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Protokół nr LIV (54) z Sesji Rady Powiatu w Gołdapi 

w dniu 27 marca 2022 r.  

 

 w godz.1300 – 1516 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Alicja Iwaniuk stwierdziła quorum pozwalające  

na podejmowanie prawomocnych uchwał i przyjmowanie sprawozdań: na 15 Radnych 

stanowiących ustawowy skład Rady obecnych było 13 Radnych /lista obecności  

w załączeniu- zał. nr 1 do protokołu/.  

Obecni: 

1. Andrzej Ciołek 

2. Józef Dominiuk 

3. Jarosław Wiktor Dzienis  

4. Anna Falińska 

5. Wacław Grenda 

6. Alicja Anna Iwaniuk 

7. Małgorzata Marianna Kuliś 

8. Marek Kuskowski  

9. Leszek Retel 

10. Grażyna Barbara Senda  

11. Karol Szablak 

12. Wioletta Tomaszewska-Walc  

13. Marzanna Marianna Wardziejewska 

14. Piotr Wasilewski  

15. Stanisław Wójtowicz 

 

Ad. 1 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Alicja Iwaniuk poinformowała wszystkich uczestników 

sesji Rady Powiatu w Gołdapi, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń 

rejestrujących obraz i dźwięk. 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Alicja Iwaniuk przywitała przybyłych na Sesję Radnych, 

dyrektorów powiatowych jednostek organizacyjnych, a także naczelników wydziałów  

oraz lokalne media i otworzyła obrady LIV (54) Sesji Rady Powiatu. 
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Ad. 2  

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Alicja Iwaniuk przedstawiła proponowany porządek 

obrad. Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Alicja Iwaniuk zapytała, czy są jakieś uwagi bądź 

zmiany do porządku obrad /porządek obrad w załączeniu –zał. nr 2 do protokołu/.  

 

Radna Pani Wioletta Tomaszewska – Walc poinformowała, że §art. 81 ustawy  

o ochronie zabytków wyraźnie wskazuje, że dotacja może być udzielana przez organ 

stanowiący powiatu. Organem stanowiącym powiatu jest Rada Powiatu. W uchwale Rady 

Powiatu z dn. 29.01.2009 roku w sprawie zasad przyznawania dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowalne przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków usytuowanym na terenie powiatu Gołdapskiego w §5 pkt 2 jest zapis,  

że dofinansowanie przyznaje Zarząd Powiatu w Gołdapi. W związku z powyższym uchwała 

nie jest zgodna z ustawą o ochronie zabytków. Zaproponowała, aby zdjąć z porządku 

dzisiejszej Sesji Rady Powiatu punkt 9f w brzmieniu: Podjęcie uchwał Rady Powiatu  

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowalne przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków usytuowanym na terenie powiatu Gołdapskiego. Następnie wprowadzić zmianę  

w uchwale w §5 pkt 2, aby była zgodna z prawem. 

 

Przewodnicząca zwróciła się z prośbą do Radcy Prawnego Pana Eugeniusza Nogi  

o wyjaśnienie.  

 

Radca Prawny Pan Eugeniusz Noga poinformował, że należałoby złożyć wniosek formalny  

o zdjęcie punktu z porządku obrad. Uchwała Rady Powiatu z 29.01.2009 r jest w obiegu 

prawnym.  

 

Radna Pani Wioletta Tomaszewska – Walc zapytała, czy uchwała jest zgodna z art. 81 ustawy 

o ochronie zabytków.  

 

Radca Prawny Pan Eugeniusz Noga poinformował, że jest zgodna z prawem. Rada Powiatu 

podjęła uchwałę, która jest w obiegu prawnym i jest stosowana. Usunięcia uchwały dokonać 

może jedynie wojewoda lub sąd, ale nikt z obrotu prawnego jej nie zaskarżył ani nie usunął. 
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Radna Pani Wioletta Tomaszewska – Walc poinformowała, że może to wynikać  

z przeoczenia. W art. 81 wyraźnie jest zapisane, że to organ powiatu decyduje o przyznaniu 

dotacji, a jest nim Rada Powiatu. W związku z powyższym należy zdjąć punkt z porządku 

obrad. Jeżeli mimo wszystko zostanie przeprowadzone głosowanie punktu i uchwała zostanie 

podjęta w niezmienionej formie to spór rozstrzygnie wojewoda.  

