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Protokół z LII (52) posiedzenia 

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

Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej 

w dniu 26 sierpnia 2022 roku 

 

godz. 1300-1421 

W posiedzeniu wzięło udział 9 Radnych. 

Obecni: 

1. Andrzej Ciołek  

2. Józef Dominiuk 

3. Jarosław Wiktor Dzienis 

4. Anna Falińska 

5. Wacław Grenda  

6. Alicja Anna Iwaniuk 

7. Marek Kuskowski   

8. Leszek Retel 

9. Grażyna Barbara Senda  

10. Karol Szablak 

11. Marzanna Marianna Wardziejewska  

12. Piotr Wasilewski  

13. Stanisław Wójtowicz 

 

Ad. 1 

Wiceprzewodnicząca Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu 

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

Senda otworzyła LII (52) posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji 

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

stwierdził quorum (9 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/  

Uwag do porządku nie zgłoszono.   
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Wiceprzewodnicząca przeszła do kolejnego punktu obrad. 

 

Ad. 3 

Wiceprzewodnicząca Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu 

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

Senda poinformowała, iż protokół z LI (51) posiedzenia Komisji Planowania, Budżetu, 

Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki 

Społecznej był wyłożony do wglądu oraz przesłany drogą elektroniczną. 

Wiceprzewodnicząca Komisji zapytała, czy Członkowie Komisji mają uzupełnienia bądź 

sprostowania do protokołu. 

 

Uwag nie zgłoszono.  

Wiceprzewodnicząca przeprowadziła głosowanie.   

 

Komisja 8 głosami za przy 5 osobach nieobecnych przyjęła protokół z LI (51) 

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

Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej. 

 

Ad. 4 

Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi Pan Wojciech Hołdyński  przedstawiła 

informację o stanie i strukturze bezrobocia oraz formach przeciwdziałania bezrobociu                     

w I półroczu 2022 roku. /informacja w załączeniu- zał. nr 3 do protokołu/ 

Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi Pan Wojciech Hołdyński  poinformował,  

że na 30 czerwca 2022 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gołdapi zarejestrowanych         

było 638 bezrobotnych, w tym 386 kobiet. W porównaniu do 2021 r., liczba ta zmniejszyła                   

się o 27 osób, tj. o 4,1 pkt. proc. Grupa kobiet figurujących w ewidencji PUP zmniejszyła        

się o 23 osoby (5,6 pkt. proc.). Spośród ogólnej liczby bezrobotnych 61,9% (395 osób,           

w tym 247 kobiet) stanowili mieszkańcy terenów wiejskich. Najliczniejszą grupę (437 osób,    

a więc 68,5%) stanowili bezrobotni mieszkańcy gminy Gołdap, a kobiety stanowiły tutaj 

62,7% (274 osoby). Bezrobotni z gminy Banie Mazurskie stanowili 19,7% ogółu 

zarejestrowanych (126 osób, w tym 58 kobiet stanowiących 46,0%), zaś z gminy Dubeninki – 

11,8% (75 osób, w tym 54-osobowa grupa kobiet, tj. 72% bezrobotnych mieszkańców tej 

gminy). Wśród mieszkańców wszystkich gmin zanotowano spadek liczby bezrobotnych 

figurujących w ewidencji: w gminie Gołdap o 7 osób (1,6 pkt. proc.), w gminie Banie 
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Mazurskie o 14 osób (10,0 pkt. proc.), natomiast w gminie Dubeninki –  o 6 osób                           

(o 7,4 pkt. proc.). Od stycznia do czerwca liczba bezrobotnych była niższa w porównaniu       

do ubiegłego roku, a największa różnica miała miejsce w marcu bieżącego roku (o 22,9 pkt. 

proc.), kiedy stan zarejestrowanych był o 206 osób mniejszy niż w 2021 r. Czerwiec zapisał 

się najniższą liczbą osób figurujących w ewidencji PUP (638), natomiast styczeń 

charakteryzował się największą grupą zarejestrowanych (783). Różnica między tymi 

miesiącami wyniosła 145 osób. W ciągu całego półrocza w ewidencji PUP w Gołdapi 

zarejestrowano 657 osób (w tym 358 kobiet), a więc o 16 więcej niż przed rokiem. Najwięcej 

bezrobotnych włączono w styczniu (158 osób), a najmniej w czerwcu (82 osoby).                  

W pierwszym półroczu 2022 r. statusu bezrobotnego pozbawiono łącznie 697 osób (w tym 

389 kobiet). W porównaniu do 2021 r., liczba bezrobotnych wyłączonych z ewidencji 

zmniejszyła się o 143 osoby. Najwięcej bezrobotnych wyrejestrowało się w lutym – 151 osób, 

z kolei najmniej w styczniu – 53 osoby. W minionym półroczu nowych rejestracji było                   

o 40 mniej, niż wykreśleń z ewidencji osób bezrobotnych. Na 30.06.2022 r. stopa bezrobocia 

w powiecie gołdapskim wynosiła 7,4% (na dzień 31.12.2021 r. – 7,9%). Odsetek 

bezrobotnych w skali województwa warmińsko-mazurskiego wynosił 7,6%, z kolei w kraju – 

4,9%. Powiat gołdapski znalazł się za 122 powiatami w kraju oraz za 13 następującymi 

powiatami w województwie: kętrzyńskim (15,9%), bartoszyckim (15,6%), braniewskim 

(14,7%), elbląskim (11,8%), piskim (11,4%), działdowskim (10,8%), lidzbarskim (10,3%), 

ełckim (9,7%), węgorzewskim (9,7%), oleckim (9,5%), nowomiejskim (9,0%), ostródzkim 

(8,1%), a także szczycieńskim (7,5%). W porównaniu do czerwca 2021 r. odsetek 

bezrobotnych zmniejszył się o 0,4 pkt. proc. Stopa bezrobocia w powiecie gołdapskim była 

równa 150% stopy bezrobocia w kraju, a jednocześnie o 0,2 pkt. proc. niższa niż stopa 

notowana w województwie. Największy udział w ogólnej liczbie bezrobotnych mieli 

poprzednio pracujący (88,7%, co oznacza spadek o 2,1 pkt. proc. w porównaniu do 2021 r.) 

