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Protokół z LIII (53) posiedzenia 

Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, 

Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej 

w dniu 27 września 2022 roku 

 

godz. 1304-1444 

W posiedzeniu wzięło udział 11 Radnych. 

Obecni: 

1. Andrzej Ciołek  

2. Józef Dominiuk 

3. Jarosław Wiktor Dzienis 

4. Anna Falińska 

5. Alicja Anna Iwaniuk 

6. Marek Kuskowski  

7. Leszek Retel 

8. Grażyna Barbara Senda  

9. Karol Szablak 

10. Marzanna Marianna Wardziejewska  

11. Piotr Wasilewski 

12. Stanisław Wójtowicz 

 

Ad. 1 

Wiceprzewodnicząca Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu 

Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej Pani Grażyna 

Senda otworzyła LIII (53) posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji 

Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej 

stwierdził quorum (11 radnych obecnych) pozwalające na podejmowanie prawomocnych 

decyzji /lista obecności w załączeni- zał. nr 1 do protokołu/. 

 

Ad. 2 

Wiceprzewodnicząca Komisji Pani Grażyna Senda otworzyła posiedzenie z proponowanym 

porządkiem obrad /porządek obrad w załączeniu- zał. nr 2 do protokołu/ Wiceprzewodnicząca Komisji 

Pani Grażyna Senda zaproponowała wprowadzenie zmian do porządku obrad poprzez 
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przeniesienie punktu 6 i 7 w miejsce punktu 3 i 4 /zmiany do porządek obrad w załączeniu- zał.                    

nr 3 do protokołu/. 

 

Wiceprzewodnicząca zapytała czy są uwagi do wprowadzonych zmian do porządku.  

Uwag do proponowanego zmian nie zgłoszono.   

 

Komisja 10 głosami za przy 2 osobach nieobecnych przyjęła zmiany do porządku.  

 

Ad. 3a 

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  4 do protokołu/. 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że w wieloletniej prognozie 

finansowej oraz w wykazie przedsięwzięć urealnia się poszczególne wartości zgodnie                    

z uchwałą w sprawie zmian budżetu w 2022 r. Zaktualizowano dane uzupełniające.                      

W wykazie przedsięwzięć wprowadza się projekty finansowane ze środków UE pod nazwą: 

Grant "Cyfrowy Powiat” - ogólna wartość projektu wynosi 100 000,00 zł w tym: limit               

roku 2022 – 85 000,00 zł zaś limit roku 2023 – 15 000,00 zł. Grant "Zwiększenie dostępności 

usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Gołdapi” - ogólna wartość projektu wynosi 

100 000,00 zł w tym: limit roku 2022 – 19 400,00 zł zaś limit roku 2023 – 80 600,00 zł.  

Zmiany spowodowane są aplikowaniem przez Powiat w konkursie grantowym Cyfrowy 

Powiat Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - 

REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST i projektu pn. „Dostępny samorząd – granty” 

finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 

2014-2020, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. Całkowita wartość 

projektów jest finansowana ze środków unijnych. Proponuje się pokrycie deficytu budżetu 

powiatu w  wysokości  4 637 276,23 zł przychodami pochodzącymi: ze sprzedaży papierów 

wartościowych (obligacji) w kwocie 880 000,00 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  1 537 686,58 zł, przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych 

środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów            

i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania 
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budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków 

określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania 

finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 2 219 589,65 zł. Niewykorzystane 

środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych                 

w wysokości 4 542 515,62 zł stanowią: środki otrzymane w 2020 r. z Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych w wysokości 4 232 578,42 zł z czego: 2 322 925,97 zł przeznaczono    

na wydatki w 2021 roku zaś kwotę 1 909 652,45 zł przeznacza się na sfinansowanie deficytu 

w 2022 roku. Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 - środki pochodzące z budżetu Unii 

Europejskiej otrzymane w roku 2021 zaś wydatki zostaną poniesione w 2022 r. w wysokości 

309 937,20 zł Wieloletnia prognoza finansowa odzwierciedla aktualny stan budżetu powiatu 

po dokonanych zmianach: Plan dochodów zwiększa się o kwotę 359 978,72 zł  i po zmianach 

wynosi 43 510 998,50 zł. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 359 978,72 zł  i po zmianach 

wynosi 48 148 274,73 zł. Deficyt budżetu wynosi 4 637 276,23 zł. Przychody wynoszą               

4 837 276,23 zł. Rozchody 200 000,00 zł. 

 

Wiceprzewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady 

Powiatu. 

 

Pytań nie zgłoszono. 

Wiceprzewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

 

Komisja 9 głosami za, 1 wstrzymującym przy 2 osobach nieobecnych podjęła projekt 

uchwałę Rady Powiatu w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Gołdapskiego na lata 2022-2037. 

