Protokół z XCI (91) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi.
w dniu 22 września 2021 roku
godz. 0800- 0942
Ad.1
Starosta stwierdziła quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji
– 3 członków zarządu /lista obecności w załączeniu – zał. nr 1 do protokołu/, otworzyła XCI (91)
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 LXXXVIII (88), LXXXIX (89),
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 LXXXVIII (88), LXXXIX (89),
posiedzenia Zarządu Powiatu.
Przewodnicząca przeszła do realizacji kolejnego punktu.
Ad. 3
W zastępstwie Naczelnika Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu wniosek w sprawie
ogłoszenia „Otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie
prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu gołdapskiego w 2022 roku” przedstawiła
Sekretarz Powiatu Pani Anna Makowska. /wniosek w załączeniu – zał. nr 3 do protokołu/.
Sekretarz Powiatu Pani Anna Makowska poinformowała, że konkurs ma na celu wyłonienie
organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, która będzie
prowadziła w Powiecie Gołdapskim punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz realizowała
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zadnia z zakresu poradnictwa obywatelskiego. Na realizację zadania przeznacza się kwotę
64 020,00 zł brutto rocznie.
Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego wniosku.
Pytań nie zgłoszono.
Przewodniczący przeprowadził głosowanie.
Zarząd Powiatu jednogłośnie rozpatrzył wniosek w sprawie ogłoszenia „Otwartego
konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu
nieodpłatnej

pomocy

prawnej

oraz

świadczenia

nieodpłatnego

poradnictwa

obywatelskiego na terenie powiatu gołdapskiego w 2022 roku
Ad 4
Komendant Powiatowy Policji w Gołdapi Pan Dariusz Stachelek, Komendant Państwowej
Powiatowej Straży Pożarnej w Gołdapi Pan Wojciech Szczepanik, Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Gołdapi Pani Judyta Ruszewska przedstawili informację dotyczącą
przebiegu letniego sezonu turystycznego w 2021 r w Powiecie Gołdapskim /prezentacje
w załączeniu – zał. nr 4,5,6 do protokołu/.

Komendant Powiatowy Policji w Gołdapi Pan Dariusz Stachelek bardzo szczegółowo
przedstawił informację dotyczącą przebiegu letniego sezonu turystycznego w 2021 roku
w Powiecie Gołdapskim w formie prezentacji multimedialnej.
Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionej informacji.
Pytań nie zgłoszono.
Komendant Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Gołdapi Pan Wojciech Szczepanik
bardzo

szczegółowo

przedstawił

informację

dotyczącą

przebiegu

letniego

sezonu

turystycznego w 2021 roku w Powiecie Gołdapskim w formie prezentacji multimedialnej.
Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionej informacji.
Pytań nie zgłoszono.
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Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gołdapi Pani Judyta Ruszewska bardzo
szczegółowo przedstawiła informację dotyczącą przebiegu letniego sezonu turystycznego
w 2021 roku w Powiecie Gołdapskim w formie prezentacji multimedialnej.
Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionej informacji.
Pytań nie zgłoszono.
Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją dotyczącą przebiegu letniego sezonu
turystycznego w 2021 r w Powiecie Gołdapski.
Ad 5
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gołdapi Pani Bożena Chilicka, Dyrektor
Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi Pan Grzegorz Klimaszewski, Dyrektor Zespołu Szkół
Zawodowych w Gołdapi Pan Piotr Bartoszuk, Dyrektor Zespołu Placówek EdukacyjnoWychowawczych w Gołdapi Pani Anna Kuskowska przedstawili informację o funkcjonowaniu
szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021 /prezentacje w załączeniu – zał.
nr 7,8,9,10 do protokołu/.

