Protokół nr XXXVIII (38) z Sesji Rady Powiatu w Gołdapi
w dniu 27 maja 2021 r.
w godz.1300 – 1345
Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Alicja Iwaniuk stwierdziła quorum pozwalające
na podejmowanie prawomocnych uchwał i przyjmowanie sprawozdań: na 15 Radnych
stanowiących ustawowy skład Rady obecnych było

10 Radnych

/lista

obecności

w załączeniu- zał. nr 1 do protokołu/.

Obecni:
1. Andrzej Ciołek
2. Józef Dominiuk
3. Jarosław Wiktor Dzienis - udział w posiedzeniu zdalnie
4. Anna Falińska
5. Wacław Grenda
6. Alicja Anna Iwaniuk
7. Małgorzata Marianna Kuliś
8. Marek Kuskowski - udział w posiedzeniu zdalnie
9. Leszek Retel
10. Grażyna Barbara Senda - udział w posiedzeniu zdalnie
11. Karol Szablak
12. Wioletta Tomaszewska-Walc - udział w posiedzeniu zdalnie
13. Marzanna Marianna Wardziejewska
14. Piotr Wasilewski - udział w posiedzeniu zdalnie
15. Stanisław Wójtowicz
Ad. 1
Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Alicja Iwaniuk poinformowała wszystkich uczestników
sesji Rady Powiatu w Gołdapi, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń
rejestrujących obraz i dźwięk.
Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Alicja Iwaniuk przywitała przybyłych na Sesję Radnych
Rady

Powiatu,

dyrektorów

powiatowych

jednostek

organizacyjnych,

naczelników

i pracowników Starostwa Powiatowego i otworzyła obrady XXXVIII (38) Sesji Rady Powiatu.
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Ad. 2
Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Alicja Iwaniuk przedstawiła proponowany porządek
obrad. Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Alicja Iwaniuk zapytała, czy są jakieś uwagi bądź
zmiany do porządku obrad. /porządek obrad w załączeniu –zał. nr 2 do protokołu/.
Uwag nie zgłoszono.
Przewodnicząca przeszła do realizacji kolejnego punktu.
Ad. 3
Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Alicja Iwaniuk przedstawiła informację Przewodniczącego
Rady z prac Rady w okresie międzysesyjnym.
Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Alicja Iwaniuk poinformowała, że miała stały kontakt
z kierownikami jednostek organizacyjnych powiatu, pracownikami Starostwa, a przede
wszystkim Zarządem Powiatu między innymi:
– zajmowała się sprawami bieżącymi Rady Powiatu,
– pracowała nad porządkiem obrad XXXVIII (38) Sesji Rady Powiatu,
– pełniła dyżur we wtorek w godz. 14.30 – 15.30.
Ad. 4
Starosta Pani Marzanna Marianna Wardziejewska poinformowała, że w terminie
od 29 kwietnia 2021 roku do 27 maja 2021 roku Zarząd Powiatu w Gołdapi odbył
2 posiedzenia, na którym zajmował się między innymi /informacja w załączeniu- zał. nr 4 do
protokołu/:

1. Zarząd Powiatu podjął uchwały w sprawie:
a) udzielenia pełnomocnictwa do samodzielnego reprezentowania Organu Prowadzącego
we wszelkich relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie
dotyczących udziału Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi w programie Erasmus+,
w tym do składania w imieniu i na rzecz Organu Prowadzącego oświadczeń woli
i wiedzy dla Fundacji.
b) uruchomienia konsultacji społecznych projektu Powiatowej Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych na lata 2021 – 2027.
c) przyjęcia rocznej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2020 rok
2. Zarząd opracował projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:
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✓ zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania
w 2021 roku.
✓ zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2021–2037.
✓ zmian budżetu powiatu na rok 2021.
Starosta Pani Marzanna Marianna Wardziejewska przedstawiła również informację
z wykonania uchwał Rady Powiatu w Gołdapi podjętych na XXXV (35) Sesji w dniu
29 kwietnia 2021 roku Rada Powiatu w Gołdapi podjęła 9 uchwał, których projekty
opracował: Starszy specjalista ds. zdrowia i pomocy społecznej – 1 projekt uchwały,
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi – 1 projekt uchwały, Wydział Finansowy
– 2 projekty uchwał, Zarząd Powiatu – 1 projekt uchwały, Komisja Skarg Wniosków i Petycji
– 4 projekty uchwał. Natomiast na XXXVII (37) Sesji w dniu 19 maja 2021 roku Rada Powiatu
w Gołdapi podjęła 2 uchwały, których projekty opracowała Rada Powiatu w Gołdapi.
Powyższe uchwały zostały przekazane Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Wojewodzie
Warmińsko – Mazurskiemu w celu poddania kontroli zgodności z prawem oraz publikacji.
Uchwały zostały zrealizowane zgodnie z ich treścią. Szczegółowa informacja dostępna
jest w Biurze Rady i Zarządu Powiatu.
Starosta Pani Marzanna Marianna Wardziejewska poinformowała, że od ostatniej sesji brała
udział w następujących uroczystościach oraz spotkaniach:
1. 5, 10, 17, 24 maja 2021 r. w wideokonferencji Konwentu Powiatów Województwa
Warmińsko –Mazurskiego;
2. 7 maja 2021 r. w uroczystych obchodach Święta Pułku;
3. 19 maja 2021 r. w uroczystym apelu w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
z okazji Dnia Strażaka;
4. 22 maja 2021 r. w uroczystościach z okazji 25-lecia Ojca Pawła Biskupa Arkadii.
Wicestarosta uczestniczył w następujących przedsięwzięciach:
1. 3 maja 2021 r. w symbolicznym złożeniu kwiatów w związku z Świętem Konstytucji 3
maja;
2. 7,14 maja 2021 r. w wideokonferencji Związku Powiatów Polskich.
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Ad. 5
Przewodniczący Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej Pan Marek Kuskowski
poinformowała, iż posiedzenie odbyło się w dniu 25.05.2021 r. Komisja na posiedzeniu
przyjęła 1 informacje oraz 3 projekty uchwał, które są przedmiotem dzisiejszego posiedzenia.
Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski dodał również, że na posiedzeniu Komisja
wniosków nie wypracowała /opinia Komisji Stałej w załączeniu – zał. nr 5 do protokołu/.
Ad. 6a
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska
przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań
i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
przeznaczonych na zadania w 2021 roku /projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu - zał. nr
6 do protokołu/.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska
poinformowała, że zgodnie z art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej

i

społecznej

oraz

zatrudnianiu

osób

niepełnosprawnych

w

związku

z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku, o samorządzie powiatowym, do wyłącznej
właściwości Rady Powiatu należy określanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych, oraz wysokości środków, jakie przeznacza
na ich realizację. Pismem z dnia 11.05.2021r. znak AF-722-1/AL/21 Powiatowy Urząd Pracy
w Gołdapi poinformował, iż w związku z wpłynięciem ustnej deklaracji od pracodawcy
o potrzebie dofinansowania dodatkowych kosztów związanych z adaptacją lub nabyciem
urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy, prosi o przesunięcie
środków w kwocie 5 000, 00zł z zadania dotyczącego finansowania usług lub instrumentów
rynku pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, zarejestrowanych jako poszukujące
pracy niepozostające w zatrudnieniu na zadanie dotyczące zwrotu kosztów adaptacji
lub nabycia urządzeń ułatwiających wykonywanie pracy zatrudnionej osobie niepełnosprawnej.
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
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Pytań nie zgłoszono.
Przewodnicząca przeprowadziła głosowania.
Głosowano w sprawie:
określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2021 roku.
Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5
Ad. 6b
Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021- 2037 /projekt uchwały Rady
Powiatu w załączeniu - zał. nr 7 do protokołu/.

