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Protokół z CXXV (125) posiedzenia 

Zarządu Powiatu w Gołdapi. 

w dniu 19 października 2022 roku 

  godz. 0830- 928 

Ad.1  

Wicestarosta stwierdził quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji 

– 3 członków zarządu /lista obecności w załączeniu – zał. nr 1 do protokołu/, otworzył CXXV (125) 

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

z porządku obrad punktu 4  dodanie /zmiany do porządku obrad w załączeniu- zał. nr 3 do protokołu/. 

 

4. Rozpatrzenie wniosku w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności Warsztatu 

Terapii Zajęciowej w Gołdapi na 2023 r. 

 

Uwag do proponowanych zmian nie zgłoszono. 

 

Wiceprzewodniczący przeprowadził głosowanie. 

 

Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował zmiany porządku posiedzenia obrad.   

 

Wiceprzewodniczący przeszedł do realizacji kolejnego punktu.  

 

Ad. 2 

Wiceprzewodniczący Zarządu poinformował, iż protokoły z CXX (120), CXXI (121),  

CXXII (122),  CXXIII (123), CXXIV (124),  posiedzenia Zarządu Powiatu były wyłożone do 

wglądu oraz przesłane drogą elektroniczną. Zapytał czy Członkowie Zarządu mają 

uzupełnienia bądź sprostowania do protokołu. 

 

Uwag nie zgłoszono. 

Wiceprzewodniczący przeprowadził głosowanie. 

 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokoły  z CXX (120), CXXI (121), CXXII (122),  

CXXIII (123), CXXIV (124),  posiedzenia Zarządu Powiatu.  

 

Wiceprzewodniczący przeszedł do realizacji kolejnego punktu. 
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Ad 3 

Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej Pani Agnieszka Iwanowska przedstawiła wniosek  

w sprawie dokonania przesunięć w preliminarzu kosztów działalności Warsztatu Terapii 

Zajęciowej w Gołdapi na 2022 r. /preliminarz  w załączeniu- zał. nr 4 do protokołu/. 

Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej Pani Agnieszka Iwanowska zaproponowała 

dokonanie przesunięć środków finansowych w preliminarzu kosztów działalności WTZ  

w Gołdapi poinformowała, że Zaproponowane przesunięcia w „PRELIMINARZU KOSZTÓW 

DZIAŁALNOŚCI WTZ Gołdap na rok 2022 w części nieobjętej dofinansowaniem PFRON” 

umożliwią pokrycie kosztów naprawy busa dowożącego uczestników na zajęcia.  

Łączna wysokość środków przeznaczona na działalność WTZ ujęta w preliminarzu na 2022 

rok nie ulega zmianie. 

 

Wiceprzewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego wniosku.  

 

Pytań nie zgłoszono.  

Wiceprzewodniczący przeprowadził głosowanie.  

 

Zarząd Powiatu jednogłośnie rozpatrzył wniosek w sprawie dokonania przesunięć  

w preliminarzu kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gołdapi na 2022 r. 

 

Ad. 4 

Zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gołdapi  

na 2023 r. /preliminarz  w załączeniu- zał. nr 5 do protokołu/ – punkt zdjęty z porządku  

 

Ad. 5a 

Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości Pani Karolina Józefowicz przedstawiła projekt  

uchwały Zarządu Powiatu w sprawie nabycie przez Powiat Gołdapski niezabudowanej 

nieruchomości gruntowej, stanowiącej własności osób fizycznych, położonej w obrębie Żabin 

gmina Banie Mazurskie przeznaczonej pod drogę powiatową /projekt uchwały Zarządu Powiatu  

w załączeniu- zał. nr 6  do protokołu/. 

Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości Pani Karolina Józefowicz poinformowała,  

że przedmiotem wniosku jest nabycie przez Powiat Gołdapski niezabudowanej nieruchomości 

gruntowej, stanowiącej własność osób fizycznych, oznaczonej numerami ewidencyjnymi 

działek: 211/6 o pow. 0,1748 ha i 209/3 o pow. 0,0082 ha, położonej w obrębie Żabin gmina 
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Banie Mazurskie, dla której Sąd Rejonowy w Olecku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi 

księgę wieczystą nr OL1C/00018044/0, w celu regulacji stanu prawnego ww. działek,  

tj. pod drogę powiatową nr 1815N. 

 

Wiceprzewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Zarządu 

Powiatu. 

 

Pytań nie zgłoszono.  

Wiceprzewodniczący przeprowadził głosowanie.  

