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Protokół z LXXXVIII (88) posiedzenia 

Zarządu Powiatu w Gołdapi. 

w dniu 18 sierpnia 2021 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 LXXXVIII (88) 

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 LXXXV (85), LXXXVI (86), 

LXXXVII (87) 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 LXXXV (85), LXXXVI (86),  

LXXXVII (87) posiedzenia Zarządu Powiatu.  

 

Przewodnicząca przeszła do realizacji kolejnego punktu.  

 

Ad. 3 

W zastępstwie Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi informację o stanie i strukturze 

bezrobocia oraz formie przeciwdziałania bezrobociu w I półroczu 2021 roku przedstawiła  

Kierownik Działu Organizacyjno – Administracyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi 

Pani Emilia Romanowska /informacja  w załączeniu – zał. nr 3 do protokołu/. 

Kierownik Działu Organizacyjno – Administracyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi 

Pani Emilia Romanowska bardzo szczegółowo omówiła informację o stanie i strukturze 

bezrobocia oraz formie przeciwdziałania bezrobociu w I półroczu 2021 roku. 
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Kierownik Działu Organizacyjno – Administracyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi 

Pani Emilia Romanowska poinformowała, że na dzień 30.06.2021 r. zarejestrowanych osób 

bezrobotnych było 665, z czego 61% stanowiły kobiety. Biorąc pod uwagę gminy powiatu 

gołdapskiego najwięcej osób bezrobotnych ubyło w gminie Gołdap. W I półroczu 

zarejestrowano 641 osób, natomiast z ewidencji wyrejestrowano 840 osób. Na dzień 30 czerwca  

stopa bezrobocia w powiecie gołdapskim wynosiła 7,8%. Od przyszłego roku zasiłek  

dla bezrobotnych niezależnie od stopy bezrobocia będzie przyznawany na okres 6 miesięcy.  

Od stycznia do końca czerwca pozyskano 495 wolnych miejsc pracy. Limit środków funduszu 

pracy na przeciwdziałanie bezrobociu przyznany Urzędowi Pracy w Gołdapi w I półroczy 

wyniósł ponad 3 390 000 zł. W lipcu złożono wniosek o dodatkowe środki z rezerwy Ministra 

ds. pracy na aktywizację bezrobotnych, ale nie ma jeszcze decyzji. W omawianym okresie 

aktywne formy rozpoczęło 260 osób bezrobotnych dzięki realizacji projektów 

współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Kontynuowane są projekty „Aktywizacja 

po 30stce”, „Aktywizacja osób młodych pozostających w powiecie gołdapskim”, „Tarcza 

antykryzysowa”.  

 

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionej informacji?  

 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął informację o stanie i strukturze bezrobocia  

oraz formie przeciwdziałania bezrobociu w I półroczu 2021 roku. 

 

Ad 4a 

W zastępstwie Naczelnika Wydziału Geodezji i Nieruchomości projekt uchwały Zarządu 

Powiatu w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości 

gruntowej niezabudowanej, składającej się z działki nr 897/3 o pow. 0,0045 ha, położonej  

przy ul. Armii Krajowej w Gołdapi przedstawiła Sekretarz Powiatu Pani Anna Makowska 

/projekt uchwały Zarządu Powiatu  w załączeniu – zał. nr 4 do protokołu/. 

Sekretarz Powiatu Pani Anna Makowska poinformowała, że sprzedaż w drodze 

bezprzetargowej Państwu Dariuszowi i Magdalenie małż. Siemieniuk nieruchomości gruntowej 

niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 897/3 o pow. 0,0045 ha, 

położonej przy ul. Armii Krajowej w Gołdapi, dla której Sąd Rejonowy w Olecku IV Wydział 
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Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1C/00006130/3, pozwoli pozyskać środki 

finansowe do budżetu powiatu gołdapskiego. 

 

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Zarządu  

Powiatu? 

 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie przeznaczenia  

do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, 

składającej  się z działki nr 897/3 o pow. 0,0045 ha, położonej przy ul. Armii Krajowej  

w Gołdapi. 

 

Ad 4b 

W zastępstwie Naczelnika Wydziału Geodezji i Nieruchomości projekt uchwały Zarządu 

Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu  

na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gołdapskiego będącej w trwałym zarządzie 

Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi, położonej w obrębie Będziszewo gmina Dubeninki 

przedstawiła Sekretarz Powiatu Pani Anna Makowska /projekt uchwały Zarządu Powiatu  w załączeniu 

– zał. nr 5 do protokołu/. 

Sekretarz Powiatu Pani Anna Makowska poinformowała, że wnioskiem z dnia 20 listopada 

2020 r. PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie Oddział Białystok wystąpił z prośbą  

o ustanowienie odpłatnej jednorazowo służebności przesyłu na działce oznaczonej numerem 

ewidencyjnym 43/2, położonej w obrębie Będziszewo gmina Dubeninki, pod urządzenia 

elektroenergetyczne w postaci linii kablowej nN wraz ze złączem kablowym nN o pow. zajęcia 

– ok. 155,00 m2. W związku z tym, iż wyżej wymieniona nieruchomość pozostaje w trwałym 

zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi, pismem nr GN.6853.15.2020.KH  

z dnia 3 grudnia 2020 r. wystąpiono o wydanie opinii w przedmiotowej sprawie. Pismem  

z dnia 14 grudnia 2020 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi wyraził pozytywną opinię  

na ustanowienie przedmiotowej służebności przesyłu. Koszty związane z ustanowieniem 

służebności przesyłu na wyżej wymienionej nieruchomości, w tym koszty notarialne i sądowe 

zostaną pokryte w całości przez PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie Oddział Białystok. 

Ustanowienie służebności przesyłu nastąpi za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości 

495,00 zł netto (na podstawie sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego operatu 



  

4 

 

szacunkowego, powiększonym o podatek od towarów i usług) na rzecz PGE Dystrybucja S.A. 

z siedzibą w Lublinie Oddział Białystok. Służebność przesyłu zostanie ustanowiona aktem 

notarialnym. 