Najmniejszy udział przypadł bezrobotnym, którzy mieli niepełnosprawne dziecko do 18. roku 

życia (0,5%, czyli o 0,2 pkt. proc. więcej niż w 2021 r.). Największy wzrost udziału                

w ogólnej liczbie zarejestrowanych dotyczył klientów korzystających ze świadczeń pomocy 

społecznej (o 3,4 pkt. proc. w porównaniu do końca czerwca 2021 r.) Największy spadek 

nastąpił wśród osób długotrwale bezrobotnych (o 5,2 pkt. proc.). Na 30.06.2022 r. największą 

grupę bezrobotnych stanowiły osoby pozostające bez pracy powyżej 24 miesięcy (163 osoby, 

tj. 25,5%, czyli o 0,2 pkt. proc. mniej w porównaniu do 2021 r.). Najmniejszą liczebnie                

(69 osób) była grupa bezrobotnych pozostających bez pracy do miesiąca (10,8% wszystkich 

zarejestrowanych, a więc 1,2 pkt. proc. więcej niż przed rokiem). Statystyki pokazują,                  
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że bezrobotni zarejestrowani w PUP w Gołdapi byli słabo wykształceni. Na koniec czerwca 

2022 r. najliczniejsza była grupa klientów posiadających wykształcenie gimnazjalne                    

lub niższe – 216 osób, co stanowiło 33,9% wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych                    

(o 1,2 pkt. proc. więcej niż w 2021 r.). Najmniej klientów PUP miało wykształcenie wyższe – 

było 37 takich osób, tj. 5,8% ogółu bezrobotnych, a więc o 2,5 pkt. proc. mniej niż przed 

rokiem. Analiza płynności bezrobotnych, obejmująca rejestracje oraz wyłączenia z ewidencji 

wskazuje, iż odpływ klientów PUP w Gołdapi w trakcie I półrocza 2022 r. był o 6,1 pkt. proc. 

wyższy od napływu. Taka sytuacja miała miejsce wśród osób do 30 lat, do 25 lat oraz 

długotrwale bezrobotnych (tutaj sytuacja była najkorzystniejsza, ponieważ wykreślono z 

rejestru o 37,6 pkt. proc. osób więcej, niż zarejestrowano w ewidencji urzędu pracy). 

Grupami, w których odpływ był mniejszy od napływu byli bezrobotni zamieszkali na wsi oraz 

osoby powyżej 50. roku życia, przy czym druga grupa wypadła najsłabiej, ponieważ do końca 

czerwca wyłączono o 9,8 pkt. proc. osób mniej, niż zarejestrowano. W omawianym okresie 

kontynuowano realizację rozpoczętych w 2021 r. dwóch projektów wspófinansowanych              

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: „Aktywizacja po 30 (2021-2022)”, 

realizowanego w ramach RPOWiM 2014-2020, którego celem jest zwiększenie możliwości 

zatrudnienia osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w powiecie gołdapskim. Projekt jest 

skierowany do 140 osób zarejestrowanych w PUP w Gołdapi jako bezrobotne, jednocześnie 

należących co najmniej do jednej z grup: osób powyżej 50. roku życia, długotrwale 

bezrobotnych, kobiet, osób o niskich kwalifikacjach, niepełnosprawnych. W ramach projektu 

będą realizowane następujące zadania: poradnictwo zawodowe i/lub pośrednictwo pracy – 

140 osób,  staż – 66 osób, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej –                 

11 osób,  refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy – 18 osób,  prace interwencyjne 

– 45 osób. Całkowity budżet projektu wynosi 1 951 659,67 zł, w tym ze środków                 

EFS pochodzi kwota 1 658 910,72 zł, a realizacja będzie trwała od 1 marca 2021 r.                

do 31 grudnia 2022 r. Budżet projektu na 2021 r. wynosił 1 165 479,51 zł, w tym ze środków 

EFS pochodziła kwota 990 657,58 zł. Budżet projektu na 2022 r. to kwota 786 180,16 zł, 

natomiast wydatki projektu wyniosły 283 079,25 zł. Głównym rezultatem projektu będzie 

podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 44,3% osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej. 

Rezultatem będzie także podjęcie pracy lub działalności na własny rachunek po opuszczeniu 

programu przez: 48 osób bezrobotnych, 7 osób długotrwale bezrobotnych, 2 osoby                    

z niepełnosprawnościami, 6 osób w wieku 50 lat i więcej, 18 osób o niskich kwalifikacjach.  

W ramach środków z EFS, które przeznaczono na podjęcie działalności gospodarczej, 

utworzonych zostanie 11 miejsc pracy. Do końca czerwca 2022 r. do projektu przystąpiło    
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131 osób: wszystkie objęto poradnictwem zawodowym, 125 skorzystało z pośrednictwa 

pracy, 66 osób rozpoczęło staż, 45 – prace interwencyjne, 15 – zatrudniono w ramach 

refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy, 6 osób otrzymało dotację na podjęcie 

działalności gospodarczej. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie 

gołdapskim (VI)”, realizowanego w ramach POWER, a kierowanego do 109 osób w wieku 

18-29 lat. Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych w wieku 

18-29 lat. W ramach ww. projektu realizowane są następujące zadania: poradnictwo 

zawodowe lub pośrednictwo pracy – 109 osób, staż – 47 osób, jednorazowe środki                         

na podjęcie działalności gospodarczej – 15 osób, refundacja kosztów wyposażenia stanowiska 

pracy – 4 osoby, bon na zasiedlenie – 27 osób, prace interwencyjne – 16 osób. Głównymi 

rezultatami projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez 44% osób w najtrudniejszej sytuacji 

(osoby z niepełnosprawnościami, z niskimi kwalifikacjami, długotrwale bezrobotne), 

objętych wsparciem w ramach projektu, a także 59,5% pozostałych osób, które nie należą              

do ww. grupy. Realizacja przypada na okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.  

