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Protokół z CXXVI (126) posiedzenia 

Zarządu Powiatu w Gołdapi. 

w dniu 27 października 2022 roku 

  godz. 0800- 0855 

Ad. 1  

Starosta stwierdziła quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji 

– 3 członków zarządu /lista obecności w załączeniu – zał. nr 1 do protokołu/, otworzyła CXXVI (126) 

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

 

Przewodnicząca przeszła do realizacji kolejnego punktu.  

 

Ad. 2 

Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej Pani Agnieszka Iwanowska przedstawiła wniosek  

w sprawie zmian w Umowie Nr PS/11/2007 z dnia 29 marca 2007 r. o finansowanie kosztów 

działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gołdapi w części nieobjętej dofinansowaniem 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z podwyższeniem 

wskaźnika T algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom Wojewódzkim  

i Powiatowym /wniosek w załączeniu- zał. nr 3 do protokołu/. 

Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej Pani Agnieszka Iwanowska poinformowała,  

że w  związku ze zmianą §5 ust. 4 pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 

r. w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim  

i powiatowym składam wniosek o wprowadzenie w Umowie Nr PS/11/2007 z dnia 29 marca 

2007 r. o finansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gołdapi w części 

nieobjętej dofinansowaniem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

następujących zmian w §3 ust. 1, który otrzymałby brzmienie: „1. Strony ustalają koszt rocznej 

działalności Warsztatu w roku 2022  – w wysokości 1 438 666,67 zł. W latach następnych koszt 

rocznej działalności Warsztatu będzie przedstawiał się następująco: - w roku 2023 –  

w wysokości 1 538 666,67 zł. - w roku 2024 – w wysokości 1 638 666,67 zł, - w roku 2025 –  

w wysokości 1 73 666,67 zł. 

 

Przewodnicząca zapytała czy są pytania do przedstawionego wniosku.  

 

Pytań nie zgłoszono.  

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie.  
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Zarząd Powiatu jednogłośnie rozpatrzył wniosek w sprawie zmian w Umowie  

Nr PS/11/2007 z dnia 29 marca 2007 r. o finansowanie kosztów działalności Warsztatu 

Terapii Zajęciowej w Gołdapi w części nieobjętej dofinansowaniem Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z podwyższeniem wskaźnika 

T algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom Wojewódzkim  

i Powiatowym. 

 

Ad. 3 

Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej Pani Agnieszka Iwanowska przedstawiła wniosek  

w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej  

w Gołdapi na 2023 r. /preliminarz  w załączeniu- zał. nr  4 do protokołu/. 

Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej Pani Agnieszka Iwanowska, , że zgodnie z art.  

10b ust. 2 i 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej  

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych koszty utworzenia, działalności i wynikające  

ze zwiększenia liczby uczestników warsztatu są współfinansowane ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Koszty działalności warsztatu  

są finansowane ze środków samorządu powiatowego w wysokości co najmniej 10% tych 

kosztów. Zgodnie z §3 ust. 4 umowy nr PS/11/2007 z dnia 29 marca 2007 r. o finansowanie 

kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gołdapi w części nieobjętej 

dofinansowaniem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zawartej 

między Powiatem Gołdapskim, a Caritas Diecezji Ełckiej, kierownik WTZ zobowiązany  

jest przedstawiać Zarządowi Powiatu corocznie do zatwierdzenia preliminarz kosztów  

na przyszły rok – preliminarz w załączeniu. Preliminarz na 2023 rok przewiduje 

dofinansowanie z budżetu powiatu w kwocie 153 866,67 zł, co stanowi 10% całkowitych 

kosztów działalności WTZ w Gołdapi. Kwota została wyliczona zgodnie z algorytmem 

wskazanym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 października 2022 r. zmieniającym 

rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym. 

 

Przewodnicząca zapytała czy są pytania do przedstawionego wniosku.  

 

Pytań nie zgłoszono.  

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie.  
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Zarząd Powiatu jednogłośnie rozpatrzył wniosek w sprawie zatwierdzenia preliminarza 

kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gołdapi na 2023 r. 

 

Ad. 4 

Wicestarosta Gołdapski Pan Andrzej Ciołek przedstawił wniosek w sprawie ogłoszenia 

„Otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu 

nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na 

terenie powiatu gołdapskiego w 2023 roku” /wniosek w załączeniu- zał. nr  4 do protokołu/. 

Wicestarosta Gołdapski Pan Andrzej Ciołek poinformowała, że Zarząd Powiatu w Gołdapi 

ogłasza „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia 

punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego na terenie powiatu gołdapskiego w 2023 roku. Konkurs ma na celu wyłonienie 

organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, która będzie 

prowadziła w Powiecie Gołdapskim punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz realizowała 

zadnia z zakresu poradnictwa obywatelskiego. Na realizację zadania przeznacza się kwotę  

64 020,00 zł brutto rocznie. 

 

Przewodnicząca zapytała czy są pytania do przedstawionego wniosku.  

 

Pytań nie zgłoszono.  

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie.  

 

Zarząd Powiatu jednogłośnie rozpatrzył wniosek w sprawie zatwierdzenia preliminarza 

kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gołdapi na 2023 r. 

