z obligacji, jak również z pozyskanych środków zewnętrznych                        

w ramach realizowanych projektów. Zrealizowane inwestycje drogowe: „Remont drogi 

powiatowej nr 1815N od msc. Widgiry w kierunku msc. Żabin o długości 3,2 km”, „Wymiana 

nawierzchni  chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1815N ul. Żeromskiego w Gołdapi”,  
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„Regulacja stanów prawnych pasów dróg powiatowych”, „Przebudowa drogi powiatowej                       

nr 4816N - ul. Lipowa w Gołdapi (PFU)”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 4820N -                         

ul. 1- go Maja w Gołdap (PFU)”. Reasumując w roku 2021 zrealizowano inwestycje drogowe 

o łącznej wartości 1 804 391,68 zł, z czego wkład własny z budżetu powiatu wyniósł                             

377 296,62 zł natomiast środki zewnętrzne pozyskano w wysokości 1 427 095,06 zł. Środki 

zewnętrzne pozyskane przez powiat i jego jednostki. W roku 2021 powiat oraz jednostki 

organizacyjne Powiatu Gołdapskiego realizowały lub są w trakcie realizacji projektów: 

„Lepszy start” - zwiększenie atrakcyjności zawodowej uczniów ZSZ poprzez realizację kursów 

zawodowych, staży i praktyk oraz zajęć dodatkowych z matematyki, fizyki, języka 

angielskiego, „Gołdap w Europie”- umożliwienie uczniom zdobycia nowychkwalifikacji 

zawodowych i językowych, podwyższenia indywidualnych kompetencji osobistych, poznania 

historii, kultury i tradycji kraju, odbywania staży, Szkoła Nowych Technologii 

„Ponadnarodowa mobilność uczniów”, „Moja działalność gospodarcza” - celem projektu jest 

rozwój przedsiębiorczości na obszarze powiatów ełckiego, oleckiego i gołdapskiego (EGO), 

„Własna firma w EGO” - celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości na obszarze powiatów 

ełckiego, oleckiego i gołdapskiego (EGO), „Informatyczne zielone garnizony”, „Remont drogi 

powiatowej nr 1815N od msc. Widgiry w kierunku msc. Żabin o długości 3,2 km”, „Budowa 

miejsc parkingowych na dz. nr 671/2 w Gołdapi wraz z zagospodarowaniem przyległego 

terenu”, „Modernizacja budynków oświatowych Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi”, 

„Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z modernizacją sali gimnastycznej”, „Adaptacja 

pomieszczeń po byłym Domu Świętej Faustyny w Gołdapi na potrzeby Zespołu Placówek 

Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi”, „Rozbudowa infrastruktury oświatowej w powiecie 

gołdapskim. Dobudowa windy zewnętrznej dla niepełnosprawnych przy budynku Zespołu 

Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi”, „Przebudowa ulic: Lipowej (4816N),              

1-go Maja (4820N), Jeziorowej (4808N) w Gołdapi”, „Aktywna tablica” - dotacja na realizację 

projektu w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji 

uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata                      

2020-2024, „Wychowanie przedszkolne - dotacja na dofinansowanie zadań własnych”, „Poznaj 

Polskę” - dotacja otrzymana od Ministra Edukacji i Nauki na dofinansowanie wycieczek 

uczniowskich o charakterze edukacyjno - patriotycznym, „Kompleksowe wsparcie dla rodzin- 

za życiem” - dotacja na dofinansowanie zadań własnych, „Zmiana sposobu użytkowania 

poddasza w budynku szkolno - biurowym na potrzeby okresowego pobytu matek z małymi 

dziećmi i kobiet w ciąży”, „Prowadzenie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Gołdapi - 

dotacja na dofinansowanie zadań własnych”, „Laboratoria Przyszłości” - zadanie realizowane 

przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa 
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Rady Ministrów na zakup pomocy dydaktycznych, „Przewozy autobusowe - dotacja                     

na dofinansowanie zadań własnych”- dzięki staraniom powiatu gołdapskiego,                             

przy dofinansowaniu uzyskanym od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zostały uruchomione 

nowe linie komunikacyjne publicznego transportu zbiorowego. 2 lipca 2021r. zostały 

uruchomione kursy autobusowe w ramach nowej linii komunikacyjnej: Gołdap – Skajzgiry, 

przez Rogajny, Żytkiejmy, natomiast 2 listopada 2021 r. zostały uruchomione kursy 

autobusowe w ramach linii komunikacyjnej: Gołdap – Banie Mazurskie, przez Grabowo. 

