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Protokół z CXXVIII (128) posiedzenia 

Zarządu Powiatu w Gołdapi. 

w dniu 21 listopada 2022 roku 

  godz. 0900- 1010 

Ad.1  

Starosta stwierdziła quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji 

– 2 członków zarządu /lista obecności w załączeniu – zał. nr 1 do protokołu/, otworzyła CXXVIII (128) 

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 CXXV (125), CXXVI (126),  

CXXVII (127) 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 CXXV (125), CXXVI (126),  

CXXVII (127) posiedzenia Zarządu Powiatu.  

 

Przewodnicząca przeszła do realizacji kolejnego punktu.  

 

Ad. 3 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień-Kisielewska 

przedstawiła informację o wykonanych zadaniach inwestycyjnych i remontach na drogach 

powiatowych w roku 2022 oraz informacji dotyczących przygotowania do sezonu zimowego. 

/informacja w załączeniu – zał. nr 3 do protokołu/. 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień-Kisielewska 

poinformowała, że zimowe utrzymanie ulic oraz zamiejskich dróg powiatowych realizowane 

będzie podobnie jak w sezonie poprzednim głównie siłami będącymi w dyspozycji jednostki. 

W przypadku obfitych opadów śniegu zostaną zadysponowane również obce jednostki z terenu 

powiatu, z którymi zostaną podpisane stosowne umowy. Sprzęt w dyspozycji Zarządu Dróg 
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Powiatowych w Gołdapi do zimowego utrzymania: samochód ciężarowy MAN TGS26  

z pługiem gumowo-metalowym z zamontowaną piaskarką o ładowności 10 ton; samochód 

ciężarowy KAMAZ z pługiem gumowo-metalowym z zamontowaną piaskarką  

o ładowności 10 ton; samochód ciężarowy Star 244 z pługiem i piaskarką o ładowności 5 ton; 

koparko-ładowarka KOMATSU do załadunku piaskarek, śniegu, bądź po zamontowaniu pługa 

– do odśnieżania; równiarka drogowa ze standardowym wyposażeniem dwóch pługów  

do odśnieżania; ciągnik NEW Holland z pługiem do odśnieżania ulic oraz piaskarką zawieszaną 

samozaładowczą. Możliwość doczepienia przyczepy do wywozu śniegu oraz zamiatarki;  

ciągnik ZETOR Proxima Plus 85 z pługiem do odśnieżania chodników i ulic z piaskarką typu 

Motyl. Możliwość doczepienia przyczepy do wywozu śniegu oraz zamiatarki; ciągnik URSUS 

C-355 z pługiem do odśnieżania chodników z piaskarką typu Motyl. Możliwość doczepienia 

przyczepy do wywozu śniegu oraz zamiatarki. Materiały do zimowego utrzymania dróg:  

Na chwilę obecną posiadamy 250 ton mieszanki piaskowo-solnej z ubiegłego sezonu. Ponadto 

jesteśmy w trakcie dostaw materiałów w ilości ok. 100 ton soli i 800 ton piasku do 

przygotowania mieszanki. Obsada osobowa: Kierowcy i operatorzy sprzętu – 8 osób. Środki 

transportu do kierowania akcją zimą: VW Transporter szt. 2, Dacia Duster, Opel Combo. 

Organizacja pracy dyżurnych w okresie zimowym: kierujący akcją zimową rozpoczynają pracę 

o godzinie 4.00 rano; analizują stan pogody, kontaktują się z innymi służbami, w sytuacjach 

zagrożenia życia i bezpieczeństwa ruchu natychmiast kierują jednostki do działań; wykonują 

objazd wybranych odcinków dróg w celu zadysponowania odpowiedniego sprzętu; wydają 

stosowne dyspozycje kierowcom, którzy również rozpoczynają pracę o godz. 4:00; sporządzają 

wymaganą dokumentację (dziennik zimowego utrzymania); kontrolują na bieżąco pracujące 

jednostki sprzętowe; zdobywają dodatkowe informacje o stanie dróg z PKS, Straży Granicznej, 

Policji, przedstawicieli gmin itp. i reagują stosownie do potrzeb. 

 

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionej informacji. 

 

Członek Zarządu Pani Grażyna Senda  zapytała, kto odpowiada za oświetlenie drogi na 1 Maja?  

 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień-Kisielewska 

odpowiedziała, że za oświetlenie odpowiada gmina Gołdap aczkolwiek lampy 

energooszczędne wymieniali oni w zakresie swojej inwestycji.  
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Członek Zarządu Pani Grażyna Senda poinformowała, że oszczędności są prowadzone podczas 

oświetlania ulicy 1 maja, gdzie trwa remont. Oświetlenie jest włączane tak jak wszędzie  

na całym terenie miasta a po północy światła nie ma. Jeżeli ktoś ma pracę na zmianę  

i próbowałby się dostać tamtędy na piechotę to jest straszny problem tym bardziej, że jest 

remont i może komuś się coś stać. Oszczędności nie obejmują terenu lasu bo tam wszystkie 

światła się świecą. Natomiast egipskie ciemności są na ulicy 1 Maja i to jest niebezpieczne bo 

jeżeli ktoś chciałby się poruszać w tym momencie to może powstać jakieś nieszczęście.  

 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

 

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją o wykonanych zadaniach inwestycyjnych  

i remontach na drogach powiatowych w roku 2022 oraz informacji dotyczących 

przygotowania do sezonu zimowego.  

 

Ad 4 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień-Kisielewska, Dyrektor 

Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi Pan Wojciech Hołdyński oraz Dyrektor Powiatowego 

Centrum Rodzinie w Gołdapi przedstawili informację o remontach i inwestycjach 

przeprowadzonych w roku 2022 na obiektach będących w zasobie Powiatu Gołdapskiego  

oraz o pozyskanych środkach zewnętrznych oraz ich wykorzystaniu w porównaniu do roku 

poprzedniego /informacja w załączeniu – zał. nr 4, 5, 6 do protokołu/. 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień-Kisielewska 

szczegółowo przedstawiła informację o remontach i inwestycjach przeprowadzonych w roku 

2022 na obiektach będących w zasobie Powiatu Gołdapskiego oraz o pozyskanych środkach 

zewnętrznych oraz ich wykorzystaniu w porównaniu do roku poprzedniego. 