 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie nabycie przez 

Powiat Gołdapski niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własności osób 

fizycznych, położonej w obrębie Żabin gmina Banie Mazurskie przeznaczonej pod drogę 

powiatową 

 

Ad. 5b 

Wicestarosta Gołdapski Pan Andrzej Ciołek przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu  

w sprawie udzielenia upoważnienia Członkom Zarządu: Andrzejowi Ciołkowi- Wicestaroście 

Gołdapskiemu oraz Grażynie Barbarze Sendzie- Członkowi Zarządu do podpisania porozumień 

dotacyjnych, realizacji i rozliczenia projektów „ON,TY I JA – RAZEM BEZPIECZNIEJ  

W POWIECIE GOŁDAPSKIM” oraz „Bądź uważnym i bezpiecznym 

pieszym”   dofinansowanych w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości  

i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022- 2024” 

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

Wicestarosta Gołdapski Pan Andrzej Ciołek poinformował, że 14 września 2022 r.  

w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie zostały złożone wnioski  

o dofinansowanie projektów „ON,TY I JA – RAZEM BEZPIECZNIEJ W POWIECIE 

GOŁDAPSKIM” oraz „Bądź uważnym i bezpiecznym pieszym”  dofinansowanych w ramach 

rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem 

bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022- 2024”. Wnioski złożone przez Powiat 

przeszły dwuetapową weryfikację i zostały pozytywnie ocenione w  Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i Administracji. „ON,TY I JA – RAZEM BEZPIECZNIEJ W POWIECIE 

GOŁDAPSKIM”. Wartość całkowita projektu: 117 720,00 zł. Kwota dotacji: 93 200,00 zł. 

Wkład własny niefinansowy: 24 520,00 zł „Bądź uważnym i bezpiecznym pieszym”.  

Wartość całkowita projektu: 105 150,00 zł. Kwota dotacji: 97 600,00 zł. Wkład własny 
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niefinansowy: 7 550,00 zł. W związku z powyższym udzielenie upoważnienia Członkom 

Zarządu Powiatu jest niezbędne do podpisania porozumień dotacyjnych, realizacji i rozliczenia 

projektów.  

 

Wiceprzewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Zarządu 

Powiatu. 

 

Pytań nie zgłoszono.  

Wiceprzewodniczący przeprowadził głosowanie.  

 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia 

upoważnienia Członkom Zarządu: Andrzejowi Ciołkowi- Wicestaroście Gołdapskiemu  

oraz Grażynie Barbarze Sendzie- Członkowi Zarządu do podpisania porozumień 

dotacyjnych, realizacji i rozliczenia projektów „ON,TY I JA – RAZEM BEZPIECZNIEJ 

W POWIECIE GOŁDAPSKIM” oraz „Bądź uważnym i bezpiecznym 

pieszym”   dofinansowanych w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości 

i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata  

2022- 2024”. 

 

Ad 6a 

W zastępstwie dyrektora Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi projekt uchwały 

Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania   

w 2022 roku przedstawiła Gówna Księgowa Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi 

Pani Anna Chalecka  /projekt uchwały Rady Powiatu  w załączeniu – zał. nr  8 do protokołu/. 

Główna Księgowa Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Anna Chalecka 

poinformowała, że pismem z dnia 29.09.2022r. znak AF-722-1-8/AL/22 Powiatowy Urząd 

Pracy w Gołdapi poinformował, iż w związku z brakiem wniosków na zwrot kosztów 

wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej w ramach rehabilitacji zawodowej 

pozostają niewykorzystane środki w kwocie 40.000,00zł. Ponadto pozostają wolne środki                              

po rozliczeniu poniższych zadań dotyczących rehabilitacji społecznej tj.: uczestnictwa osób 

niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych - 6.086,00zł, likwidacji 

barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych - 10,80zł,  likwidacji barier  

w komunikowaniu się dla osób niepełnosprawnych - 600,00zł,  zaopatrzenia w sprzęt 

rehabilitacyjny – 3.430,00zł, organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 
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niepełnosprawnych – 1.798,00zł, likwidacji barier technicznych dla osób niepełnosprawnych – 

8.750,00zł. Po analizie zgłaszanych potrzeb osób niepełnosprawnych oraz pozytywnej opinii 

Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, proponuje się wolne środki  

w łącznej kwocie 60.674,80zł przeznaczyć na dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty 

ortopedyczne i środki pomocnicze. Przesunięcie środków finansowych na powyższe zadanie 

jest zasadne i wynika z racjonalnego gospodarowania środkami PFRON.  

 

Wiceprzewodnicząca zapytał, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady 

Powiatu. 

 

Pytań nie zgłoszono. 

Wiceprzewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Rady Powiatu zmieniająca uchwałę  

w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania  w 2022 roku. 

 

Ad 6b 

Główny specjalista ds. edukacji  Pani Agnieszka Wojtala przedstawiła projekt uchwały Rady 

Powiatu w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach  

i placówkach prowadzonych przez powiat gołdapski w roku szkolnym 2021/2022 /projekt 

uchwały Rady Powiatu  w załączeniu – zał. nr  9 do protokołu/. 