Pozyskane środki w łącznej wysokości 28 207 363,25 zł zostały dedykowane przede wszystkim 

na: oświatę, służbę zdrowia, aktywizację osób bezrobotnych, termomodernizację, budowę - 

przebudowę dróg. Szanowni Państwo priorytetem było i jest wsparcie służby zdrowia, 

mianowicie oprócz wspominanej wcześniej budowy miejsc parkingowych wraz                                        

z zagospodarowaniem przyległego terenu gołdapskiego szpitala, na które Powiat uzyskał 

wsparcie finansowe w wysokości 490 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 

z myślą przede wszystkim o mieszkańcach naszego powiatu- mimo niewielkiego budżetu 

powiat realizował kolejne inwestycje oraz pozyskiwał środki finansowe na: modernizację 

pomieszczeń dla potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych w Zakładzie Pielęgnacyjno- 

Opiekuńczym w Gołdapi - całkowity koszt to 389 781,17 zł,  zakup sprzętu z przeznaczeniem 

dla Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej Dziennej – 51 500,00 zł, zakup sprzętu z przeznaczeniem 

dla Oddziału Rehabilitacji Pulmonologicznej - 125 394,00 zł, pozyskanie środków 

finansowych z budżetu Wojewody Warmińsko- Mazurskiego na zakup karetki pogotowia          

dla zespołów ratownictwa medycznego GoldMedica sp. z o.o. w Gołdapi – kwota 

dofinansowania 420 000,00 zł,  pozyskanie funduszy UE na zakup sprzętu medycznego                

do pracowni endoskopowej, do bloku operacyjnego na Oddziale Chirurgii jednego dnia,               

do sali wybudzeń na Oddziale Chirurgii jednego dnia oraz na przeprowadzenie robót 

budowlanych - łączna wartość projektów to kwota ponad 2 370 000,00 tys. zł, z czego 80%,      

to środki UE. Mając na uwadze dobro niepełnosprawnych Mieszkańców, powiat sukcesywnie 

pozyskuje środki zewnętrzne z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych i transportowych, zarówno                               

w przynależnych jednostkach organizacyjnych, jak również w jednostkach gminnych, 

mianowicie: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi, Szkoła 

Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika. Całkowita wartość 

projektów realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych 250 084,77 zł. Realizacja 

programów i strategii realizowanych przez powiat oraz jego jednostki. Projekt „Aktywizacja 

osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gołdapskim”, Projekt „Aktywizacja po 30”, 

Projekt „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych zamieszkującychna wsi”, Projekt „Aktywizacja 
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zawodowa bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia”, Strategia Rozwiązywania 

Problemów Społecznych na lata 2021-2027, Powiatowy Program Działań na rzecz Osób 

Niepełnosprawnych na lata 2021-2026, Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy            

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata  2021-2025, Program 

Profilaktyczny w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych             

w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2017 2021, Powiatowy Program 

Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021- 2023, Powiatowy Program Ochrony Zdrowia 

Psychicznego na lata 2017 – 2022, Program „Za życiem” na lata 2017-2021 (Wiodący ośrodek 

koordynacyjno-rehabilitacyjno – opiekuńczy), Program „Za życiem” Priorytet I: Wsparcie         

dla kobiet w ciąży i ich rodzin -  przygotowanie i utrzymanie miejsca w bursach lub internatach 

dla uczennic w ciąży, Dotacja celowa Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – wyposażenie 

szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały szkoleniowe, Dotacja Wojewody 