 

Ad. 5a 

Dyrektor Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień – Kisielewski 

przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia Regulaminu wycinki drzew 

i gospodarki drewnem pozyskanym z wycinki drzew przydrożnych rosnących w pasie 

drogowym dróg powiatowych na terenie powiatu gołdapskiego /projekt uchwały Zarządu Powiatu  

w załączeniu – zał. nr 5 do protokołu/. 

Dyrektor Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień – Kisielewski zwróciła 

się z prośbą o podjęcie uchwały w  sprawie przyjęcia Regulaminu wycinki drzew i gospodarki 

drewnem pozyskanym z wycinki drzew przydrożnych rosnących w pasie drogowym dróg 
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powiatowych na terenie powiatu gołdapskiego. Podjęcie niniejszej uchwały ureguluje kwestie 

gospodarowania drewnem pozyskanym z wycinki drzew, w tym głównie drzew chorych, 

niepełnowartościowych i zagrażających bezpieczeństwu, rosnących w pasie drogowym dróg 

powiatowych na terenie powiatu gołdapskiego. Uchwała pozwoli również dokonać aktualizacji 

cen za sprzedaż pozyskanego drewna. Ostanie ceny ,  przyjęte uchwałą Zarządu Powiatu   

nr 98/2005 z dnia 12 października 2005 roku obowiązują do dzisiaj  od 17 lat nie były 

zmieniane).  

 

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Zarządu  

Powiatu? 

 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia 

Regulaminu wycinki drzew i gospodarki drewnem pozyskanym z wycinki drzew 

przydrożnych rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie powiatu 

gołdapskiego. 

 

Ad 5b 

Dyrektor Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień – Kisielewski 

przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie uchylenia Uchwały Nr 99/2020 

Zarządu Powiatu z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie upoważnienia pracownika  

Zarządu dróg Powiatowych w Gołdapi w zakresie zastępstwa w czasie nieobecności /projekt 

uchwały Zarządu Powiatu w załączeniu – zał. nr 6 do protokołu/. 

Dyrektor Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień – Kisielewski 

poinformowała, że w zakresie zastępstwa w czasie nieobecności Dyrektora w celu zapewnienia 

prawidłowego funkcjonowania jednostki wyznaczona i upoważniona  zostanie inna osoba. 

 

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Zarządu  

Powiatu? 

 

Pracownik Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pan Szymon Buczyński podziękował  

za udzielenie mu głosu i poinformował, że chciałby wyjaśnić dlaczego złożył taki wniosek,  

że uchwała ma być dla niego uchylona dotycząca zastępowania Pani Dyrektor w czasie 
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nieobecności i dowiedział się tego w okolicy 21-22 dnia wczorajszego i to ze strony Starostwa 

Powiatowego w Gołdapi. Uważa, że taka informacja o tym, że Pani Dyrektor podjęła  

taką decyzje i chce dla niego uchylić takie upoważnienie i wyznaczyć nowego pracownika  

do zastępowania to powinna przeprowadzić z nim taką osobiście rozmowę w Zarządzie  

Dróg Powiatowym a nie robić to za jego plecami i dlatego ma parę pytać do niej.  

Pierwszy pytanie to dlaczego teraz Pani Dyrektor wnioskuje o u nieważnienie poważnienia  

do zastępowania dyrektora biorąc pod uwagę to, że ma takie upoważnienie od 2 lat od czerwca 

2020 roku. Poinformował, że w czerwcu jak otrzymał takie upoważnienie oznaczało  

to, że otrzymał jakiś kredyt zaufania do jego osoby od Zarządu Powiatu. 

 

Dyrektor Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia- Wrzesień- Kisielewska 

poinformowała, że jeżeli chodzi o pełnomocnictwo to w zeszłym roku w listopadzie  

Pan Szymon przyszedł do niej i powiedział, że nie chce już jej zastępować. Nie ukrywa,  

że spadło to na nią jak grom z jasnego nieba, że to był bardzo mocny strzał w kolano  

i poinformowała wtedy na drugi dzień Panią Starostę bo nie spodziewała się, ze przyjdzie  

do niej pracownik i poinformuje ją, ze nie chce już jej zastępować. Pytała o powody?  

To Pan Szymon poinformował ją, że się z nią nie dogaduje. Takich rozmów było kilka,  

więc poinformowała go, że jeśli nie chce jej zastępować to złoży stosowny wniosek do Zarządu 

Powiatu i uczyniła to akurat teraz. A dlaczego teraz go złożyła? To stwierdziła, że po prostu 

tak to wyszło. Czekała te kilka miesięcy bo myślała, że coś się zmieni a nie zmieniło się nic, 

wręcz relacje się jej pogorszyły bo Panowie zaproponowali, żebyśmy od miesiąca  

byli na Pan, Pani. Nie jest przeciwna, żeby odzywać się do Pana Szymona w kierunku  

Pan czy Pana Łukasza bo była to propozycja od dwóch Panów a nie jej. Przyjęła  

to do wiadomości i stara się do tego stosować. A termin złożenia tej uchwały nie jest żadną 

tajemnicą. Porządek został wczoraj przesłany przez Panią Monikę na ogólną pocztę Zarządu 

Dróg i każdy pracownik korzysta z tej poczty i ma prawo się z tym zapoznać i uważa,  

że ta godzina 22-23 co Pan Szymon wspomina to jest jakieś kuriozum bo to wpłynęło  

w godzinach pracy urzędu i wszyscy pracownicy się z tym zapoznali.  