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że w wieloletniej prognozie
finansowej urealnia się poszczególne wartości zgodnie z uchwałą w sprawie zmian budżetu
w 2021 r. Zaktualizowano dochody i wydatki oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych
na cele bieżące i pozostałe dochody bieżące zgodnie z uchwałą w sprawie zmian budżetu
w 2021 r. W wieloletniej prognozie finansowej oraz w przedsięwzięciach dokonuje się zmian
limitów na zadania inwestycyjne w związku z uzyskaną informacją dotyczącą braku pozyskania
środków z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację inwestycji drogowych. W związku
z powyższym w 2021 r nie jest możliwa realizacja zadań inwestycyjnych pn.: Remont drogi
powiatowej nr 1772N na odcinku Lisy – Mieczkówka – o wartości 1 812 406,28 zł, z czego
906 203,14 zł miało stanowić dotację z Funduszu Dróg Samorządowych; Remont drogi
powiatowej nr 1790N na odcinku Rudzie – Kowalki - o wartości 2 446 620,02 zł, z czego
1 222 310,01 zł miało stanowić dotację z Funduszu Dróg Samorządowych. W Wieloletniej
Prognozie Finansowej w wydatkach majątkowych zgodnie z uchwałą budżetowej proponuje
się: zmianę zadania inwestycyjnego ujętego w wykazie przedsięwzięć „Remont drogi
powiatowej nr 1815N w miejscowości Widgiry” na zadanie jednoroczne pn.: „ Remont drogi
powiatowej nr 1815N od miejscowości Widgiry w kierunku miejscowości Żabin o długości
3,2 km”. Zmiana dotyczy wydłużenia odcinka drogi objętego pracami drogowymi. Zgodnie
z kosztorysem inwestorskim, zakłada się wykonanie nakładki bitumicznej o szerokości
4,5 m na odcinku 3,2 km. Dodatkowo wyremontowany zostanie rejon skrzyżowania w kierunku
miejscowości Radkiejmy. Całkowita zaplanowana wartość realizacji zadania jest szacowana
na kwotę 1 427 451,00 zł. Jako źródło pokrycia wydatków proponuje się przeznaczyć
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środki pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 425 451,00 zł
oraz dochody własne powiatu w wysokości 2 000,00 zł. W obecnym wykazie przedsięwzięć
zadania ze względów technicznych nie pozwalających na ich usunięcie wykazano w kwotach
0,00 zł. W kolejnej uchwale zmieniającej WPF zostaną one trwale usunięte. Deficyt budżetu
powiatu po zmianach wynosi

6 046 501,64 zł. Według obecnego stanu planowany

jest do pokrycia przychodami pochodzącymi z wolnych środków 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 806 327,84zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości
5 240 173,80 zł. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2
pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5 240 173,80 zł stanowią: środki otrzymane
w 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 4 232 578,42 zł
oraz środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
otrzymane w roku 2020 zaś wydatki zostaną poniesione w 2021 r. w wysokości
1 007 595,38 zł. Zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 są to niewykorzystane środki pieniężne
na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi
finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi
w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt
2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych
środków. Wolne środki z lat poprzednich w kwocie 806 327,84 zł stanowią środki, o których
mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Wieloletnia prognoza finansowa
odzwierciedla aktualny stan budżetu powiatu po dokonanych zmianach. Plan dochodów
zmniejsza się o kwotę 2 295 529,14 zł i po zmianach wynosi 37 421 050,97 zł. Plan wydatków
zmniejsza się o kwotę 3 018 227,92 zł i po zmianach wynosi 43 467 552,61 zł. Deficyt budżetu
wynosi 6 046 501,64 zł. Przychody wynoszą 6 046 501,64 zł. Rozchody 0,00 zł.
Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały
Pytań nie zgłoszono.
Przewodnicząca przeprowadziła głosowania.
Głosowano w sprawie:
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2021–2037.
Wyniki głosowania
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ZA: 8, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5
Wyniki imienne:
ZA (8)
Andrzej Ciołek, Alicja Anna Iwaniuk, Marek Kuskowski, Grażyna Barbara Senda, Karol
Szablak, Wioletta Tomaszewska-Walc, Marzanna Marianna Wardziejewska, Stanisław
Wójtowicz
PRZECIW (2)
Jarosław Wiktor Dzienis, Piotr Wasilewski
NIEOBECNI (5)
Józef Dominiuk, Anna Falińska, Wacław Grenda, Małgorzata Marianna Kuliś, Leszek Retel
Ad. 6c
Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu
w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2021 /projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu - zał. nr 6
do protokołu/.