Całkowity budżet projektu wynosi 1 379 090,14 zł, natomiast ze środków EFS pochodzi 

kwota 1 162 297,16 zł. Wydatki projektu w 2021 r. wyniosły 624 113,26 zł, w tym                         

ze środków EFS pochodziła kwota 526 002,65 zł. Budżet projektu na 2022 r. to kwota                

754 976,88 zł, natomiast wydatki wyniosły 521 741,61 zł.  Udział w projekcie rozpoczęły  

104 osoby: wszystkich objęto poradnictwem zawodowym, 88 osób – pośrednictwem pracy, 

47 osób rozpoczęło staż, 11 osobom przyznano środki na podjęcie działalności gospodarczej, 

21 osób otrzymało bon na zasiedlenie, 16 rozpoczęło prace interwencyjne, natomiast                     

3 uczestników podjęło pracę w ramach refundacji kosztów wyposażenia stanowiska. Jeszcze 

w 2021 r., w ramach ogłoszonego naboru na realizację projektów pilotażowych pod nazwą 

„Stabilna praca – silna rodzina”, złożono wniosek o przyznanie środków rezerwy Funduszu 

Pracy na finansowanie projektu pt.: „Mam wybór – kurs na przyszłość”, który jako jeden                

z 73 zaakceptowanych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, został przyjęty              

do realizacji. Adresatami projektu pilotażowego jest 20 uczniów szkół ponadpodstawowych, 

działających na terenie powiatu gołdapskiego. W połowie marca 2022 r. miała miejsce 

rekrutacja do projektu. Wpłynęły łącznie 34 formularze zgłoszeniowe: 21 złożyli uczniowie 

Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi, a 13 – uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych                 

w Gołdapi. Wyłoniono 20 uczestników, którzy w kwietniu zarejestrowali się jako 

poszukujący pracy. W ramach przedsięwzięcia odbyły się rozmowy doradcze oraz warsztaty 

poznania siebie, mające na celu dokonanie samooceny, ustalenie zainteresowań i kompetencji 

zawodowych, jak również zdobycie wiedzy na temat zachowań właściwych i oczekiwanych 
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w środowisku pracy. Pięć osób otrzymało zwrot kosztów dojazdu na spotkania z doradcami 

zawodowymi. Młodzież skorzysta również z 4-tygodniowych, wakacyjnych, płatnych praktyk 

w wybranych przez siebie zawodach, które zostaną zorganizowane u lokalnych pracodawców. 

Podczas odbywania praktyk uczniowie poznają specyfikę pracy w interesujących                         

ich zawodach i przekonają się, czy zatrudnienie jest zgodne z ich wcześniejszym 

wyobrażeniem o nim i czy chcieliby wykonywać taką pracę w przyszłości. Czworo 

uczestników rozpoczęło praktyki już w czerwcu. Każdy z uczestników będzie miał swojego 

opiekuna zarówno w zakładzie pracy, jak i w urzędzie pracy. Ich rola polega na wsparciu oraz 

udzieleniu pomocy we wszystkich sprawach, z którymi zwrócą się do nich uczniowie. Budżet 

projektu pilotażowego wynosi 91 440,00 zł (całość stanowi rezerwa FP), natomiast realizacja 

przedsięwzięcia będzie trwała od 1 lutego do 31 października 2022 r. Wydatki poniesione               

w ramach projektu wyniosły 13 776,55 zł. 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Pani Grażyna Senda zapytała, czy są pytania do przedstawionej 

informacji. 

 

Pytań nie zgłoszono. 

Wiceprzewodnicząca przeszła do przegłosowanie informacji.  

 

Komisja 8 głosami za przy 5 osobach nieobecnych przyjęła  informacją o stanie                          

i strukturze bezrobocia oraz formach przeciwdziałania bezrobociu w I półroczu 2022 

roku. 

 

Ad. 5 

W zastępstwie Skarbnik Powiatu informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu 

Gołdapskiego za I półrocze 2022 r, i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej 

przedstawiła Zastępca Głównego Księgowego Pani Beata Chełska /informacja o przebiegu 

wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za I półrocze 2022 r  w załączeniu- zał. nr 4 do protokołu/. 

Zastępca Głównego Księgowego Pani Beata Chełska poinformowała, że zgodnie z art. 266 

ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r. o finansach publicznych, Zarząd Powiatu przedstawia 

Radzie Powiatu w Gołdapi informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego 

za I półrocze 2022 roku wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy 

Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć. Sprawozdanie przedstawia              

się właściwej RIO. W związku  z powyższym zasadne jest podjęcie uchwały. 
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Wiceprzewodnicząca Komisji Pani Grażyna Senda zapytała, czy są pytania do przedstawionej 

informacji? 

 

Członek Komisji Pan Karol Szablak zapytał czy remont drogi Mieczykówka i Lisy zostały 

zaplanowane na drugą połowę roku? 

 

Zastępca Głównego Księgowego Pani Beata Chełska odpowiedziała, że zostały zaplanowane 

na koniec czerwca 

 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

 

Komisja zapoznała się z informacją o przebiegu wykonania budżetu Powiatu 

Gołdapskiego za I półrocze 2022 r, i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy 

Finansowej. 

 

Ad. 6a 

W zastępstwie Dyrektor Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi projekt uchwały 

Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania 

w 2022 roku przedstawiła Pani Emilka Beker /projekt uchwały Rady Powiatu  w załączeniu – zał. nr  5 

do protokołu/. 

Pani Emilka Beker poinformowała, że zgodnie z art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia  

1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych                     

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

do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy określanie zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, oraz wysokości środków, jakie przeznacza 

na ich realizację. Pismem z dnia 04.08.2022r. znak AF-722-1/AL/22 Powiatowy Urząd Pracy 

w Gołdapi poinformował, iż w związku z brakiem wniosków na podjęcie działalności 

gospodarczej przez osoby niepełnosprawne w ramach rehabilitacji zawodowej pozostają 

wolne środki w kwocie 35.000,00zł. Proponuje się powyższą kwotę zgodnie z bieżącymi 

potrzebami osób niepełnosprawnych przeznaczyć na poszczególne zadania: w ramach 

rehabilitacji zawodowej, na finansowanie wydatków na usługi lub instrumenty rynku pracy 

dla osób niepełnosprawnych (staż) 423,12zł; ramach rehabilitacji społecznej,                                  



8 

na dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

przyznawane osobom niepełnosprawnym 25.576,88zł, na dofinansowanie likwidacji barier 

technicznych dla osób niepełnosprawnych 9.000,00zł. 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. 

 

Wiceprzewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady 

Powiatu. 

 

Pytań nie zgłoszono. 

Wiceprzewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

 

Komisja 9 głosami za przy 4 osobach nieobecnych przyjęła projekt uchwały Rady 

Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych                       

na zadania w 2022 roku. 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Stałej Pani Grażyna Sedna przekazała prowadzenie 

Przewodniczącemu Komisji Stałej  Panu Markowi Kuskowskiemu. 