Główny specjalista ds. edukacji  Pani Agnieszka Wojtala poinformowała, że raport o stanie 

realizacji zadań oświatowych w powiecie gołdapskim w roku szkolnym 2021/2022 został 

opracowany na podstawie art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2017 r. Prawo oświatowe  

w oparciu o dane uzyskane z Systemu Informacji Oświatowej, Centralnej i Okręgowej Komisji 

Egzaminacyjnej, sprawozdań szkół i placówek oraz opracowań własnych pracownika  

ds. edukacji w Starostwie Powiatowym w Gołdapi. W raporcie przedstawiono szczegółowe 

dane  statystyczne, wykonanie zadań oświatowych przez szkoły i placówki, dla których 

organem prowadzącym jest powiat gołdapski oraz informacje o szkołach niepublicznych.  

Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 października,  

przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie 

realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach: 

egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego, z uwzględnieniem 

działań podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi 
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potrzebami edukacyjnymi, w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań 

własnych jednostki samorządu terytorialnego; nadzoru pedagogicznego sprawowanego  

przez kuratora oświaty lub właściwego ministra w szkołach i placówkach tych typów  

i rodzajów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu 

terytorialnego. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.  

 

Wiceprzewodnicząca zapytał, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady 

Powiatu. 

 

Pytań nie zgłoszono. 

Wiceprzewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Rady Powiatu w sprawie przyjęcia 

informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach prowadzonych 

przez powiat gołdapski w roku szkolnym 2021/2022. 

 

Ad 6c 

Wicestarosta Gołdapski Pani Andrzej Ciołek przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu  

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Program współpracy powiatu gołdapskiego  

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

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie", na rok 2023 /projekt uchwały Rady Powiatu   

w załączeniu – zał. nr  10 do protokołu/. 

Wicestarosta Gołdapski Pani Andrzej Ciołek poinformowała, że zmianie ulega § 9 przyjętego 

„Programu współpracy powiatu gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi  

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i wolontariacie, na rok 2023.” Program współpracy został przyjęty uchwałą nr LVII/268/2022 

Rady Powiatu w Gołdapi w dniu 30.08.2022 r. Zmiana §9 jest realizowana zgodnie  

z wytycznymi Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.  

 

Wiceprzewodnicząca zapytał, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady 

Powiatu. 

 

Członek Zarządu Pani  Grażyna Senda stwierdziła, że zapis nie jest precyzyjne, ponieważ nikt 

się nie zgłosił na  konsultacje, więc tych konsultacji nie było a z zapisu, że konsultacje  

się odbyły.  
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Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek poinformował, że według Wojewody taki punkt powinien się 

znaleźć w uchwale, natomiast to jest przybliżenie tylko tego, że były dane możliwości 

konsultacyjne a to, że nikt się nie zgłosił to urzędniczo i tak trzeba było dać możliwość.   

 

Członek Zarządu Pani Grażyna Senda odpowiedziała, że uważa, że to powinno być  

w inny sposób sformułowane, że nikt się nie zgłosił w ramach prowadzonych konsultacji.  

 

Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek poinformował, że w spotkaniu nie wzięło udziału 

przedstawiciele organizacji pozarządowych  podmiotu wymienionych i tym samym podczas 

spotkania nie zostały zgłoszone żadne uwagi do konsultowanego dokumentu. 

 

Członek Zarządu Pani Grażyna Senda stwierdziła, że wygląda to tak, że na spotkaniu były 

osoby i nikt nie wnosił żadnych uwag.  

 

Wicestarosta Pan Wicestarosta Andrzej Ciołek poinformował, że w spotkaniu wzięli udział 

urzędnicy i jeżeli nikt się nie zgłasza a jest przedstawiciel Starostwa to taki zapis musi być,  

że na tym spotkaniu nie zgłoszono niczego bo nie było ludzi, natomiast była oferta spotkania  

i te spotkanie się odbyło.  

 

Członek Zarządu Pan Stanisław Wójtowicz twierdzi, że jedna osoba była na tym spotkaniu.  

Tak jak jest w statucie Sołtysa, jeśli nikt nie przychodzi na spotkanie Sołtys sam podejmuje 

uchwałę. 

 

Członek Zarządu Pani Grażyna Senda uważa, że powinno być napisane, że konsultacje się nie 

odbyły. 

 

Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek odpowiedział, że nie można tak napisać,  

że konsultacje się nie odbyły bo wtedy by nie wyczerpywało znamion ustawowych. Trzeba dać 

możliwość przeprowadzenia konsultacji, ogłosić je i zorganizować im spotkanie a jeżeli nikt 

nie przyjdzie na spotkanie to wyczerpuje znamiona. 

 

Członek Zarządu Pani Grażyna poinformowała, że trzeba było zaznaczyć, że nikt nie był 

zainteresowany spotkaniami.  
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Wicestarosta Pan  Andrzej Ciołek poinformował, że samo to, że w spotkaniu nie wzięli udział 

przedstawiciele organizacji pozarządowych i zadał pytanie czy przybliżyć brzmienie, ale jest 

one takie same jak program współpracy i Wojewoda chce, aby było to zawarte w uchwale.  

 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Wiceprzewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Rady Powiatu zmieniająca uchwałę  

w sprawie przyjęcia „Program współpracy powiatu gołdapskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3. ustawy o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie", na rok 2023. 