Warmińsko- Mazurskiego – zakup materiałów i środków dydaktycznych do przystosowania 

klasopracowni na potrzeby oddziału przedszkolnego, Dożywianie uczniów – 2020 r. – 

„Program Pajacyk”, Program „Kreatywni – wolni od uzależnień”, Program  

„NIE uzależnieniom, TAK dla aktywności”, Program „Laboratoria Przyszłości”, Program 

Szkolny Klub Sportowy, Rządowy program KLUB, Projekt „Szkoła Nowych Technologii”, 

Program „Aktywna Tablica”, Program „WF z AWF”, Program wychowawczo-profilaktyczny, 

Program poprawy efektywności kształcenia w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi - 

2020/2021- matematyka, Program „Poznaj Polskę”. Powiat realizował 29 programów- 

pozyskano środki finansowe na realizację programów w wysokości 5 470 824,30 zł. Szanowni 

Państwo, kolejny z realizowanych programów to „Program współpracy powiatu gołdapskiego 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy                      

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie" na rok 2021. Na realizację w formie 

wsparcia zadań publicznych Powiatu Gołdapskiego w 2021 r. środki finansowe otrzymały: 

Rzymskokatolicka Parafia pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Żabinie - 

zadanie pod nazwą „V Międzykulturowy Przegląd Piosenki” - wysokość wsparcia 3 300,00 zł, 

Związek Ukraińców w Polsce, Koło w Baniach Mazurskich - zadanie pod nazwą „Mini Barwy 

Kultury Ukraińskiej w Baniach Mazurskich - Watra” - wysokość wsparcia 4 700,00 zł, 

Uczniowski Klub Sportowy Banie Mazurskie - zadanie pod nazwą „Organizacja XXXII 

Mazurskiego Biegu Ulicznego” - wysokość wsparcia 2 000,00 zł, UKS „TRÓJKA” - zadanie 

pod nazwą „Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu gminnym i powiatowym 

rozwijających ogólną sprawność fizyczną” - wysokość wsparcia 2 000,00 zł, Międzyszkolny 

Uczniowski Klub Sportowy PIORUN Gołdap - zadanie pod nazwą „Szkolenie sportowe 

pływaków MUKS PIORUN GOŁDAP” - wysokość wsparcia 1 000,00 zł, Stowarzyszenie              
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na rzecz sportu i rekreacji „Akademia Piłkarska 2017” – zadanie pod nazwą „Łączy nas piłka 

nożna - nauka umiejętności piłkarskich dla dzieci i młodzieży z Powiatu Gołdapskiego” - 

wysokość wsparcia 1 000,00 zł, UKS JAĆWINGOWIE GOŁDAP” - zadanie pod nazwą „Piłka 

ręczna – zajęcia sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych” - wysokość wsparcia 1 000,00 zł, 

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „NADZIEJA”- zadanie pod nazwą „Zażynki w Lisach” 

- wysokość wsparcia 5 000,00 zł, Stowarzyszenie Dobry Start - zadanie pod nazwą „Klub 

Przyjaciół Stowarzyszenia Dobry Start” - wysokość wsparcia 2 000,00 zł, Stowarzyszenie 

„Partnerstwo Sztuk” – zadanie pod nazwą „Aktywny wolontariat” - wysokość wsparcia                   

5 000,00 zł, Stowarzyszenie „Emerytowanych policjantów” w Gołdapi - zadanie pod nazwą 

„Letnie spotkania z ekologią” - wysokość wsparcia 3 500,00 zł, Stowarzyszenie na rzecz sportu 

i rekreacji „Akademia Piłkarska 2017” - zadanie pod nazwą „Wakacje z ekologią – poznajemy 

faunę i florę terenów nadmorskich” - wysokość wsparcia 1 500,00 zł, Stowarzyszenie Dobry 

Start - zadanie pod nazwą „Wyjazdowy Trening Umiejętności Społecznych” - wysokość 

wsparcia 2 000,00 zł, Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny - zadanie pod nazwą 

„Centrum Wspierania Aktywności Społecznej” - wysokość wsparcia 5 000,00 zł, 

Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny - zadanie pod nazwą „Program stypendialny 