 

Radna Pani Wioletta Tomaszewska – Walc złożyła formalny wniosek o zdjęcie punktu 9f  

w brzmieniu: Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zasad 

przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowalne przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie powiatu Gołdapskiego. 

 

Radna Pani Wioletta Tomaszewska – Walc zapytała Wicestarostę Pana Andrzej Ciołka, który 

od 12 lat piastuje wysokie stanowisko, czy nikt wcześniej nie zauważył tego błędu. 

 

Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek poinformował, że zdjęcie omawianego punktu nie stanowi 

problemu, pozwoli to na zastanowienie się nad sprawą. Zapytał, czy zdjęcie punktu  

z porządku nie zagrozi zachowaniu terminu załatwienia sprawy. 

 

Sekretarz Powiatu Pani Anna Makowska poinformowała, że podjęcie uchwały w innym 

terminie nie stanowi problemu.  

 

Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek poinformował, że należy zdjąć punkt z porządku obrad.  

 

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska przyznała, że punkt powinien zostać zdjęty  

z porządku obrad dzisiejszej Sesji Rady Powiatu. 

 

Radna Pani Wioletta Tomaszewska-Walc poinformowała, że należy ponownie zastanowić  

się nad powyższą uchwałą, aby nie popełnić błędu. 

 

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie.  

Głosowano wniosek w sprawie: 

zmiany porządku obrad (zdjęcie punktu 9f).  

Wyniki głosowania 
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ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Andrzej Ciołek, Józef Dominiuk, Jarosław Wiktor Dzienis, Anna Falińska, Wacław Grenda, 

Alicja Anna Iwaniuk, Leszek Retel, Grażyna Barbara Senda, Karol Szablak, Wioletta 

Tomaszewska-Walc, Marzanna Marianna Wardziejewska, Piotr Wasilewski, Stanisław 

Wójtowicz 

NIEOBECNI (2) 

Małgorzata Marianna Kuliś, Marek Kuskowski 

 

Więcej uwag nie zgłoszono. 

 

Głosowano w sprawie: 

zatwierdzenia porządku obrad posiedzenia Rady.  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

 

Wyniki imienne: 

ZA (12) 

Andrzej Ciołek, Józef Dominiuk, Jarosław Wiktor Dzienis, Anna Falińska, Wacław Grenda, 

Alicja Anna Iwaniuk, Leszek Retel, Grażyna Barbara Senda, Wioletta Tomaszewska-Walc, 

Marzanna Marianna Wardziejewska, Piotr Wasilewski, Stanisław Wójtowicz 

NIEOBECNI (3) 

Małgorzata Marianna Kuliś, Marek Kuskowski, Karol Szablak 

 

Przewodnicząca przeszła do realizacji kolejnego punktu.  

 

Ad. 3  

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Alicja Iwaniuk przedstawiła informację 

Przewodniczącego Rady z prac Rady w okresie międzysesyjnym. 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Alicja Iwaniuk poinformowała, że miała stały kontakt  

z kierownikami jednostek organizacyjnych powiatu, pracownikami Starostwa, a przede 

wszystkim Zarządem Powiatu między innymi: 
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– zajmowała się sprawami bieżącymi Rady Powiatu,  

– pracowała nad porządkiem obrad dzisiejszej Sesji Rady Powiatu, 

– pełniła dyżur we wtorek w godz. 14.30 – 15.30. oraz była w stałym koncie z Biurem Rady. 

Przewodnicząca przeszła do realizacji kolejnego punktu.  

 

Ad. 4 

Starosta Pani Marzanna Marianna Wardziejewska poinformowała, że w terminie  

od 29 kwietnia 2021 roku do 27 maja 2022 roku Zarząd Powiatu w Gołdapi odbył  

1 posiedzenie, na którym zajmował się między innymi /informacja w załączeniu- zał. nr 3  

do protokołu/: 

1. Zarząd Powiatu podjął uchwały w sprawie: 

a) rozpatrzenia petycji mieszkańców ulicy Ustronie w Gołdapi, 

b)  unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu 

Gołdapskiego z zakresu prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych 

przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Powiatu 

Gołdapskiego, których realizację w roku 2022 wspiera Powiat Gołdapski, 

c) przyjęcia rocznej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2021 rok, 

d) zmian budżetu powiatu w roku 2022, 

e) przyjęcia Raportu o stanie Powiatu Gołdapskiego za rok 2021. 