 

Ad 3b 

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 5 do protokołu/. 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że dochody Starostwa 

Powiatowego w Gołdapi w rozdziałach: 71095 „Pozostała działalność”, 75020 „Starostwa 

Powiatowe”, 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 

terytorialnego na podstawie ustaw w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 
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wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa                      

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3”, 75816 „Wpływy do rozliczenia”, 80195 i 85395 „ Pozostała 

działalność”,  proponuje się urealnienie planu dochodów o kwotę 17 264,00 zł. W rozdziale 

75095 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 

190 000,00 zł w związku z możliwością pozyskania  środków z konkursu Grantowego 

Cyfrowy Powiat Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności                  

na zagrożenia - REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej 

odporności na zagrożenia Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 i projektu 

pn. „Dostępny samorząd – granty” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi 

administracyjne na projekty pn.: Grant "Cyfrowy Powiat" oraz Grant "Zwiększenie 

dostępności usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Gołdapi". W rozdziale                  

75801 „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zgodnie z otrzymaną metryczką subwencji 

oświatowej na 2022 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę ogółem                     

86 265,00 zł w tym: na podstawie pisma Ministra Finansów znak ST3.4750.19.2022.p                   

z dnia 10 sierpnia 2022 r. informującego o przyznaniu środków na realizację zadania 

związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, 

logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku z rezerwy części 

oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na realizację w szkołach dodatkowych zajęć 

specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz na podstawie pisma 

Ministra Finansów znak ST3.4750.21.2022.p z dnia 24 sierpnia 2022 r. informującego                   

o zwiększeniu środków o kwotę 58 142,00 zł w związku ze zmianami w zakresie średniego 

wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych                   

(tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku. W rozdziale 75814 

„Różne rozliczenia finansowe ” proponuje się wprowadzenia zmian w planie dochodów                 

w związku z koniecznością dostosowania planu do zmian wprowadzonych Rozporządzeniem 

Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 roku,  zmieniającym rozporządzenie w sprawie 

szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków 

pochodzących ze źródeł zagranicznych oraz proponuje się zwiększenie planu dochodów               

o kwotę 8 617,00 zł w związku z przekazaniem przez ministra Finansów środków z Funduszu 

Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe.                         

W rozdziale 75816 „Wpływy do rozliczenia ” proponuje się wprowadzenia zmian w planie 

dochodów w związku z koniecznością dostosowania planu dochodów majątkowych do zmian 
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wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 roku,  

zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, 

przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w następujący 

sposób: zmniejszenie w § 6290 „Środki na dofinansowanie własnych inwestycjo gmin, 

powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” o kwotę  4 500 000,00                   

tj.: wartość dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych i ujęcie powyższej wartości w § 6370 Środki otrzymane                        

z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań 

inwestycyjnych W rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” proponuje się 

zwiększenie planu dochodów o kwotę 35 000,00 zł zgodnie z Decyzją Nr FK 234/2022 z dnia 

17 sierpnia 2022 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Dotacja przeznaczona                           

jest na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej 

infrastruktury oraz kompetencji  uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – 

komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna tablica”. Zespół  Placówek Edukacyjno-

Wychowawczych w Gołdapi w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” proponuje 

się zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.200,00 zł w związku z pozyskanymi środkami             

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

06.09.2021 roku o refundację części poniesionych kosztów na wynagrodzenia skierowanych 

bezrobotnych. W rozdziale 80149  „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 

organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych                  

w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” proponuje                 

się zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.496,00 zł w związku z pozyskanymi środkami            

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

06.09.2021 roku o refundację części poniesionych kosztów na wynagrodzenia skierowanych 

bezrobotnych. W rozdziale 85403  „Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze” i 85417 

„Szkolne Schroniska Młodzieżowe” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 

8.395,00 zł pozyskanych środków z tytułu wpłat wychowanków i nauczycieli za żywienie 

oraz wynajem pomieszczeń na schronisku szkolnym. W związku z przeprowadzoną 

inwestycją pn. „Rozbudowa infrastruktury oświatowej w powiecie gołdapskim. Dobudowa 

windy zewnętrznej dla niepełnosprawnych przy budynku ZPEW  w Gołdapi” nastąpiła 

konieczność przeniesienia pokoju nauczycielskiego wraz z zapleczem socjalnym. Wyżej 

wymienione środki zostaną przeznaczone na dostosowanie i doposażenie nowych 

pomieszczeń. Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi w rozdziale 80120 „Licea 
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Ogólnokształcące” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 1,72 zł w związku            

z pozyskanymi środkami z tytułu odsetek bankowych. Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi 

w rozdziale 80115 „Technika” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 11 240,00 

zł w związku ze zwiększeniem przysługującej refundacji za badania lekarskie uczniów                

oraz za przeprowadzone egzaminy zawodowe. W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” 

proponuje się zmniejszenie dochodów o kwotę 6 500,00zł w związku z niezrealizowaniem 

jednej wycieczki w ramach zadania „Poznaj Polskę”. Plan dochodów budżetu powiatu 

zwiększa się o kwotę per saldo 359 978,72 zł. Wydatki  Starostwo Powiatowe w Gołdapi             

w rozdziale 75020 „Starostwa Powiatowe”, proponuje się zwiększenie planu wydatków                

o kwotę per saldo  46 000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków                    

na opłacenie faktur za energię cieplną i pozostałe koszty  z tym związane. W rozdziale 75095 

„Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 104 400,00 zł            

w związku z możliwością pozyskania  środków z konkursu Grantowego Cyfrowy Powiat            

Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-

EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 i projektu pn. „Dostępny samorząd 

– granty” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój           

(PO WER) 2014-2020, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne na projekty 

pn.: Grant "Cyfrowy Powiat" oraz Grant "Zwiększenie dostępności usług publicznych                  

w Starostwie Powiatowym w Gołdapi". W rozdziale 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” 

dokonuje się przesunięcia środków w ramach posiadanych posiadanego planu w celu 

prawidłowej realizacji zadań. W rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” proponuje 

się zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 440,17 zł w związku z aktualizacją należnej 

dotacji przysługujących Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej „Dobry Start”.          

W rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” proponuje się zwiększenie planu wydatków             

o kwotę 206,25 zł w związku z aktualizacją należnej dotacji przysługujących dla Mazursko-

Podlaskiego Centrum Edukacji w Gołdapi. Aktualizacji dotacji dokonano na podstawie 

danych zawartych w kalkulacji podziału środków na podwyżki dla nauczycieli od 1 września 

2022 r. oraz w oparciu o przepisy art. 26 ust. 1 – 2 i  art.43 ust. 1 pkt 2 ustawy                         

z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2021,                  

poz. 1930 z późn. zm.). przekazanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. W rozdziale 

80149„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 

pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych                 
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i innych formach wychowania przedszkolnego” proponuje się zwiększenie planu wydatków                              

o kwotę 62 920,00 zł w związku z uruchomieniem od 1 września 2022 r. oddziału 

przedszkolnego w Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej „Dobry Start”                     

w Jabłońskich celem  zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę dotacji. Szkoła 

wywiązała się z obowiązku wynikającego z art. 33 ustawy z dnia 27 października 2017 r.              

o finansowaniu zadań oświatowych, który stanowi, że organ prowadzący szkołę niepubliczną 

o uprawnieniach szkoły publicznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny                        

lub obowiązek nauki, składa organowi dotującemu wniosek o udzielenie dotacji w terminie 

do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. W rozdziale 80195 

„Pozostała działalność” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 116 935,70 zł           

w związku z koniecznością zabezpieczenia wydatków w jednostkach oświatowych. 

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

Pomocy Rodzinie” proponuje się przesunięcie środków pomiędzy paragrafami w planie 

finansowym, w związku z naliczeniem odpisu na ZFŚS na jednego pracownika zatrudnionego 

na jeden miesiąc po odbyciu stażu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi.           

W rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki 

interwencji kryzysowej” proponuje się przesunięcie środków pomiędzy paragrafami w planie 

finansowym w związku z przeliczeniem potrzeb na 2022 r. Liceum Ogólnokształcące                   

w Gołdapi w rozdziale 80120 „Licea Ogólnokształcące” proponuje się zwiększenie planu 

wydatków o kwotę 95.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków                  

na pokrycie kosztów zakupu energii cieplnej, energii elektrycznej oraz wody do końca roku 

2022. W rozdziale 80120 „Licea Ogólnokształcące” proponuje się przesunięcie planu 

wydatków o kwotę 1.100,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków                     

na pokrycie kosztów związanych z badaniami lekarskimi pracowników, oraz zabezpieczenie 

środków na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych. W rozdziale 80195 „Pozostała 

działalność” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.926,00 zł w związku 

otrzymanymi od Ministra Finansów dodatkowymi środkami z Funduszu Pomocowego                    

na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich. W rozdziale 

80120 „Licea Ogólnokształcące” proponuje się wprowadzenia zmian w planie wydatków               

w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków majątkowych do zmian 

wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 roku,  

zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, 

przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w następujący 
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sposób: zadanie inwestycyjne pn.: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z modernizacją sali 

gimnastycznej – zmniejszenie o kwotę 539 993,52 zł w § 6050 Wydatki inwestycyjne 

jednostek budżetowych –   jest to wartość dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych i ujęcie powyższej wartości w §6100 Wydatki na zadania inwestycyjne 

realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.                  