 

Pracownik Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pan Szymon odpowiedział, że być może,  

że wpłynęło to na ich pocztę oficjalną, która jest ogólnodostępna tylko on na bieżąco jej nie 

przegląda, jeśli zajmuje się innymi sprawami. I była taka rozmowa grudniu tylko Pani Dyrektor 

nie poinformowała do końca o jej treści bo podkreślał o złym traktowaniu go jako pracownika 

i nie będzie tego tolerował bo nie powinna mieć taka sytuacja jaka miała miejsce. Próbował  
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z kolegą prowadzić wielokrotne rozmowy z Panią Dyrektor i też ostatnia rozmowa  

miała miejsce w maju, ale skutków ta rozmowa nie przyniosła bo nic się nie polepszyło,  

więc nie do końca jest prawdą co Pani Dyrektor mówi.  

 

Dyrektor Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia- Wrzesień- Kisielewska 

odpowiedziała, że taka rozmowa miała miejsce ostatnio miesiąc temu ze Starostą i Wicestarostą 

przy jego obecności i Pan Łukasza  zarzucali jej wiele rzeczy o których ona na bieżąco 

informowała Panią Starostę i Wicestarostę i na koniec kwitowała to takimi słowami,  

że ma twardą skórę i jest w stanie wiele wytrzymać i to robi. Cieszy się, że doszło  

do wyjaśnienia sytuacji, która miała miejsce ubiegłej zimy do czego Panowie się przyznali  

i uważa, że od tamtego czasu relacje ich zaczęły się psuć w momencie, gdy  Panowie zrobili 

pewne rzeczy w czasie zimowego dyżuru. I te słowa padły głośno w obecności Wicestarosty 

jak i Pani Starosty z czego się bardzo cieszy i nie uważa, że kogokolwiek źle traktowała  

w Zarządzie dróg bo ma za sobą 20 lat stażu pracy z czego pracowała wcześniej w Zarządzie 

dróg przez 13 lat i nigdy nikt jej nie oskarżał o takie rzeczy jakie teraz zostaje oskarżana przez 

pracownika. Poinformowała, że do zarządu pracy dróg przyszła bo chciała, robi to co lubi  

i doskonale Pan Szymon wie jak mu pomagała jak jej nie było i nigdy nikomu pomocy  

nie odmawiała a rozmowa, która miała miejsce między Panem Wicestarostą, Starostą  

a pracownikami w postaci Pana Szymona i Pana Łukasza w jej obecności uważa, że wiele 

wyjaśniła i otworzyła oczy zarówno w kilku sprawach zarówno jak i dla niej bo teraz czuje  

się zaszczuwana przez dwóch pracowników chociażby tym wnioskiem, którym Pan Szymon 

złożył i dowiaduje się o tym na dzień dobry. Powiedziała, że poczta jest sprawdzana przez 

wszystkich pracowników dróg kilka razy dziennie i nie wierzy w to, że w dniu wczorajszym 

Pan Szymon nie zapoznał się z treścią emaila, bo po tym emailu wpływały inne wiadomości  

i była możliwość z zapoznaniem się tego co będzie omawiane na zarządzie Powiatu a poza tym 

są też sprawdzane strony internetowe na bieżąco Starostwa Powiatowego bo sama to często 

czyta i sprawdza jakie tematy są podejmowane na spotkaniach i nie uważa, że zrobiła coś złego 

a jeżeli ktokolwiek ma jej coś do zarzucenia to są powołane do tego inne organy, które mogą 

takie rzeczy sprawdzić a jeżeli Pan Szymon mówi o takich sytuacjach to niech ma odwagę 

przyznać się do tego co miało miejsce ubiegłorocznej zimy i wszyscy się o tym dowiedzą,  

ale niekoniecznie chciałaby o tym wspominać bo to była rozmowa między jej szefostwem  

w celu załatwienia sprawy dość drażliwej. Nie uważa, że źle traktuje pracowników chociażby 

tamta sytuacja pokazuje w jaki sposób pracownicy zostali przez nią potraktowani bo w sposób 

bardzo dobry.  
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Pracownik Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pan Szymon Buczyński zapytał czym 

kierowała się odbierając mu ten zakres zastępowania Pana Dyrektora? 

 

Dyrektor Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia- Wrzesień- Kisielewska 

odpowiedziała, że tylko i wyłącznie tym zgłoszeniem, które złożył jej kilka miesięcy temu,  

że nie chce już jej zastępować.  

 

Pracownik Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pan Szymon Buczyński poinformował,  

że miała miejsce taka rozmowa w połowie grudnia i powiedział, ze nie będzie jej zastępować, 

ale tusz przed świętami Bożego Narodzenia wycofał się ze swojej decyzji i jeszcze raz spróbują 

i do dnia dzisiejszego nie złożył wypowiedzenia chodź wielokrotnie Pani Dyrektor próbowała 

wymusić od niego to na piśmie, żeby złożył rezygnacje z zastępowania. 