2. Zarząd negatywnie rozpatrzył 

✓ wniosek Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi w sprawie zwiększenia planu 

wydatków związanego z pokryciem kosztów zakupu energii elektrycznej, 

✓ wniosek Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi w sprawie 

zwiększenia planu wydatków związanego z pokryciem kosztów zakupu energii 

elektrycznej, 

✓ wniosek Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi w sprawie zwiększenia planu 

wydatków związanego z pokryciem kosztów zakupu energii elektrycznej. 

3. Zarząd opracował  projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie: 

✓ zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania  

w 2022 roku, 

✓ zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

usytuowanym na terenie Powiatu Gołdapskiego, 
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✓ udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko – 

Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura 

Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli w roku 2022, 

✓ rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  

z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2021 rok, 

✓ udzielenia Zarządowi Powiatu w Gołdapi absolutorium z tytułu wykonania budżetu  

za rok 2021, 

✓ zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2022–2037, 

✓ zmian budżetu powiatu na rok 2022. 

W dniu 29 kwietnia 2022 roku Rada Powiatu w Gołdapi podjęła 6 uchwał, których projekty 

opracował:  

✓ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi – 1 projekt uchwały. 

✓ Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu   – 1 projekt uchwały. 

✓ Wydział Finansowy  – 2 projektów uchwał. 

✓ Komisja Skarg Wniosków i Petycji – 2 projekty uchwał. 

Powyższe uchwały zostały przekazane Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Wojewodzie 

Warmińsko – Mazurskiemu w celu poddania kontroli zgodności  z prawe oraz publikacji. 

Uchwały zostały zrealizowane zgodnie z ich treścią. Szczegółowa informacja dostępna jest w 

Biurze Rady i Zarządu Powiatu.  

Starosta uczestniczyła w następujących przedsięwzięciach:       

✓ 3 maja 2022 r. w Gminnych Obchodach Dnia Strażaka w Baniach Mazurskich; 

✓ 6 maja 2022 r. w uroczystych obchodach Święta 15. Gołdapskiego Pułku 

Przeciwlotniczego; 

✓ 8 maja 2022 r. w uroczystych obchodach Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością 

Intelektualną; 

✓ 9, 16, 23 maja 2022 r. w wideokonferencjach Konwentu Powiatów Województwa 

Warmińsko – Mazurskiego; 

✓ 17 maja 2022 r. uroczyste obchody Dnia Strażaka w Gołdapi; 

✓ 20 maja 2022 r. w finale I edycji konkursu ,,Mam Talent’’ w Szkole Podstawowej  

Nr 2 w Gołdapi; 

✓ 25 maja 2022 r. w spotkaniu z okazji ,,Dnia Matki’’ zorganizowanym przez Polski 

Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w Gołdapi. 

Przewodnicząca przeszła do realizacji kolejnego punktu.  
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Ad. 5 

Wiceprzewodnicząca Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, 

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

Senda poinformowała, iż posiedzenie odbyło się w dniu 24 maja 2022 r. /opinia Komisji Stałej  

w załączeniu – zał. nr 4 do protokołu/. 

Wiceprzewodnicząca Komisji Pani Grażyna Senda poinformowała, że Komisja zapoznała  

się z raportem o stanie Powiatu Gołdapskiego i pozytywnie oceniła Raport za rok 2021. 

Komisja zapoznała się ze sprawozdaniami, wnioskiem i opiniami w celu przygotowania do 

udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Gołdapi za 2021 rok:  

✓ rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2021 rok, 

✓ rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Powiatu w Gołdapi z wykonania budżetu powiatu  

za 2021 rok, 

✓ zapoznanie się z informacją o stanie mienia Powiatu Gołdapskiego, 

✓ zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez 

Zarząd Powiatu sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok wraz z informacją  

o stanie mienia komunalnego, 

✓ zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gołdapi  

o udzieleniu absolutorium, 

✓ zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania 

wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gołdapi. 