 

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Zarządu  

Powiatu? 

 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia 

zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej 

własność Powiatu Gołdapskiego będącej w trwałym zarządzie Zarządu Dróg 

Powiatowych w Gołdapi, położonej w obrębie Będziszewo gmina Dubeninki. 

 

Ad 4c 

Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych Pani Anna Kuskowska 

przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia stawek odpłatności  

za pobyt wychowanków w Bursie Szkolnej Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych 

oraz cen za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w roku szkolnym 2021/2022 

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

Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych Pani Anna Kuskowska 

poinformowała, że opłata za zakwaterowanie wychowanków Bursy Szkolnej w Gołdapi w roku 

szkolnym 2021/2022 wynosi 50,00 zł. Dobowa opłata za posiłki wychowanków Bursy Szkolnej 

w Gołdapi w roku szkolnym 2021/2022 wynosi 10,00 zł Całkowite zwolnienie z opłaty, o której 

mowa w § 1 następuje w przypadku: szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny 

wychowanka, szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych. Decyzję o zwolnieniu  

z opłaty wydaje dyrektor placówki na okres nie dłuższy niż 1 rok szkolny. Termin i sposób 

wnoszenia opłat, o których mowa w § 1 ust. 1 i 2 ustala dyrektor placówki. Ceny za noclegi  

w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w roku szkolnym 2021/2022: Młodzież szkolna, 

akademicka, nauczyciele,  nauczyciele emerytowani, opiekunowie grup zorganizowanych, 

posiadacze legitymacji PTSM: 20,00 zł. Goście krajowi i zagraniczni nie związani z oświatą: 

20,00 zł. Dzieci do lat 3: 10,00 zł. W przypadku grup zorganizowanych istnieje możliwość 

negocjacji cen z dyrektorem  Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi. 

Jednorazowa opłata za pościel wynosi: 5,00 zł. Opłata klimatyczna od osób fizycznych 
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przebywających dłużej niż dobę w miejscowości Gołdap pobierana jest na podstawie Uchwały 

Rady Miejskiej w Gołdapi. 

 

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Zarządu  

Powiatu? 

 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia 

stawek odpłatności za pobyt wychowanków w Bursie Szkolnej Zespołu Placówek 

Edukacyjno-Wychowawczych oraz cen za noclegi w Szkolnym Schronisku 

Młodzieżowym w roku szkolnym 2021/2022. 

 

Ad 4d 

W zastępstwie Wicestarosty projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powierzenia 

pełnienia obowiązków dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Gołdapi 

przedstawił Starszy Specjalista do spraw edukacji Pan Sebastian Krepsztul /projekt uchwały 

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

Starszy Specjalista do spraw edukacji Pan Sebastian Krepsztul poinformował, że Zarząd 

Powiatu w Gołdapi uchwałą nr 163/2021 z dnia 29 kwietnia br. ogłosił konkurs na stanowisko 

dyrektora szkoły. W wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata, gdyż ubiegający się kandydat 

nie spełnił wymogów formalnych. Przyjęcie powyższej uchwały wynika z przywołanej  

we wstępie podstawy prawnej, na mocy której organ prowadzący może powierzyć pełnienie 

obowiązków dyrektora szkoły wicedyrektorowi, a w szkołach, w których nie ma wicedyrektora, 

nauczycielowi tej szkoły, jednak nie dłużej niż na okres 10 miesięcy. Zarząd Powiatu w Gołdapi 

postanawia, że do czasu powierzenia stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. 

Jana Pawła II w Gołdapi w drodze konkursu, obowiązki dyrektora tej szkoły pełnić będzie 

dotychczasowy dyrektor – Pan Grzegorz Klimaszewski.  

 

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Zarządu  

Powiatu? 

 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 
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Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie powierzenia 

pełnienia obowiązków dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II  

w Gołdapi. 

 

Ad 4e 

W zastępstwie Wicestarosty projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przedłużenia 

powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gołdapi 

przedstawił Starszy Specjalista do spraw edukacji Pan Sebastian Krepsztul /projekt uchwały 

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

Starszy Specjalista do spraw edukacji Pan Sebastian Krepsztul poinformował, że Zarząd 

Powiatu w Gołdapi uchwałą nr 163/2021 z dnia 29 kwietnia br. ogłosił konkurs na stanowisko 

dyrektora poradni. Do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat, wobec powyższego organ 

prowadzący nie wyłonił kandydata na stanowisko. Korzystając z ustawowego uprawnienia 

organ prowadzący przedłuża powierzenie stanowiska ustalonemu, w porozumieniu z organem 

sprawującym nadzór pedagogiczny, kandydatowi, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. 

Zarząd Powiatu w Gołdapi powierza stanowisko dyrektora placówki Pani Bożenie Chilickiej 

na okres od 01 września 2021  r. do 31 sierpnia  2026 r. 

 

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Zarządu  

Powiatu? 

 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie przedłużenia 

powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gołdapi. 

 

Ad 4f 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu  

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego  

za I półrocze 2021 roku i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej /projekt uchwały 

Zarządu Powiatu  w załączeniu – zał. nr 8 do protokołu/. 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że budżet Powiatu Gołdapskiego 

na rok 2021 został uchwalony przez Radę Powiatu w Gołdapi uchwałą Nr XXXI/149/2020  
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z dnia 23 grudnia 2020 r. Uchwalono: Plan dochodów 156 557,00 zł bieżące 35 590 118,38 zł 

majątkowe 3 566 438,62 zł. Plan wydatków 45 317 065,42 zł bieżące 35 898 838,96 zł 

majątkowe 9 418 226,46 zł Deficyt budżetu 6 160 508,42 zł. Deficyt budżetu powiatu  

w wysokości 6 160 508,42 zł zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi ze sprzedaży 

papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1 000 000,00 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 327 930,00 zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych 

w wysokości 4 832 578,42 zł. W trakcie realizacji budżetu dokonano zmian w planie dochodów 

i wydatków, przychodów i rozchodów. Zmiany dokonywane były w oparciu o podjęte  

przez Zarząd Powiatu i Radę Powiatu uchwały w sprawie zmian budżetu. Podstawą zmian  

były decyzje Ministra Finansów, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, podpisane 

porozumienia i umowy z jednostkami samorządu terytorialnego, wnioski Dyrektorów 

jednostek organizacyjnych powiatu i naczelników Starostwa Powiatowego w Gołdapi. 