  

Ad. 6b 

Główny specjalista ds. zdrowia i pomocy społecznej Pan Magdalena Mackiewicz   

przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy       

oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu gołdapskiego w 2023 r. /projekt 

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

Główny specjalista ds. zdrowia i pomocy społecznej Pan Magdalena Mackiewicz 

poinformowała, że art. 94 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Farmaceutyczne nakłada na Radę Powiatu 

obowiązek ustalenia harmonogramu dyżurów oraz rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie powiatu w celu zapewnienia mieszkańcom dostępu                          

do świadczeń farmaceutycznych również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne 

od pracy. Pełnienie dyżurów nocnych i w dni wolne od pracy wchodzi w zakres ustawowych 

zadań aptek ogólnodostępnych. Zadaniem apteki jako miejsca świadczenia usług 
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farmaceutycznych jest kompleksowa obsługa pacjentów w celu bieżącego zaspokajania                

ich potrzeb w zakresie dostępu do produktów leczniczych i innych preparatów 

sprzedawanych w aptece. Dostęp ten powinien być nieprzerwany (celem zapewnienia 

świadczenia usług również w sytuacjach nadzwyczajnych, których częstotliwości 

występowania nie sposób przewidzieć), aby umożliwić pacjentom zakup produktów 

leczniczych, w szczególności tych, których zażycie jest konieczne w celu zapobieżenia 

zagrożeniu zdrowia lub życia. Obowiązek przestrzegania rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych podyktowany jest ważnym interesem społecznym. Projekt przedmiotowej 

uchwały pozytywnie zaopiniowali: Burmistrz Gołdapi, Wójt Gminy Dubeninki, Wójt Gminy 

Banie Mazurskie. Okręgowa Izba Aptekarska w Olsztynie wydała negatywną opinię. Rada 

Powiatu w Gołdapi nie może uwzględnić stanowiska Okręgowej Izby Aptekarskiej                        

w Olsztynie, zarzucającego brak konsultacji z aptekami ogólnodostępnymi z terenu powiatu, 

albowiem harmonogramy stanowiące załączniki do uchwały zostały przesłane                             

do miejscowych aptek celem konsultacji. Żadna z aptek nie wniosła uwag do przedłożonego 

harmonogramu dyżurów całodobowych aptek w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni 

wolne od pracy w 2023 r. Mając na uwadze obowiązek ustawowy wynikający                                 

z art. 94 ustawy Prawo Farmaceutyczne, podjęcie powyższej uchwały jest zasadne. 

 

Wiceprzewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady 

Powiatu. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowksi zapytał dlaczego w tym roku nie otrzymano 

opinii? 

 

Główny specjalista ds. zdrowia i pomocy społecznej Pan Magdalena Mackiewicz 

powiedziała, że prawdopodobnie dlatego, że wpłynęła ona w ostatnim momencie.  

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowksi zapytał czy argumentacja jest taka sama jak 

w ubiegłych latach?  

 

Główny specjalista ds. zdrowia i pomocy społecznej Pani Magdalena Mackiewicz 

poinformowała, że opinia jest inna i napisano w niej, że nie było konsultacji z samorządem 

aptekarskim.  
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Więcej pytań nie zgłoszono. 

Wiceprzewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

 

Komisja 9 głosami za przy 4 osobach nieobecnych przyjęła projekt uchwały Rady 

Powiatu w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek 

ogólnodostępnych na terenie powiatu gołdapskiego w 2023 r. 

 

Ad. 6c 

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

Powiatu w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego, 

obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, 

bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów 

pedagogicznych, doradców zawodowych oraz zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych 

zajęć w kształceniu zaocznym w szkołach prowadzonych przez powiat gołdapski /projekt 

uchwały Rady Powiatu  w załączeniu – zał. nr  7 do protokołu/. 

Główny specjalista ds. edukacji Pani Agnieszka Wojtala poinformowała, że w związku                    

z nowelizacją ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw między innymi takich jak Karta 

Nauczyciela - ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty                       

oraz niektórych innych ustaw  (Dz. U. poz. 1116) zostało wprowadzone nowe stanowisko - 

pedagoga specjalnego. Obowiązkiem pedagoga specjalnego będzie wsparcie dla nauczycieli 

innych niż nauczyciele współorganizujący proces kształcenia, a także realizacja zajęć 

specjalistycznych bezpośrednio z uczniami oraz udzielanie porad i konsultacji rodzicom 

uczniów. Zgodnie z zapisami ustawy pensum pedagoga specjalnego nie może przekroczyć             

22 godzin. Zapisy zmienianej uchwały uzupełniono również o ustalenie tygodniowego 

wymiaru godzin nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół                    

i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, ponieważ po zmianie przepisów jest to również 

kompetencją organu prowadzącego szkołę. Zgodnie z zapisami ustawy pensum nauczyciela 

praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach 

zawodowych nie może przekroczyć 20 godzin.  

 

Wiceprzewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady 

Powiatu. 
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Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowksi zapytał co tak naprawdę się zmieniło w tym 

projekcie uchwały?  

 

Główny specjalista ds. edukacji Pani Agnieszka Wojtala poinformowała, że zmieniło się tylko 

stanowisko pedagoga specjalnego oraz nauczyciela praktycznej nauki zawodu.  

 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Wiceprzewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

 

Komisja 9 głosami za przy 4 osobach nieobecnych przyjęła projekt uchwały Rady 

Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego 

wymiaru zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, bibliotekarzy 

bibliotek pedagogicznych, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów 

pedagogicznych, doradców zawodowych oraz zaliczania do wymiaru godzin 

poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym w szkołach prowadzonych przez powiat 

gołdapski. 

 

Ad. 6d 

Główny specjalista ds. organizacji pozarządowych Pani Wioletta Anuszkiewicz przedstawiła 

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 2023 /projekt uchwały Rady 

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

Główny specjalista ds. organizacji pozarządowych Pani Wioletta Anuszkiewicz 

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 2023” 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 w oparciu                

o konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3. 

Załącznik nr 1 do wniosku stanowi protokół z przebiegu konsultacji społecznych w sprawie 
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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 2023”. W budżecie powiatu planuje się zabezpieczyć na realizację 

programu środki finansowe w wysokości 45 000 zł. 

 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu. 

 

Przewodniczący Pan Marek Kuskowski zapytał jak przebiegały konsultacje czy zgłosiły się 

jakieś organizacje? 

 

Główny specjalista ds. organizacji pozarządowych Pani Wioletta Anuszkiewicz Wioletta 

Anuszkiewicz poinformowała, że były zaplanowane konsultacje i organizacje nie wniosły 

uwag do programu. 