 

Ad 6d 

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  11 do protokołu/. 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że zgodnie z art. 229 ustawy  

o finansach publicznych wartości przyjęte wieloletniej prognozie finansowej i budżecie 

jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku 

budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu 

terytorialnego. W wieloletniej prognozie finansowej oraz w wykazie przedsięwzięć urealniono 

poszczególne wartości zgodnie z uchwałą w sprawie zmian budżetu w 2022 r. Zaktualizowano 

dane uzupełniające. W związku z powyższym dokonano następujących zmian w przyjętych 

wartościach do Wieloletniej prognozy finansowej: Zwiększono plan dochodów budżetu powiatu 

w 2022 roku o kwotę 6 038 821,86 zł. Po zmianach dochody budżetu powiatu wynoszą 

49 549 820,36  zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 43 300 745,16  zł, dochody majątkowe w 

wysokości 6 249 075,20  zł. Zwiększono plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 2 481 135,28 

zł. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą 50 629 410,01 zł, z tego: wydatki bieżące  

w wysokości 40 859 928,80 zł, wydatki majątkowe w wysokości 9 769 481,21 zł. Wynik budżetu 

w roku 2022 zamknął się deficytem w wysokości 1 079 589,65 zł – zmniejszenie  

o 3 557 686,58 zł. Deficyt budżetu powiatu w  wysokości  1 079 589,65 zł zostanie pokryty 

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  

w wysokości 1 079 589,65 zł. Przychody budżetu po zmianie wynoszą 2 219 589,65 zł.  
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Są to  niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy  

o finansach publicznych tj. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 

1 909 652,45 zł  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 

309 937,20 zł. Rozchody budżetu w 2022 r. wynoszą 1 140 000,00 i zostaną przeznaczone  

na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek  

oraz emitowanych papierów wartościowych. Wieloletnia prognoza finansowa odzwierciedla 

aktualny stan budżetu powiatu po dokonanych zmianach. Powiat Gołdapski spełnia warunek  

z art.243 ustawy o finansach publicznych.  

  

Wiceprzewodnicząca zapytał, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady 

Powiatu. 

 

Pytań nie zgłoszono. 

Wiceprzewodnicząca przeprowadził głosowanie. 

 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Rady Powiatu w sprawie zmian Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2022-2037. 

 

Ad 6e 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu 

w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2022 /projekt uchwały Rady Powiatu  w załączeniu – zał. 

 nr 12 do protokołu/. 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że dochody Starostwa 

Powiatowego w Gołdapi w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” oraz 

w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” proponuje się zwiększenie planu 

w  kwocie ogółem 3 527,00 zł, zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 

310/2022 z dnia 30 września 2022 r. W rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej 

Straży Pożarnej” proponuje się przesunięcie środków w ramach posiadanego planu 

finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne 

i ochrona przeciwpożarowa” rozdział 75495 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie 

planu dochodów o kwotę per saldo 229 753,00 zł w tym: środki pochodzące z Funduszu 

Pomocy na transport do miejsc zakwaterowania, opieki medycznej z przeznaczeniem  

dla KP PSP w Gołdapi w kwocie 8 953,00 zł oraz  środki w kwocie 30 000,00 zł – zadania 

własne - przyznane środki z FW PSP przeznaczone są na realizację zadania pn. „Pokrycie 
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kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej,  

a także na zakup niezbędnych na ich potrzeby towarów i usług”.  Środki pochodzą  

z wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSP woj. warmińsko-mazurskiego oraz środki 

pozyskane zgodnie z otrzymanym pismem ZK-III-68.1.6.2022 Wojewody Warmińsko-

Mazurskiego z dnia 5 października 2022 roku z przeznaczeniem na realizację Programu 

ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława 

Stasiaka na lata 2020-2022 na cele szczegółowe: cel szczegółowy nr 1 – Wzmocnienie 

bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia 

lokalnych systemów bezpieczeństwa – projekt pn. : „Bądź uważnym i bezpiecznym pieszym” 

–  wartość ogółem  projektu 105 150,00 zł w tym: dofinansowanie -  97 600,00zł, wkład własny 

niefinansowy - 7 550,00 zł. Cel szczegółowy nr 2 – Podnoszenie świadomości na temat 

społecznych zagrożeń bezpieczeństwa  w wymiarze lokalnym i skutecznych metod  

ich zapobiegania – projekt pn. : „ON TY I JA – RAZEM BEZPIECZNIEJ W POWIECIE 

GOŁDAPSKIM” –  wartość ogółem  projektu 117 720,00 zł w tym: dofinansowanie -  

93 200,00 zł, wkład własny niefinansowy – 24 520,00 zł. Ponadto proponuje się wprowadzenia 

zmian w planie dochodów pomiędzy poszczególnymi paragrafami w związku z koniecznością 

dostosowania planu do zmian wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia  