 

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionej informacji. 

Pytań nie zgłoszono. 

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi Pan Wojciech Hołdyński szczegółowo 

przedstawił informację o remontach i inwestycjach przeprowadzonych w roku 2022  

na obiektach będących w zasobie Powiatu Gołdapskiego oraz o pozyskanych środkach 

zewnętrznych oraz ich wykorzystaniu w porównaniu do roku poprzedniego. 
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Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionej informacji. 

Pytań nie zgłoszono. 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska 

szczegółowo przedstawiła informację o remontach i inwestycjach przeprowadzonych w roku 

2022 na obiektach będących w zasobie Powiatu Gołdapskiego oraz o pozyskanych środkach 

zewnętrznych oraz ich wykorzystaniu w porównaniu do roku poprzedniego. 

 

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionej informacji. 

 

Członek Zarządu Pani Grażyna Senda zapytała czy wpłynął jakiś wniosek do domu samotnej 

matki? 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska 

odpowiedziała, że wpłynął jeden wniosek z Ośrodka Pomocy Społecznej. Jest jedna młoda 

dziewczyna w ciąży i zbierają dokumentacje bo być może, że będzie tam umieszczona.  

 

Starosta Pani Marzena Wardziejewska złożyła życzenia dla Pani Magdy i jej pracowników  

z okazji ich święta.  

 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją o remontach i inwestycjach przeprowadzonych 

w roku 2022 na obiektach będących w zasobie Powiatu Gołdapskiego oraz o pozyskanych 

środkach zewnętrznych oraz ich wykorzystaniu w porównaniu do roku poprzedniego. 

 

Ad 5a 

Główny specjalista ds. organizacji pozarządowych Pani Wioletta Anuszkiewicz przedstawiła 

projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji Konkursowej w związku  

z ogłoszonym „Otwartym konkursem ofert na realizację zadania publicznego w zakresie 

prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu gołdapskiego w 2023" /projekt uchwały Zarządu 

Powiatu w załączeniu – zał. nr 7 do protokołu/. 
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Główny specjalista ds. organizacji pozarządowych Pani Wioletta Anuszkiewicz 

poinformowała, że zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt. 2a, 2b, 2d2da i 2e ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz z art. 11 ust. 2 ustawy  

z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie 

obywatelskim oraz edukacji prawnej Zarząd Powiatu powołuje Komisje Konkursową  

w związku z ogłoszonym „Otwartym konkursem ofert na realizację zadania publicznego  

w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu gołdapskiego w 2023". 

 

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 powołania 

Komisji Konkursowej w związku z ogłoszonym „Otwartym konkursem ofert na realizację 

zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej  

oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu 

gołdapskiego w 2023". 

 

Ad. 5b 

Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych Pani Anna Kuskowska przedstawił 

projekt uchwały  Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zwolnienie wychowanków 

Bursy Szkolnej w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi z opłaty  

za zakwaterowanie /projekt uchwały Zarządu Powiatu w załączeniu – zał. nr 8 do protokołu/. 

Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych Pani Anna Kuskowska 

poinformowała, że zgodnie z § 76 ust. 8 pkt -1-2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek 

publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad 

odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach organ 

prowadzący placówkę może zwolnić rodziców z całości lub części opłat, o których mowa  

w ust. 1-3: w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny, w szczególności gdy 

dochód na osobę w rodzinie nie jest większy niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 

https://sip.lex.pl/#/document/17087802?unitId=art(8)ust(1)pkt(2)&cm=DOCUMENT
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ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach losowych. Ponieważ kryterium dochodowe na osobę w rodzinach 

wnioskodawców nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia  

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. 600,00 zł, rodzice zwrócili się z prośbą o zwolnienie 

w całości z opłaty za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej w okresie od listopada 2022 r.  

do zakończenia roku szkolnego 2022/2023. 

 

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Zarządu 

Powiatu.  

 

Członek Zarządu Pani Grażyna Senda zapytała ile osób zostanie zwolnionych z opłaty  

za zakwaterowanie 

Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych Pani Anna Kuskowska 

odpowiedziała, że zostanie zwolnionych troje wychowanków.  

 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie.  

 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zwolnienie 

wychowanków Bursy Szkolnej w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych  

w Gołdapi z opłaty za zakwaterowanie. 

 

Ad. 5c 

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

Powiatu w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego  

się o awans na stopień nauczyciela mianowanego /projekt uchwały Zarządu Powiatu – zał. nr 9 do 

protokołu/. 

Główny specjalista ds. edukacji Pani Agnieszka Wojtala poinformowała, że zgodnie z art. 9b 

ust. 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela nauczycielom, którzy złożą wnioski 

o podjęcie postępowania egzaminacyjnego w celu nadania im stopnia awansu zawodowego 

nauczyciela mianowanego  do dnia 31 października danego roku, organ prowadzący szkołę 

wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela 

mianowanego w terminie do 31 grudnia danego roku. Wniosek o podjęcie postępowania,  

wraz z kompletną dokumentacją złożył jeden nauczyciel Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Gołdapi zatrudniony na stanowisku nauczyciela pedagoga/ socjoterapeuty. 

https://sip.lex.pl/#/document/17087802?unitId=art(8)ust(1)pkt(2)&cm=DOCUMENT
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W celu zrealizowania obowiązku wynikającego z ww. przepisów Zarząd Powiatu powołuje 

komisję egzaminacyjną (art. 9g ust 2 ustawy Karta Nauczyciela), w skład której wchodzą: 

przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący, przedstawiciel organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektor szkoły, dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej 

przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Na wniosek nauczyciela w skład 

komisji wchodzi również przedstawiciel wskazanego we wniosku związku zawodowego, 

jednak w tym postępowaniu wnioskodawca nie wskazał przedstawiciela związku, który miałby 

być powołany do składu komisji. Środki finansowe na wynagrodzenie ekspertów  

są zabezpieczone w budżecie Powiatu. 