 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

 

Komisja 9 głosami za, przy 4 osobach nieobecnych  przyjęła 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 2023. 

 

Ad. 6e 

W zastępstwie Skarbnik Powiatu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2022-2037 przedstawiła 

Zastępca Głównego Księgowego Pani Beata Chełska /projekt uchwały Rady Powiatu  w załączeniu – 

zał. nr 9 do protokołu/. 

Zastępca Głównego Księgowego Pani Beata Chełska 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 zadania pod nazwą: Modernizacja dróg 

powiatowych o numerach 1815N, 1794N, 1902N, 1790N, 1772N - do realizacji: w 2022 -  

ogłoszenie przetargu i wyłonienie Wykonawcy, w  2023 r. -  roboty budowlane i nadzór 

inwestorski. W dniu 15.06.2022 roku Powiat Gołdapski otrzymał Promesę wstępną w kwocie 



13 

12 000 000,00 zł na realizację inwestycji pn.:  Modernizacja dróg powiatowych o numerach 

dróg: 1815N,1794N,1902N,1790N, 1772N. Przewidywana całkowita wartość inwestycji 

wynosi 12 631 578,95 zł. Źródła finansowania: środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: 

Program Inwestycji Strategicznych – 12 000 000,00 zł w tym: - rok 2023 r – 12 000 000,00 zł 

środki własne powiatu – 631 578,95 zł , w tym: rok 2023 r – 631 578,95 zł. Nadzór 

inwestorski na inwestycja pn.: Modernizacja dróg powiatowych o numerach 1815N, 1794N, 

1902N, 1790N, 1772N do realizacji: w 2022 -  ogłoszenie przetargu i wyłonienie 

Wykonawcy, w  2023 r. -  nadzór inwestorski nad realizowaną inwestycją. W związku            

z przystąpieniem do realizacji inwestycji Modernizacja dróg powiatowych o numerach 

1815N, 1794N, 1902N, 1790N, 1772N, zgodnie z regulaminem Rządowego Funduszu Polski 

Ład: Program Inwestycji Strategicznych, istnieje obowiązek ustanowienia nadzoru 

inwestorskiego. Na podstawie sporządzonego w dniu 21.06.2022 ustalenia wartości 

zamówienia, oszacowany został procentowy udział wartości nadzoru inwestorskiego                      

w stosunku do szacunkowej wartości inwestycji na podstawie zamówień tego samego rodzaju 

realizowanych przez ZDP w 2022 roku. Przyjęto wysokość wskaźnika na poziomie 1,05, 

wartość szacunkowa nadzoru inwestorskiego – 133 052,63 zł. Całkowita wartość zadania 

stanowi środki własne powiatu. Modernizacja ulic w Gołdapi o nr - 4801N ul. Armii 

Krajowej, 4833N - ul. E.Plater, 4812N ul. Kościuszki, 4837N ul. Reymonta oraz drogi 1784N 

Jagoczany – Audyniszki . do realizacji: w 2022 -  ogłoszenie przetargu i wyłonienie 

Wykonawcy, w  2023 r. -  roboty budowlane i nadzór inwestorski. W dniu 03.08.2022 roku 

Powiat Gołdapski otrzymał Promesę inwestycyjną na kwotę 5 000 000,00 zł na realizację 

inwestycji pn.: Modernizacja ulic w Gołdapi o nr - 4801N ul. Armii Krajowej, 4833N                       

- ul. E.Plater, 4812N ul. Kościuszki, 4837N ul. Reymonta oraz drogi 1784N Jagoczany – 

Audyniszki. Przewidywana całkowita wartość inwestycji wynosi 5 102 040,82 zł. Źródła 

finansowania: środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 

–  5 000 000,00 zł w tym: - rok 2023 r – 5 000 000,00 zł, środki własne powiatu – 102 040,82 

zł , w tym: rok 2023 r – 102 040,82 zł. Nadzór inwestorski na inwestycja pn.: Modernizacja 

ulic w Gołdapi o nr - 4801N ul. Armii Krajowej, 4833N - ul. E.Plater, 4812N ul. Kościuszki, 

4837N ul. Reymonta oraz drogi 1784N Jagoczany – Audyniszki  w 2022 -  ogłoszenie 

przetargu i wyłonienie Wykonawcy, w  2023 r. -  nadzór inwestorski nad realizowaną 

inwestycją. W związku z przystąpieniem do realizacji pn.: Modernizacja ulic w Gołdapi o nr - 

4801N ul. Armii Krajowej, 4833N - ul. E.Plater, 4812N ul. Kościuszki, 4837N ul. Reymonta 

oraz drogi 1784N Jagoczany – Audyniszki, zgodnie z regulaminem Rządowego Funduszu 

Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, istnieje obowiązek ustanowienia nadzoru 
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inwestorskiego. Na podstawie sporządzonego w dniu 03.08.2022 ustalenia wartości 

zamówienia, oszacowany został procentowy udział wartości nadzoru inwestorskiego              

w stosunku do szacunkowej wartości inwestycji na podstawie zamówień tego samego rodzaju 

realizowanych przez ZDP w 2022 roku. Przyjęto wysokość wskaźnika na poziomie           

1,05, wartość szacunkowa nadzoru inwestorskiego wynosi  53 571,42 zł. Całkowita wartość 

zadania stanowi środki własne powiatu. W wykazie przedsięwzięć dokonuje  się zmian           

w zadaniach: Przebudowa ulicy Lipowej (4816N), 1-go Maja (4820N), Jeziorowej (4808N)    

w Gołdapi realizowanego w latach od 2022  r. do 2023 r. – zmniejszenie o kwotę       

125 000,00  zł. Zmiany spowodowane są rozstrzygnięciem postępowania na wyłonienie 

nadzoru inwestorskiego nad przedmiotową inwestycją. Najniższa zaoferowana cena wyniosła 

75 000,00 zł. W planie wydatków majątkowych na ten cel założono kwotę 200 000,00 zł,         

z czego w roku 2022 – 100 000,00 zł i w roku 2023- 100 000,00 zł. Zmiany spowodowane są 

zmianą poszczególnych limitów realizowanych zadań w latach 2022 i 2023: w  roku 2022 

zmniejszyć o kwotę 62 500,00 zł w  roku 2023 zmniejszyć o kwotę 62 500,00 zł. 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 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 186 347,88 zł  i po zmianach wynosi               

43 070 199,50 zł. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 86 347,88 zł  i po zmianach wynosi 
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47 707 475,73 zł. Deficyt budżetu wynosi 4 637 276,23 zł. Przychody wynoszą 4 837 276,23 

zł. Rozchody 200 000,00 zł. 