 

Dyrektor Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia- Wrzesień- Kisielewska 

odpowiedziała, że to nie było wymuszenie tylko  podczas pierwszej rozmowy powiedziała  

dla pracownika jasno, że jeśli nie chce jej zastępować to co jej powiedział może wylać  

na papier. I absolutnie nie próbowała na nikim niczego wymusić bo to była jego decyzja.  

Wszystko było przekazane dla Pani Starosty na kolejny dzień.  

 

Pracownik Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pan Szymon Buczyński poinformował,  

że tak jak powiedział pod koniec grudnia wycofał się ze swojego wniosku i powiedział,  

że będzie zastępował ją dalej i na dzień dzisiejszy to dalej podtrzymuje.  

 

Dyrektor Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia - Wrzesień- Kisielewska 

odpowiedziała, że jak rozmawiała z Panią Starostą to jeszcze powiedziała, że może  

coś się zmieni.  

 

Starosta Pani Marzenna Wardziejewska poinformowała, że to nie jest czas rozwijania  

i szczegółowego omawiania i poprosiła o dokończenie pytań.  

 

Pracownik Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pan Szymon Buczyński zapytał komu  

ma być przydzielony zakres zastępowania dyrektora? 

 



  

8 

 

Dyrektor Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia- Wrzesień- Kisielewska 

odpowiedziała, że w kolejnym wniosku jest napisane. 

 

Pracownik Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pan Szymon Buczyński poinformował, że 

treści tego wniosku nie zna i go nie widział. 

 

Dyrektor Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia- Wrzesień- Kisielewska 

odpowiedziała, że Pani Wioletta Faltyn.  

 

Pracownik Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pan Szymon Buczyński zadał pytanie jak 

uzasadni Pani dobór pracownika, któremu przekaże obowiązki w zakresie zastępowania? 

 

Dyrektor Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia- Wrzesień- Kisielewska uważa,  

że w tej kwestii zasadnej to zarząd Powiatu powinien zadawać jej pytania czy jej uzasadnienie 

jest zasadne czy nie, a nie pracownik Zarządu dróg.  

 

Pracownik Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pan Szymon Buczyński zadał pytanie  

czy w związku z wygaszeniem jego upoważnienia będzie wiązało się to z obniżką 

wynagrodzenia i jeżeli tak to w jakiej wysokości? 

 

Dyrektor Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia- Wrzesień- Kisielewska 

odpowiedziała, że jeżeli chodzi o obniżkę wynagrodzenia to nie bo nie ma żadnego dodatku 

płaconego za zastępowania jej osoby, ma tylko dodatek wypłacany z kolejnego etatu  

za dodatkowe czynności, które wykonuje i ten dodatek się kończy z końcem października,  

ale to nie jest związane z jakimkolwiek obniżeniem wynagrodzenia bo podstawę jeśli chodzi  

o zakres obowiązków ma i nie ulegnie ona zmianie i takiego dodatku Pan Szymon nigdy  

nie miał i nikt nikomu nic nie zabierze bo nie ma czego zabierać.  

 

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska podziękowała i poinformowała, że spełnili jego prośbę 

w sprawie zabrania głosu. 

 

Członek Zarządu Pani Grażyna poinformowała, że widzi jakiś problem, który powstał i pewnie 

przyczyny się nie dowiedzą i nie może dojść do ładu ze swoimi myślami bo nie wie po której 

stronie jest prawda tylko myśli, że Pani Dyrektor ma prawo sobie dobierać współpracowników 
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i wyznaczać zastępcę. I jest to niekomfortowe jak się słyszy, że pracownicy a szczególnie  

z dyrekcją, kierownictwem są jakieś złe stosunki pracowników.  

 

Dyrektor Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia- Wrzesień- Kisielewska 

odpowiedziała, że może rozwinąć ten wątek po zarządzie i powiedzieć o co chodzi.  

To co przekazała dla Pana Wicestarosty i Starosty, nie miała nigdy nic do ukrycia. Odwoła  

się tylko do wcześniejszych lat pracy w Zarządzie dróg, gdzie z ówczesnym Dyrektorem 

Kowalskich takich sytuacji nie miała. I mieli różne sytuacje w zarządzie, pracował wtedy 

jeszcze Pan Janek i nie zawsze się zgadzali, ale nikt nigdy nie wyciągał tak takich spraw. 

Uważa, że to jest wielce przesadzone, obawa przed czymś tylko nie wie przed czymś  

bo ona nigdy w Zarządzie nikomu krzywdy nie zrobiła i nie ma zamiaru zrobić.  

Robi to co lubi i nie ma zamiaru z tego zrezygnować bo jej praca się nie podoba pracownikom, 

którym zatrudnia, ale nie o to chodzi bo pracownicy są po to żeby pracować i to robią.  

Nigdy nie powiedziała złego słowa na temat pracowników Pana Szymona i Pana Łukasza  

czego potwierdzeniem może być każda rozmowa z Panią Starostą w sprawie pracowników.  

 

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska myśli, że to Dyrektor kreuje politykę kadrową  

w zakładzie pracy i jego intencje są na pewno zawsze dobre. Dobiera sobie ludzi do pracy  

i tak ukierunkowuje, żeby ta jednostka jak najlepiej pracowała. 