W sprawie projektów uchwał będących także przedmiotem obrad dzisiejszej sesji Komisja 

wypracowała następujące opinie: 

✓ rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  

z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2021 rok - projekt uchwały Komisja 

przyjęła 7 głosami za, 3 głosami wstrzymującym przy 3 osobach nieobecnych; 

✓ udzielenia Zarządowi Powiatu w Gołdapi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 

rok 2021 - projekt uchwały Komisja przyjęła 6 głosami za, 3 głosami przeciw  

oraz 1 głosem wstrzymującym przy 3 osobach nieobecnych; 

✓ zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2022–2037 - 

projekt uchwały Komisja przyjęła 8 głosami za, 2 głosami wstrzymującym przy 3 

osobach nieobecnych; 

✓ zmian budżetu powiatu w roku 2022 - projekt uchwały Komisja przyjęła 10 głosami 

za, przy 3 osobach nieobecnych; 
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✓ zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania  

w 2022 roku - projekt uchwały Komisja przyjęła 10 głosami za przy 3 osobach 

nieobecnych; 

✓ zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

usytuowanym na terenie Powiatu Gołdapskiego - projekt uchwały Komisja przyjęła 10 

głosami za przy 3 osobach nieobecnych; 

✓ udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko – 

Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura 

Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli w roku 2022 - 

projekt uchwały Komisja przyjęła 9 głosami za, 1 głosem przeciw 

przy 3 osobach nieobecnych.  

Komisja wniosków nie wypracowała. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Józef Dominiuk poinformował, iż w dniu 

20.05.2022 r. odbyło się posiedzenie Komisji rewizyjnej w siedzibie Zarządu Dróg 

Powiatowych połączony z wyjazdem w teren. /opinia Komisji Stałej w załączeniu – zał. nr 5  

do protokołu/. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Józef Dominiuk poinformował, iż po wytypowaniu 

trasy komisja udała się w teren. Dokonano objazdu dróg powiatowych: 

✓ droga nr 1784 N Gołdap ul. Cmentarna  - Piękne Łąki  - Bałupiany – Pietraszki – 

Jagoczany – Audyniszki - Rogale 

✓ 1815N Rogale  - Widgiry – Żabin – Rapa – Mieduniszki Wielkie – Zabrost Wielki  

(do granicy powiatu) 

✓ 1734N Rapa – Banie Mazurskie 

✓ 1788N Boćwinka – 1902 N Bocwiński Młyn 

✓ 1879N Grabowo – 1790N Kowalki – Nasuty – Kamionki  - Zatyki 

✓ 1883N Kozaki  - Wilkasy  

Zarządca dróg jak również komisja rewizyjna zwrócili  szczególną uwagę na licznie 

występujące ubytki w nawierzchniach jezdni ww. dróg, które jeszcze wymagają naprawy 

emulsją o grysami oraz masą na zimno. Komisja na posiedzeniu wniosków nie wypracowała.  

 

Przewodnicząca przeszła do realizacji kolejnego punktu.  
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Ad. 6 

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska przedstawiła Raport o stanie Powiatu Gołdapskiego 

za rok 2021 oraz debata. raport o stanie Powiatu Gołdapskiego w załączeniu- zał. nr 6 do protokołu/ 

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska poinformowała, że ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. 

o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, 

funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, wprowadziła szereg zmian 

w prawie samorządowym, m.in. obowiązek sporządzenia raportu o stanie gminy, powiatu, 

województwa. Art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

zobowiązuje zarząd powiatu do przedstawienia Radzie Powiatu raportu o stanie powiatu. 