 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu. 

 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

 

Komisja 9 głosami za, przy 4 osobach nieobecnych  przyjęła projekt uchwały Rady 

Powiatu w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego                 

na lata 2022– 2037. 

 

Ad. 6f  

W zastępstwie Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu 

powiatu w roku 2022 przedstawiła Zastępca Głównego Księgowego Pani Beata Chełska 

/projekt uchwały Rady Powiatu  w załączeniu – zał. nr 10 do protokołu/.  

Zastępca Głównego Księgowego Pani Beata Chełska poinformowała, że dochody Starostwo 

Powiatowe w Gołdapi w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” dokonuje                       

się zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę 12 829,00 zł, w tym zwiększenie                        

o 4 000,00 zł z tytułu dotacji z Gminy Dubeninki, w celu realizacji powiatowych przewozów 

pasażerskich na linii komunikacyjnej Gołdap – Skajzgiry oraz 8 829,00 zł w związku                     

z przyznaniem dopłaty z FRPA za pośrednictwem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego                 

na realizację zadań własnych Organizatora w zakresie przewozów autobusowych                             

o charakterze użyteczności publicznej. W rozdziale 75495 „Pozostała działalność” proponuje 

się zwiększenie planu dochodów w  kwocie 31 800,00 zł., wydatek w układzie zadaniowym 

2.3.1.2 zgodnie z umową dotacji z FW PSP  z dnia 29 czerwca 2022 r. – zadania własne. 

Przyznane środki z FW PSP przeznaczone są na realizację zadania pn. „Pokrycie kosztów 

utrzymania i funkcjonowania jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, a także 

na zakup niezbędnych na ich potrzeby towarów i usług”. Środki pochodzą z wojewódzkiego 

Funduszu Wsparcia PSP woj. warmińsko-mazurskiego. W/w środki zostaną głównie 

przeznaczone na zakup paliwa do pojazdów oraz energii elektrycznej. W rozdziale 75618 

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego                      

na podstawie ustaw” proponuje się zwiększenie planu dochodów w  kwocie 26 000,00 zł                 

w związku z pozyskanymi dochodami z tytułu wpływów z tytułu kar i odszkodowań 
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wynikających z umów. W rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej                             

dla jednostek samorządu terytorialnego” dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 

5 483,00 zł w związku z informacją MF zmieniającą wysokość subwencji oświatowej.                     

W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia” dokonuje się zwiększenia planu finansowego 

dochodów o kwotę  8 406,00 zł, w związku z przekazaniem przez Wojewodę Warmińsko-

Mazurskiego środków z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na 

dodatkowe zadania oświatowe. W rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” dokonuje się 

zwiększenia planu dochodów o kwotę 2 000,00  zł w związku z przewidywanym  

odszkodowaniem za uszkodzenie ogrodzenia na terenie szpitala. W rozdziale 90019  

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie                

ze środowiska” proponuje się dostosowanie klasyfikacji budżetowej planu dochodów o kwotę 

6 210,00 zł z tytułu dochodu pochodzącego z administracyjnej kary pieniężnej nałożonej        

za usunięcie bez wymaganego zezwolenia oraz bez zgody posiadacza nieruchomości               

9 sztuk drzew. W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonuje się 

zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę 100 000,00 zł, zgodnie z Decyzją             

Nr WIN-III.7570.10.2022.MB z dnia 27 lipca 2022 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego     

w sprawie ustalonego odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu 

publicznego. Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi w rozdziale 60014 „Drogi publiczne 

powiatowe” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 10 000,00 zł w związku         

z urealnienie planu do wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu naliczonych należności 

za zajęcie pasa drogowego w związku z realizacją robót drogowych, umieszczenie urządzeń 

infrastruktury technicznej oraz reklam w pasie drogowym. W rozdziale 60020 

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” proponuje się zwiększenie planu o kwotę 

767,00 zł w związku z urealnieniem planu do wysokości zrealizowanych dochodów                      

za korzystanie z przystanków zgodnie z zawartymi umowami między przewoźnikiem a ZDP. 

Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi w rozdziale 80120 „Licea Ogólnokształcące” proponuje 

się zwiększenie planu dochodów o kwotę 11,98 zł w związku otrzymanymi odsetkami. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi w rozdziale 85508  „Rodziny zastępcze” 

proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 16,90 zł w związku z otrzymanym 

zwrotem nienależnie pobranego dodatku wychowawczego. Docelowo środki zostaną 

przekazane na konto Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Plan dochodów budżetu powiatu 

zwiększa się o kwotę per saldo 186 347,88 zł. Wydatki Starostwo Powiatowe w Gołdapi       

w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” dokonuje się zwiększenia planu 

finansowego wydatków o kwotę 12 829,00 zł, w tym zwiększenie o 4 000,00 zł z tytułu 
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dotacji z Gminy Dubeninki, w celu realizacji powiatowych przewozów pasażerskich na linii 

komunikacyjnej Gołdap – Skajzgiry oraz 8 829,00 zł w związku z przyznaniem dopłaty           

z FRPA za pośrednictwem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego na realizację zadań 

własnych Organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności 

publicznej. W rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz 

innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułów dłużnego –  

kredyty i pożyczki” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 77 000,00 zł             

na wydatki związane z obsługą długu. W rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zgodnie 

z postanowieniami Zarządu Powiatu rozwiązuje się częściowo rezerwę celową                         

z przeznaczeniem na wydatki jednostek oświatowych tj. odprawy emerytalne w kwocie 

13 639,00 zł.  Po zmianach rezerwa łącznie wynosi 218 665,00 zł w tym: rezerwa ogólna – 

0,00 zł, rezerwa celowa  – 218 665,00 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 

153 665,00 zł, na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 65 000,00 zł. 

W rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne”, proponuje się zwiększenie planu 

wydatków o kwotę 8 938,06 zł z tytułu  dotacji wypłacanej Niepublicznej Terapeutycznej 

Szkole Podstawowej „Dobry Start” w Jabłońskich oraz Mazursko-Podlaskiemu Centrum 

Edukacji w Gołdapi. W rozdziale 80120 „Licea Ogólnokształcące” proponuje się zwiększenie 

planu wydatków o kwotę  1 280,02 zł z tytułu  dotacji wypłacanej dla Mazursko-Podlaskiego 

Centrum Edukacji w Gołdapi. W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się 

zmniejszenia planu wydatków o kwotę 190 520,10 zł. Środki przeznacza się na wydatki 

oświatowe.  W rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” dokonuje się zwiększenia planu wydatków 

o kwotę per saldo 2 000,00  zł w tym: związku z przewidywanym odszkodowaniem              

za uszkodzenie ogrodzenia na terenie szpitala. W rozdziale 85508  „Rodziny zastępcze” 

proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 16,90 zł w związku z otrzymanym 

zwrotem nienależnie pobranego dodatku wychowawczego. Docelowo środki zostaną 

przekazane na konto Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Liceum Ogólnokształcące                    

w Gołdapi w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu 

wydatków o kwotę 3 833,00 zł w związku otrzymanymi od Ministra Finansów dodatkowymi 

środkami z Funduszu Pomocowego na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy                    

dla dzieci ukraińskich. W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się przesunięcie 

planu wydatków w związku z prawidłową realizacją przedsięwzięcia realizowanego                      

w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) „Szkoła XXI wieku 
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– nowe technologie w edukacji”. Zespół  Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi 

w rozdziale 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”, 85403 „Specjalne ośrodki 

szkolno-wychowawcze”  i 85410 „Internaty i bursy szkolne” proponuje się zwiększenie planu 

wydatków o kwotę 126.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków                    

na opłacenie faktur za energię cieplną i pozostałe koszt  z tym związane. Zespół Szkół 

Zawodowych w Gołdapi w rozdziale 80115 „Technika” proponuje się zwiększenie środków    

o kwotę 13 639,00 zł pochodzących z rezerwy oświatowej w celu wypłaty odprawy 

emerytalnej dla odchodzącego nauczyciela. Pozostałe zmiany dotycząca przesunięcia 

środków w ramach posiadanego planu finansowego w celu zabezpieczenia płatności badań 

lekarskich uczniów. W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie 

środków o kwotę 4 573,00 zł na pokrycie wydatków zajęć z uczniami pochodzących                

z Ukrainy finansowanych z Funduszu Pomocowego. W rozdziale 80195 „Pozostała 

działalność” proponuje się przesunięcie środków w ramach posiadanego planu projektu 

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

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

poradnie specjalistyczne” proponuje się zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych                    

o kwotę 23 000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na modernizację 

kanalizacji i przywrócenie warunków technicznych gabinetów do pracy z dziećmi. Komenda 

Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi w rozdziale 75495 „Pozostała 

działalność” proponuje się zwiększenie planu wydatków w  kwocie 31 800,00 zł., wydatek     

w układzie zadaniowym 2.3.1.2 zgodnie z umową dotacji z FW PSP  z dnia 29 czerwca 2022 

r. – zadania własne. Przyznane środki z FW PSP przeznaczone są na realizację zadania pn. 

„Pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostki organizacyjnej Państwowej Straży 

Pożarnej, a także na zakup niezbędnych na ich potrzeby towarów i usług”.  Środki pochodzą    

z wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSP woj. warmińsko-mazurskiego. W/w środki zostaną 

głównie przeznaczone na zakup paliwa do pojazdów oraz energii elektrycznej. Zarząd Dróg 

Powiatowych w Gołdapi w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe ” proponuje            

się zwiększenie planu wydatków o kwotę per saldo 24 192,00 zł na zakup paliwa i materiałów 

eksploatacyjnych do sprzętu ZDP oraz materiałów do utrzymania dróg w okresie                   

od 01.09.2022 do 31.12.2022 roku. W rozdziale 60020 „Funkcjonowanie przystanków 

komunikacyjnych” proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 500,00 zł - w roku 
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2022 nie przewiduje się tworzenia nowych przystanków komunikacyjnych ze względu          

na brak złożonych wniosków. W rozdziale 75020 „Starostwa Powiatowe” proponuje            

się zmniejszenie planu wydatków o kwotę per saldo  37 094,00 zł. Środki zostały przesunięte 

m.in. na zakup materiałów do utrzymania dróg, zakup materiałów biurowych i środków 

czystości. Ponadto dodano nowe zadania majątkowe oraz dokonano zmian w zadaniach. 

Dodano zadanie pn.: Przygotowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej dla zadania: 

Modernizacja dróg powiatowych o numerach dróg: 1815N, 1794N, 1902N, 1790N, 1772N  -  

zabezpieczono środki w kwocie 20 000,00 zł – powyższa dokumentacja niezbędna jest           

w celu rozpoczęcia procedury przetargowej na realizację zadania ze środków Rządowego 

Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Jako źródło pokrycia wydatku 

proponuje się przesunięcie środków własnych przeznaczonych  na realizację zadania               

z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W zadaniu pn.: Remont drogi powiatowej       

nr 1772N przez msc. Kierzki ( 550m) i msc. Mieczkówka (850m) o łącznej długości 1 400 mb 

– dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 20 000,00 zł –  zakres powyższego 

zadania został przewidziany do realizacji w ramach zadania inwestycyjnego ”Modernizacja 

dróg powiatowych o numerach dróg: 1815N,1794N,1902N,1790N, 1772N” , które otrzymało 

dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych, a faktyczna jego realizacja nastąpi w roku 2023. W związku z powyższym 

proponuje się przeznaczyć środki na inne zadanie inwestycyjne. Dodano zadanie pn.: 

Przygotowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej dla zadania: Modernizacja ulic w 

Gołdapi o nr - 4801N ul. Armii Krajowej, 4833N - ul. E.Plater, 4812N ul. Kościuszki, 4837N 

ul. Reymonta oraz drogi 1784N Jagoczany – Audyniszki - zabezpieczenie środków w kwocie 

15 000,00 zł – powyższa dokumentacja niezbędna jest w celu rozpoczęcia procedury 

przetargowej na realizację zadania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych. W zadaniu pn.: „Regulacja stanów prawnych - wykup gruntów 

pod przyszłe inwestycje” – dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 20 000,00 zł – 

zwiększenie środków ma na celu uregulowanie stanów prawnych gruntów dróg powiatowych 

będących przedmiotem inwestycji: Modernizacja dróg powiatowych o numerach dróg: 

1815N, 1794N, 1902N, 1790N, 1772N. W zadaniu pn.: Przebudowa ulicy Lipowej (4816N), 