Ostatecznie w wyniku dokonanych zmian na dzień 30.06.2021 r. budżet powiatu  uchwalono:  

Plan dochodów 37 631 821,63 zł. bieżące 36 223 588,03 zł. majątkowe 1 408 233,60 zł.  

Plan wydatków 43 763 338,02 zł. bieżące 36 884 148,60 zł. majątkowe 6 879 189,42 zł. 

Planowany deficyt budżetu 6 131 516,39 zł. Deficyt budżetu powiatu w  wysokości  

6 131 516,39 zł zostanie pokryty 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 891 342,59 zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych 

w wysokości 5 240 173,80 zł. Rada Powiatu w Gołdapi uchwałą Nr XXXI/148/2020 z dnia  

23 grudnia 2020 r. uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Gołdapskiego na lata 

2021 - 2037, czyli na okres roku budżetowego 2021 i kolejnych lat, na które zaciągnięto 

zobowiązania, tj. do roku 2037. W trakcie I półrocza 2021 roku Wieloletnia Prognoza 

Finansowa Powiatu Gołdapskiego ulegała zmianie w związku ze zmianami kwot dochodów, 

wydatków jak również w związku z wprowadzeniem do budżetu powiatu wolnych środków  

z lat ubiegłych. W celu przedstawienia faktycznego wykonania dochodów, wydatków, 

przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Gołdapskiego za I półrocze 2021 roku, w pozycji 

planu na 30.06.2021 wprowadzono dane zgodne z uchwałą budżetową Rady Powiatu  

w Gołdapi nr XXXIX / 188 / 2021 z dnia 24 czerwca 2021 roku. Dzięki temu informacja  

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego za I półrocze 

2021 roku, jest spójna z Informacją o przebiegu wykonaniu budżetu Powiatu Gołdapskiego 
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oraz ze sprawozdawczością budżetową Powiatu Gołdapskiego sporządzoną za I półrocze 2021 

roku. Dochody ogółem zmalały o 1 524 735,37 zł. Spadek dochodów wynika z braku 

pozytywnej decyzji w sprawie przyznania środków z Funduszu Dróg Samorządowych, ujętych 

pierwotnie w budżecie w wysokości 2 348 622,02 zł. Dokonana w związku z tym korekta planu 

po stronie wydatków była główną przyczyną spadku wydatków oraz zmniejszenia deficytu.                         

Wydatki zmalały ogółem o 1 553 727,40 zł. Planowany deficyt pierwotnie w kwocie 

6 160 508,42 zł , po zmianach 6 131 516,39 zł - na dzień 30.06.2021 roku zamknął się 

nadwyżką w  wysokości  1 800 503,45zł. Deficyt planuje się pokryć przychodami 

pochodzącymi z niewykorzystanych środków (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach 

publicznych – środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz realizowanych 

projektów ze środków unijnych) w wysokości 5 240 173,80 zł i wolnymi środkami w kwocie 

891 342,59 zł. Kwota długu z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych na koniec  

I półrocza 2021 r. wynosi 13 440 000,00 zł, a z tytułu zobowiązań wymagalnych (zobowiązania 

Funduszu Pracy wynikające z niepodjętych zasiłków dla osób bezrobotnych) wynosi 6 845,65 

zł. Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2021 - 2037 

wartości dochodów, w tym dochodów bieżących, ze sprzedaży majątku i wielkości wydatków, 

w tym bieżących spełniają relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych 

(łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów  

i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami do planowanych dochodów ogółem 

budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat 

realizacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz 

pomniejszonych   o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu).  Planowana w latach 

2021-2037 łączna kwota spłaty zobowiązań zakłada, że relacja wynikająca z art. 243 ustawy  

o finansach publicznych zostanie spełniona. Poziom zrealizowanych dochodów i wydatków 

budżetowych, świadczy o tym, że przyjęta prognoza finansowa jest realistyczna.  W I półroczu 

2021 r. Powiat Gołdapski realizował przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Gołdapskiego. Limit wydatków na przedsięwzięcia na 2021 rok po  

zmianach wynoszą 4 101 045,29 zł. W I półroczu 2021 roku powiat zrealizował 

przedsięwzięcia na kwotę 1 904 059,71 zł. 

 

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Zarządu  

Powiatu? 

 

Pytań nie zgłoszono. 
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Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia 

informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za I półrocze 2021 roku  

i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

 

Ad 4g 

Sekretarz Powiatu Pani Anna Makowska przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu  

w sprawie rozłożenia na raty zobowiązania uczestniczki projektu „Własna firma w EGO” 

realizowanego przez Powiat Gołdapski w ramach Działania 10.3 Rozwój samozatrudnienia 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-

2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego /projekt uchwały 

Zarządu Powiatu  w załączeniu – zał. nr 9 do protokołu/. 