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się przesunięcie planu wydatków                 

o kwotę 13.787,00 zł w ramach otrzymanych środków z Funduszu Pomocowego                           

na dodatkowe zadania, w celu dostosowania planu finansowego do obowiązujących 

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

„Szkoły podstawowe specjalne” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę                  

per saldo 42 390,00 zł w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego                          

Nr FK 234/2022 z dnia 17 sierpnia 2022 roku w sprawie przyznania środków na realizację 

zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury                          

oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-

komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” oraz w związku z pozyskanymi 

środkami z Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi z tytułu podpisania umowy o refundację 

części poniesionych kosztów na wynagrodzenia skierowanych bezrobotnych jak również             

w związku z wypracowanymi dochodami na dostosowanie i doposażenie nowych 

pomieszczeń. W rozdziale 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” proponuje się zwiększenie 

planu wydatków o kwotę 672,00 zł w związku z koniecznością zakupienia materiałów w celu 

prawidłowej realizacji zadania. W rozdziale 80149„Realizacja zadań wymagających 

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

przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” 

proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 6 839,00 zł w związku z pozyskanymi 

środkami z Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi z tytułu podpisania umowy o refundację 

części poniesionych kosztów na wynagrodzenia skierowanych bezrobotnych oraz celem 

zakupienia materiałów w celu prawidłowej realizacji zadania. W rozdziale 80195 „Pozostała 

działalność”, proponuje się przesunięcie planu wydatków w ramach posiadanego planu w celu 

prawidłowej realizacji zadania. W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, proponuje  

się zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 190,00 zł w związku z koniecznością zakupienia 

materiałów w celu prawidłowej realizacji zadania. W rozdziale 85410 „ Internaty i bursy 

szkolne ”  proponuje się wprowadzenia zmian w planie wydatków w związku z koniecznością 

dostosowania planu wydatków majątkowych do zmian wprowadzonych Rozporządzeniem 
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Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 roku,  zmieniającym rozporządzenie w sprawie 

szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków 

pochodzących ze źródeł zagranicznych w następujący sposób: zadanie inwestycyjne                   

pn.: Rozbudowa infrastruktury oświatowej w powiecie gołdapskim. Dobudowa windy 

zewnętrznej dla niepełnosprawnych przy budynku Zespołu Placówek edukacyjnych                      

w Gołdapi– zmniejszenie o kwotę 591 000,00 zł w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych –   jest to wartość dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych i ujęcie powyższej wartości w §6100 Wydatki na zadania inwestycyjne 

realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zadanie 

inwestycyjne pn.: Adaptacja pomieszczeń po byłym Domu Świętej Faustyny w Gołdapi                 

na potrzeby Zespołu Placówek edukacyjnych w Gołdapi – zmniejszenie o kwotę 400 000,00 

zł w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – jest to wartość dofinansowania 

ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i ujęcie powyższej wartości w §6100 

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi w rozdziale 80115 

„Technika” proponuje się zwiększenie środków o kwotę 11 240,00 zł pochodzących                        

z refundacji w celu zabezpieczenia płatności badań lekarskich uczniów, surowców na zajęcia 

gastronomiczne oraz przeglądu instalacji wentylacyjnej w pracowniach gastronomicznych.  

W rozdziale 80115 „Technika” prosimy o zwiększenie środków o kwotę 98 000,00 zł                      

w celu zabezpieczenia płatności kosztów energii elektrycznej oraz cieplnej do końca roku,                     

gdyż w ramach swojego planu finansowego już nie mamy możliwości dalszych przesunięć 

środków. W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie środków               

o kwotę 4 691,00 zł na pokrycie wydatków zajęć z uczniami pochodzących z Ukrainy 

finansowanych z Funduszu Pomocowego. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków            

w ramach posiadanego planu finansowego na nowe paragrafy dotyczące wydatków 

związanych z pomocą obywatelom Ukrainy. W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” 

proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 21 500,00 zł w związku                                  

z niezrealizowaniem jednej wycieczki w ramach zadania „Poznaj Polskę”. W rozdziale 80195 

„Pozostała działalność” proponuje się przesunięcie środków w ramach posiadanego planu 

projektu „Szerokie horyzonty” w celu prawidłowej realizacji zadań. Poradnia Psychologiczno 

– Pedagogiczna w Gołdapi w rozdziale 85406  „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,               

w tym poradnie  specjalistyczne” proponuje się przesunięcia między paragrafami 4800 i 4790 

oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 17 500,00 zł w związku z koniecznością 
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zabezpieczenia środków na wynagrodzenie nauczycieli i pochodne od nich, zgodnie                        

z obowiązującymi przepisami. W rozdziale 85406  „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, 

w tym poradnie  specjalistyczne” proponuje się przesunięcia między paragrafami  w ramach 

posiadanego planu. Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi w rozdziale 60014 „Drogi 

publiczne powiatowe ” proponuje się wprowadzenia zmian w planie wydatków w związku              

z koniecznością dostosowania planu wydatków majątkowych do zmian wprowadzonych 

Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 roku, zmieniającym 

rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów                 

i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w następujący sposób: 

zadanie inwestycyjne pn.: Remont drogi powiatowej nr 1772N przez msc. Kierzki (550m)              

i msc. Mieczkówka ( 850m) o łącznej długości 1 400 mb – zmniejszenie o kwotę 378 658,93 

zł w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –   jest to wartość dofinansowania 

ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i ujęcie powyższej wartości w §6100 

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych, zadanie inwestycyjne pn.: Przebudowa ulicy Lipowej 

(4816N), 1-go Maja (4820N), Jeziorowej (4808N) w Gołdapi - zmniejszenie o kwotę  

4 500 000,00 zł  w §6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –   jest to wartość 

dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych i ujęcie powyższej wartości w §6370 Wydatki poniesione ze środków                       

z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań 

inwestycyjnych. Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się o kwotę per saldo                 

359 978,72 zł. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 359 978,72 zł  i po zmianach wynosi 

43 510 998,50 zł. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 359 978,72 zł  i po zmianach wynosi 

48 148 274,73 zł. Deficyt budżetu wynosi 4 637 276,23 zł. Przychody wynoszą                             

4 837 276,23 zł. Rozchody 200 000,00 zł. 

 

Wiceprzewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady 

Powiatu? 

 

Pytań nie zgłoszono. 

Wiceprzewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 
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Komisja 8 głosami za, 2 wstrzymującym przy 2 osobach nieobecnych podjęła projekt 

uchwałę Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2022.  

 

Ad. 4a 

Wiceprzewodnicząca Komisja Stałej Rady Powiatu Pani Grażyna Senda przedstawiła projekt 

uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia wniosku pracowników pełniących funkcje 

kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Gołdapski w sprawie 

zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania 

nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych 

innych składników wynagrodzenia – referuje Przewodnicząca Komisji Skarg Wniosków                     

i Petycji /projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu – zał. nr 6 do protokołu 

Wiceprzewodnicząca Komisja Stałej Rady Powiatu Pani Grażyna Senda poinformowała,              

że w dniu 21 czerwca 2022 r. do Przewodniczącej Rady Powiatu w Gołdapi  wpłynął wniosek 

dyrektorów, wicedyrektorów oraz pracowników pełniących funkcje kierownicze                           

w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Gołdapski o ustalenie nowych 

stawek dodatków motywacyjnych i funkcyjnych a co za tym idzie o zmianę regulaminu 

określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: 

motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników 

wynagrodzenia. Przewodnicząca Rady Powiatu w Gołdapi przekazała wniosek                            

do rozpatrzenia Przewodniczącej Komisji skarg, wniosków i petycji w dniu 21 czerwca              

2022 r. W dniu 18 sierpnia br. Przewodnicząca Komisji zwróciła się z prośbą do Zarządu 

Powiatu o ustosunkowanie się do powyższego wniosku. W odpowiedzi na powyższą prośbę, 

Starosta Gołdapska poinformował Przewodniczącą Komisji, że wszelkie zmiany 

wewnętrznych aktów prawnych, które będą powodowały skutki finansowe w postaci 

zwiększenia wydatków w placówkach oświatowych, są obecnie niemożliwe do zrealizowania 

w związku z brakiem środków finansowych w budżecie powiatu. Wskazał również, iż pkt 3 

wniosku dotyczący zaplanowania w budżecie na rok 2023 podwyżek adekwatnych                       

do pełnionych funkcji, tj. o co najmniej 10% wynagrodzenia zasadniczego tj. minimalny 

poziom wzrostu cen towarów i usług podawanych przez GUS oraz płacę minimalną,                      

leży w gestii dyrektora placówki, ponieważ zgodnie z art. 248 ust. 2 ustawy o finansach 

publicznych to jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, czyli m.in. 

szkoły i placówki oświatowe, opracowują projekty planów finansowych. Biorąc pod uwagę 

ten przepis, to dyrektor jest odpowiedzialny za sporządzenie planu finansowego 
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szkoły/placówki, w oparciu o obowiązujące przepisy. Natomiast regulacja wynagrodzenia 

zasadniczego, o którym mowa w tej części wniosku, należy do wyłącznej kompetencji 

ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r. - Karta Nauczyciela) 16 września 2022 wniosek był przedmiotem posiedzenia 

Komisji skarg, wniosków i petycji, podczas którego komisja, po zapoznaniu                                  

się ze stanowiskiem Zarządu Powiatu,  uznała wniosek za zasadny w zakresie podwyższenia 

stawek dodatków, jednak niemożliwy do zrealizowania w bieżącym roku budżetowym                      

z uwagi na brak środków w budżecie powiatu. 

 

Wiceprzewodnicząca zapytała czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady 

Powiatu. 

 

Pytań nie zgłoszono. 