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gołdapi Pani Bożena Chilicka bardzo
szczegółowo przedstawiła informację o funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych w roku
szkolnym 2020/2021 w formie prezentacji multimedialnej.
Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionej informacji.
Pytań nie zgłoszono.
Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi Pan Grzegorz Klimaszewski bardzo
szczegółowo przedstawił informację o funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych w roku
szkolnym 2020/2021 w formie prezentacji multimedialnej.
Przewodnicząca 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
2020/2021 w formie prezentacji multimedialnej.
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Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionej informacji.
Pytań nie zgłoszono.
Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi Pani Anna Kuskowska
bardzo szczegółowo przedstawiła informację o funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych
w roku szkolnym 2020/2021 w formie prezentacji multimedialnej.
Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionej informacji.
Pytań nie zgłoszono.
Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją o funkcjonowaniu szkół i placówek
oświatowych w roku szkolnym 2020/2021.
Ad. 6
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gołdapi Pani Bożena Chilicka, Dyrektor
Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi Pan Grzegorz Klimaszewski, Dyrektor Zespołu Szkół
Zawodowych w Gołdapi Pan Piotr Bartoszuk, Dyrektor Zespołu Placówek EdukacyjnoWychowawczych w Gołdapi Pani Anna Kuskowska przedstawili informację dotyczącą
przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnym 2021/2022 /prezentacje w załączeniu –
zał. nr 11,12,13,14 do protokołu/.

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gołdapi Pani Bożena Chilicka
poinformowała, że Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gołdapi informuje,
że placówka nie jest w pełni przygotowana do pracy w roku szkolnym 2021/2022. W związku
z rosnącym zapotrzebowaniem na nasze usługi brakuje nam specjalistów do zaspokajania
potrzeb mieszkańców powiatu gołdapskiego tj. psychologa, surdologopedy, rehabilitanta.
Od 01.09.2021 r. w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gołdapi zatrudnionych jest
9 pracowników pedagogicznych na 7 i ¾ etatu, w tym: 3 psychologów (2.5 etatu), 6 pedagogów
(4 i ¾ etatu) w tym: dyrektor (½ etatu pedagoga), pedagog (½ etatu logopedy),
1 oligofrenopedagog (cały etat), 1 oligofrenopedagog / surdopedagog (¼ etatu),
1 socjoterapeuta (cały etat), 2 logopedów (1 i ½ etatu), vacat psychologa (½ etatu)
oraz 3 pracowników administracji i obsługi – 2 etaty. Wszyscy zatrudnieni posiadają
kwalifikacje wymagane na zajmowanych stanowiskach. Liczba nauczycieli w podziale na
stopnie awansu zawodowego przedstawia się następująco: 5 dyplomowanych, 2 mianowanych,
2 kontraktowych. Pomieszczenia poradni są przygotowane do pracy w roku szkolnym
2021/2022. W czerwcu tego roku zostały wykonane pomiary i przegląd instalacji elektrycznych
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i ochronnych. Z wniosków zawartych w protokole przeglądu i pomiarów wynika, że instalacja
elektryczna w części pomieszczeń jest przestarzała i nie spełnia wymogów obowiązujących
przepisów. Dlatego też konieczne jest przeprowadzenie napraw i renowacji instalacji
elektrycznej, której część zamierzamy wykonać do końca 2021roku. Pozostałe prace, które
wiążą się z kuciem ścian będą wykonane w czasie najbliższego remontu poradni. Zaopatrzenie
w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia do badań i terapii jest wystarczające.
Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionej informacji.
Pytań nie zgłoszono.
Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi Pan Grzegorz Klimaszewski poinformował,
że liczba uczniów wynosi 247 w 11 oddziałach: 3 klasy I – 66 uczniów, 2 klasy II – 55 uczniów,
6 klas III – 136 uczniów. Kadra nauczycielska to 24 nauczycieli, w tym: 17 – dyplomowanych,
3 – mianowanych, 4 – kontraktowych. Baza lokalowa składa się z 15 – sal lekcyjnych,
2 – pracownie komputerowe, 1 – biblioteka, 1 – sala gimnastyczna. Szkoła przygotowana
do rozpoczęcia roku szkolnego/
Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionej informacji.
Pytań nie zgłoszono.
Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi Pan Piotr Bartoszuk poinformował, że szkoła
jest przygotowana do pracy w roku szkolnym 2021/2022. Dokonano naboru do 3 oddziałów
technikum w zawodach: technik logistyk ze specjalnością edukacja obronna, technik żywienia
i organizacji usług gastronomicznych, technik pojazdów samochodowych, technik ekonomista
i technik informatyk oraz do 2 oddziałów Branżowej Szkoły I stopnia w zawodach mechanik
pojazdów samochodowych i klasa wielozawodowa. Ogółem w klasach w 21 oddziałach uczyć
się będzie 560 uczniów. W szkołach zaocznych nie dokonano 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 42,99 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 w budynku nr 4, które
zaadaptowano na dodatkową klasopracownię. Na terenie szkoły ruszyły inwestycje
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dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Budżet na rok 2021/2022
jest niewystarczający. Braki wystąpią na płacach około 404 000 zł.
Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionej informacji.
Pytań nie zgłoszono.
Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi Pani Anna Kuskowska
poinformowała, że w ramach przygotowań do nowego roku szkolnego poczyniono liczne
przygotowania. Dokonano przeglądu sprzętu i urządzeń w salach lekcyjnych, pracowniach
oraz pomieszczeniach internatu i pomieszczeń bursy szkolnej. Dokonano także 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.