Aktywny Student” - wysokość wsparcia 6 000,00 zł. Środki finansowe przekazane 

organizacjom pozarządowym w 2021 roku to 45 000,00 zł. Realizacja uchwał Rady Powiatu    

w Gołdapi. Zarząd Powiatu w Gołdapi w roku 2021 odbył 30 protokołowanych posiedzeń,         

na których podjął 68 uchwał, przekazał Radzie Powiatu w Gołdapi 59 projektów uchwał Rady 

Powiatu w Gołdapi, które każdorazowo udostępniane były w Biuletynie Informacji Publicznej 

Powiatu Gołdapskiego oraz przekazywane wg właściwości Wojewodzie Warmińsko- 

Mazurskiemu, Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem poddania zgodności             

z prawem. Uchwały podjęte w roku 2021 zgodnie z wolą Rady Powiatu zostały zrealizowane. 

Szanowni Państwo, raport  o stanie Powiatu Gołdapskiego został opracowany, by wypełnić 

ustawowy obowiązek ciążący na Zarządzie Powiatu w Gołdapi. Głównym celem jego 

opracowania jest przede wszystkim przedstawienie w klarowny, spójny sposób efektów 

zrealizowanych działań w roku 2021. Raport o stanie powiatu za rok ubiegły jest  czwartym 

tego typu dokumentem przedkładanym Radzie Powiatu w Gołdapi oraz prezentowanym 

mieszkańcom powiatu.  Decyzje i czynności podejmowane przez Zarząd Powiatu w roku 2021 

miały na celu przede wszystkim służyć rozwojowi powiatu oraz zapewnić poczucie 

bezpieczeństwa Mieszkańcom i przybywającym gościom. Również sytuacja epidemiczna 

SARS-COV-2 postawiła przed nami poważne wyzwania, których podstawowym celem była 

troska o najważniejszą ludzką wartość, jaką jest zdrowie. Chcąc spełnić choć część oczekiwań 

lokalnej społeczności wszyscy pracujący na rzecz Powiatu podchodzili do pracy                                      
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z ponadwymiarowym zaangażowaniem i odpowiedzialnością. Na efekty zrealizowanych zadań 

w dużej mierze wpłynęła także dobra współpraca z pozostałymi podmiotami sektora 

administracji publicznej oraz instytucjami i organizacjami pozarządowymi. Sprawne działanie 

powiatu nie byłoby możliwe również  bez wsparcia i akceptacji ze strony organu stanowiącego, 

który razem z organem wykonawczym niezmiennie podąża w tym samym kierunku, mając 

zawsze na uwadze rozwój powiatu i dobro jego mieszkańców. Rok 2021 był pełen wyzwań, 

przeszkód, którym moim zdaniem wszyscy podołaliśmy. Tego czasu nie należy oceniać jedynie 

poprzez to, co  z założonych celów udało się osiągnąć. Należy również spojrzeć na efekty 

codziennej, trudnej pracy wymuszonej przez pandemię, gdyż wiele działań zrealizowanych        

w tym czasie wykreowała właśnie sytuacja epidemiczna. Powinniśmy również postrzegać        

ten czas nie tylko jako moment rozliczenia tego, co minęło, ale także jako początek 

wyznaczania kolejnych celów i dążenia do realizacji nowych przedsięwzięć potrzebnych 

społeczeństwu. Tym samym dokładając kolejną cegiełkę, dzięki której umocnimy się                    

w budowaniu pozytywnych relacji, pozytywnie wpłyniemy na poprawę poczucia 

bezpieczeństwa w powiecie oraz osiągniemy jeden z priorytetów działań samorządowych-  

spełnimy w pełni oczekiwania mieszkańców.   

 

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu Uchwały Zarządu 

Powiatu ? 

 

Pytań nie zgłoszono.  

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia 

Raportu o stanie Powiatu Gołdapskiego za rok 2021. 

 

Ad 7a. 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska 

przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań 

i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na zadania w 2022 roku /projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu – zał. nr 11  

do protokołu/.  