 

 

 

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Zarządu 

Powiatu? 

 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie powołania komisji 

egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela 

mianowanego. 

 

Ad. 5d 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu  

w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Gołdapskiego na lata 2023 – 2038 /projekt uchwały Zarządu Powiatu – zał. nr 10 do protokołu/. 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że w projekcie Wieloletniej  

Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2023 – 2038 i załącznikach dokonano 

następujących poprawek. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej  Prognozy 

Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2023 – 2038 pozostaje bez zmian. Dokonano zmian 

w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do projektu uchwały tj. Od momentu przekazania przez Zarząd 

Powiatu projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2023 - 

2038,  uchwalonego Uchwałą Zarządu Nr 266/2022 z dnia 10 listopada 2022 roku, nastąpiły 

okoliczności powodujące konieczność wprowadzenia proponowanych zmian do projektu 
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przedłożonego Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie w formie 

autopoprawki. Komisje stałe Rady Powiatu powinny wydać opinie o przedłożonym projekcie 

z uwzględnieniem autopoprawki. Zmiany w planie dochodów wynikają z: Dokonuje   

się  zwiększenia  planu  dochodów  o  kwotę per saldo 219 076,00 zł  w  związku ze złożonym 

wnioskiem do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego o objęcie dopłatą w 2022 roku realizacji 

zadań własnych Organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności 

publicznej na linii Gołdap-Banie Mazurskie oraz Gołdap -Skajzgiry a także w związku  

z zabezpieczeniem dochodów z tytułu rekompensaty dla Operatora w części stanowiącej zwrot 

utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów 

na tej linii komunikacyjnej. Zmiany w planie wydatków wynikają z: Dokonano  zwiększenia  

planu  wydatków bieżących o  kwotę  302 190,00 zł  w  związku ze złożonym wnioskiem  

do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego o objęcie dopłatą w 2023 roku realizacji zadań 

własnych Organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności 

publicznej na linii Gołdap-Banie Mazurskie oraz Gołdap -Skajzgiry a także w związku  

z zabezpieczeniem wydatków z tytułu rekompensaty dla Operatora w części stanowiącej zwrot 

utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów 

na tej linii komunikacyjnej oraz środków w wysokości nie mniejszej niż 10% ceny usługi jako 

środki finansowe własne. Dokonano zmniejszenia wydatków bieżących w pozostałej 

działalności o  kwotę  76 114,00 oraz wydatków na obsługę długu o kwotę 7 000,00 - celem 

zabezpieczenia wkładu własnego na w/w zadanie. W wykazie przedsięwzięć wprowadza  

się zadanie oraz limit wydatków w 2023 r. w kwocie  371 587,00 zł w związku z prośbą 

Dyrektora ZPEW w Gołdapi dotyczącą wydłużenia realizacji zadania inwestycyjnego  

pn.: „Adaptacja pomieszczeń po byłym Domu Świętej Faustyny w Gołdapi na potrzeby Zespołu 

Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi”. Szacunkowa całkowita wartość zadania 

w latach 2021 – 2023 wynosi 400 000,00 zł. W roku 2022 planowane wydatki do poniesienia 

to 28 413,00 zł zaś w roku 2023 - 371 587,00 zł. Dofinansowanie stanowi 100% kosztów 

kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Treść normatywna 

projektu ulega zmianie i otrzymuje brzmienie jak w załączonym projekcie uchwały na lata 2023 

– 2038. Po zmianach w 2023 r.: Prognozowane dochody powiatu – 58 955 874,00 zł, bieżące – 

36 538 339,00  zł; majątkowe – 22 417 535,00 zł; Planowane wydatki powiatu – 62 664 159,00 

zł, bieżące – 38 657 439,07 zł; majątkowe – 24 006 719,93 zł; Przychody – 4 748 285,00 zł 

Rozchody – 1 040 000,00 zł Planowany deficyt –  3 708 285,00 zł. 
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Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Zarządu 

Powiatu? 

 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia autopoprawek  

do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2023 – 2038. 

 

Ad. 5d 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu  

w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu budżetu powiatu na 2023 rok /projekt 

uchwały Zarządu Powiatu – zał. nr 11 do protokołu/. 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że od momentu przekazania przez 

Zarząd Powiatu projektu budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2023 rok,  uchwalonego Uchwałą 

Zarządu Nr 267/2022 z dnia 10 listopada 2022 roku, nastąpiły okoliczności powodujące 

konieczność wprowadzenia proponowanych zmian do projektu przedłożonego Radzie Powiatu 

i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie w formie autopoprawki. Komisje stałe Rady 

Powiatu powinny wydać opinie o przedłożonym projekcie budżetu na 2023 rok  

z uwzględnieniem autopoprawki nr 1. W projekcie budżetu powiatu na 2023 rok i załącznikach 

dokonano następujących poprawek: § 1 otrzymuje brzmienie: ” § 1. Dochody budżetu powiatu 

w wysokości  58 955 874,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:  dochody bieżące w wysokości 

36 538 339,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 22 417 535,00 zł”, § 2 ust.1 i 2 oraz ust. 4. pkt 

2) otrzymują brzmienie: ” § 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 62 664 159,00 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 38 657 439,07 zł, wydatki 

majątkowe w wysokości 24 006 719,93 zł. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 

24 006 719,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. Dochody i wydatki związane z realizacją: zadań 

realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, 

zgodnie z załącznikiem nr 6.” § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3. Deficyt budżetu powiatu  

w  wysokości  3 708 285,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: ze sprzedaży 

papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1 160 000,00 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  1 534 781,87 zł, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w 

wysokości 1 013 503,13 zł  w tym : 750 245,93 zł - środki otrzymane w 2020 r. z Rządowego 
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Funduszu Inwestycji Lokalnych zostaną przeznaczone w całości na wydatki majątkowe, 

263 257,20 zł – środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacje na realizację programu, projektu 

lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. § 4 otrzymuje brzmienie: „ §  4. 