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że dochody Starostwa
Powiatowego w Gołdapi w rozdziale 80149„Realizacja zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach
przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”
dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 10 297,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody
Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 28/2021 z dnia 15 marca 2021 r. Środki przeznaczone
są na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r. W rozdziale
85203„Ośrodki wsparcia” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 181 387,00 zł
zgodnie z decyzją Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Środki przeznaczone
są na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem sieci domów dla matek z małoletnimi
dziećmi i kobiet w ciąży, zgodnie z art.19 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369 ) oraz działaniem 1.4 Programu kompleksowego
wsparcia dla rodzin „Za życiem”. W rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” dokonuje
się zwiększenia planu dochodów o kwotę 4 000,00 zł zgodnie z decyzjami Ministra Rozwoju,
Pracy i Technologii Nr DF-I.9020.18.17.2021, DF-I.9020.17.16.2021 z dnia 04 marca 2021 r.
oraz DF-I.9020.18.17(1).2021 z dnia 8 kwietnia 2021 r. Środki finansowe przyznano
na pokrycie kosztów obsługi zadań określonych w artykule 15zze4 ustawy o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842,
z późn. zm.). W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” dokonuje się zwiększenia planu
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finansowego o kwotę 80 076,00 zł w związku ze wzrostem świadczeń przysługujących rodzinie
zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz w związku ze zmianą wysokości
pomocy dla osoby usamodzielnianej. W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo
-wychowawczych” dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę 36 486,00 zł
w związku ze zmianą kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo
-wychowawczej oraz umieszczeniem dwójki dzieci z powiatu tczewskiego w tej placówce.
Zespół Placówek Edukacyjno- Wychowawczych w Gołdapi w rozdziale 80102 „ Szkoły
podstawowe specjalne” dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę 1 560,00 zł
w związku z przyznaniem dofinansowania projektu pn. „Matematyka jest cool” przez zarząd
fundacji mBanku. Środki zostaną przeznaczone na dodatkowe zajęcia dla uczniów i zakup
materiałów na nagrody. Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi w rozdziale 60014 „Drogi
publiczne powiatowe” dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę 9 265,00 zł
w związku z rozliczeniem zwrotu należności z tytułu nadpłaconego w 2020 roku
wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia oraz wpływów z kar i odszkodowań
od ubezpieczyciela. Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 323 071,00 zł.
Wydatki Starostwa Powiatowe w Gołdapi w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” dokonuje
się zmniejszenia planu wydatków o kwotę per saldo 36 000,00 zł i dokonuje się przesunięcia
do rozdziału 71095 „Pozostała działalność” w związku koniecznością zabezpieczenia środków
finansowych na zadania z zakresu geodezji i kartografii na 2021 rok zgodnie z art 41b ust 3
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne do wysokości nie mniejszej
niż uzyskana w roku poprzednim kwota wpływów. W rozdziale 75405 „Komendy powiatowe
policji” dokonuje się zmniejszenia planu finansowego wydatków bieżących o kwotę
3 000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków majątkowych łącznie o kwotę
25 000,00 zł na dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi celem zakupu
samochodu osobowego, segment C z napędem hybrydowym w wersji oznakowanej.
W rozdziale 75495 „Pozostała działalność” dokonuje się zwiększenia planu finansowego
wydatków o kwotę 40 000,00 zł tytułem przekazania na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży
Pożarnej środków finansowych docelowo przeznaczonych na dofinansowanie realizacji
zadania pn. „Zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych dla Państwowej Straży Pożarnej
z terenu województwa Warmińsko-Mazurskiego”. W rozdziale 80195 „Pozostała działalność”
dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę per saldo 140 847,00 zł. Środki pochodzą
z rozliczenia dochodów i zostaną przeznaczone na wydatki oświatowe. W rozdziale 85410
„ Internaty i bursy szkolne” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 31 792,00 zł
w związku z koniecznością realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa budynku
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o klatkę schodową na potrzeby bursy” w ramach zadania „Zmiana sposobu użytkowania
obiektu zamieszkania zbiorowego na lokale mieszkalne na I i II piętrze segm „A” budynku
oraz przebudowa i zmiana sposobu użytkowania parteru segm. „B” kuchni ze stołówką
na pomieszczenia bursy z rozbudową o klatkę schodową na potrzeby bursy. Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi w rozdziale 85203„Ośrodki wsparcia” dokonuje
się zwiększenia planu wydatków o kwotę 226 758,00 zł zgodnie z decyzją Ministerstwa
Rodziny i Polityki Społecznej. Środki przeznaczone są na sfinansowanie zadania
inwestycyjnego pn. „Zmiana sposobu użytkowania poddasza w budynku szkolno – biurowym
na potrzeby okresowego pobytu matek z małymi dziećmi i kobiet w ciąży”. Wkład własny
w wysokości 45 371,00 zł. W rozdziale 85218 „Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie” dokonuje
się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 19 200,00 zł

celem zabezpieczenia wkładu

własnego dla zadnia inwestycyjnego j.w. W rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego
poradnictwa,