 

Komisja zapoznała się z projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia wniosku 

pracowników pełniących funkcje kierownicze w placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Powiat Gołdapski w sprawie zmiany regulaminu określającego 

wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: 

motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników 

wynagrodzenia – referuje Przewodnicząca Komisji Skarg Wniosków i Petycji, 

 

Ad. 4b 

Wiceprzewodnicząca Komisja Stałej Rady Powiatu Pani Grażyna Senda przedstawiła projekt 

uchwały Rady Powiatu w sprawie skargi na Starostę Gołdapskiego /projekt uchwały Rady Powiatu 

w załączeniu – zał. nr 7 do protokołu 

Wiceprzewodnicząca Komisja Stałej Rady Powiatu Pani Grażyna Senda poinformowała,             

że dnia 13 lipca 2022r. do Rady Powiatu w Gołdapi wpłynęła skarga pani Wiesławy Grendy 

na Starostę Gołdapskiego panią Marzannę Wardziejewską. W piśmie tym skarżąca zarzuciła 

pani staroście, że poprzez swoją nieodpowiedzialność na zajmowanym stanowisku 

doprowadziła do sytuacji, w której gołdapski szpital nie realizuje podstawowych zadań,              

do których został stworzony. Skarżąca zarzuca brak możliwości podawania zastrzyków, które 

należy wykonywać pod kontrolą lekarza. Uważa, że jest to pokłosie złego zarządzania                    

i podjęcia fatalnych decyzji o likwidacji oddziału wewnętrznego. Rozpatrując powyższą 
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skargę należy wziąć pod uwagę i rozdzielić dwa aspekty, gdzie jeden dotyczy nadzoru 

właścicielskiego nad funkcjonowaniem spółki GoldMedica a drugi katalogu usług, które Gold 

Medica świadczy na rzecz miejscowej ludności. I o ile za pierwszy aspekt może ponosić 

odpowiedzialność starosta to za drugi odpowiada tylko i wyłącznie zarząd spółki. Zgodnie             

z art. 227 kodeksu postępowania administracyjnego przedmiotem skargi może być 

zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy lub naruszenie 

interesów skarżących. W opinii komisji skarg , wniosków i petycji obie te przesłanki zostały 

spełnione, żeby uznać tę skargę za zasadną. Brak właściwego nadzoru właścicielskiego          

ze strony zarządu powiatu, którego szefem jest starosta doprowadził do sytuacji, w której 

spółka nie funkcjonuje prawidłowo i pochodną tego jest brak właściwej opieki zdrowotnej  

dla mieszkańców powiatu gołdapskiego. Niniejsza uchwała stanowi zawiadomienie                         

o sposobie załatwienia skargi w rozumieniu art. 237 § 3 w zw. z art. 238 § 1 k.p.a. 

 

Wiceprzewodnicząca zapytała czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady 

Powiatu. 

Pytań nie zgłoszono. 

 

Komisja zapoznała się z projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie skargi na Starostę 

Gołdapskiego.  

 

Ad. 5 

Komendant Powiatowy Policji w Gołdapi Pan Dariusz Stachelek, W zastępstwie Komendanta 

Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Gołdapi Pan  Michał Herman,  Państwowy 

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gołdapi Pani Grażyna Mentel przedstawili informację 

dotyczącą przebiegu letniego sezonu turystycznego w 2022 r w Powiecie Gołdapskim 

/prezentacje w załączeniu – zał. nr 8,9,10 do protokołu/. 

 

Komendant Powiatowy Policji w Gołdapi Pan Dariusz Stachelek bardzo szczegółowo 

przedstawił informację dotyczącą przebiegu letniego sezonu turystycznego w 2022 roku               

w Powiecie Gołdapskim w formie prezentacji multimedialnej. 

 

Wiceprzewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionej informacji. 

Pytań nie zgłoszono. 
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W zastępstwie Komendanta Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Gołdapi Pan Michal 

Herman bardzo szczegółowo przedstawił informację dotyczącą przebiegu letniego sezonu 

turystycznego w 2022 roku w Powiecie Gołdapskim w formie prezentacji multimedialnej. 

 

Wiceprzewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionej informacji. 

Pytań nie zgłoszono. 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gołdapi bardzo szczegółowo przedstawiła 

informację dotyczącą przebiegu letniego sezonu turystycznego w 2022 roku w Powiecie 

Gołdapskim w formie prezentacji multimedialnej. 

 

Wiceprzewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionej informacji. 

Pytań nie zgłoszono. 

 

Komisja zapoznała się z informacją dotyczącą przebiegu letniego sezonu turystycznego 

w 2022 r w Powiecie Gołdapski. 

 

 

Ad. 6 

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gołdapi Pan Janusz Tkaczow, Dyrektor 

Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi Pan Grzegorz Klimaszewski, Dyrektor Zespołu Szkół 

Zawodowych w Gołdapi Pan Piotr Bartoszuk, W zastępstwie Dyrektor Zespołu Placówek 

Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi Pani Justyna Pietruszewska przedstawili informację                                  

o funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022 /prezentacje               

w załączeniu – zał. nr 11,12,13,14 do protokołu/. 