15 lipca 2022 roku,  zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji 

dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów. W rozdziale 75622 ,,Udziały powiatów  

w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” proponuje się zwiększenie planu 

finansowego dochodów o kwotę 6 076 607,20 w związku z pismem od Ministra Finansów  

z dnia 30.09.2022 r. o przyznaniu dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału  

we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. W rozdziale 75814 „Różne 

rozliczenia finansowe ” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 8 617,00 zł  

w związku z przekazaniem przez Ministra Finansów środków z Funduszu Pomocy na rzecz 

pomocy obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe. W rozdziale 80153 

„Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów 

edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” dokonuje się zwiększenia planu finansowego 

dochodów o kwotę 744,44 zł w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 

297/2022 z dnia 28 września 2022 roku. W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje 

się zmniejszenie planu finansowego dochodów o kwotę per saldo 168 537,97 zł w związku  

z koniecznością dostosowania planu do wysokości środków przekazanych w roku 2022  

na realizację projektów: - projekt „Szkoła XXI wieku – nowe technologie w edukacji” 

realizacja LO - o kwotę 17 072,40 zł - projekt „Gołdap w Europie” realizacja ZSZ - o kwotę 

125 078,95 zł  - projekt „Uczymy się w Europie” realizacja ZSZ - o kwotę 61 386,62 zł 
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Jednocześnie zostają zabezpieczone środki w związku otrzymaną od Ministra Edukacji i Nauki 

dotacją na realizację wycieczek uczniowskich o charakterze edukacyjno - patriotycznym  

z programu „Poznaj Polskę”. W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” proponuje  

się zmniejszenie w ramach planu dochodów o kwotę 70 950,13 zł w związku z koniecznością 

dostosowania planu do wysokości środków przekazanych w roku 2022 na realizację projektu 

„Moja działalność gospodarcza”. W rozdziale 85508 „ Rodziny zastępcze” proponuje się 

zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.360,00 zł w związku z otrzymanymi środkami  

z rozliczeń porozumień na 2022 r. Zwiększenie jest spowodowane zwiększoną liczą dzieci 

umieszczonych w powiecie gołdapskim z powiatu węgorzewskiego. W rozdziale 85510 „ 

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” proponuje się zmniejszenie planu 

finansowego dochodów o kwotę 71.455,00 zł , w związku z niewykonanymi środkami  

z rozliczeń porozumień. Zmniejszenie jest spowodowane tym, iż zmniejszyła się liczba dzieci 

za które była ponoszona odpłatność przez inne powiaty. Zespół  Placówek Edukacyjno-

Wychowawczych w Gołdapi. W rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne”, proponuje się 

zwiększenie planu dochodów o kwotę 8.082,00 zł  w związku z podpisaną umową 

dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 

ramach sportu, kultury, rekreacji i turystyki. 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 1.522,00 zł  

z tytułu wpłat dzieci za wyżywienie. W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-

wychowawcze” proponuje się zwiększenie planu dochodów jednostki o kwotę 6.075,00  

w związku z podpisaną umową z Polską Akcją Humanitarną w Warszawie na finansowanie 

dożywiania dzieci w szkołach.  Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi w rozdziale 80120 „Licea 

Ogólnokształcące” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 1,32 zł w związku  

z pozyskanymi środkami z tytułu odsetek bankowych. W rozdziale 80195 „Pozostała 

działalność” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.036,00 zł w związku  

z deklarowanym finansowym wkładem własnym na przedsięwzięcie Ministra Edukacji i nauki 

pn. „Poznaj Polskę”. Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi. W rozdziale 80195 „Pozostała 

działalność” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 10 440,00zł w związku  

z organizowanymi wycieczkami w ramach zadania „Poznaj Polskę”. Jest to wkład własny 

wnoszony przez rodziców dzieci biorących udział w wycieczkach. Plan dochodów budżetu 

powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 6 038 821,86 zł. Wydatki Starostwo Powiatowe  

w Gołdapi w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” oraz w rozdziale 

71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” proponuje się zwiększenie planu w  kwocie 
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ogółem 3 527,00 zł, zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 310/2022 

z dnia 30 września 2022 r. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć w ramach posiadanego planu 

w celu prawidłowej realizacji zadań.  W rozdziale 71095 „Pozostała działalność” dokonuje  

się przesunięcia środków w ramach posiadanych posiadanego planu w celu prawidłowej 

realizacji zadań. W rozdziale 75019 „Rady powiatów”, proponuje się zmiany dotyczące 

przesunięć w ramach posiadanego planu wydatków w celu realizacji bieżących zadań. 

W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe”, proponuje się zwiększenie planu wydatków  

o kwotę 31 500,00 zł na pokrycie kosztów energii. W rozdziale 75495 „Pozostała działalność”  

w związku z otrzymanym pismem ZK-III-68.1.6.2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego  

z dnia 5 października 2022 roku zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 190 800,00 zł  

z przeznaczeniem na realizację Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych 

zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024  

na cele szczegółowe: cel szczegółowy nr 1 – Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach 

publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa 

– projekt pn. : „Bądź uważnym i bezpiecznym pieszym” –  wartość ogółem  projektu 

105 150,00 zł w tym: dofinansowanie -  97 600,00zł, wkład własny niefinansowy - 7 550,00 zł. 