Przychody budżetu w wysokości 4 748 285,00 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych w kwocie 750 245,93 zł, rozchody w wysokości 1 040 000,00 zł, zgodnie 

z załącznikiem nr 7. § 11 otrzymuje brzmienie: „§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków 

ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o których mowa w art. 65 ustawy  

z dnia 31 marca 2020 r.  o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych  

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

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw zgodnie 

z załącznikiem nr 9.” Zmiany w planie dochodów wynikają z: w rozdziale 60004 „Lokalny 

transport zbiorowy” dokonuje  się  zwiększenia  planu  dochodów  o  kwotę per saldo  

219 076,00 zł  w  związku ze złożonym wnioskiem do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego 

o objęcie dopłatą w 2023 roku realizacji zadań własnych Organizatora w zakresie przewozów 

autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na linii Gołdap-Banie Mazurskie  

oraz Gołdap -Skajzgiry a także w związku z zabezpieczeniem dochodów z tytułu rekompensaty 

dla Operatora w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania 

ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów na tej linii komunikacyjnej. Zmiany w planie 

wydatków wynikają z: w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” dokonuje   

się  zwiększenia  planu  wydatków  o  kwotę  302 190,00 zł  w  związku ze złożonym wnioskiem 

do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego o objęcie dopłatą w 2023 roku realizacji zadań 

własnych Organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności 

publicznej na linii Gołdap-Banie Mazurskie oraz Gołdap -Skajzgiry a także w związku  

z zabezpieczeniem wydatków z tytułu rekompensaty dla Operatora w części stanowiącej zwrot 

utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów 

na tej linii komunikacyjnej. W rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów  

i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu 

dłużnego – kredyty i pożyczki” dokonuje  się  zmniejszenia  planu  wydatków  o  kwotę  

7 000,00 zł i przenosi się do rozdziału 60004 „Lokalny transport zbiorowy” na realizację 

zadania j.w. W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje  się  zmniejszenia  planu  

wydatków  o  kwotę  76 114,00 zł i przenosi się do rozdziału 60004 „Lokalny transport 

zbiorowy” na realizację zadania j.w. W rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” dokonuje  

się  zwiększenia planu  wydatków  o  kwotę  371 587,00 zł w związku z prośbą Dyrektora 

ZPEW w Gołdapi dotyczącą wydłużenia realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja 
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pomieszczeń po byłym Domu Świętej Faustyny w Gołdapi na potrzeby Zespołu Placówek 

Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi” i ujęcia go w wykazie przedsięwzięć z terminem 

końcowym realizacji w 2023 roku. Szacunkowa całkowita wartość zadania w latach 2021 – 

2023 wynosi 400 000,00 zł. W roku 2022 planowane wydatki do poniesienia to 28 413,00 zł 

zaś w roku 2023 - 371 587,00 zł. Dofinansowanie stanowi 100% kosztów kwalifikowanych  

w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Ponadto w projekcie uchwały 

zaktualizowano: Załącznik nr 1 – Plan dochodów budżetu Powiatu Gołdapskiego w 2023 r.  

Załącznik nr 2 - Plan wydatków budżetu Powiatu Gołdapskiego w 2023 r. Załącznik nr 3 - 

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 r. (jednoroczne i wielole tnie) 

Załącznik nr 6 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie 

umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r. Załącznik  

nr 9. Dochody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 r. Treść 

normatywna  projektu ulega zmianie i otrzymuje brzmienie jak w załączonym projekcie 

uchwały budżetowej na 2023 rok.  

 

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Zarządu 

Powiatu? 

 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia autopoprawek do 

projektu budżetu powiatu na 2023 rok. 

 

Ad 6a 

Dyrektor Powiatowe 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 12  

do protokołu/. 

Dyrektor Powiatowe 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 

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 
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niepełnosprawnych, oraz wysokości środków, jakie przeznacza na ich realizację. Pismem z dnia 

3 listopada 2022 roku, znak: DF.WSA.624.2022.w., Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych poinformował o wysokości środków PFRON przypadających w 2022 roku 

uwzględniającą wzrost środków z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów rocznego 

pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej wysokości 25 896zł. Biorąc pod 

uwagę, iż w warsztacie przebywa 50 uczestników środki z przeznaczeniem na działalność 

warsztatu terapii zajęciowej zostały zwiększone o 90 000zł.Według algorytmu na realizację 

zadań określonych w ustawie Powiat Gołdapski otrzymał na 2022 rok środki w wysokości 

1 727 305zł, w tym 1 294 800zł na działalność warsztatu terapii zajęciowej, 432 505 zł  

na pozostałe zadania. Ponadto w związku z rezygnacją jednej osoby niepełnosprawnej  

z uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym pozostają wolne środki w wysokości 1.619zł, które 

proponuje się przesunąć na dofinansowanie do  przedmiotów ortopedycznych i środków 

pomocniczych 1.618,30zł, na dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego dla osoby 

niepełnosprawne 0,70zł. 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. Biorąc pod uwagę powyższe, 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 podjął uchwałę Rady Powiatu w sprawie zmieniająca 

uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2022 roku. 

 

Ad 6b 

Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Pani Marta Wiszniewska przedstawiła projekt 

uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia na rok 2023 wysokości opłat za usunięcie pojazdu 

z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie 

odstąpienia od usunięcia pojazdu /projekt uchwały Rady Powiatu  w załączeniu – zał. nr 13  

do protokołu/. 

Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Pani Marta Wiszniewska poinformowała,  

że   zgodnie z art. 130a ust. 5f ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym 
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usuwanie pojazdów o których mowa w ust. 1-2 ww. ustawy oraz przechowywanie  

ich na parkingu strzeżonym, należy do zadań własnych powiatu. Przepis art. 130a ust. 6 ustawy 

z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym, zawiera delegację dla rady powiatu 

do określenia corocznie wysokość opłat za usunięcie pojazdu z drogi, parkowanie na parkingu 

strzeżonym oraz wysokość kosztów powstałych w związku z wydaniem dyspozycji usunięcia 

pojazdu, w przypadku odstąpienia od jego usunięcia. Przy ustalaniu wysokości tych kosztów  

i opłat rada powinna wziąć pod uwagę konieczność sprawnej realizacji przedmiotowego 

zadania, oraz koszty przechowywania i usuwania pojazdów na obszarze danego powiatu. 

Ustalone przez radę powiatu stawki nie mogą być wyższe niż maksymalne stawki opłat,  

które ogłaszane są na każdy rok kalendarzowy przez ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 

„Monitor Polski”. Minister Finansów Obwieszczeniem z dnia 26 lipca 2022r w sprawie 

ogłoszenia obowiązujących w 2023 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi 

i jego parkowanie na parkingu strzeżonym (M. P. 2022 r. poz. 738) wprowadził nowe 

maksymalne stawki opłat. Z zawartego w art. 130a ust. 6 ustawy upoważnienia ustawowego 

wynika, że ustawodawca przyznał radzie powiatu kompetencję prawodawczą, jednak  

z koniecznością uwzględnienia dwóch kryteriów: konieczności sprawnej realizacji zadań  

w zakresie usuwania pojazdów z drogi oraz kosztów usuwania i przechowywania pojazdów  

na obszarze danego powiatu. Dlatego też, przeprowadzono rozeznanie w zakresie cen, 

obowiązujących na terenie powiatu gołdapskiego, za usługi usuwania i przechowywania 

pojazdów, pobierających przez podmiot świadczący tego rodzaju usługi na terenie miasta 

Gołdap. Stawki opłat określone w przedmiotowej uchwale są jednakowe jak stawki 

wynagrodzenia dla wybranego podmiotu w zakresie świadczenia usług w 2023 roku.  Mając  

na uwadze powyższe oraz ustawowy obowiązek, zachodzi konieczność uchwalenia, przez Radę 

Powiatu w Gołdapi, wysokości ww. stawek na 2023 rok 

 

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

 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Rady Powiatu w sprawie ustalenia na rok 

2023 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu 

strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu. 
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Ad 6c 

Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska Pan Łukasz Kacprzyk projekt 

uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 

Gołdapskiego do roku 2030” /projekt uchwały Rady Powiatu  w załączeniu – zał. nr 14  

do protokołu/. 

Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska Pan Łukasz Kacprzyk 

poinformował, że zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony 

środowiska organ wykonawczy województwa, powiatu i gminy, w celu realizacji polityki 

ochrony środowiska, sporządza odpowiednio wojewódzkie, powiatowe i gminne programy 

ochrony środowiska, uwzględniając cele zawarte w strategiach, programach i dokumentach 

programowych, o których mowa w art. 14 ust. 1. Stosownie do art. 18 ust. 1 ww. ustawy 

programy, o których mowa w art. 17 ust. 1, uchwala odpowiednio sejmik województwa, rada 

powiatu albo rada gminy. „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Gołdapskiego do roku 

2030” został sporządzony w celu określenia aktualnego stanu środowiska, wskazania celów 

środowiskowych, a także wyznaczenia zadań umożliwiających ich realizację w perspektywie 

wieloletniej. W oparciu o przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dla sporządzenia dokumentu „Programu Ochrony 

Środowiska dla Powiatu Gołdapskiego do roku 2030” koniecznym było przeprowadzenie 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. W związku z powyższym Regionalny 

Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie pismem znak WSTŁ.411.42.2022.KL  

z dnia 7 października 2022 r. oraz Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor 

Sanitarny w Olsztynie pismem znak ZNS.9022.3.80.2022.AZ z dnia 7 września 2022 r. 

uzgodnili zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w Prognozie oddziaływania  

na środowisko dla Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gołdapskiego do roku 2030 

zwanej dalej „Prognozą”. Powyższe dokumenty zostały pozytywnie zaopiniowane przez 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie - pismem z dnia 10 listopada 2022 

r., znak: WSTŁ.410.52.2022.KL, Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego 

Inspektora Sanitarnego w Olsztynie - pismem z dnia 9 listopada 2022 r., znak: 

ZNS.9022.3.93.2022.AZ. Zgodnie z art. 30 i art. 39 ww. ustawy oraz art. 17 ust. 4 ustawy  

z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska przeprowadzono konsultacje 

społeczne Programu. Do przedmiotowego projektu programu nie wpłynęły żadne uwagi  

i wnioski. Mając na względzie powyższe, podjęcie niniejsze uchwały uznaje  

się za uzasadnione. 
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Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu. 

 

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska zapytała czy powstanie długoletniego programu jest 

lepsze od tego czteroletniego?  

 

Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska Pan Łukasz Kacprzyk odpowiedział, 

że tak, ponieważ trzeba pamiętać mimo wszystko, że jest to program, czyli odpowiednik 

strategii rozwoju powiatu, który daje możliwość wieloletniego zaplanowania działań,  

ale trzeba pamiętać, że jest to program a nie plan, czyli wyznaczenie jakiś kierunków.  

W programie mają wymienione poszczególne, proponowane zadania, które można realizować. 

Podpięte są też te zadania, które m.in. wymienione są już w strategii rozwoju powiatu  

lub wieloletniej perspektywie finansowej, ale zawsze go można zaktualizować jeżeli  

by coś się zmieniło i jest to dosyć szerokie podejście takie, żeby ukierunkowywać to co my 

planujemy.  