 

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gołdapi Pan Janusz Tkaczow bardzo 

szczegółowo przedstawiła informację o funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych                

w roku szkolnym 2021/2022 w formie prezentacji multimedialnej.  

 

Wiceprzewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionej informacji. 

Pytań nie zgłoszono. 
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Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi Pan Grzegorz Klimaszewski bardzo 

szczegółowo przedstawił informację o funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych w roku 

szkolnym 2021/2022 w formie prezentacji multimedialnej.  

 

Wiceprzewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionej informacji. 

Pytań nie zgłoszono. 

 

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi Pan Piotr Bartoszuk bardzo szczegółowo 

przedstawił informację o funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 

2021/2022 w formie prezentacji multimedialnej. 

 

Wiceprzewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionej informacji. 

Pytań nie zgłoszono. 

 

W zastępstwie Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi Pani 

Justyna Pietruszewska bardzo szczegółowo przedstawiła informację o funkcjonowaniu szkół  

i placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022 w formie prezentacji multimedialnej.  

 

Wiceprzewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionej informacji. 

Pytań nie zgłoszono. 

 

Komisja zapoznała się z informacją o funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych              

w roku szkolnym 2021/2022. 

 

Ad. 7 

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gołdapi Pan Janusz Tkaczow, Dyrektor 

Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi Pan Grzegorz Klimaszewski, Dyrektor Zespołu Szkół 

Zawodowych w Gołdapi Pan Piotr Bartoszuk, W zastępstwie Dyrektor Zespołu Placówek 

Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi Pani Justyna Pietruszewska przedstawili informację 

dotyczącą przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnym 2022/2023 /prezentacje             

w załączeniu – zał. nr 15,16,17,18 do protokołu/. 



16 

 

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gołdapi Pan Janusz Tkaczow 

poinformował, że  od 01.09.2022 r. w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gołdapi 

zatrudnionych jest 9 pracowników pedagogicznych na 7 i ¾ etatu, w tym: 4 psychologów              

(3 etaty),  5 pedagogów (3 i ¼ etatu), w tym: dyrektor (½ etatu pedagoga), pedagog                         

(½ etatu logopedy), 2 logopedów (1 i ½ etatu logopedy). Wszyscy zatrudnieni posiadają 

kwalifikacje wymagane na zajmowanych stanowiskach – psychologa, pedagoga 

(oligofrenopedagoga, surdopedagoga), socjoterapeuty, logopedy. Liczba nauczycieli                     

w podziale na stopnie awansu zawodowego przedstawia się następująco: 5 dyplomowanych,  

3 kontraktowych, 1 nauczyciel początkujący. Dwóch  specjalistów przebywa na urlopie          

dla poratowania zdrowia. W poradni jest zatrudnionych 3 pracowników administracji                      

i obsługi (2 etaty), lekarz uczestniczący w posiedzeniach Zespołów Orzekających (2/40), 

fizjoterapeuta (2/40) oraz informatyk (2/40). Pomieszczenia poradni są przygotowane                 

do pracy w roku szkolnym 2022/2023. W związku z pomiarem i przeglądem instalacji 

elektrycznych i ochronnych przeprowadzono naprawę i renowację instalacji elektrycznej. 

Wykonano  elewację budynku, w którym znajduje się poradnia. We własnym zakresie został 

wyremontowany gabinet psychologa. Przewidziany jest remont sekretariatu i gabinetu 

psychologa w związku z nieszczelnością rur kanalizacyjnych – wrzesień 2022 r.  

Zaopatrzenie w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia do badań i terapii jest w stopniu 

zadowalającym. 

 

Wiceprzewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionej informacji. 

Pytań nie zgłoszono. 

 

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi Pan Grzegorz Klimaszewski poinformował, 

że liczba uczniów wynosi 264 w 10 oddziałach: 3 klasy I – 86 uczniów, 2 klasy II – 62 

uczniów, 2 klas III – 46 uczniów, 3 klas IV – 70 uczniów. Kadra nauczycielska to 26 

nauczycieli, w tym: 18 – dyplomowanych, 3 – mianowanych, 5 – początkujących. Baza 

lokalowa składa się z 15 – sal lekcyjnych, 2 – pracownie komputerowe, 1 – biblioteka, 1 – 

sala gimnastyczna. Szkoła przygotowana do rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023. 

 

Wiceprzewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionej informacji. 

Pytań nie zgłoszono. 
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Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi Pan Piotr Bartoszuk poinformował,                     

że  szkoła jest przygotowana do pracy w roku szkolnym 2022/2023. Dokonaliśmy naboru             

do 3 oddziałów technikum w zawodach: technik logistyk ze specjalnością edukacja obronna, 

technik żywienia i organizacji usług gastronomicznych , technik organizacji turystyki, technik 

ekonomista i technik informatyk oraz do 3 oddziałów  Branżowej Szkoły  I stopnia                        

w zawodach mechanik pojazdów samochodowych, klasa wielozawodowa oraz klasa 

wielozawodowa ze sprzedawcami.  Połączono klasę 2w i 2m , klasę 2tgd i 2tei oraz klasę 3tgt 

i 3tie w jeden oddział. Ogółem w klasach   w 19 oddziałach uczyć się będzie 560 uczniów.                    