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi 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 w związku z art. 12 pkt 11 
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ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku, o samorządzie powiatowym, do wyłącznej właściwości 

Rady Powiatu należy określanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych, oraz wysokości środków, jakie przeznacza na ich realizację. Biorąc  

pod uwagę potrzeby osób niepełnosprawnych, proponuje się dokonać przesunięcie środków 

finansowych w wysokości 60.000 zł z dofinansowania likwidacji barier architektonicznych  

na dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane 

osobom niepełnosprawnym. Po analizie zgłaszanych potrzeb oraz pozytywnej opinii 

Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przesunięcie środków finansowych 

PFRON na powyższe zadanie jest uzasadnione oraz wynika z racjonalnego gospodarowania 

środkami PFRON. W związku z powyższym, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

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

 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę 

w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2022 roku. 

 

Ad 7b. 

Sekretarza Powiatu Pani Anna Makowska przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu 

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym 

na terenie Powiatu Gołdapskiego /projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu – zał. nr 12 

do protokołu/.  

Sekretarza Powiatu Pani Anna Makowska poinformowała, że Zarząd Powiatu w Gołdapi 

Uchwałą Nr 225/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r. dokonał zmiany w Regulaminie 

Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Gołdapi, w związku z czym należy wprowadzić 

zmiany w uchwale Rady Powiatu Nr XXV/137/09 z dnia 29 stycznia 2009 r.  

w sprawie zasad przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie Powiatu 

Gołdapskiego. Należy również dokonać aktualizacji dotychczasowej uchwały zgodnie  

z obowiązującym stanem prawnym na podstawie art. 81 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.  

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 
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Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu? 

 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę 

w sprawie zasad przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie 

Powiatu Gołdapskiego. 

 

Ad 7c. 

Sekretarza Powiatu Pani Anna Makowska przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko – 

Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego 

Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli w roku 2022 /projekt uchwały Rady Powiatu 

w załączeniu – zał. nr 13 do protokołu/.  

Sekretarza Powiatu Pani Anna Makowska poinformowała, że Marszałek Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego zwrócił się z prośbą o przekazanie dotacji na dofinansowanie zadań 

związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

w Brukseli roku 2022. Proponowana wysokość dotacji na rok 2022 wynosi 1 370,00 zł. Środki 

finansowe zostały zabezpieczone Uchwałą Nr XLVI/218/2021 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 

29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2022. Zakres działań Biura 

Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli, to przede wszystkim 

ochrona interesów regionu Warmii i Mazur w instytucjach Unii Europejskiej, promocja regionu 

oraz działanie na rzecz integracji ze strukturami Unii Europejskiej. W związku z powyższym 

zasadnym jest podjęcie przedmiotowej uchwały.  

 

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

 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie.  

 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego  
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na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego 

Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli w roku 2022. 

 

Ad 7d. 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu  

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  

z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2021 rok /projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu 

– zał. nr 14 do protokołu/.  

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że sprawozdanie finansowe 

jednostki samorządu terytorialnego składające się z: bilansu z wykonania budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego, łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów 

samorządowych jednostek budżetowych, łącznego rachunku zysków i strat obejmującego  

dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych, łącznego 

zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z danych Samorządowych 

jednostek budżetowych, łącznej informacji dodatkowej. Sprawozdania zostały sporządzone  

w oparciu o przepisy wykonawcze i pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Rewizyjną, 

Komisje Stałe Rady Powiatu oraz Regionalną Izbę Obrachunkową. Zarząd Powiatu, wykonując 

ustawowy obowiązek, przekazał sprawozdania organowi stanowiącemu zgodnie z art. 270 ust. 

1 ustawy o finansach publicznych. Sprawozdanie to organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego zgodnie z art. 270 ust. 4 w/cyt. ustawy rozpatruje i zatwierdza   

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu w terminie do 30 czerwca roku 

następującego po roku budżetowym. Zasadne jest podjęcie uchwały w  sprawie rozpatrzenia  

i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

Powiatu Gołdapskiego za 2021 rok. 