 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Rady Powiatu w sprawie przyjęcia 

„Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gołdapskiego do roku 2030”. 

 

Ad 6d 

Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska Pan Łukasz Kacprzyk projekt 

uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie 

statku lub innego obiektu pływającego na 2023 rok /projekt uchwały Rady Powiatu  w załączeniu – zał. 

nr 15 do protokołu/. 

Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska Pan Łukasz Kacprzyk 

poinformował, że uchwała jest podejmowana w celu realizacji zadania własnego powiatu  

w zakresie usuwania statków lub innych obiektów pływających oraz prowadzenia strzeżonego 

portu lub przystani, wprowadzonego art. 30 ust 4 ustawy z dnia z dnia 18 sierpnia 2011 r.  

o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. Zgodnie z ww. przepisami 

starosta realizuje te zadania przy pomocy powiatowych jednostek organizacyjnych  

lub powierza ich wykonanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych. W związku z powyższym, zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy  
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o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych rada powiatu, biorąc pod 

uwagę konieczność sprawnej realizacji ww. zadań oraz koszty usuwania i przechowywania 

statków lub innych obiektów pływających na obszarze danego powiatu, ustala corocznie,  

w drodze uchwały, wysokość opłat za usunięcie i przechowywanie tych statków lub innych 

obiektów pływających. Natomiast zgodnie z art. 31 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy, minister 

właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, na każdy rok kalendarzowy, w drodze 

obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”, 

maksymalne opłaty za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających, 

z uwzględnieniem zasady, że opłaty obwieszczane w danym roku kalendarzowym podlegają 

corocznie zmianie na następny rok kalendarzowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen 

towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki 

ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, zaokrąglając w górę 

do pełnych złotych. Obwieszczeniem z dnia 28 lipca 2022 r. Minister Finansów ogłosił 

maksymalne opłaty za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających 

na rok 2023. Koszty związane z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub 

zniszczeniem statku lub innego obiektu pływającego powstałe od momentu wydania decyzji 

jego usunięcia do zakończenia postępowania ponosi osoba będąca właścicielem tego statku lub 

innego obiektu pływającego w dniu wydania dyspozycji jego usunięcia. Decyzję o zapłacie 

tych kosztów wydaje starosta. Jest to uregulowane art. 32 ust. 1 cytowanej ustawy. Ponieważ 

w ciągu ostatnich lat nie było konieczności usunięcia i przechowywania statku lub innego 

obiektu pływającego na terenie powiatu gołdapskiego, brak jest możliwości ustalenia realnej 

ceny takiej usługi, zastosowano więc maksymalne stawki przyjęte przez Ministra Finansów. 

 

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

 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Rady Powiatu w sprawie ustalenia 

wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego  

na 2023 rok. 
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Ad 6e 

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

Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Suwałki w sprawie 

organizacji nauki religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego dla uczniów uczęszczających 

do szkół prowadzonych przez Powiat Gołdapski /projekt uchwały Rady Powiatu  w załączeniu – zał. nr 

16 do protokołu/. 

Główny specjalista ds. edukacji Pani Agnieszka Wojtala poinformowała, że zgodnie z § 2 ust 

3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie 

warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach jeżeli 

w grupie międzyszkolnej lub pozaszkolnym (pozaprzedszkolnym) punkcie katechetycznym 

uczestniczą uczniowie szkół (wychowankowie przedszkoli) prowadzonych przez różne organy, 

organy te ustalają, w drodze porozumienia, zasady prowadzenia grup lub punktów 

katechetycznych. Dotychczas nie była podejmowana uchwała w sprawie wyrażenia zgody  

na zawarcie porozumienia z Miastem Suwałki regulującego zasady organizacji, prowadzenia 

i współfinansowania nauki religii dla uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych  

przez Powiat Gołdapski. Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  

publiczne przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja organizują naukę religii dla uczniów  

na życzenie rodziców bądź samych uczniów. Po osiągnięciu pełnoletniości o pobieraniu nauki 

religii decydują uczniowie. Obecnie do placówek dla których organem prowadzącym jest 

Powiat Gołdapski uczęszcza jeden uczeń, którego rodzice wyrazili życzenie nauki religii 

Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego. Na podstawie § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania 

nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach nauka ta powinna być zorganizowana 

przez organ prowadzący w grupie międzyszkolnej lub w pozaszkolnym punkcie 

katechetycznym. Zgodnie z § 2 ust. 3 cyt. rozporządzenia w grupie międzyszkolnej  

lub pozaszkolnym punkcie katechetycznym mogą uczestniczyć uczniowie szkół prowadzonych 

przez różne organy. W takim przypadku organy te ustalają, w drodze porozumienia, zasady 

prowadzenia grup lub punktów katechetycznych. W świetle powyższych przepisów podjęcie 

niniejszej uchwały umożliwi Zarządowi Powiatu zawarcie porozumienia z Miastem Suwałki, 

w którym zostaną określone zasady prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego,  

w tym koszty zatrudnienia nauczyciela – katechety. 

 

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

 

Pytań nie zgłoszono. 
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Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody 

na zawarcie porozumienia z Miastem Suwałki w sprawie organizacji nauki religii 

Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego dla uczniów uczęszczających do szkół 

prowadzonych przez Powiat Gołdapski. 