W szkołach zaocznych nie  dokonaliśmy naboru do   żadnego oddziału. Stan kadry uległ 

lekkiej zmianie w porównaniu do poprzedniego roku, nie ma nauczyciela z ograniczonym 

etatem. Przeliczając przydział godzin w etaty stan kadry  to 44,72 etatu. Wszyscy nauczyciele 

pracują zgodnie z kwalifikacjami. Nie mam braków kadrowych. Jeden nauczyciel przebywa 

na długoterminowym zwolnieniu.  Poza tym szkoła zatrudnia 8 osób administracji i obsługi. 

Wyremontowano jedno pomieszczenie na warsztatach szkolnych, które zaadaptowano                  

na dodatkową klasopracownię. Wykonano wszystkie zalecenia PSSE z roku 2019.                       

Do zrealizowania w roku 2023 są kolejne zalecenia pokontrolne PSSE w Gołdapi.                         

Są to: remont podłogi na sali gimnastycznej, remont schodów przed 3 budynkiem, wymiana 

ławek i krzeseł w trzech salach lekcyjnych. Budżet  na rok 2022/2023 jest niewystarczający. 

Spodziewane są braki w wynagrodzeniu nauczycieli oraz w wydatkach na energię w związku 

z ogromnymi podwyżkami opłat za źródło ciepła. Jednocześnie przesyłam informacje                    

z funkcjonowania szkoły w roku szkolnym 2021/2022. 

 

Wiceprzewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionej informacji. 

Pytań nie zgłoszono. 

 

W zastępstwie Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi                

Pani Justyna Pietruszewska  poinformowała, że dokonano przeglądu sprzętu i urządzeń                 

w salach lekcyjnych, pracowniach oraz pomieszczeniach internatu i pomieszczeniach bursy 

szkolnej, dokonano przeglądu sali gimnastycznej, boiska, placu zabaw oraz fit-parku, podczas  

przerw międzylekcyjnych zaplanowano dyżury nauczycieli w szkole i na posesji placówki,               

w ramach zajęć popołudniowych w bursie i internacie zaplanowano zajęcia w grupach 

wychowawczych, zapoznano uczniów/ wychowanków z regulaminami obowiązującymi           

w placówce, przeprowadzono bieżące prace konserwatorsko – porządkowe, przy organizacji 
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zajęć, imprez i wycieczek poza terenem placówki wzięto pod uwagę liczbę opiekunów        

oraz sposób zorganizowania opieki uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, 

stan zdrowia i niepełnosprawność osób powierzonych opiece szkoły lub placówki,                          

a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki, w jakich będą się one odbywać,                

w ramach inwestycji „Rozbudowa infrastruktury oświatowej w powiecie gołdapski. 

Dobudowa windy zewnętrznej dla niepełnosprawnych przy budynku ZPEW w Gołdapi”, 

której inwestorem jest Powiat Gołdapski dobudowano klatkę zewnętrzną do budynku 

dydaktycznego i zamontowano windę dla uczniów niepełnosprawnych. Zostały wykonane 

prace budowlane na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń przyległych do budowanego szybu. 

Plac zabaw jest ogrodzony i sprawny technicznie. Podczas kontroli warunków korzystania             

z obiektów szkoły (placówki) stwierdzono, iż pomieszczenia znajdujące się w budynkach 

należących do Zespołu jak i posesja ZPEW w Gołdapi są w pełni przygotowane                              

do rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023, nie występuje zagrożenie życia i zdrowia osób 

korzystających z tych obiektów oraz zapewnione są bezpieczne i higieniczne warunki pobytu 

w szkole. 

 

Wiceprzewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionej informacji. 

Pytań nie zgłoszono. 

 

Komisja zapoznała się z informację dotyczącą przygotowania placówek oświatowych            

do roku szkolnym 2022/2023. 

 

Ad. 8 

Spraw bieżących nie zgłoszono.  

 

Ad. 9 

Wolnych wniosków nie zgłoszono 

 

Ad. 10 

Komisja wniosków nie wypracowała.  
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Ad. 11 

Przewodniczący Pan Marek Kuskowski podziękował za pracę i zamknął LIII (53) posiedzenie 

Komisji Stałej Rady Powiatu.   

 

Na tym protokół zakończono. 

Protokół składa się z 19  stron kolejno ponumerowanych. 
                                                                                                Przewodniczący Komisji 

Planowania, Budżetu, Finansów, 

       Promocji Powiatu, Gospodarki, 

Ochrony Środowiska, Zdrowia, 

Oświaty i Polityki Społecznej 

 

                                                                                Marek Kuskowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: Monika Bruszewska 27.09.2022 r
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