Raport powinien obejmować podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku 

poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady 

Powiatu. Wypełniając ustawowy obowiązek Zarząd Powiatu w Gołdapi w dniu 18 maja 2022 

roku podjął uchwałę nr 233/2022 Zarządu Powiatu w Gołdapi w sprawie przyjęcia Raportu            

o stanie Powiatu Gołdapskiego za rok 2021. Powyższy raport w dniu 18 maja br. został 

przekazany Radzie Powiatu poprzez informator w systemie eSesji. Zgodnie                                     

z obowiązującymi przepisami, aby umożliwić mieszkańcom udział w debacie na temat stanu 

powiatu, raport został również opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu 

Gołdapskiego 18 maja br. Raport o stanie Powiatu Gołdapskiego za rok 2021 był również 

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

Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej. Raport obejmuje 

podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku ubiegłym w zakresie realizacji zadań 

przypisanych prawem oraz kierunkom realizacji wskazanym przez Radę Powiatu, między 

innymi: Budżet powiatu, mianowicie: Zarząd Powiatu w Gołdapi na realizację zadań w 2021 

r. po stronie wydatków dysponował budżetem w wysokości 42 164 051,90 zł. Natomiast 

zrealizowano wydatki budżetu powiatu gołdapskiego w 2021 roku w wysokości 

41 175 458,73 zł. Planowany deficyt budżetu powiatu wynosił: na dzień 1 stycznia 2021 r.             

6 160 508,42 zł, na dzień 31 grudnia 2021 r. 4 022 969,98 zł. Ostatecznie na dzień 31.12.2021 

r. budżet powiatu gołdapskiego zamknął się deficytem w wysokości 2 623 737,23 zł. 

Wsparcie finansowe służb, inspekcji i straży. I tu  szanowni Państwo, w miarę możliwości 

niewielkiego budżetu powiatu gołdapskiego wsparcie otrzymały służby, inspekcje i straże, 

poprzez: dofinansowanie zakupu samochodu do wykonywania czynności służbowych 

funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi w wysokości 25 000,00 zł, 

dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej w Gołdapi w wysokości 115 000,00 zł. Wsparcie finansowe z budżetu 
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powiatu służb, inspekcji i straży wyniosło łącznie 140 000,00 zł. Infrastruktura drogowa- 

inwestycje. Szanowni Państwo, sieć dróg powiatowych liczy aż 280 km, z tego około 28 km 

stanowią ulice w mieście (10%) natomiast: 104 km w Gminie Banie Mazurskie, 59 km                  

w Gminie Dubeninki, 89 km w Gminie Gołdap. Realizacja inwestycji w roku 2021 była 

możliwa dzięki dotacjom celowym od jednostek samorządu terytorialnego w ramach 

zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego umów i porozumień oraz środkom 

własnym powiatu pochodzącymi z obligacji, jak również z pozyskanych środków 

zewnętrznych w ramach realizowanych projektów. Zrealizowane inwestycje drogowe: 

„Remont drogi powiatowej nr 1815N od msc. Widgiry w kierunku msc. Żabin o długości 3,2 

km”, „Wymiana nawierzchni  chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1815N ul. Żeromskiego 

w Gołdapi”,  „Regulacja stanów prawnych pasów dróg powiatowych”, „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 4816N - ul. Lipowa w Gołdapi (PFU)”, „Przebudowa drogi powiatowej                  

nr 4820N - ul. 1- go Maja w Gołdap (PFU)”. Reasumując w roku 2021 zrealizowano 

inwestycje drogowe o łącznej wartości 1 804 391,68 zł, z czego wkład własny z budżetu 

powiatu wyniósł 377 296,62 zł natomiast środki zewnętrzne pozyskano w wysokości 1 427 

095,06 zł. Środki zewnętrzne pozyskane przez powiat i jego jednostki. W roku 2021 powiat 

oraz jednostki organizacyjne Powiatu Gołdapskiego realizowały lub są w trakcie realizacji 

projektów: „Lepszy start” - zwiększenie atrakcyjności zawodowej uczniów ZSZ poprzez 

realizację kursów zawodowych, staży i praktyk oraz zajęć dodatkowych z matematyki, fizyki, 

języka angielskiego, „Gołdap w Europie”- umożliwienie uczniom zdobycia 

nowychkwalifikacji zawodowych i językowych, podwyższenia indywidualnych kompetencji 

osobistych, poznania historii, kultury i tradycji kraju, odbywania staży, Szkoła Nowych 

Technologii „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, „Moja działalność gospodarcza” - celem 

projektu jest rozwój przedsiębiorczości na obszarze powiatów ełckiego, oleckiego                          

i gołdapskiego (EGO), „Własna firma w EGO” - celem projektu jest rozwój 

przedsiębiorczości na obszarze powiatów ełckiego, oleckiego i gołdapskiego (EGO), 