 

Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek poinformował, że w związku z tym, że opinię merytorystów 

mają bardzo rozbieżną to poinformował Panią Dyrektor, że merytorysta piszę, że jest brak 

uzasadnienia co do uchwały  do reprezentacji jednostki na zewnątrz. Zadał pytanie czy to jest 

obdarowane jakąś wadą czy w tym upoważnieniu Pani Dyrektor to przewidziała?  

 

Dyrektor Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień - Kisielewska 

odpowiedziała, że przewidziała to w tym upoważnieniu. Osobą, którą proponuje,  

aby ją zastępowała jest Pani Wioletta Faltyn. Jest spokojną osobą, która na pewno sobie z tym 

poradzi aczkolwiek jest bardzo zestresowana myślą, że miałaby przyjść na jakikolwiek zarząd, 

komisje czy sesje. I przyjęła to do wiadomości i omówiła to z Mecenasem. Pracuje 2 lata  

w Zarządzie dróg tak nigdy nie było takiej sytuacji, żeby jej nie było na sesji. Poinformowała, 

że po to jest, żeby reprezentować jednostkę i odpowiadać na pytanie radnych i nigdy nie dopuści 

do takiej sytuacji w przyszłości, żeby jej nie było bo nawet jeśli nie będzie mogła być to połączy 

się zdalnie.  
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Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek zapytał czy dalej będzie reprezentować na zewnątrz, nawet 

jeśli będzie poza?  

 

Dyrektor Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień- Kisielewska 

odpowiedziała, że tak.  

 

Członek Zarządu Pani Grażyna Senda zapytała czy podjęła tą decyzje ostatecznie i czy nie ma 

mowy o zmianie decyzji? 

 

Dyrektor Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia odpowiedziała, że nie.  

 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie uchylenia 

Uchwały Nr 99/2020 Zarządu Powiatu z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie 

upoważnienia pracownika Zarządu dróg Powiatowych w Gołdapi w zakresie zastępstwa  

w czasie nieobecności. 

 

Ad 5c 

Dyrektor Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień – Kisielewski 

przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia pracownika Zarządu 

Dróg Powiatowych w Gołdapi w zakresie zastępstwa w czasie nieobecności Dyrektora /projekt 

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

Dyrektor Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień – Kisielewski zwróciła 

się z prośbą o podjęcie uchwały w  zakresie zastępstwa w czasie nieobecności Dyrektora w celu 

zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki. Jako osobą wyznaczoną  

do sprawowania funkcji wskazuje się  Panią Wiolettę Faltyn – zatrudnioną na stanowisku  

ds. administracyjno-kadrowych i zamówień publicznych. 

 

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Zarządu  

Powiatu? 

 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 



  

11 

 

 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia 

pracownika Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi w zakresie zastępstwa w czasie 

nieobecności Dyrektora. 

 

Ad 5d 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu  

w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Gołdapskiego za III 

kwartał 2022 r./projekt uchwały Zarządu Powiatu w załączeniu – zał. nr 8 do protokołu/. 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że przyjmuje się kwartalną  

informację  o wykonaniu budżetu Powiatu Gołdapskiego za III kwartał 2022r. Plan dochodów 

budżetu powiatu, po zmianach na dzień 30 września 2022r. wynosi 43.510.998,50 zł. Dochody 

wykonano w wysokości 31.503.420,49 zł, tj. w 72,40 %. Plan wydatków budżetu powiatu,  

po zmianach na dzień 30 września 2022r. wynosi 48.148.274,73 zł. Zrealizowano wydatki   

w wysokości 29.628.649,38 zł., tj. w 61,54 %. Planowany deficyt budżetu powiatu  

po zmianach, na dzień 30 września 2022r. wynosi 4.637.276,23 zł. Na koniec III kwartału 

2022r. wykonano nadwyżkę budżetu w kwocie 1.874.771,11 zł. Planowane przychody budżetu 

powiatu po zmianach na dzień 30 września 2022 roku w wysokości 4.837.276,23  zł - wykonano 

w kwocie 3.757.276,23 zł. W budżecie powiatu na rok 2022 zaplanowano rozchody w kwocie 

200.000,00 zł. W III kwartale 2022r. nie dokonywano wykupu obligacji.  Powiat Gołdapski  

w III kwartale nie udzielał poręczeń. Poręczenie dla GoldMedica sp. z o.o. w Gołdapi  

w wysokości 100.000,00 zł na zaciągnięcie kredytu bankowego obrotowego w odnawialnej 

linii kredytowej dla podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej zostało udzielone 

w I kwartale 2022roku. Poręczenia udzielono na okres do dnia 31.12.2022r. Zobowiązania  

z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych wynoszą 13.440.000,00 zł., co stanowi 

30,89 % planowanych dochodów ogółem. W III kwartale 2022 r. dokonano umorzenia 

niepodatkowej należności budżetowej, o której mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych 

- należność Funduszu Pracy z tytułu części refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia 

stanowiska pracy wraz z odsetkami w kwocie 34.254,07 zł. 

 

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Zarządu  

Powiatu? 

 

Pytań nie zgłoszono. 



  

12 

 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia 

kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Gołdapskiego za III kwartał 2022 r. 