Sekretarz Powiatu Pani Anna Makowska poinformowała, że Powiat Gołdapski w okresie  

od 01.02.2018 r. do 31.08.2021 r. realizuje projekt nr RPWM.10.03.00-28-0012/17 pn. „Własna 

firma w EGO” w ramach Działania 10.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.  Od 25.01.2021 r. do 05.05.2021 r. projekt 

podlegał audytowi przez Izbę Administracji Skarbowej w Olsztynie. W wyniku czynności 

audytowych główny ekspert skarbowy na podstawie informacji otrzymanych z ZUS  

w Olsztynie stwierdził, że Pani Agata Rzeniewicz-Siedlecka zam. ul. Tuwima 20/16, 19-300 

Ełk jako kandydatka do projektu, podlegała w dniu 20.01.2020 r., tj. w dniu złożenia 

Formularza rekrutacyjnego ubezpieczeniu społecznemu z tytułu pobierania zasiłku 

macierzyńskiego. Tym samym uniemożliwiło, to jej udział w III edycji projektu. Wskutek 

powyższego została wszczęta procedura rozwiązania z ww. ze skutkiem natychmiastowym 

następujących umów: nr 30/2020 na świadczenie usług doradczo-szkoleniowych z dnia 

26.02.2020 r., nr 39/2020 o udzieleniu wsparcia finansowego w postaci dotacji z dnia 

18.06.2020 r., nr 20/2020 o udzieleniu finansowego wsparcia pomostowego z dnia 07.07.2020 

r. Rozwiązanie powyższych umów doprowadziło do obowiązku zwrotu środków finansowych 

w wysokości 42 650,00 zł związanych: z usługą doradczo-szkoleniową w wysokości 1 507,00 

zł (kwota główna bez odsetek), z udzieleniem dotacji wysokości 29 219,00 zł (kwota główna 

– 27 000,00 zł i kwota odsetek jak dla zaległości podatkowych – 2 219,00 zł), z udzieleniem 

finansowego wsparcia pomostowego w wysokości 11 924,00 zł (kwota główna – 11 340,00 zł 

i kwota odsetek jak dla zaległości podatkowych – 584,00 zł). Kwota z tytułu udzielonej dotacji 

została całkowicie spłacona w wysokości 29 219,00 zł w dniu 19.07.2021 r. Do spłaty pozostała 

kwota w wysokości 13 431,00 zł.  W dniu 22.07.2021 r. Pani Agata Rzeniewicz-Siedlecka 
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złożyła wniosek z prośbą o umorzenie pozostałego zobowiązania (chociaż w połowie) 

wynikłego z nieoczekiwanej sytuacji zwrotu kosztów udziału w projekcie. Ww. uzasadniła 

swój wniosek trudną sytuacją materialną związaną z początkiem działalności gospodarczej 

młodej matki i powrotem na rynek pracy po urodzeniu dziecka. Ponadto ww. twierdzi,  

że naprawiła swój błąd poprzez zwrot zasiłku  macierzyńskiego do ZUS. Sytuacja, która 

wynikła nie jest jej winą, a powstała w wyniku błędnej informacji udzielonej przez urzędnika 

w Ełku. Umorzenie zobowiązania (nawet w połowi), i która prosi Pani A. Rzeniewicz-

Siedlecka spowodowałby de facto spłatę przez Powiat Gołdapski. Rozłożenie  

na 27 rat zobowiązania powinno umożliwić jego spłatę przez ww.   

 

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Zarządu  

Powiatu? 

 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie rozłożenia  

na raty zobowiązania uczestniczki projektu „Własna firma w EGO” realizowanego przez 

Powiat Gołdapski w ramach Działania 10.3 Rozwój samozatrudnienia Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Ad 5 

W zastępstwie Naczelnika Wydziału Geodezji i Nieruchomości wniosek w sprawie wyrażenie 

zgody na podjęcie prac zmierzających do sprzedaży w drodze bezprzetargowej części 

nieruchomości wydzielonej z działki, oznaczonej numerem ewidencyjnym 59/2 o pow. 2,2933 

ha, położonej w obrębie Juchnajcie gmina Gołdap, która wchodzi w skład drogi powiatowej  

Nr 1815 N przedstawiła Sekretarz Powiatu Pani Anna Makowska /wniosek  w załączeniu – zał. nr 10  

do protokołu/. 

Sekretarz Powiatu Pani Anna Makowska poinformowała, że do Starostwa Powiatowego  

w Gołdapi wpłynęło podanie Pana Józefa Romanowskiego w sprawie kupna w drodze 

bezprzetargowej części nieruchomości wydzielonej z działki, oznaczonej numerem 

ewidencyjnym 59/2 o pow. 2,2933 ha, położonej w obrębie Juchnajcie gmina Gołdap,  

która wchodzi w skład drogi powiatowej Nr 1815 N. Właściciel działek sąsiednich Pan Józef 

Romanowski, oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 11/4 o pow. 0,0935 ha i 12 o pow. 
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0,0294 ha, wystąpił z wnioskiem o sprzedaż w drodze bezprzetargowej części ww. gruntu  

na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Przedmiotem zbycia 

będzie nieruchomość, która poprawi warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej,  

tj. 11/4 oraz 12 i nie będzie mogła być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość,  

a tym samym spowoduje uregulowanie stanu prawnego drogi powiatowej. Pismem  

nr ZDP.682.15.1.2021.SB z dnia 28 lipca 2021 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi wyraził 

pozytywną opinię na sprzedaż części działki drogowej, tj. 59/2. Wyrażenie zgody  

na kontynuowanie prac pozwoli na zawarcie porozumienia w sprawie sprzedaży nieruchomości 

(projekt w załączeniu). Ostateczna decyzja w sprawie sprzedaży nieruchomości zostanie 

podjęta uchwałą Zarządu Powiatu w Gołdapi po dokonaniu podziału nieruchomości  

oraz wyceny i wygaszeniu trwałego zarządu dla Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi.  

 

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego wniosku?  

 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

 

Zarząd Powiatu jednogłośnie rozpatrzył wniosek w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie 

prac zmierzających do sprzedaży w drodze bezprzetargowej części nieruchomości 

wydzielonej z działki, oznaczonej numerem ewidencyjnym 59/2 o pow. 2,2933 ha, 

położonej w obrębie Juchnajcie gmina Gołdap, która wchodzi w skład drogi powiatowej 

Nr 1815 N. 

 

Ad 6 

W zastępstwie Naczelnika Wydziału Geodezji i Nieruchomości wniosek w sprawie wygaszenia 

trwałego zarządu dla nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem 

ewidencyjnym działki 897/3 o pow. 0,0045 ha, położonej przy ul. Armii Krajowej w Gołdapi, 

dla której Sąd Rejonowy w Olecku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą 

nr OL1C/00006130/3 przedstawiła Sekretarz Powiatu Pani Anna Makowska /wniosek w załączeniu 

– zał. nr 11 do protokołu/. 