Cel szczegółowy nr 2 – Podnoszenie świadomości na temat społecznych zagrożeń 

bezpieczeństwa  w wymiarze lokalnym i skutecznych metod ich zapobiegania – projekt pn. : 

„ON TY I JA – RAZEM BEZPIECZNIEJ W POWIECIE GOŁDAPSKIM” –  wartość ogółem  

projektu 117 720,00 zł w tym: dofinansowanie -  93 200,00 zł, wkład własny niefinansowy – 

24 520,00 zł. W rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zgodnie z postanowieniami 

Zarządu Powiatu rozwiązuje się częściowo rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki 

jednostek oświatowych tj. na wypłatę nagród z okazji DEN oraz nagrody jubileuszowej  

w kwocie ogółem 19 830,00 zł. Po zmianach rezerwa łącznie wynosi 198 835,00 zł w tym: 

re zerwa ogólna – 0,00 zł, rezerwa celowa  – 198 835,00 zł, z tego: z przeznaczeniem na wydatki 

jednostek  oświatowych, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej  

nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego 

w kwocie 133 835,00 zł, na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 

65 000,00 zł. W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się zwiększenia planu 

wydatków o kwotę per saldo 290 422,84 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia 

wydatków w jednostkach oświatowych w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli  

oraz gratyfikację ekspertów MEiN za przeprowadzenie egzaminów nauczycieli. Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi w rozdziale 85218 „Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie” proponuje zwiększenie planu wydatków o kwotę 12 755,00 w związku  

ze zwiększeniem wydatków na zakup środków i wyposażenia. W rozdziale 85324 „Państwowy 
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Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” proponuje się zmniejszenie planu wydatków 

o kwotę 4 855,00 zł w związku z przeliczeniem potrzeb na 2022r. W rozdziale 85508 „Rodzina 

– rodziny zastępcze” proponuje się zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 132 300,00 zł  

w związku ze zmniejszeniem liczby dzieci pochodzących z powiatu gołdapskiego 

umieszczonych w pieczy zastępczej poza powiatem. W rozdziale 85510 „Działalność placówek 

opiekuńczo wychowawczych” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 34 372,00 

zł w związku z zabezpieczeniem środków na umieszczenie dzieci w placówce opiekuńczo-

wychowawczej na terenie innego powiatu. Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi  w rozdziale 

80120 „Licea Ogólnokształcące” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 

167.413,00 zł w tym: - 3.500,00 zł Nagroda Starosty, - 160.000,00 zł zadanie inwestycyjne 

pn.”Roboty remontowo –budowlane na sali gimnastycznej”, - 3.913,00 zł pomoc zdrowotna 

dla nauczycieli. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć w ramach posiadanego planu wydatków 

w celu realizacji bieżących zadań. W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się 

zwiększenie planu wydatków o kwotę 35.962,00 w tym: - 3.926,00 zł środki z Funduszu 

Pomocowego na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich,  

- 32.036,00 zł w ramach przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn.”Poznaj Polskę”. 

Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć w ramach posiadanego planu wydatków w celu realizacji 

bieżących zadań. Zespół  Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi w rozdziale 

80102”Szkoły podstawowe specjalne”, proponuje się zwiększenie planu wydatków jednostki 

na ogólną  kwotę 524.862,00 zł w tym: na wypłatę pomocy zdrowotnej nauczycieli, na wypłatę 

wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracownikom placówki, w związku z podpisaną 

umową na dofinansowania projektu pn. „Aktywnie z przygodą” ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach sportu, kultury, rekreacji  

i turystyki. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć w ramach posiadanego planu wydatków  

w tym zabezpieczenie wkładu własnego na pomoce dydaktyczne w ramach Rządowego 

Programu na lata 2022 – 2024 – „Aktywna Tablica”. W rozdziale 80134 „Szkoły zawodowe 

specjalne”  proponuje się zwiększenie planu wydatków  jednostki na ogólną kwotę  89.228,00 

zł  w tym: na wypłatę pomocy zdrowotnej nauczycieli, na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych 

od wynagrodzeń pracownikom placówki. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć w ramach 

posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadania. W rozdziale 80146 

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zmiany dotyczą przesunięć w ramach posiadanego 

planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadania. 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 jednostki na ogólną 
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kwotę 69.297,00 zł  w tym: na wypłatę pomocy zdrowotnej nauczycieli, na wypłatę 

wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracownikom placówki. Pozostałe zmiany 

dotyczą przesunięć w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji 

zadania. W rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu  

do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”  proponuje  

się  zwiększenia planu wydatków zgodnie z pismem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego  