 

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

 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie.  

 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  

z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2021 rok. 
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Ad 7e. 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu  

w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Gołdapi absolutorium z tytułu wykonania budżetu  

za rok 2021 /projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu – zał. nr 15 do protokołu/.  

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że Zarząd Powiatu w Gołdapi 

realizując ustawowy obowiązek przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu 

Gołdapskiego za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki, oraz roczne 

sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2021 rok. Jednocześnie 

przedstawił je Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie  

w wymaganym terminie. Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie wyraziła pozytywną 

opinię o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Gołdapi sprawozdaniu z wykonania budżetu 

za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia. Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Gołdapi 

pozytywnie rozpatrzyła sprawozdanie i informację o stanie mienia jednostki wraz z opinią  

RIO w Olsztynie. Wydała pozytywną opinię o wykonaniu budżetu i sformułowała wniosek  

do Rady Powiatu w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Gołdapi absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za 2021 rok. Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gołdapi został 

przedstawiony Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, który otrzymał pozytywną 

opinię. Budżet powiatu realizowany był w sposób prawidłowy, gospodarny i oszczędny. 

Zrealizowano wiele inwestycji w tym projekty realizowane przy udziale środków unijnych.  

W trakcie roku nie stwierdzono przekroczenia planu finansowego przyjętego uchwałą Rady 

Powiatu. 

 

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

 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie.  

 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia 

Zarządowi Powiatu w Gołdapi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021. 

 

Ad 7f. 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu  

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2022–2037 

/projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu – zał. nr 16 do protokołu/.  
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Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że w wieloletniej prognozie 

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

w 2022 r. Zaktualizowano dane uzupełniające w zakresie projektów UE. W wykazie 

przedsięwzięć zaktualizowano limit w 2022 roku na zadanie pn. „Uczymy się w Europie” 

zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie projektu i ustalonym kursie euro. Łączna 

wartość zadania 306 933,10 zł. Proponuje się pokrycie deficytu budżetu powiatu w  wysokości  

3 610 738,38 zł przychodami pochodzącymi : ze sprzedaży papierów wartościowych 

(obligacji) w kwocie 460 000,00 zł,  wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych 

na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń 

wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek  z lat ubiegłych  w kwocie  

881 085,93 zł, przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych  

na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi 

finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi  

w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 

2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych 

środków w wysokości 2 269 652,45 zł.  Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa  

w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5 240 173,80 zł stanowią: 

środki otrzymane w 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 

4 232 578,42 zł z czego: 2 322 925,97 zł przeznaczono na wydatki w 2021 roku zaś kwotę 

1 909 652,45 zł przeznacza się na sfinansowanie deficytu w 2022 roku. środki określone w art. 

5 ust. 1 pkt 2 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej otrzymane w roku 2021  

zaś wydatki zostaną poniesione w 2022 r. w wysokości 360 000,00 zł. Wieloletnia prognoza 

finansowa odzwierciedla aktualny stan budżetu powiatu po dokonanych zmianach:  

Plan dochodów po zmianach wynosi 42 532 349,83 zł. Plan wydatków po zmianach wynosi 

46 143 088,21 zł. Deficyt budżetu wynosi 3 610 738,38 zł. Przychody wynoszą  

4 230 738,38 zł. Rozchody 620 000,00 zł. 

 

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

 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie.  

 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2022–2037. 
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Ad 7g. 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu  

w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2022 /projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu – zał. nr 17 

do protokołu/.  