 

Ad 6 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła wstępnych danych do projektu budżetu 

na 2023 r. /wstępne dane do projektu  w załączeniu – zał. nr  8 do protokołu/. 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że zacznie  od załącznika analizy 

subwencji oraz dochodów z PIT w latach w latach 2020-2023. Dodała, że  jeśli chodzi o rok 

2023 otrzymana kwota z PITU jest niższa o ponad 6 milionów złotych. Roczna kwota 

subwencji ogólnej w stosunku do roku poprzedniego jest wyższa o kwotę milion 987 złotych. 

Wynika to z części oświatowej subwencji ogólnej, gdzie Ministerstwo finansów zwiększa 

subwencję oświatową o 2 miliony w stosunku do roku poprzedniego, natomiast ulegają 

zmniejszeniu część wyrównawcza subwencji ogólnej, część równoważąca subwencji ogólnej  

i nie mamy subwencji rozwojowej na 2023 rok. Projekt uchwały budżetowej został  

na ten moment przygotowany i opiewa na kwotę dochodów bieżących w wysokości około  

36 milionów 319 tysięcy złotych. Jeżeli chodzi o agregację wydatków to projekt uchwały,  

jeśli chodzi o zakres wydatków bieżących to 43 miliony 950 2000 965 zł. Wniosek z tego jest 

taki, że deficyt w bieżącym roku wynosi 7 milionów 633 tysiące złotych. Pani Skarbnik 

poinformowała, że takiej sytuacji w czasach tego Powiatu jeszcze nie było. Uchwalając  

ten budżet należy obciąć znacznie wydatki w poszczególnych jednostkach.  

Zarząd ma obowiązek uchwalenia tego budżetu do 15 listopada 2022 roku. Jeżeli rada to 

zaakceptuje to będą się pochylać nad tym w grudniu i być może, że będą jeszcze jakieś 

autopoprawki. W dwóch tabelach, gdzie są rok rocznie są podzielone poszczególne wydatki 

jakie prezentowane są przez poszczególne jednostki, pozostałe to są jednostki nie oświatowe  

i tabela, która zawiera jednostki oświatowe. Obecnie Powiat Gołdapski otrzymał 6 milionów 

złotych, które bardzo nam pomagają w bieżącym domknięciu budżetu bo sytuacja jaka istnieje 

w naszym kraju spowodowała znaczny wzrost wydatków szczególnie energii.  

Nie było zabezpieczenia na wynagrodzenia w jednostkach  oświatowych, więc te środki zostały 

przeznaczone na wydatki w jednostkach oświatowych. Domykane były wydatki niezbędne  

do realizacji w roku bieżącym i zeszliśmy z deficytu, żeby nie emitować obligacji.  

Nastąpił ogromny wzrost odsetek od obsługi długu i te pieniądze w bardzo dużym stopniu 

zostały już zaangażowane na rok bieżący. Pani Skarbnik zaproponowała wykupienie obligacji 
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na rok przyszły i teraz w październikowej w uchwale jeszcze zostaje to utrzymane, natomiast 

coraz bardziej składa się ku temu, jeśli zostaną złożone dochody i wydatki w jakikolwiek 

sposób bo jeszcze tu należy oczekiwać współpracy od jednostek organizacyjnych i być może 

jeszcze zaproponuje, aby nie wykupować obligacji, gdyż zostanie jeszcze około miliona 

wolnych środków na rok następny, które mogą pokrywać wydatki roku następnego.  

Mimo powstania takiej zasady nierównoważenia budżetu wydatków i dochodów na etapie 

uchwalania budżetu to nie ma takiej możliwości. Te wydatki muszą być zrównoważone, jedynie 

mogą się różnić o nadwyżkę środków niewykonanych z roku poprzedniego i to już uczyniliśmy 

w uchwale bieżącej, gdzie półtora miliona jest tych środków, które mogą być przeznaczone  

na wydatki bieżące i deficyt roku następnego. Pozostałe środki jakie deficyt może finansować 

to są środki z art. 217 o szczególnych zasadach i to są środki dotyczące projektów unijnych. 

Wstępne wyliczenia potrafią określić, że jeżeli nie zostanie zrealizowana inwestycja  

ze środków rządowego funduszy inwestycji lokalnej obecnie wpisana do załącznika  

nr 3  inwestycyjnego, która wynosi ona 378 tysięcy złotych. Te środki mogą być przeznaczone 

na finansowanie wydatków bieżących roku następnego. Natomiast są one tak naznaczone  

i muszą być tak przeznaczone na inwestycje w ramach rządowego funduszu inwestycji 

lokalnych. Na ten moment mogą umożliwić tylko domknięcie budżetu. Kolejne środki  

to są środki, które wynikają z art. 5, czyli środki unijne. Są to niewielkie środki pozostające  

z projektu „ Moja działalność gospodarcza”. Będą to środki w ramach grantu niezrealizowane 

na około 57 tysięcy złotych. Skarbnik poinformowała, że dzielnie nasz Pan informatyk 

pozyskiwał 2 granty. I bardzo dziękuje za tą inicjatywę. 