1-go Maja (4820N), Jeziorowej (4808N) w Gołdapi – dokonano zmniejszenia planu 

wydatków o kwotę  62 500,00 zł – zmiana spowodowana jest rozstrzygnięciem postępowania 

na nadzór inwestorski nad przedmiotową inwestycją. Najniższa zaoferowana cena wyniosła 

75 000,00 zł. W planie wydatków majątkowych na ten cel założono kwotę 200 000,00 zł,         

z czego w roku 2022 – 100 000,00 zł i w roku 2023 - 100 000,00 zł. W związku z tym należy 
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dokonać aktualizacji wartości inwestycji w planie wydatków majątkowych w  roku 2022          

i zmniejszyć wartość wkładu własnego o kwotę 62 500,00 zł. Plan wydatków budżetu 

powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 86 347,88 zł.Plan dochodów zwiększa się o kwotę 

186 347,88 zł  i po zmianach wynosi 43 070 199,50 zł. Plan wydatków zwiększa się  o kwotę 

86 347,88 zł  i po zmianach wynosi 47 707 475,73 zł. Deficyt budżetu wynosi 4 637 276,23 

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

 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Kusowski zapytał dlaczego zmieniono kolejność dróg do 

realizacji? 

 

Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek odpowiedział, że pierwszy pakiet  nie dostał akceptacji 

rządowej. 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Kusowski zapytał czym te pakietowanie różni                        

się od tego co zostało ustalone? 

 

Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek odpowiedział, że precyzyjną odpowiedź może przygotować 

zarząd dróg powiatowych. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Kusowski stwierdził, że po sesji sprawdzi,                    

aby była precyzyjna informacja i zadał pytanie o trzeci pakiet? 

 

Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek odpowiedział, że nie uzyskał akceptacji i jeśli będą 

pieniądze znowu będą aplikować.  

 

Członek Komisji Pan Karol Szablak zapytał z czego zostało 100 000 zł i czy można                

je przeznaczyć na szkolnictwo? 

 

Zastępca Głównego Księgowego Pani Beata Chełska poinformowała, że planowany                          

jest zakup obligacji i te pieniądze mogą być wyłącznie przeznaczone na wydatki majątkowe. 
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Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek poinformował, że jeszcze wróci do tych odszkodowań, 

wykupów, ponieważ potrzebuje na ten temat opinii. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski uważa, że wydatki majątkowe też mogą                      

być w obszarze szkolnictwa. 

 

Zastępca Głównego Księgowego Pani Beata Chełska potwierdziła, ale nie mogą                              

to być remonty tylko inwestycja. 

 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

 

Komisja 9 głosami za, przy 4 osobach nieobecnych  przyjęła projekt uchwały Rady 

Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2022.  

 

Ad. 7 

Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek poinformował, że droga 651 ma akceptacje dokumentacyjną 

i społeczną, natomiast od ronda przez miasto na tym odcinku będą dokonywane wykupy                   

i szacunkowo będą wynosiły 4 000 000 zł dla Powiatu i w związku z tym Marszałek                        

i Dyrektor zarządu dróg wojewódzkich proszą o zwrot tych pieniędzy dla Marszałka. 

Wicestarosta poprosił o dokonanie proporcji pieniężnej.  

 

Członek Komisji Pan Karol Szablak poinformował, że większą część pieniędzy trzeba                     

dać dla Marszałka bo to jest ich inwestycja i pieniądze.  

 

Członek Komisji Pani Grażyna Senda zaproponowała 75/25 % i 75 % dla nas                                        

a jeśli nie to 50/50.  

 

Członek Komisji Pan Wójtowicz Stanisław zaproponował 50/50.  

 

Członek Komisji Pan Dominiuk zaproponował, że 75/25 % wziąć dla nas. 

 

Członek Komisji Pan Dzienis Jarosław poinformował, że lepiej wziąć poniżej 50 %. 
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Członek Komisji Pan Piotr Wasilewski wziąłby 50/50 lub wziąć mniejszą cześć dla nas. 

 

Przewodnicząca Rady Pani Alicja Iwaniuk poinformowała, że lepiej wziąć 50/50, ale jeżeli 

będzie 75 % dla nas to poprze. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski powiedział, że nie będzie decydował, 

ponieważ nie zna okoliczności i chciałby dowiedzieć się czy sprawy z drogą od ronda                      

do granicy województwa, obwodnica w Dubeninkach i droga od ronda do ścieżki rowerowej 

są już porozwiązywane czy nadal aktualne? 

 

Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek odpowiedział, że sprawy są rozwiązane, ponieważ                       

nie uzyskały akceptacji. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski odpowiedział, że w dalszym ciągu swojej 

decyzji nie zmieni i przypomniał o sytuacji z sierpnia ubiegłego roku, że nie było dojazdu               

do szkoły i zapytał czy ktoś monitoruje tą sytuacje? 

 

Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek uważa, że problem jest rozwiązany, że linie są 

przywrócone. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski zapytał czy z 3 kierunków jest kierunek                   

od strony Kowal Oleckich? 

 

Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek poinformował, że jest kierunek w tą stronę, jedyny 

problematyczny kierunek Banie Mazurskie. 

 

Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Pani Marta Wiszniewska potwierdziła, że jest 

podpisana umowa z przewoźnikiem dotycząca szkół Banie Mazurskie.  

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski poinformował, że chcieli jedynie                        

się upewnić, ponieważ zbliża się rok szkolny. 
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Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Pni Marta Wiszniewska twierdzi, że umowa 

przewidywała dwie linie, ale na prośbę mieszkańców został uruchomiony kurs wakacyjny.   

 

Ad. 8 

Wolnych wniosków nie zgłoszono 

 

Ad. 9 

Komisja wniosków nie wypracowała.  

 

 

 

Ad. 10 

Przewodniczący Pan Marek Kuskowski podziękował za pracę i zamknął LII (52) posiedzenie 

Komisji Stałej Rady Powiatu.   

 

Na tym protokół zakończono. 

Protokół składa się z 23  stron kolejno ponumerowanych. 
                                                                                                Przewodniczący Komisji 

Planowania, Budżetu, Finansów, 

       Promocji Powiatu, Gospodarki, 

Ochrony Środowiska, Zdrowia, 

Oświaty i Polityki Społecznej 

 

                                                                                Marek Kuskowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: Monika Bruszewska 26.08.2022  r.
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