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że dochody Starostwa Powiatowe 

w Gołdapi w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” dokonuje się zmiany źródła 

finansowania planu finansowego dochodów, w związku z otrzymaną rekompensaty  

dla Operatora w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania 

ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów na linii komunikacyjnej Gołdap-Banie 

Mazurskie. W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się zmniejszenie planu 

dochodów o kwotę 8 686,10 zł na realizację projektu „Uczymy się w Europie” zgodnie  

z podpisaną umową o dofinansowanie projektu i ustalonym kursie euro. Zespół  Placówek 

Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi w rozdziale 80102„Szkoły podstawowe specjalne” 

proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 3 216,00 zł w związku z pozyskanymi 

środkami z Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi z tytułu podpisania umowy Nr 3/ZW/2021 

z dnia 06.09.2021 roku o refundację części poniesionych kosztów na wynagrodzenia 

skierowanych bezrobotnych.  W rozdziale 80149„Realizacja zadań wymagających stosowania 

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach 

przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” 

proponuje się zwiększenie planu dochodów  o kwotę 5 200,00 zł w związku z pozyskanymi 

środkami z Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi z tytułu podpisania umowy Nr 5/RPO/2022 

z dnia 31.01.2022 roku o refundację części poniesionych kosztów na wynagrodzenia 

skierowanych bezrobotnych.  W rozdziale 85403„Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” 

proponuje się zwiększenie planu dochodów  o kwotę 20 000,00 zł w związku z pozyskanymi 

środkami z Domu Świętej Faustyny w Gołdapi z tytułu podpisania umowy Nr 2/2013 z dnia 

04.11.2013 roku w sprawie zwrotu kosztów za centralne ogrzewanie. Plan dochodów budżetu 

powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 19 729,90 zł. Natomiast wydatki w Zespół  Placówek 

Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” 

proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.216,00 zł w związku  

z pozyskanymi środkami z Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi z tytułu podpisania umowy 

Nr 3/ZW/2021 z dnia 06.09.2021 roku o refundację części poniesionych kosztów  

na wynagrodzenia skierowanych bezrobotnych. W rozdziale 80149„Realizacja zadań 

wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci  

w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach 

wychowania przedszkolnego” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 5 200,00 zł 
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w związku z pozyskanymi środkami z Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi z tytułu 

podpisania umowy Nr 5/RPO/2022 z dnia 31.01.2022 roku o refundację części poniesionych 

kosztów na wynagrodzenia skierowanych bezrobotnych. W rozdziale 80102 „Szkoły 

podstawowe specjalne”, 80134 „Szkoły zawodowe specjalne”, 80147 „Biblioteki 

pedagogiczne”, 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 

nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”, 80195 „Pozostała 

działalność”, 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” i 85410 „Internaty i bursy 

szkolne”  proponuje się dokonania zwiększenia środków o kwotę per saldo 20 000,00 zł.  

Źródłem finansowania są środki uzyskane z obciążenia kosztami za zużytą energię elektryczną 

przez mieszkańców i pracowników Domu Świętej Faustyny w Gołdapi zgodnie z zapisami 

umowy Nr 2/2013 z dnia 04.11.2013 roku w sprawie zwrotu kosztów za centralne ogrzewanie. 

Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi w rozdziale 80120 „Licea Ogólnokształcące” proponuje 

się przesunięcie planu finansowego w kwocie 7 608,00 zł w ramach posiadanego planu  

w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opłacenie zakupu energii cieplnej, 

energii elektrycznej oraz wody w 2022 r.  W rozdziale 80152 „Realizacja zadań wymagających 

stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, 

klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach 

ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia  

i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych 

szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” proponuje się dokonanie przesunięcia środków 

finansowych o kwotę 492,00 zł w ramach posiadanego planu finansowego w celu 

zabezpieczenia środków w rozdziale 80120 na opłacenie zakupu energii cieplnej, energii 

elektrycznej oraz wody w 2022 r. Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi w rozdziale 80195 

„Pozostała działalność” proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 8 686,10 zł  

na realizację projektu „Uczymy się w Europie” zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie 

projektu i ustalonym kursie euro. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Gołdapi  

w rozdziale 85406  „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie  specjalistyczne” 

proponuje się przesunięcie planu wydatków o kwotę 5 000,00 zł  w związku z koniecznością 

zabezpieczenia środków na zakup energii cieplej i elektrycznej. Plan wydatków budżetu 

powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 19 729,90 zł. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 

19 729,90 zł  i po zmianach wynosi 42 185 058,36 zł. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 

19 729,90 zł  i po zmianach wynosi 46 402 334,59 zł. Deficyt budżetu wynosi 4 217 276,23 zł. 