 

Informatyk  Pan Łukasz Dębowski poinformował, że Powiat otrzymał dwa granty są to dwa 

granty po 100 000 zł bez wkładu własnego. Jeden grant jest przeznaczony na cyber 

bezpieczeństwo a drugi na dostosowanie budynku Starostwa dla osób ze specjalnymi 

potrzebami, nie tylko dla niepełnosprawnych, ale np. dla kobiet w ciąży czy osób 

niedowidzących.  

 

Starosta  Pani Marzanna Wardziejewska podziękowała za ten wkład.  

 

Skarbnik kontynuując poinformowała, że przejdzie do tabel, które przybliżą kwoty dochodów 

i wydatków w poszczególnych jednostkach. Jak można zaobserwować nie ma ogromnego 

wzrostu w stosunku do roku bieżącego. Zarząd dróg powiatowych rok rocznie ma swoje wielkie 

potrzeby i może odznaczać się trochę bardziej niż poszczególne jednostki. Zarząd dróg 
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powiatowych w bieżącym roku na dzień 31 października jego plan prognozowany wynosi 

milion 938 tysięcy 591 złotych, natomiast na 2023 rok przewiduje 3 miliony 208 tysięcy  

915 złotych. Wzrost zauważalny jest w pozycji wynagrodzeniowej i pochodne. Jest to wzrost 

około milion 97 i milion 325 tutaj jest różnica. Wzrost remontów z 15 tysięcy na 180 tysięcy. 

Pozostałe wydatki z 825 tysięcy na milion 703. Jeżeli chodzi o dochody bieżące  

one są na poziomie roku poprzedniego. Tu jest propozycja o zmniejszenie tych wydatków  

o ile zarząd przychyli się do tego wniosku. Proponuje zmniejszyć te wydatki o milion 500.  

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Gołdapi wzrost wydatków następują w wynagrodzeniach  

z milion 642 tysięcy na milion 846. W remontach odnotowaliśmy spadek.  Natomiast pozostałe 

wydatki ze 192 tysięcy do 282 tysięcy. Jeżeli chodzi o wydatki bieżące to głownie  

są spowodowane o wzrost energii i ceny jakie są na materiałach i usługach są adekwatne 

bynajmniej na ten moment, ale w związku z tym, że musimy obniżyć o prawie około  

6,5 miliona, żeby domknąć te wydatki proponuje w Powiatowym Urzędzie Pracy zmniejszenie 

planu finansowego o 150 tysięcy złotych i może to też spowodować zmniejszenie zatrudnienia 

bo w Powiatowym Urzędzie Pracy nie ma z czego zdjąć tych pieniędzy, więc tak kwestia jest 

do rozstrzygnięcia na zarząd. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wzrost z 3 milionów 

844 tysięcy złotych na 4 miliony 177 tysięcy złotych. Wzrost jest głownie w wynagrodzeniach. 

Te wynagrodzenia powinny opiewać na około 5 %, ale nie jest to adekwatne do przeliczenia  

bo niektórzy mieli już wynagrodzenia podwyższane i nastąpił wzrost minimalnego 

wynagrodzenia, który stanowi dużo więcej niż te 5 %. W przyszłym roku wzrasta  

2 razy minimalne wynagrodzenie 3 490 a następnie 3600 zasadniczego od tego policzyć  

pochodne to ten wzrost jest dużo wyższy, więc jest on odzwierciedleniem w tych tabelach.  

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie po szczególnej analizie proponuje zmniejszenie 

tych wydatków na ten moment o 300 tysięcy złotych. Komenda Powiatowa rządzi się swoimi 

prawami i jest to zadanie zlecone, więc nie ma tutaj możliwości zdejmowania czegokolwiek. 

Jeżeli chodzi o Starostwo Powiatowe w Gołdapi to wszelkie wydatki jakie nie będą mieściły 

się do zdjęcia w poszczególnych jednostkach organizacyjnych  po przesłanych pismach  

przez zarząd powiatu proponuje zdejmować w planie finansowym Starostwa Powiatowego.  

Pani Skarbnik poinformowała, że wzrostu nie ma w planie finansowym Starostwa 

Powiatowego. Obecny plan to 10 milionów 131 tysięcy. Po zmianie plan finansowy jeżeli 

chodzi o zadania pozostałe nie oświatowe to 9 milionów 631 tysięcy. Jest też spadek 

wynagrodzeń w Starostwie Powiatowym. Będzie proponowała niedotrudnianie  

osób w Starostwie Powiatowym i zdjęcie zaplanowanych wynagrodzeniowych wydatków  

oraz  zdjęcie z obsługi środków. Myśli, że państwo pójdzie w takim kierunku, że będzie 
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wychodzić naprzeciw samorządom i będzie pomagało jeżeli chodzi o procentowanie bo ocenie  

o procentowanie kształtuje się na poziomie miliona 320 tysięcy i są to wydatki bieżące.  