FK.297/2022 z dnia 28.09.2022 roku na kwotę 744,44 zł. Środki zostaną przeznaczone na zakup 

podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. W rozdziale 85403 

„Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” proponuje się zwiększenie planu wydatków 

jednostki na ogólną  kwotę 37.440,00  w tym: na wypłatę pomocy zdrowotnej nauczycieli,  

na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracownikom placówki . W związku 

z podpisaną umową z Polską Akcją Humanitarną w Warszawie finansowanie dożywiania dzieci 

w szkołach. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć w ramach posiadanego planu finansowego w 

celu prawidłowej realizacji zadania.  W rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” proponuje 

się zwiększenie planu wydatków jednostki na ogólną  kwotę 9.581,00  w tym: na wypłatę 

pomocy zdrowotnej nauczycieli, na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 

pracownikom placówki . Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi w rozdziale 80115 „Technika” 

proponuje się zwiększenie środków o kwotę 728 096 zł, w tym:  o kwotę 7 910,00 zł w celu 

wypłaty pomocy zdrowotnej dla emerytów i nauczycieli, o kwotę 3 500,00 zł pochodzącą  

z rezerwy oświatowej w związku z planowanym przyznaniem Nagrody Starosty z okazji Dnia 

Edukacji Narodowej, o kwotę 571 653,00 zł w celu zabezpieczenia płatności wynagrodzeń 

nauczycieli oraz składek ZUS, o kwotę 145 033,00 zł w celu zabezpieczenia wykonania zaleceń 

pokontrolnych zgodnie z Decyzją HDiM.9020.1.2.2022. na zadanie pn.: „Modernizacja sali 

gimnastycznej w budynku nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych” ,  oraz na remont schodów 

wejściowych do budynku nr 3, zakup ławek i krzeseł oraz na wymianę stolarki drzwiowej.  

W rozdziale 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 

nauki…” proponuje się przesunięcie środków w ramach posiadanego planu finansowego.  

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie środków o kwotę  

35 131,00 zł na pokrycie wydatków zajęć z uczniami pochodzących z Ukrainy finansowanych 

z Funduszu Pomocowego oraz koniecznością zabezpieczenia środków w związku  

z pozyskaniem dofinansowania z Ministerstwa Edukacji i Nauki na zadanie pod nazwą „Poznaj 

Polskę”. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć w ramach posiadanego planu projektu ,,Uczymy 

się w Europie” w celu prawidłowej realizacji zadań. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna 

w Gołdapi w rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie  

specjalistyczne” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 38 936,00 zł w związku 
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z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i fundusz zdrowotny nauczycieli 

oraz nagrody jubileuszowe administracji. Powiatowy Urząd Pracy w rozdziale 85333 

„Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę  

19 900,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na energię cieplną Pozostałe 

zmiany dotyczą przesunięć w ramach posiadanego planu wydatków w celu realizacji bieżących 

zadań. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w rozdział 75495 „Pozostała 

działalność” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 38 953,00 zł w tym:  Środki 

w kwocie 8 953,00 zł pochodzą z Funduszu Pomocy na transport do miejsc zakwaterowania, 

opieki medycznej z przeznaczeniem dla KP PSP i wpłynęły na konto bankowe Starostwa 

Powiatowego w Gołdapi. Pismem WF.0341.44.2022.4 Warmińsko-Mazurski Komendant 

Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej zwrócił się z prośbą do Wojewody Warmińsko-

Mazurskiego o zwiększenie planu wydatków na 2022 r. dla Komend Powiatowych/Miejskich 

PSP  z przeznaczeniem na refinansowanie oraz zakup materiałów pędnych i smarów  

do samochodów służbowych w związku z realizacją zadania polegającego na zapewnieniu 

transportu do miejsc zakwaterowania, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy z 12 marca 

2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy.  Środki w kwocie 30 000,00 zł w ramach zadania 

własnego to przyznane środki z FW PSP przeznaczone są na realizację zadania pn. „Pokrycie 

kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej,  

a także na zakup niezbędnych na ich potrzeby towarów i usług”.  Środki pochodzą  

z wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSP woj. warmińsko-mazurskiego. Pozostałe zmiany 

dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej 

realizacji zadań. Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi w rozdziale 60014 „Drogi publiczne 

powiatowe ” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 280 300,00 zł w związku  

z koniecznością zabezpieczenia środków na : 181 200,00 zł  - wykonanie mieszanki piaskowo-

solnej do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym od 01.11.2022 roku do 31.03.2023 

roku,   86 000,00 zł – zakup oleju napędowego zimowego  – 5 000,00 litrów z zakupem  

i wykorzystaniem w 2022 roku oraz 5000 litrów z zakupem na koniec 2022 roku  

i wykorzystaniem w 2023 roku, 12 000,00 zł – zakup części zamiennych, 1 100,00 zł – opłatę 

roczną z tytułu użytkowania gruntów pod wodami: Użytkowanie - 2 przepusty  na rzece Alina 

na powierzchni 30,00m²  w ciągu drogi powiatowej nr 1790N (dz.nr.48/2 - obręb Kowalki, 

gmina Gołdap, dz. nr 48/4 -obręb Kowalki, gmina Gołdap  ) – umowa nr 158T/2022  

z dnia 22.09.2022 roku. Użytkowanie - przyczółki mostu  na rzece Dzięgielka na powierzchni 