Sekretarz Powiatu Pani Anna Makowska poinformowała, że przedmiotowa nieruchomość 

zostanie przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Państwu Dariuszowi  

i Magdalenie małż. Siemieniuk na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości 

przyległej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 895/2 o pow. 0,0224 ha. 
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Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego wniosku?  

 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

 

Zarząd Powiatu jednogłośnie rozpatrzył wniosek w sprawie wygaszenia trwałego zarządu 

dla nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 

działki 897/3 o pow. 0,0045 ha, położonej przy ul. Armii Krajowej w Gołdapi, dla której 

Sąd Rejonowy w Olecku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  

nr OL1C/00006130/3. 

 

Ad 7 

Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Pani Wioletta Anuszkiewicz przedstawiła 

wniosek w sprawie przyjęcia projektu „Programu współpracy powiatu gołdapskiego  

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

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2022” /wniosek  w załączeniu – zał. nr 12 

do protokołu/. 

Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Pani Wioletta Anuszkiewicz poinformowała, 

że projekt „Programu współpracy powiatu gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi  

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

i wolontariacie, na rok 2022” jest dokumentem regulującym zasady współpracy powiatu  

z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie powiatu gołdapskiego, na rzecz jego 

mieszkańców. Dokument zawiera priorytety, których realizację powiat będzie wspierał w roku 

przyszłym oraz określa wysokość środków finansowych na realizację wsparcia. Program 

zawiera także wyszczególnienie innych, pozafinansowych form współpracy powiatu  

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

projektu „Programu współpracy powiatu gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi  

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

i wolontariacie, na rok 2022” pozwoli na uruchomienie procesu konsultacji społecznych.  

W budżecie powiatu planuje się zabezpieczyć na realizację programu środki finansowe  

w wysokości 45 000 zł. 

 

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego wniosku?  

 

Pytań nie zgłoszono. 
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Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

 

Zarząd Powiatu jednogłośnie rozpatrzył wniosek w sprawie przyjęcia projektu 

„Programu  współpracy powiatu gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi  

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

i wolontariacie, na rok 2022”. 

 

Ad. 8a 

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 2021 roku  /projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu – zał. nr 13 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 (Dz. U. z 2021r. poz. 573)                             

w związku z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku, o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2020r. poz. 920 z późn zm.), do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy 

określanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, oraz 

wysokości środków, jakie przeznacza na ich realizację. Biorąc pod uwagę potrzeby osób 

niepełnosprawnych proponuje się dokonać przesunięcie środków finansowych pomiędzy 

zadaniami z zakresu rehabilitacji społecznej, zmniejszając środki na: - dofinansowaniu 

uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych o kwotę 

30.000zł, - dofinansowaniu likwidacji barier architektonicznych w związku z indywidualnymi 

potrzebami osób niepełnosprawnych o kwotę 30.000zł.  Kwotę 60.000zł proponuję  

się przesunąć na: - dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym kwotę 55.000zł, - dofinansowanie 

zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych kwotę 5.000zł. 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? 
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Pytań nie zgłoszono.  

Przewodnicząca przeprowadziła głosowania. 

 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę 

w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2021 roku.  

 

Ad. 8b 

W zastępstwie Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi projekt uchwały Rady Powiatu 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 

powiatowych w Powiecie Gołdapskim przedstawił Inspektor do spraw zarządzania ruchem  

i ochrony pasa drogowego Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pan Szymon Buczyński 

/projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu – zał. nr 14 do protokołu/. 

Inspektor do spraw zarządzania ruchem i ochrony pasa drogowego Zarządu Dróg Powiatowych 

w Gołdapi Pan Szymon Buczyński poinformował, że Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi 

otrzymuje wnioski od mieszkańców w sprawie dokonania zmiany stawek opłat naliczanych 

przez ZDP z tytułu zajęcia 1m2 pasa drogowego, poprzez umieszczenie w nim obiektów 

budowlanych (m.in. schody, doświetlacze piwniczne). Obecna stawka za zajęcie pasa 

drogowego wynosi 0,50 zł za 1 dzień, za 1,00 m2 obiektu budowlanego (z wyłączeniem stawki 

za elewację, która wynosi 0,01 zł za 1 dzień, za 1,00 m2), co oznacza konieczność ponoszenia 

dość wysokich opłat rocznych. Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi nie chce dopuścić  

do sytuacji, w której konieczność wnoszenia opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego poprzez 

umieszczenie obiektów budowlanych (m.in. doświetlaczy piwnicznych, schodów) doprowadzi  

w konsekwencji do rezygnacji przez właścicieli obiektów z przeprowadzenia remontu 

budynków. W związku z powyższym proponuje się ujednolicenie stawki za zajęcie pasa 

drogowego poprzez umieszczenie obiektu budowlanego do kwoty 0,01 zł za 1 dzień,  

za 1,00 m2, bez rozróżniania na poszczególne elementy budowlane. Wprowadzenie stawki  

„0” nie może być uwzględnione, gdyż z treści art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.  

o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.) wynika, że za zajęcie pasa 

drogowego pobiera się opłatę. Przepis wskazuje więc na obligatoryjny charakter opłat i nie daje 

możliwości do stosowania zwolnień.  Dlatego też zasadnym jest wprowadzenie symbolicznej 

opłaty za umieszczenie obiektów budowlanych  w pasie drogowym (dotyczy to w większości 

budynków już istniejących w większości z czasów przed i powojennych).  

 

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu? 
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Pytań nie zgłoszono.  

Przewodnicząca przeprowadziła głosowania. 

 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych  

w Powiecie Gołdapskim. 

 

Ad. 8c 

W zastępstwie Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi projekt uchwały Rady Powiatu 

w sprawie przystąpienia do realizacji inwestycji pn. „Przebudowa przejść dla pieszych  

w rejonie skrzyżowania ulicy Wolności ( droga powiatowa nr 4851N) z ulicą Krzywą  

(droga powiatowa nr 4814N) w Gołdapi” /projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu – zał. nr 15  

do protokołu/. 