Ma nadzieje, że te wydatki będzie można zmniejszyć około 500 tysięcy złotych w wieloletniej 

prognozie finansowej co umożliwi między innymi domknięcie tego budżetu. Będzie również 

proponowała zdjęcie z energii elektrycznej, która w stosunku do roku poprzedniego bardzo 

wzrosła jak i również proponuje usługi materiałówkę do zdjęcia raz zdjęcie troszeczeczkę  

z promocji, aby spiąć ten budżet i mieć jakąś rezerwę chociażby 100 tysięcy złotych na inne 

wydatki. Jeżeli chodzi o oświatę to licząc 2 miliony 871 wzrost na 3 miliony 27. Nie jest  

to znaczny wzrost, świadczy to o bardzo dużym ryzyku, że już w połowie roku może już tych 

pieniędzy nie być, jeśli państwo nie wesprze nas dodatkowymi środkami finansowymi tak jak 

w tym roku. Jest to ogromne ryzyko dla jednostek samorządu terytorialnego bo te nadwyżki, 

które się teraz generują umożliwiają pokrycie bieżących wydatków. Dla Liceum 

Ogólnokształcącego proponuje zmniejszenie o 700 tysięcy złotych. W zespole Szkół 

Zawodowych wzrost  z 6 milionów 490 tysięcy na 7 milionów 392 tysiące. To jest największy 

budżet ze szkól i proponuje tutaj zdjęcie 1,5 miliona złotych. W Zespole Placówek Edukacyjno- 

Wychowawczej jeżeli chodzi o wydatki bieżące to z 6 milionów 399 tysięcy wzrost  

na 7 milionów 203 tysiące. I proponuje zdjąć tutaj milion 600 tysięcy. Jeżeli chodzi o Poradnię 

Psychologiczno-Pedagogiczną następuje tutaj wzrost 928 tysięcy obecnie. W 2022 roku plan 

wynosi milion 97 złotych. Jest tam znaczy wzrost wynagrodzeń i wynika on z dwóch etatów, 

gdzie są utrzymywane ze względu na realizacje zdrowotne. Jeżeli o Starostwo Powiatowe  

to tutaj wszelkie środki jak zawsze dla oświaty były przeznaczane po stronie wynagrodzeniowej 

i ujęła je jako pozostałe uzyskane w 2022 roku, dlatego plan finansowy Starostwa jest trochę 

wyższy jeśli chodzi o tą tabelę oświata. Natomiast te 700 tysięcy nie w pełni zostanie 

spożytkowane w bieżącym roku i jest duża szansa, że wejdzie to jako wolne środki roku 

następnego, gdyż są to środki które pewnie ulegną pomniejszeniu bo Liceum nie złożyło 

wniosku o zabezpieczenie wynagrodzeń do końca roku, ale będą prosić o te zabezpieczenie  

w listopadzie. Poniżej tabeli są dochody jeżeli chodzi o oświatę i tam jest ujęta kwota subwencji 

oświatowej. Subwencja z nazwą ED to jest subwencja jako ED, czyli nasz wydział oświaty 

planuje na rok następny. A w poszczególnych jednostkach mamy 12 milinów 372 tysiące  

846 tak planuje to ED. Jeżeli chodzi o ministerialną to 14 milionów 206 tysięcy 373 złote.  

Jest to różnica prawie 2 milionów. Przypominając ostateczna subwencja oświatowa, która 

przychodzi luty - marzec przyszłego roku i zdążało się, że była bardzo przybliżona do wyliczeń 

pracownika oświaty. Natomiast w tej sytuacji, gdybyśmy się odnieśli do subwencji oświatowej 

wyliczonej przez wydział oświaty w ogóle byśmy nie dali dopiąć tego budżetu bo to jest prawie 
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kolejne 2 miliony braków. Jeżeli chodzi o różnicę jakie środki są niewystarczające  

to zbilansowała dochody jakie osiągają poszczególne jednostki, jakie są wydatki  

w poszczególnych latach i jaka była różnica. W 2022 roku po odjęciu poszczególnych  kwot 

dochodów od wydatków bieżących to w bieżącym roku dołożyliśmy już do oświaty 3 miliony 

208 tysięcy i jeszcze około 150 pewnie tam trafi. Na tym stracie kolejny rok, kolejne dokładanie 

o 3 miliony 853 tysiące dla oświaty. Pani Skarbnik poinformowała, że kształtuje się podobnie 

jak w ubiegłym roku na takim poziomie a stało się to dlatego, że dla pozostałych jednostek 

subwencje oświatowe zostały nam przekazane. Dla pozostałych jednostek brakuje prawie  

3 miliony 700 tysięcy i stąd taki duży deficyt.  Przewodnicząca zapytała, czy są pytania  

do przedstawionych wstępnych danych do projektu budżetu na 2023 rok. 

 

Pytań nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu zapoznał się ze wstępnych danych do projektu budżetu na 2023 r. 

 

Ad 7 

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska przypomniała, że Komisja została przeniesiona  

na czwartek na godzinę 13.00 natomiast Sesja w piątek na godzinę 13.00 

 

Ad. 8 

Wolnych wniosków nie zgłoszono. 

 

Ad. 9 

Przewodnicząca Zarządu podziękowała Członkom Zarządu za pracę. Zamknęła CXXVI (126) 

posiedzenie Zarządu Powiatu .     

 

Na tym protokół zakończono. 

Protokół składa się z 16 stron kolejno ponumerowanych.                            

                                                                    STAROSTA  

 

                   Marzanna Marianna  

             Wardziejewska 

Członkowie Zarządu: 

1. Andrzej Ciołek………………………………………….. 

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

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

Protokołowała: Monika Bruszewska 27.10.2022 r. 