mieszkania

chronione

i

ośrodki

interwencji

kryzysowej”

dokonuje

się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 16 000,00 zł celem zabezpieczenia wkładu
własnego dla zadania inwestycyjnego j.w. W rozdziale 85326 „Solidarnościowy Fundusz
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę
56 643,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach Programu Asystent
Osobisty Osoby Niepełnosprawnej środków pozabudżetowych - edycja 2021 r z Funduszu
Solidarnościowego. W rozdziale 85508 „ Rodziny zastępcze” dokonuje się zwiększenia planu
wydatków o kwotę per saldo 24 857,00 zł koniecznością zabezpieczenia wynagrodzenia
koordynatora rodzinnej pieczy oraz w związku ze wzrostem świadczeń przysługujących
rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby
usamodzielnianej. W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo -wychowawczych”
dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę 330,00 zł w związku ze zmianą kosztów
utrzymania

dzieci

umieszczonych

w

placówce

opiekuńczo

-wychowawczej

oraz umieszczeniem dwójki dzieci z powiatu tczewskiego w tej placówce. Zarząd Dróg
Powiatowych w Gołdapi w rozdziale 60014 ,,Drogi publiczne powiatowe” dokonuje się
zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 9 265,00 zł w związku z pozyskanymi
środkami z rozliczenia m.in. zwrotu należności z tytułu nadpłaconego w 2020 roku
wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia oraz wpływów z kar i odszkodowań
od ubezpieczyciela. Środki finansowe zostaną przeznaczone na naprawę i odbudowanie
uszkodzeń powstałych w wyniku zniszczenia mienia przez uczestników ruchu drogowego.
Kwota 54 100,00 zł jest przeznaczona na realizację zadania pn.: „ Budowa miejsc
parkingowych na dz. nr 671/2 w Gołdapi wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu”.
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Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi w rozdziale 85333 ,,Powiatowe urzędy pracy” dokonuje
się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 4 000,00 zł na pokrycie kosztów
obsługi zadań określonych w artykule 15zze4 ustawy o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć
pomiędzy paragrafami zgodnie z potrzebami jednostki.

Zespół Placówek Edukacyjno-

Wychowawczych w Gołdapi w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne„
dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 560,00 zł w związku z otrzymanym
dofinansowaniem