Inspektor do spraw zarządzania ruchem i ochrony pasa drogowego Zarządu Dróg Powiatowych 

w Gołdapi Pan Szymon Buczyński poinformował, że Powiat Gołdapski złożył wniosek  

o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  pn. : „Przebudowa 

przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulicy Wolności ( droga powiatowa nr 4851N)  

z ulicą Krzywą ( droga powiatowa nr 4814N) w Gołdapi”. W dniu 26.07.2021 roku Prezes Rady 

Ministrów dokonał zatwierdzenia Listy zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach 

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa 

ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych, na której ujęte zostało zadanie 

Powiatu Gołdapskiego  pn. : „Przebudowa przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulicy 

Wolności (droga powiatowa nr 4851N) z ulicą Krzywą ( droga powiatowa nr 4814N)  

w Gołdapi”. W budżecie powiatu na rok 2022 zabezpieczy się kwotę w wysokości 249 689,00 

zł brutto, co stanowi wartość całkowitą projektu. W ramach budżetu projektu wyróżnione 

zostaną następujące pozycje: - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 199 751,20 zł - 

wkład własny – 49 937,80 zł. Podpisanie umowy z Wojewodą zaplanowane jest w roku 2021. 

 

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

 

Pytań nie zgłoszono.  

Przewodnicząca przeprowadziła głosowania. 
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Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

przystąpienia do realizacji inwestycji pn. „Przebudowa przejść dla pieszych w rejonie 

skrzyżowania ulicy Wolności ( droga powiatowa nr 4851N) z ulicą Krzywą (droga 

powiatowa nr 4814N) w Gołdapi”. 

 

Ad. 8d 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu  

sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2021 – 2037 

/projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu – zał. nr 16 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 środki z tytułu dotacji i środków 

przeznaczonych na cele bieżące i pozostałe dochody bieżące zgodnie z uchwałą w sprawie 

zmian budżetu w 2021 r. W wykazie przedsięwzięć dodano zadanie inwestycyjne  

pn. „Przebudowa przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulicy Wolności  

(droga powiatowa nr 4851N) z ulicą Krzywą (droga powiatowa nr 4814N) w Gołdapi”. 

Szacunkowa całkowita wartość zadania wynosi 249 689,00 zł, dofinansowanie stanowi 80% 

kosztów kwalifikowanych – 199 751,20 zł, wkład własny Powiatu Gołdapskiego – 49 937,80 

zł. Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania wyznaczono na dzień 30.07.2022 roku.  

Deficyt budżetu powiatu po zmianach wynosi  6 131 516,39 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 891 342,59 zł 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 1 007 595,38zł. 

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  891 342,59  zł stanowią środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 
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ustawy o finansach publicznych. Wieloletnia prognoza finansowa odzwierciedla aktualny stan 

budżetu powiatu po dokonanych zmianach: Plan dochodów zwiększa się o kwotę 89 956,28 zł  

i po zmianach wynosi 37 713 622,91 zł. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 89 956,28 zł  

i po zmianach wynosi 43 845 139,30 zł. Deficyt budżetu wynosi 6 131 516,39 zł. Przychody 

wynoszą 6 131 516,39 zł. Rozchody 0,00 zł. 

 

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

 

Pytań nie zgłoszono.  

Przewodnicząca przeprowadziła głosowania. 

 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie  

zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2021 – 2037. 

 

Ad. 8e 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu  

sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2021 /projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu – zał. nr 17 

do protokołu/. 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że po stronie dochodów w planie 

finansowym Starostwa Powiatowe w Gołdapi w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” 

dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę 4 000 zł, w związku  

z otrzymaniem środków z dotacji z Gminy Dubeninki, w celu realizacji powiatowych 

przewozów pasażerskich na linii komunikacyjnej Gołdap – Skajzgiry. W rozdziale 71012 

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” dokonuje się zmniejszenia planu finansowego 

wydatków o kwotę 22 780,00 zł, w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 

210/2021 z dnia 11 sierpnia 2021 r. W rozdziale 71095 „Pozostała działalność” dokonuje  

się zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę 4,00 zł w związku z urealnieniem 

wpływów z różnych dochodów. W rozdziale 75019 „Rady powiatów” dokonuje  

się zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę 2 398,00 zł w związku z otrzymaniem 

środków z odszkodowania. W rozdziale 75045 „Kwalifikacja wojskowa” dokonuje  

się zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę 3 840,00 zł w związku z decyzjami 

Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 204/2021 z dnia 6 sierpnia 2021 r. oraz FK 

209/2021 z dnia 10 sierpnia 2021 r. W rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących 

dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” dokonuje się 

zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę 10 810,00 zł, w związku z uzyskaniem 
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dochodów z tytułu usuwania pojazdów z dróg publicznych z tytułu kar i odszkodowań  

oraz z różnych dochodów. W rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego 

dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” dokonuje  

się zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę 4 041,93 zł  w związku z decyzją 

Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 186/2021 z dnia 29 lipca 2021 roku. W rozdziale 

85322 „Fundusz Pracy” dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę 

1 017,00 zł w związku z decyzjami Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii  

Nr DF-I.9020.18.17(3).2021 z dnia 21 czerwca 2021 roku oraz Nr DF-I.9020.18.17(4).2021  

z dnia 05 lipca 2021 roku. 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 

85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” dokonuje  

się zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę 17 215,00 zł, w związki z urealnieniem 

dochodów z tytułu obsługi środków PFRON. W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” 

dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę 33 219,00 zł, w związku  

z otrzymaniem środków z tytułu rozwiązania umowy w ramach projektu „Własna firma  

w EGO”. Zespół  Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi w rozdziale 85403 

„Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” dokonuje się zwiększenia planu finansowego 

dochodów o kwotę 1 621,35 zł w związku z otrzymaniem od ubezpieczyciela środków  

na pokrycie kosztów związanych z zaistniałą szkodą (uszkodzenie bramek, uszkodzenie szyby 

w drzwiach). Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi w rozdziale 85333 „Powiatowe Urzędy 