Przypomniano procedury opracowane w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
oraz zwalczaniem COVIS-19 obowiązujące w placówce. Na stronach internetowych ZPEW
umieszczono wytyczne Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego
Inspektora Sanitarnego dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które obowiązują
od 1 września 2021 r. Został przeprowadzony próbny alarm przeciwpożarowy. Dwukrotnie
przeprowadzono ewakuację pracowników/wychowanków w związku z ryzykiem zagrożenia
bombowego w placówce Złożono wniosek do MEiN na zaopatrzenie w środki dezynfekcyjne,
środki ochrony osobistej oraz dystrybutor do dezynfekcji rąk z pomiarem temperatury. Podczas
kontroli warunków korzystania z obiektów szkoły, stwierdzono iż pomieszczenia znajdujące
się w budynkach należących do Zespołu Placówek jak i posesja są w pełni przygotowane
do rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022, nie występuje zagrożenie życia i zdrowia osób
korzystających z obiektów oraz zapewnione są bezpieczne i higieniczne warunki pobytu
w szkole.
Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionej informacji.
Pytań nie zgłoszono.
Zarząd Powiatu zapoznał się z informację dotyczącą przygotowania placówek
oświatowych do roku szkolnym 2021/2022.
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Ad. 7
Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi Pani Anna Kuskowska
przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie użyczenia nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu Gołdapskiego. /projekt uchwały Zarządu Powiatu w załączeniu – zał. nr
15 do protokołu/.

Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi Pani Anna Kuskowska
poinformowała, że w związku z planowanym przekazaniem Powiatowi Gołdapskiemu części
pomieszczeń przez Caritas Diecezji Ełckiej i zgodnie z ustaleniami co do dalszego
ich zagospodarowania, ZPEW wnioskuje o zgodę na ich użyczenie. Stosownie do art. 32 ust. 2
pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920),
zasadnym jest podjęcie przedmiotowej uchwały.
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 użyczenia
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gołdapskiego.
Ad 8a
W zastępstwie Naczelnika Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu projekt uchwały Rady
Powiatu w sprawie przyjęcia „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 przedstawiła Sekretarz Powiatu Pani Anna
Makowska /projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu – zał. nr 16 do protokołu/.
Sekretarz Powiatu Pani Anna Makowska poinformowała, że „Program 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 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. Program został przygotowany
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w oparciu o konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust 3. W budżecie powiatu planuje się zabezpieczyć na realizację programu środki
finansowe w wysokości 45 000 zł.
Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Zarządu
Powiatu?
Pytań nie zgłoszono.
Przewodniczący przeprowadził głosowanie.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Rady Powiatu w sprawie przyjęcia
„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 8b
Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2021-2037
/projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu – zał. nr 17 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 zadania inwestycyjne
pn: „Rozbudowa infrastruktury oświatowej w powiecie gołdapskim. Budowa sali dydaktycznoszkoleniowej przy ZPEW w Gołdapi”. Szacunkowa całkowita wartość zadania wynosi
550 000,00 zł, dofinansowanie stanowi 100% kosztów kwalifikowanych. Przewidywany termin
zakończenia realizacji zadania wyznaczono na grudzień 2022 roku. „Rozbudowa infrastruktury
oświatowej w powiecie gołdapskim. Dobudowa windy zewnętrznej dla niepełnosprawnych
przy budynku ZPEW w Gołdapi”. Szacunkowa całkowita wartość zadania wynosi 450 000,00
zł, dofinansowanie stanowi 100% kosztów kwalifikowanych. Przewidywany termin
zakończenia realizacji zadania wyznaczono na grudzień 2022 roku. Deficyt budżetu powiatu
po zmianach wynosi 5 172 516,39 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
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wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 891
342,59 zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 4 281 173,80 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 z czego: 3 273 578,42 zł zostanie
przeznaczone na sfinansowanie deficytu w 2021 roku oraz 959 000,00 zł w 2022 roku; - 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. W związku
z brakiem rozstrzygniętych postępowań o zamówienie na realizację zadań inwestycyjnych
oraz propozycją wydłużenia terminu realizacji zadań :„Rozbudowa infrastruktury oświatowej
w powiecie gołdapskim. Budowa sali dydaktyczno-szkoleniowej przy ZPEW w Gołdapi”
oraz „Rozbudowa infrastruktury oświatowej w powiecie gołdapskim. Dobudowa windy
zewnętrznej dla niepełnosprawnych przy budynku ZPEW w Gołdapi”, ze środków Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych w 2020 roku na w/w zadania majątkowe
w związku z koniecznością wydłużenia terminu realizacji w latach kolejnych zasadne
jest wprowadzenie do wykazu przedsięwzięć limitu wydatków na lata 2021 i 2022 r.
Jednocześnie zasadne jest przeznaczenie tych środków na sfinansowanie wydatków
majątkowych w 2022 roku. Niewykorzystane

środki w ramach

Rządowego Funduszu

Inwestycji Lokalnych z otrzymanych w 2020 roku w kwocie 959 000,00 zł będą stanowiły
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach
publicznych. 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 ustawy o finansach publicznych. Wieloletnia prognoza finansowa odzwierciedla
aktualny stan budżetu powiatu po dokonanych zmianach: Plan dochodów zmniejsza się o kwotę
44 469,04 zł i po zmianach wynosi 37 878 362,87 zł. Plan wydatków zmniejsza się o kwotę
1 003 469,04 zł i po zmianach wynosi 43 050 879,26 zł. Deficyt budżetu wynosi 5 172 516,39
zł. Przychody wynoszą 5 172 516,39 zł.
Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu.
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Pytań nie zgłoszono.
Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Rady Powiatu w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2021-2037.
Ad 8c
Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu
w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2021 /projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu – zał.
nr 18 do protokołu/.