30,00m²  w ciągu drogi powiatowej nr 1794N (dz.nr.130/2 - obręb Pogorzel, gmina Gołdap ) - 

umowa nr 159T/2022 z dnia 22.09.2022 roku. Użytkowanie - przepust na rzece Irka   

na powierzchni 9,00m²  w ciągu drogi powiatowej nr 1815N (dz.nr.213/2 - obręb Żabin, gmina 



  

16 

 

Banie Mazurskie  umowa nr 160T/2022 z dnia 22.09.2022 roku. W rozdziale 75020 „Starostwa 

powiatowe” proponuje się dokonanie zmniejszenia  środków finansowych o kwotę per saldo 

1 100,00 zł według poniższych wskazań : zmniejszenie o kwotę 6 800,00 zł, zwiększenie  

o kwotę 6 800,00  - w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na  wypłatę 

wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla 2 pracowników po ustaniu okresu zatrudnienia   

w ramach robót publicznych, zmniejszenie o kwotę 1 100,00 zł. Plan wydatków budżetu 

powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 2 481 135,28 zł. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 

6 038 821,86 zł  i po zmianach wynosi 49 549 820,36 zł. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 

2 481 135,28 zł  i po zmianach wynosi 50 629 410,01 zł. Deficyt budżetu wynosi  

1 079 589,65 zł. Przychody wynoszą 2 219 589,65 zł. Rozchody 1 140 000,00 zł. 

 

Wiceprzewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Zarządu  

Powiatu? 

 

Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek poinformował, że interesująca jest ta dotacja 6 milionów  

i uważa, że w pewien sposób poprawi to kondycje, ale nie uczyni jej super-komfortowo. 

Natomiast pozwoli na zrealizowanie tych najpilniejszych potrzeb z punktu widzenia Powiatu. 

 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Wiceprzewodniczący y przeprowadził głosowanie. 

 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu 

powiatu w roku 2022.  

 

Ad. 7  

Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek przedstawiał informację o podróżach do Olsztyna w ciągu 

ostatnich dwóch dni. Poinformowała, że w poniedziałek odbyło się szkolenie organizowane 

przez Wojewódzki Urząd Pracy poświęcone wpływie pandemii na zachowanie depresyjne  

i wypalenie zawodowe zarówno u dorosłych jak i u dzieci. Spotkanie mówiące o perspektywie 

co będzie się działo ze społeczeństwem do 30 i 50 roku. Twierdzi, że będzie wiele pracy  

w zakresie poprawy tego obszaru, ponieważ kondycja fizyczna naszego społeczeństwa nie jest 

dobra. Został również przedstawiony nowy Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu pracy, którym 

została Pani Bożena Piątek. Wicestarosta wykorzystał ten obszar i drugi na spotkanie  

z Marszałkiem i Wicemarszałkiem województwa w zakresie omówienia spraw dotyczących 

DK 651 oraz ustalił wizytę z Wojewodą w sprawie przekazania karetki w Goldemice i termin 
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jest ustalony na 24 na godzinę 13. W spotkaniu weźmie udział także Pan Poseł Wojciech 

Kossakowski. Andrzej Ciołek poinformował o podróży do Olsztyna w ciągu ostatnich dwóch 

dni. W poniedziałek odbyło się szkolenie organizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy 

poświęcone wpływie pandemii na zachowanie depresyjne i wypalenie zawodowe zarówno  

u dorosłych jak i u dzieci. Spotkanie mówiące o perspektywie co będzie się działo  

ze społeczeństwem do 30 i 50 roku. Będzie wiele pracy w zakresie poprawy tego obszaru, 

ponieważ kondycja fizyczna naszego społeczeństwa nie jest dobra. Został również 

przedstawiony nowy Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu pracy, którym została Pani Bożena 

Piątek. Wicestarosta wykorzystał ten obszar i drugi na spotkanie z Marszałkiem  

i Wicemarszałkiem województwa w zakresie omówienia spraw dotyczących DK 651  

oraz ustalił wizytę z Wojewodą w sprawie przekazania karetki w Goldemice i termin jest 

ustalony na 24 na godzinę 13. W spotkaniu weźmie udział także Pan Poseł Wojciech 

Kossakowski.  

 

Ad. 8 

Wolnych wniosków nie zgłoszono. 

 

Ad. 9 

Wiceprzewodniczący Zarządu podziękował Członkom Zarządu za pracę. Zamknął CXXV 

(125) posiedzenie Zarządu Powiatu .     
 

Na tym protokół zakończono. 

Protokół składa się z 17 stron kolejno ponumerowanych. 

 

 

       STAROSTA  

 

                   Marzanna Marianna  

             Wardziejewska 

 

Członkowie Zarządu: 

1. Andrzej Ciołek………………………………………….. 

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

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

 

 

 

 

 

Protokołowała: Monika Bruszewska 19.10.2022 r. 