Pracy” dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę 478,00 zł w związku 

z otrzymaną refundacją z Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi, wynikającej  

ze zrealizowanego stażu w ramach projektu „Lepszy Start”. Zarząd Dróg Powiatowych  

w Gołdapi w rozdziale 60014 „ Drogi publiczne powiatowe”  dokonuje się zwiększenia planu 

finansowego o kwotę 34 092,00 zł  w związku z uzyskaniem dochodu z tytułu likwidacji 

majątku ruchomego oraz sprzedaży drewna opałowego. Plan dochodów budżetu powiatu 

zwiększa się o kwotę per saldo 89 956,28 zł. Natomiast po stronie dochodów w planie 

finansowym Starostwa Powiatowe w Gołdapi w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji 

i kartografii” dokonuje się zmniejszenia planu finansowego wydatków o kwotę 22 780,00 zł,  

w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 210/2021 z dnia 11 sierpnia 2021 

r. W rozdziale 75020 „Starostwo Powiatowe” dokonuje się zmniejszenia planu finansowego 

wydatków o kwotę 40 000,00 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków  
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w rozdziale 85403 na  przeprowadzenie remontu dachu ZPEW. W rozdziale 75045 

„Kwalifikacja wojskowa” dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 

3 840,00 zł, w związku z koniecznością zwiększenia środków z przeznaczeniem na pokrycie 

kosztów przeprowadzenia tegorocznej kwalifikacji wojskowej oraz z decyzją Wojewody 

Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 209/2021 z dnia 10 sierpnia 2021 roku. W rozdziale 75818 

„Rezerwy ogólne i celowe” zgodnie z postanowieniami Zarządu Powiatu rozwiązuje się: 

rezerwę ogólną w kwocie 28 000,00 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków 

finansowych na remont dachu na budynku Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych,  

rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki jednostek oświatowych tj. odprawę emerytalną  

i nagrodę jubileuszową w kwocie 21 206,00 zł. Po zmianach rezerwa ogólna wynosi 0,00 zł, 

rezerwa celowa  – 139 778,00 zł, z tego: z przeznaczeniem na wydatki jednostek oświatowych, 

których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany  

w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 75 778,00 zł, 

na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 64 000,00 zł. W rozdziale 

80102 „Szkoły podstawowe specjalne” dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków 

o kwotę 1 400,00 zł w związku z konicznością zabezpieczenia środków na prowadzenie zajęć 

wspomagających, utrwalenie wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych. W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się zwiększenia planu 

finansowego wydatków o kwotę 58 677,22 zł, celem zabezpieczenia wydatków w jednostkach 

oświatowych. W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” dokonuje  

się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 68 000,00 zł, w celu zabezpieczenia 

środków przewidzianych na  przeprowadzenie remontu dachu Zespołu Placówek Edukacyjno-

Wychowawczych w Gołdapi. Zespół  Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi  

w rozdziałach 80102 „Szkoły podstawowe specjalne”, 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” 

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  przesunięcia  planu wydatków w ramach 

posiadanych  środków finansowych co umożliwi prawidłową realizację zadań. W rozdziale 

80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów 

edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” dokonuje się zwiększenia planu finansowego 

wydatków o kwotę 4 041,93 zł w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego  

Nr FK 204/2021 z dnia 6 sierpnia 2021 roku. W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-

wychowawcze” dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 1 394,35 zł 

w związku z przeznaczeniem środków na naprawę bramek i wymianę szyby.  W rozdziale 
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85410 „Internaty i bursy szkolne” dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków  

o kwotę 227,00 zł na pokrycie kosztów szkolenia pracowników. Powiatowy Urząd Pracy  

w Gołdapi w rozdziale 85333 ,,Powiatowe urzędy pracy”  dokonuje się zwiększenia planu 

finansowego wydatków o kwotę per saldo 1 495,00 zł w związku z decyzjami Ministra 

Rozwoju, Pracy i Technologii Nr DF-I.9020.18.17(3).2021 z dnia 21 czerwca 2021 roku  

oraz Nr DF-I.9020.18.17(4).2021 z dnia 05 lipca 2021 roku. 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.). Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi w rozdziale 60014 „Drogi publiczne 

powiatowe” dokonuje się zmniejszenia planu finansowego wydatków o kwotę 78 707,93 zł,  

w związku z urealnieniem kosztów inwestycji. Ponadto wprowadza się zadania inwestycyjne:  

Przebudowa drogi powiatowej nr 4816N - ul. Lipowa w Gołdapi ( PFU) 30 000,00 zł; 

Przebudowa drogi powiatowej nr 4820N - ul. 1- go Maja w Gołdap ( PFU) 30 000,00 zł 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gołdapi w rozdziale 85406 „Poradnie 

psychologiczne, w tym poradnie specjalistyczne” dokonuje się zwiększenia planu finansowego 

wydatków o kwotę 12 506,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków  

na wypłatę nagrody jubileuszowej pracownikowi pedagogicznemu. Przesunięcia środków  

w ramach posiadanego planu umożliwią zabezpieczenie środków na wykonanie  

prac elektrycznych wynikających z zaleceń przeglądu instalacji elektrycznych i ochronnych . 

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi w  rozdziale 80115 „Technika” dokonuje  

się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę per saldo 118 742,01 zł w związku  

z niewystarczającymi środkami finansowymi na zrealizowanie zadania z zakresu 

prowadzonego postępowania zamówień publicznych pt. „Modernizacja budynków 

oświatowych Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi” oraz na zabezpieczenie kosztów 

realizacji zajęć wspomagających uczniów, którzy wrócili do nauki stacjonarnej po okresie 

nauki zdalnej. W rozdziale 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia” dokonuje się zwiększenia 

planu finansowego wydatków o kwotę 3 232,00 zł w ramach realizacji zajęć wspomagających 

uczniów, którzy powrócili do nauki stacjonarnej po okresie nauki zdalnej oraz w ramach 

projektu „Lepszy Start”. W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się  przesunięcia  

planu wydatków w ramach posiadanych  środków finansowych, co umożliwi prawidłową 

realizację zadań. Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Gołdapi w  rozdziale 80120 

„Licea Ogólnokształcące” dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę  

7 094,70 zł, w związku z wynagrodzeniami dla nauczycieli wraz z pochodnymi ZUS w ramach 
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zajęć wspomagających dla uczniów szkoły w okresie wrzesień-grudzień 2021 roku.  