 

Ad. 6f 

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 17 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 8 764,57 zł. Po zmianach dochody budżetu powiatu wynoszą 49 761 494,93  

zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 43 512 419,73 zł, dochody majątkowe w wysokości 

6 249 075,20  zł. Zwiększono plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 677 177,57 zł. Wydatki 

budżetu powiatu po zmianie wynoszą 51 509 497,58 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 

42 100 603,37 zł, wydatki majątkowe w wysokości 9 408 894,21  zł.  Wynik budżetu w roku 2022 

zamknął się deficytem w wysokości 1 748 002,65 zł. Deficyt budżetu powiatu w  wysokości  

1 748 002,65 zł zostanie sfinansowany: 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 1 748 002,65 zł.  Przychody budżetu  

po zmianie wynoszą 1 848 002,65 zł. 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 1 538 065,45 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 

100 000,00 i zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 
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zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych. W wykazie 

przedsięwzięć proponuje się: zmianę zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja pomieszczeń  

po byłym Domu Świętej Faustyny w Gołdapi na potrzeby Zespołu Placówek Edukacyjno-

Wychowawczych w Gołdapi” ujętego w wykazie przedsięwzięć na zadanie z terminem 

końcowym realizacji w 2023 roku. Szacunkowa całkowita wartość zadania wynosi 400 000,00 

z w tym w roku 2022 proponuje się pomniejszenie wydatków o kwotę 371 587,00 zł przenosząc 

o tą samą kwotę limit wydatków do roku 2023. Dofinansowanie stanowi 100% kosztów 

kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wieloletnia prognoza 

finansowa odzwierciedla aktualny stan budżetu powiatu po dokonanych zmianach. Powiat 

Gołdapski spełnia warunek z art.243 ustawy o finansach publicznych.  

 

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

 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Rady Powiatu w sprawie zmian Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2022-2037. 

 

Ad. 6g 

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 18 do protokołu/. 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że dochody w Starostwie 

Powiatowym w Gołdapi w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” proponuje  

się zwiększenie planu dochodów o kwotę 4 519,00 w związku z otrzymaniem wsparcie  

na realizację w okresie od 1 do 30 września br.  dodatkowych zadań oświatowych związanych 

z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami 

Ukrainy. W rozdziale 75802 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 

terytorialnego” dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę 15 000,00 zł, 

zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.34.2022.7p z dnia 16 listopada 2022 roku. 

Powyższa kwota została przyznana z tytułu dofinansowania doposażenia publicznych szkół  

i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu 

terytorialnego w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji.  

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” proponuje się zmniejszenie planu dochodów o kwotę 
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1 374,00 w związku z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 384/2022  

z 25.10.2022 r. o zmniejszeniu planu dotacji celowych. W rozdziale 85510 „Działalność 

placówek opiekuńczo-wychowawczych”  proponuje się zmniejszenie planu dochodów  

o kwotę 4 281,00 w związku z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 384/2022 

z 25.10.2022 r. o zmniejszeniu planu dotacji celowych. Zarząd Dróg Powiatowych w rozdziale 

60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę  

9 899,00 zł w związku z otrzymanymi środkami m.in. za zajęcie pasa drogowego, 

odszkodowania za uszkodzone mienie oraz urealnieniem dochodów. W rozdziale 60020 

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” proponuje się zmniejszenie planu 

dochodów o kwotę 2 267,00 zł celem urealnienia  planu dochodów. W rozdziale 75020 

„Starostwa powiatowe” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 267,00 zł celem 

urealnienia  planu dochodów. Liceum Ogólnokształcące w rozdziale 80120 „Licea 

Ogólnokształcące” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 1,57 zł w związku  

z pozyskanymi środkami z tytułu odsetek bankowych. Plan dochodów budżetu powiatu 

zwiększa się per saldo o kwotę 23 764,57 zł. Wydatki Starostwa Powiatowe w Gołdapi  

w rozdziale 63003 „Turystyka” oraz w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu 

terytorialnego” i w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” proponuje się przesunięcie planu 

wydatków pomiędzy poszczególnymi rozdziałami co jest niezbędne w celu urealnienia planu 

do bieżących potrzeb. Dokonanie zmian w poszczególnych rozdziałach nie powoduje 

zwiększenia w planie budżetu na rok 2022.  W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” 

proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 890 029,57 zł w związku  

z zabezpieczeniem środków na wydatki oświatowe w tym na zabezpieczenie dotacji w kwocie 

1 166,84 zł w ramach porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Suwałki prowadzenia 

zadania publicznego nauczania religii Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego  

w pozaszkolnym punkcie katechetycznym dla uczniów szkół, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Gołdapski. W rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna 

osób niepełnosprawnych” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 10 000,00 zł  

w celu prawidłowej realizacji zadań. Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi w rozdziale  

85333 „Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi” proponuje się dokonanie przesunięcia środków 

finansowych w ramach posiadanego planu finansowego 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 12 200,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków  

na zakup pomocy dydaktycznych tj. zakup zestawu Kwestionariuszy do Diagnozy Spectrum 
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Autyzmu ASRS oraz w związku z koniecznością naprawy uszkodzenia w budynku PPP  

w Gołdapi. Zespół  Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi w  rozdziale 80102 

„Szkoły podstawowe specjalne” proponuje się dokonania przesunięcia środków finansowych 

w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań. W rozdziale 

80134 „Szkoły zawodowe specjalne” proponuje się dokonanie przesunięcia środków 

finansowych w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań. 

W rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki  

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

podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego” proponuje się dokonanie 

przesunięcia środków finansowych w ramach posiadanego planu finansowego w celu 

prawidłowej realizacji zadań. W rozdziale 80195 „Pozostała  działalność” proponuje  

się zwiększenie planu wydatków jednostki o kwotę 411,00 zł  w związku z otrzymanymi  

od Ministra Finansów dodatkowymi środkami z Funduszu Pomocowego na dodatkowe zadania 

oświatowe w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich. W rozdziale 85403 „Specjalne Ośrodki 

szkolno-wychowawcze” proponuje się dokonanie przesunięcia środków finansowych  

w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań. W rozdziale 

85410 „Internaty i bursy szkolne” proponuje się dokonanie przesunięcia środków finansowych 

w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań.  Jednocześnie 

proponuje się zmianę zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja pomieszczeń po byłym Domu 