Przychody wynoszą 4 837 276,23 zł. Rozchody 620 000,00 zł. 
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Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu? 

 

Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek zapytał o zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy  

oraz czy zatrudnienie spowoduje ponoszenie kolejnych kosztów przez powiat. 

 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że Dyrektor ZPEW zatrudnia 

pracowników w ramach prac interwencyjnych. Dofinansowanie pokrywa 50% kosztów, 

pozostałe 50% należy pokryć z własnych środków.  

 

Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek poinformował, że jest to niepokojące, ponieważ występuje 

skutek finansowy placówki. Zapytał, czy po zakończonych pracach interwencyjnych następuje 

obowiązek zatrudnienia pracownika na umowę o prace na czas określony. 

 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że nie posiada zweryfikowanych 

informacji.  

 

Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek zwrócił się do Starosty Pani Marzanny Wardziejewskiej,  

aby takie działania były podejmowane w uzgodnieniu pisemnym z Zarządem Powiatu.  

 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie.  

 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian 

budżetu powiatu na rok 2022. 

 

Ad. 8 

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska poinformowała, że w dniu dzisiejszym zaplanowane 

jest spotkania z Dyrektorami powiatowych jednostek oświatowych. Głównym tematem będzie 

zastanowienie się nad przyszłymi arkuszami organizacyjnymi jednostek. Należy wypracować 

nowe rozwiązania, znaleźć możliwie jak najwięcej oszczędności. 

 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że na zlecenie Zarządu Powiatu 

wystosowano prośby w celu opracowania programów naprawczych w celu dokonania zmian  

w arkuszach organizacyjnych. Otrzymane odpowiedzi świadczą o braku współpracy. Sytuacja 

finansowa wskazuje, że powiat nie jest w stanie zwiększyć środków na wydatki bieżące.  
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Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek poinformował, że spotkania zaczynają się od godz. 11.00. 

Rozmowy będą nakierowane na pozyskanie środków w ramach własnych jednostek, zadawane 

będą pytania. Podejmowane decyzje będą zgodne z obowiązującym prawem oświatowym.  

 

Członek Zarządu Pan Wójtowicz Stanisław poinformował, że Dyrektorzy szkół powinni  

w miesiącu sierpniu/wrześni zwrócić się ponownie z wnioskami o zwiększenie planu wydatków 

związanego z pokryciem kosztów zakupu energii. 

 

Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek poinformował, że Zarząd Powiatu kieruje się zasadą, według 

której subwencja oświatowa powinna wystarczyć na pokrycie kosztów szkół. Przyznanie 

dodatkowych środków powinno wynikać z bardzo rzeczowych argumentów.   

 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że obecnie powiat pokrywa  

ok. 1 600 000 zł wydatków bieżących oświaty. Niepokojąca sytuacja jest także związana  

z rosnącym wiborem. Obecnie powiat na odsetki, zgodne z wiborem, zabezpiecza środki  

w wysokości 750 000 zł.  W poprzednich latach była to kwota nie przekraczająca 300 000 zł. 

 

Członek Zarządu Pan Wójtowicz Stanisław zapytał, czy w związku ze złożonymi wnioskami 

do Programu Polski Ład powiat otrzymał odpowiedź.  

 

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska poinformowała, że nie uzyskano żadnej odpowiedzi.  

 

Ad. 9 

Wolnych wniosków nie zgłoszono. 

 

Ad. 10 

Przewodnicząca Zarządu podziękowała Członkom Zarządu za pracę. Zamknęła CXV (115) 

posiedzenie Zarządu Powiatu .     
 
Na tym protokół zakończono. 

Protokół składa się z 29 stron kolejno ponumerowanych.                                                                 STAROSTA  

 

                      Marzanna Marianna  

                 Wardziejewska 

Członkowie Zarządu: 

1. Andrzej Ciołek…………………………………………. 

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

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

Protokołowała: Monika Bruszewska 18.05.2022 r. 