projektu „Matematyka jest cool”. Środki zostaną przeznaczone

na dodatkowe zajęcia dla uczniów i zakup materiałów na nagrody. W rozdziale
80149„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych
formach wychowania przedszkolnego” dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 10 297,00 zł
zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 28/2021 z dnia 15 marca 2021
r. Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
w 2021 r. W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się przesunięcia planu
wydatków o kwotę per saldo 291 200,00 zł w ramach posiadanego planu. Środki zostaną
przeznaczone na wydatki oświatowe. W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze„ dokonuje się przesunięcia planu wydatków w ramach posiadanych środków
finansowych, co umożliwi prawidłową realizację zadań. Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi
w rozdziale 80120 „Licea Ogólnokształcące” dokonuje się przesunięcia planu wydatków
w ramach posiadanych środków finansowych, co umożliwi prawidłową realizację zadań.
Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 473 963,00 zł. Plan dochodów zwiększa
się o kwotę 323 071,00 zł i po zmianach wynosi 39 716 580,11 zł. Plan wydatków zwiększa
się o kwotę 473 963,00 zł i po zmianach wynosi 46 485 780,53 zł. Deficyt budżetu po zmianie
wynosi 6 769 200,42 zł. Przychody budżetu po zmianie wynoszą 6 769 200,42 zł. Rozchody
0,00 zł.
Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego wniosku
Pytań nie zgłoszono.
Przewodnicząca przeprowadziła głosowania.
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Głosowano w sprawie:
zmian budżetu powiatu na rok 2021.
Wyniki głosowania
ZA: 8, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5
Wyniki imienne:
ZA (8)
Andrzej Ciołek, Alicja Anna Iwaniuk, Marek Kuskowski, Grażyna Barbara Senda, Karol
Szablak, Wioletta Tomaszewska-Walc, Marzanna Marianna Wardziejewska, Stanisław
Wójtowicz
PRZECIW (2)
Jarosław Wiktor Dzienis, Piotr Wasilewski
NIEOBECNI (5)
Józef Dominiuk, Anna Falińska, Wacław Grenda, Małgorzata Marianna Kuliś, Leszek Retel
Ad. 7
Radny Pan Piotr Wasilewski poinformował, że w dniu 25 maja w czasie Posiedzenia Komisji
Wiceprezes Zarządu GoldMedica Sp. z o.o. Pan Tadeusz Myśliwiec przedstawił informacje
dotyczące funkcjonowania spółki, z których wynika, że sytuacja gołdapskiego szpitala nie jest
korzystna. Istnieje perspektywa dalszego zamykania oddziałów. Radny Pan Piotr Wasilewski
zwrócił się z prośbą do Zarządu Powiatu o przedłożenie poniższych dokumentów w formie
elektronicznej na jego skrzynkę pocztową:
a) Skanów wszystkich obowiązujących kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem
Zdrowia
b) Skanów dokumentów lub stanowiska Zarządu z informacją o wykonanych kontraktach
w roku 2020
c) Struktury organizacyjnej spółki i jej oddziałów oraz komórek organizacyjnych
wraz ze wskazaniem wakatów
d) Informacji czy Prezes połączonej niedawno z GoldMedica spółki pod nazwą Zakład
Pielęgnacyjno – Opiekuńczy jest obecnie zatrudniona w GoldMedica sp. z o.o., na jakim
stanowisku i rodzaju umowy
e) Informacji czy po połączeniu w/w spółek zredukowano i w jakim stopniu administrację,
czy pozostawiono zatrudnienie po połączeniu bez zmian
f) Podanie miesięcznych kosztów Zarządu spółki za miesiąc czerwiec 2020 i za miesiąc
maj 2021 uwzględniając wynagrodzenie członków Zarządu lub jeżeli takowych nie ma
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podania miesięcznych kwot wynagrodzenia z każdej innej umowy jakie spółka ma
zawarte z tymi członkami Zarządu
Radny Pan Piotr Wasilewski poinformował, że interpelacja została wysłana na skrzynkę
podawczą za pomocą serwisu gov.pl.
Ad. 8
Zapytań Radnych nie zgłoszono
Ad. 9
Wnioski i oświadczenia Radnych.
Ad. 10
Odpowiedzi na wnioski i interpelacje nie zgłoszono.
Ad. 11
Odpowiedzi na zgłoszone wnioski Komisji Stałych Rady. Komisja wniosków nie wypracowała
Ad. 12
Radny Pan Karol Szablak w imieniu swoim, a także Radnego Pana Stanisława Wójtowicza
podziękował za podjęcie uchwały w sprawie remontu drogi na odcinku miejscowości Widgiry
– Żabin.
Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek podkreślił, że wybory inwestycyjne są bardzo trudne.
Zarząd Powiatu rekomendował Radzie przyjęcie remontu tej drogi. Wybór kierowany
był zasadą najbardziej zdegradowanej drogi w powiecie gołdapskim. W sprawie wyboru drogi
było przeprowadzonych wiele dyskusji i został wybrany odcinek drogi, który jest najbardziej
zniszczony.
Starosta Pani Marzanna Wardziejewska potwierdziła słowa wypowiedziane przez Wicestarostę
Pana Andrzeja Ciołka. Droga Widgiry – Żabin jest drogą najbardziej zdegradowaną. Zostanie
wyremontowany odcinek o długości 3,2 km. W związku z brakiem dofinansowania istnieje
możliwość remontu tylko tej jednej drogi. Wnioski na drogi w miejscowości Mieczkówka
oraz Rudzie zostaną ponownie złożone.
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Starosta Pani Marzanna Wardziejewska poinformowała także o stanie szczepień na dzień
27.05.2021 godz. 10.30 zostało zaszczepionych 9 864 osób. Średnia liczba dzienna podanych
dawek to ok. 170. Osób zaszczepionych podwójną dawką zostało 3 272 osoby.
Ad. 13
Wolnych wniosków nie zgłoszono.
Ad. 14
Głosu wolnego nie zgłoszono.
Ad. 15
Przewodnicząca Rady Pani Alicja Iwaniuk podziękowała Radnym za pracę oraz gościom
za uczestnictwo. Zamknęła obrady XXXVIII (38) Sesji Rady Powiatu.
Na tym protokół zakończono.
Protokół składa się z 13 stron kolejno ponumerowanych.

Przewodnicząca Rady
Powiatu w Gołdapi
Alicja Anna Iwaniuk

Protokół sporządziła: Monika Bruszewska, 27.05.2021 r.
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