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że w Starostwie Powiatowym
w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonuje
się zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę 20 000,00 zł, w związku z decyzją
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 257/2021 z dnia 15 września 2021 roku dotyczącej
zwiększenia planu dotacji celowych na wypłaty świadczeń motywacyjnych strażakom.
W rozdziale 75622 „Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”
dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę 27 000,00 zł, celem
urealnienia planu do wysokości wykonania w 2021 roku. W rozdziale 75801 „Część oświatowa
subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” dokonuje się zwiększenia planu
dochodów o kwotę 30 800,00 zł w związku z informacją MF ST5.4751.10.2021.6p
zmieniającej wysokość subwencji ze środków rezerwy części oświatowej na finansowanie
zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności
z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć
z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.
W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się zmniejszenia planu finansowego
dochodów o kwotę 125 078,95 zł w ramach realizowanego projektu „Gołdap w Europie” celem
urealnienia planu do wysokości wykonania w 2021 roku. W rozdziale 85322 „Fundusz Pracy”
dokonuje się zmniejszenia planu finansowego dochodów o kwotę 1 341,00 zł w związku
z urealnieniem dochodów do faktycznego wykonania zgodnie z decyzjami Ministra Rozwoju,
Pracy i Technologii. 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 Zespole
Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi w rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki
szkolno-wychowawcze” dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę
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4 150,91 zł w związku z otrzymaniem od ubezpieczyciela środków na pokrycie kosztów
związanych z zaistniałą szkodą (uszkodzenie bramek). Plan dochodów budżetu powiatu
zwiększa się o kwotę per saldo 44 469,04 zł. Wydatki w Starostwie Powiatowym w Gołdapi
w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” dokonuje się zwiększenia planu finansowego
wydatków o kwotę 1 712,00 zł w związku z koniecznością wypłaty rekompensaty dla Operatora
w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych
uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym oraz w związku
z realizacją zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze
użyteczności publicznej. W rozdziale 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”
dokonuje się zmniejszenia planu finansowego wydatków o kwotę per saldo 4 200,04 zł celem
urealnienia planu wydatków w związku z koniecznością wygospodarowania oszczędności
w 2021 roku. W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” dokonuje się zmniejszenia planu
finansowego wydatków o kwotę per saldo 174 493,76 zł celem urealnienia planu wydatków
w związku z koniecznością wygospodarowania oszczędności w 2021 roku. W rozdziale 75075
„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” dokonuje się zmniejszenia planu finansowego
wydatków o kwotę 11 995,00 zł, celem urealnienia planu wydatków w związku z koniecznością
wygospodarowania oszczędności w 2021 roku. W rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”
zgodnie z postanowieniami Zarządu Powiatu rozwiązuje się częściowo rezerwę celową
z przeznaczeniem na wydatki jednostek oświatowych tj. odprawę emerytalną w kwocie
43 470,00 zł. Po zmianach rezerwa ogólna wynosi 0,00 zł, rezerwa celowa – 96 308,00 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 32 308,00 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 21 432,81 zł
w związku z zwiększeniem liczby uczniów wykazywanych i ujętych w wyliczeniach dotacji
dla Niepublicznej Terapeutycznej Szkoły Podstawowej Dobry Start. W rozdziale 80195
„Pozostała działalność” dokonuje się zmniejszenia planu finansowego wydatków o kwotę
369 373,22 zł, celem zabezpieczenia środków na

wydatki w jednostkach oświatowych.

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” dokonuje się zmniejszenia planu finansowego
wydatków o kwotę 63 369,04 zł, w związku z urealnieniem planu finansowego do wysokości
faktycznie poniesionych wydatków w ramach projektu „Własna firma w EGO”. W rozdziale
85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” dokonuje się zwiększenia planu
finansowego wydatków o kwotę 11 300,00 zł w celu zabezpieczenia środków przewidzianych
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na przeprowadzenie remontu dachu Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych
w Gołdapi. W rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” dokonuje
się zmniejszenia planu finansowego wydatków o kwotę 19 000,00 zł celem urealnienia planu
wydatków w związku z koniecznością wygospodarowania oszczędności w 2021 roku.
W rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” dokonuje się zmniejszenia planu
finansowego wydatków o kwotę 2 000,00 zł celem urealnienia planu wydatków w związku
z koniecznością wygospodarowania oszczędności w 2021 roku. W rozdziale 92695 „Pozostała
działalność” dokonuje się zmniejszenia planu finansowego wydatków o kwotę 4 000,00 zł
celem urealnienia planu wydatków w związku z koniecznością wygospodarowania
oszczędności w 2021 roku. W zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi
w dziale 801 „Oświata i wychowanie” oraz w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”
dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków bieżących o kwotę per saldo
386 020,91 zł w tym: - kwota 330 000,00 zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników
jednostki, - kwota 43 470,00 zł tytułem zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy
emerytalnej - pracownikom w związku z ich przejściem na emeryturę, - kwota 8 400,00 zł
na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości
i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia
ogólnego, - kwota 4 150,91 zł w związku z otrzymanymi od ubezpieczyciela środkami
na pokrycie kosztów związanych z zaistniałą szkodą (uszkodzenie bramek). Pozostałe zmiany
dotyczą