Świętej Faustyny w Gołdapi na potrzeby Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych  

w Gołdapi” ujętego w wykazie przedsięwzięć na zadanie z terminem końcowym realizacji  

w 2023 roku. Szacunkowa całkowita wartość zadania wynosi 400 000,00 z w tym w roku 2022 

proponuje się pomniejszenie wydatków o kwotę 371 587,00 zł. Dofinansowanie stanowi 100% 

kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.  Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” proponuje się zwiększenie 

w planie wydatków o kwotę 2 700,00 w związku z pilną potrzebą zamontowania kamer  

przy wejściu do Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. W rozdziale 85218 

„Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie” proponuje zmniejszenie planu wydatków o kwotę 

528,00 w związku z weryfikacja potrzeb na 2022 r. Ponadto proponuje się zwiększenie 

wydatków na wypłatę kosztów obsługi programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, 

zwiększenie usług pozostałych ze względu na konieczność oszacowania wartości budynku 

Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Domu Św. Faustyny nie lękajcie się w Gołdapi.  

W rozdziale 85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” proponuje 

się przesunięcie środków pomiędzy paragrafami w planie finansowym w związku  
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z przeliczeniem potrzeb na 2022r. W rozdziale 85508 „Rodzina – rodziny zastępcze” proponuje 

się zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 1 374,00 zł w związku z otrzymaną decyzją 

Wojewody nr FK 384/2022 z 25 października 2022 r. Proponuje się także przesunięcie 

pomiędzy paragrafami w planie finansowym w związku z weryfikację potrzeb na 2022r.  

W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych” proponuje  

się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4 281,00 zł w związku z otrzymaną decyzją 

Wojewody nr FK 384/2022 z 25 października 2022 r. Zarząd Dróg Powiatowych w rozdziale 

60014 „Drogi publiczne powiatowe ” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę  

9 899,00 zł i przeznaczenie ich na następująe zadania: na zakup znakowania pionowego 

będącego przedmiotem roszczenia odszkodowawczego na naprawę: nawierzchni drogi 

powiatowej i pobocza wskutek wywrócenia się pojazdu w miejscowości Linowo – zdarzenie 

było przedmiotem roszczenia odszkodowawczego, nawierzchni drogi powiatowej 1784N,   

na odcinku Gołdap -  Mażucie. W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” proponuje  

się dokonanie zwiększenia środków finansowych o kwotę  5 600,00 zł w celu zabezpieczenia 

środków na: zakup komputera na stanowisko głównego księgowego – obecnie używany jest 

wyeksploatowany, z przestarzałym oprogramowaniem użytkowym, nie spełnia wymogów 

parametrów technicznych niezbędnych do aktualizacji programów używanych na stanowisku  

( Symfonia – Finanse i księgowość, SjoBestia, Płatnik, FoKa, aplikacja bankowa). Liceum 

Ogólnokształcące w rozdziale 80120 „Licea Ogólnokształcące” proponuje się zwiększenie 

planu wydatków o kwotę 120 000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków  

na wynagrodzenia nauczycieli do końca roku 2022. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć  

w ramach posiadanego planu wydatków w celu realizacji bieżących zadań. W rozdziale 80146 

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” proponuje się przesunięcie w ramach posiadanego 

planu wydatków w celu realizacji bieżących zadań. W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” 

proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 735,00 w związku otrzymanymi  

od Ministra Finansów dodatkowymi środkami z Funduszu Pomocowego na dodatkowe zadania 

oświatowe w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich. Zespół Szkół Zawodowych w rozdziale 

80115 „Technika” proponuje się przesunięcie środków w ramach posiadanego planu 

finansowego w celu realizacji bieżących zadań. W rozdziale 80117 „Branżowe szkoły I i II 

stopnia” dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 15 000,00 zł, zgodnie 

z pismem Ministra Finansów ST3.4751.34.2022.7p z dnia 16 listopada 2022 roku. Środki  

są przeznaczone na wyposażenie w meble oraz pomoce dydaktyczne pomieszczenia  

na warsztatach szkolnych zaadoptowanego na salę dydaktyczną. Pozostałe zmiany dotyczą 

przesunięcia środków w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji 
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zadań. 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  

3 373,00 zł na pokrycie wydatków zajęć z uczniami pochodzących z Ukrainy finansowanych  

z Funduszu Pomocowego. W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje  

się przesunięcie środków w ramach posiadanego planu projektu „Uczymy się w Europie”  

w celu prawidłowej realizacji zadań. Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo  

o kwotę 692 177,57 zł. Plan dochodów zwiększył się o kwotę 23 764,57 zł i po zmianach 

wynosi 49 776 494,93 zł. Plan wydatków zwiększył się o kwotę 692 177,57 zł i po zmianach 

wynosi 51 524 497,58 zł. Deficyt budżetu po zmianie wynosi 1 748 002,65 zł. Przychody 

budżetu po zmianie wynoszą 1 848 002,65 zł. Rozchody 100 000,00 zł. 

 

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

 

Członek Zarządu Pani Grażyna Senda zapytała czy mamy dużo młodzieży ukraińskiej  

w zawodówce i liceum?  

 

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska odpowiedziała, że jedna lub dwie osoby maksymalnie 

w danej szkole.  

 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu 

powiatu w roku 2022. 

 

Ad. 7  

Sprawy bieżące nie zgłoszono.  

 

Ad. 8 

Wolnych wniosków nie zgłoszono. 

 

 

 



  

24 

 

Ad. 9 

Przewodnicząca Zarządu podziękowała Członkom Zarządu za pracę. Zamknęła CXXVIII (128) 

posiedzenie Zarządu Powiatu .     

 

Na tym protokół zakończono. 

Protokół składa się z 24 stron kolejno ponumerowanych.                            

                                                                     STAROSTA  

 

                   Marzanna Marianna  

             Wardziejewska 

Członkowie Zarządu: 

1. Andrzej Ciołek………………………………………….. 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: Monika Bruszewska 21.11.2022 r. 