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się  przesunięcia  planu wydatków  

w ramach posiadanych  środków finansowych, co umożliwi prawidłową realizację zadań.  

Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 89 956,28 zł. Plan dochodów 

zwiększa się o kwotę 89 956,28 zł  i po zmianach wynosi 37 713 622,91 zł. Plan wydatków 

zwiększa się o kwotę 89 956,28 zł i po zmianach wynosi 43 845 139,30 zł. Deficyt budżetu 

wynosi 6 131 516,39 zł. Przychody wynoszą 6 131 516,39 zł. Rozchody 0,00 zł. 

 

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do  przedstawionego projektu Uchwały Zarządu 

Powiatu? 

 

Pytań nie zgłoszono.  

Przewodnicząca przeprowadziła głosowania. 

 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian 

budżetu powiatu w roku 2021. 

 

Ad. 9 

Wiceprezes Spółki GoldMedica Pan Tadeusz Myśliwiec przekazał informację o realizacji 

zadań w I półroczu 2021 r. Od lutego 2021 r. Spółka GoldMedica rozpoczęła szczepienia 

przeciwko COVID-19 w stacjonarnym punkcie szczepień. Na dzień 30 czerwca 2021 r. zostało 

zrealizowanych 5390 szczepień dwoma dawkami szczepionki. Dodatkowo przy ul. Bocznej 1 

wspólnie z Zarządem Powiatu utworzono powszechny punkt szczepień masowych, w którym 

personel medyczny do dnia 31 lipca 2021 r. wykonał łącznie 1613 szczepień szczepionkami 

jedno i dwudawkowymi. Od dn. 01.04.2021 r. wystąpił problem z świadczeniem usług 

finansowo-księgowych. Firma ADM rozwiązała umowę. W związku z powyższym z dniem 

1.04.2021 r spółka była zmuszona zorganizować i utworzyć pełno zadaniowy dział finansowo-

księgowy. Aktualnie dział obsługują trzy osoby. Ponadto z dn. 1.04.2021 dokonano połączenia 

Spółki GoldMedica z Zakładem Pielęgnacyjno-Opiekuńczym Sp. z o.o. w Gołdapi, w wyniku 

którego zostały połączone kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia obu spółek. 

Miesięczna wartość kontraktu na dzień 30.06.2021 łącznie wynosi 1 214 000 zł. W wyniku 

połączenia spółek dokonano zmian w strukturze organizacyjnej GoldMedica. W miejsce 

zlikwidowanego oddziału chorób wewnętrznych utworzone zostały nowe komórki 

organizacyjne: oddział rehabilitacji pulmonologicznej, oddział dzienny rehabilitacji 
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ogólnoustrojowej, poradni chorób płuc i gruźlicy. Powyższe zmiany organizacyjne 

spowodowały wzrost kosztów niezbędnych do adaptacji pomieszczeń oraz działalności 

medycznej związanej z zakupem niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego. W bieżącym roku 

pojawiły się wydatki związane z usunięciem usterek technicznych. Pomimo trudności 

finansowych od dn. 7.07.2021 r. rozpoczęto przyjęcia pacjentów do oddziału rehabilitacji 

pulmonologicznej. Uzyskano kontakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację 

fizjoterapii ambulatoryjnej po przebytej chorobie COVID-19. Od dn. 1 września 2021 r. 

rozpoczyna działalność oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej. W trakcie prowadzonego 

remontu budynku po oddziale dziecięcym i parteru pojawiły się drobne usterki niezależne od 

wykonawcy. Powstało rozszczelnienie przy kaloryferze, a także na parterze budynku problem 

z podłogą. Spółka posiada problemy finansowe związane z opłaceniem kosztów dostaw sprzętu 

i zakończonego remontu.  

 

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska zapytała czy naprawę podłogi dokona poprzedni 

wykonawca.  

 

Wiceprezes Spółki GoldMedica Pan Tadeusz Myśliwiec odpowiedział, że poprzedni 

wykonawca położył na podłodze polimery, które poprawiają antystatyczność. W chwili obecnej 

nie planujemy remontu całej podłogi, a tylko zniszczone fragmenty.  

 

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska podkreśliła, że bardzo cieszy ją fakt, iż niedługo 

zostanie uruchomiony oddział fizjoterapii ogólnoustrojowej oraz działający już oddział 

pulmonologiczny.  

 

Wiceprezes Spółki GoldMedica Pan Tadeusz Myśliwiec dodał, że na turnus lipiec-sierpień 

oddział jest obłożony w 100 %. Podobnie sytuacja prezentuje się na kolejne turnusy. 

Wiceprezes Spółki podkreślił, że pomimo bardzo trudnej sytuacji związanej z obsadą lekarską 

w POZ oraz Nocnej Świątecznej Opiece Zdrowotna, udało się zorganizować na miesiąc lipiec 

i sierpień zabezpieczenie dyżurne lekarskie.  

 

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska zaprosiła wszystkich chętnych w sobotę 21 sierpnia na 

wydarzenie „Barwy kultury Ukraińskiej” w Baniach Mazurskich.  
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Ad. 10 

Wolnych wniosków nie zgłoszono. 

 

Ad. 11 

Przewodnicząca Zarządu podziękowała Członkom Zarządu za pracę. Zamknęła LXXXVIII 

(88) posiedzenie Zarządu Powiatu.     

 

Na tym protokół zakończono. 

Protokół składa się z 23 stron kolejno ponumerowanych.                    

 

         

                                                                     STAROSTA  

 

                   Marzanna Marianna  

             Wardziejewska 

 

 

Członkowie Zarządu: 

1. Andrzej Ciołek………………………………………….. 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: Monika Bruszewska 18.08.2021 r. 