przesunięcia

środków

w

ramach

posiadanego

planu

finansowych

w celu prawidłowej realizacji zadań. W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze” dokonuje się zmniejszenia planu finansowego wydatków majątkowych
o kwotę 959 000,00 zł w związku z brakiem rozstrzygniętych postępowań o zamówienie
na realizację zadań inwestycyjnych oraz propozycją wydłużenia terminu realizacji zadań :
- „Rozbudowa infrastruktury oświatowej w powiecie gołdapskim. Budowa sali dydaktycznoszkoleniowej przy ZPEW w Gołdapi”; - „Rozbudowa infrastruktury oświatowej w powiecie
gołdapskim. Dobudowa windy zewnętrznej dla niepełnosprawnych przy budynku ZPEW
w Gołdapi”, ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych w 2020
roku na w/w zadania majątkowe w związku z koniecznością wydłużenia terminu realizacji
w latach kolejnych. Zadania zostały ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2021-2037
z terminem końcowym realizacji w grudniu 2022 r. Jednocześnie zasadne jest przeznaczenie
tych środków na sfinansowanie w/w wydatków majątkowych w 2022 roku. Niewykorzystane
środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z otrzymanych w 2020 roku
w kwocie 959 000,00 zł będą stanowiły niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa
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w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. W Zespole Szkół Zawodowych
w Gołdapi w dziale 801 „Oświata i wychowanie” dokonuje się zwiększenia planu finansowego
wydatków bieżących o kwotę per saldo 201 023,00 zł: w tym 200 000,00 zł na wydatki
oświatowe w tym wynagrodzenia i pochodne zaś kwotę 1 023,00 zł przeznacza
się na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości
i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia
ogólnego. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu
finansowych w celu prawidłowej realizacji zadań. W Liceum Ogólnokształcącym w Gołdapi
w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” dokonuje się zwiększenia planu wydatków
o kwotę per saldo 605,30 zł na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu
i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych
z zakresu kształcenia ogólnego. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach
posiadanego planu finansowych w celu prawidłowej realizacji zadań. W Powiatowym Urzędzie
Pracy w Gołdapi w rozdziale 85333 ,,Powiatowe urzędy pracy” dokonuje się zwiększenia
planu finansowego wydatków o kwotę per saldo 5 338,00 zł, w celu zabezpieczenia środków
na zakup energii elektrycznej oraz prawidłowej realizacji zadań. Pozostałe zmiany dotyczą
przesunięcia środków w ramach posiadanego planu finansowych w celu prawidłowej realizacji
zadań. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi w rozdziale 75411
„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonuje się zwiększenia planu
finansowego wydatków o kwotę 20 000,00 zł, w związku z decyzją Wojewody WarmińskoMazurskiego Nr FK 257/2021 z dnia 15 września 2021 roku dotyczącej zwiększenia planu
dotacji celowych na wypłaty świadczeń motywacyjnych strażakom. Plan wydatków budżetu
zmniejsza się o kwotę per saldo 1 003 469,04 zł. Plan dochodów zmniejsza się o kwotę
44 469,04 zł i po zmianach wynosi 37 878 362,87 zł. Plan wydatków zmniejsza się o kwotę
1 003 469,04 zł i po zmianach wynosi 43 050 879,26 zł. Deficyt budżetu wynosi 5 172 516,39
zł. Przychody wynoszą 5 172 516,39 zł. Rozchody 0,00 zł.
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 Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu
powiatu w roku 2021.
Ad 9
Starosta Pani Marzanna Wardziejewska poinformowała o planowanym na dzień 1.10.2021
Zgromadzeniu wspólników GoldMedica Sp. z o.o.
Ad. 10
Wolnych wniosków nie zgłoszono.
Ad. 11
Przewodnicząca Zarządu podziękowała Członkom Zarządu za pracę. Zamknęła XCI (91)
posiedzenie Zarządu Powiatu .
Na tym protokół zakończono.
Protokół składa się z 14 stron kolejno ponumerowanych.

STAROSTA
Marzanna Marianna
Wardziejewska
Członkowie Zarządu:
1. Andrzej Ciołek…………………………………………..
2. Grażyna Barbara Senda…………………………………
3. Stanisław Wójtowicz …………………………………...

Protokołowała: Monika Bruszewska 22.09.2021 r.
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