„Informatyczne zielone garnizony”, „Remont drogi powiatowej nr 1815N od msc. Widgiry             

w kierunku msc. Żabin o długości 3,2 km”, „Budowa miejsc parkingowych na dz. nr 671/2            

w Gołdapi wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu”, „Modernizacja budynków 

oświatowych Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi”, „Budowa boiska wielofunkcyjnego 

wraz z modernizacją sali gimnastycznej”, „Adaptacja pomieszczeń po byłym Domu Świętej 

Faustyny w Gołdapi na potrzeby Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych                          

w Gołdapi”, „Rozbudowa infrastruktury oświatowej w powiecie gołdapskim. Dobudowa 

windy zewnętrznej dla niepełnosprawnych przy budynku Zespołu Placówek Edukacyjno-
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Wychowawczych w Gołdapi”, „Przebudowa ulic: Lipowej (4816N), 1-go Maja (4820N), 

Jeziorowej (4808N) w Gołdapi”, „Aktywna tablica” - dotacja na realizację projektu w ramach 

Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów                         

i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2020-2024, 

„Wychowanie przedszkolne - dotacja na dofinansowanie zadań własnych”, „Poznaj Polskę” - 

dotacja otrzymana od Ministra Edukacji i Nauki na dofinansowanie wycieczek uczniowskich 

o charakterze edukacyjno - patriotycznym, „Kompleksowe wsparcie dla rodzin- za życiem” - 

dotacja na dofinansowanie zadań własnych, „Zmiana sposobu użytkowania poddasza                   

w budynku szkolno - biurowym na potrzeby okresowego pobytu matek z małymi dziećmi               

i kobiet w ciąży”, „Prowadzenie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Gołdapi - dotacja 

na dofinansowanie zadań własnych”, „Laboratoria Przyszłości” - zadanie realizowane przez 

Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa 

Rady Ministrów na zakup pomocy dydaktycznych, „Przewozy autobusowe - dotacja                     

na dofinansowanie zadań własnych”- dzięki staraniom powiatu gołdapskiego,                             

przy dofinansowaniu uzyskanym od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zostały 

uruchomione nowe linie komunikacyjne publicznego transportu zbiorowego. 2 lipca 2021r. 

zostały uruchomione kursy autobusowe w ramach nowej linii komunikacyjnej: Gołdap – 

Skajzgiry, przez Rogajny, Żytkiejmy, natomiast 2 listopada 2021 r. zostały uruchomione 

kursy autobusowe w ramach linii komunikacyjnej: Gołdap – Banie Mazurskie, przez 

Grabowo. Pozyskane środki w łącznej wysokości 28 207 363,25 zł zostały dedykowane 

przede wszystkim na: oświatę, służbę zdrowia, aktywizację osób bezrobotnych, 

termomodernizację, budowę - przebudowę dróg. Szanowni Państwo priorytetem było i jest 

wsparcie służby zdrowia, mianowicie oprócz wspominanej wcześniej budowy miejsc 

parkingowych wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu gołdapskiego szpitala, na które 

Powiat uzyskał wsparcie finansowe w wysokości 490 000,00 zł z Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych, z myślą przede wszystkim o mieszkańcach naszego powiatu- mimo 

niewielkiego budżetu powiat realizował kolejne inwestycje oraz pozyskiwał środki finansowe 

na: modernizację pomieszczeń dla potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych w Zakładzie 

Pielęgnacyjno- Opiekuńczym w Gołdapi - całkowity koszt to 389 781,17 zł,  zakup sprzętu               

z przeznaczeniem dla Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej Dziennej – 51 500,00 zł, zakup 

sprzętu z przeznaczeniem dla Oddziału Rehabilitacji Pulmonologicznej - 125 394,00 zł, 

pozyskanie środków finansowych z budżetu Wojewody Warmińsko- Mazurskiego na zakup 

karetki pogotowia dla zespołów ratownictwa medycznego GoldMedica sp. z o.o. w Gołdapi – 

kwota dofinansowania 420 000,00 zł,  pozyskanie funduszy UE na zakup sprzętu medycznego                
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do pracowni endoskopowej, do bloku operacyjnego na Oddziale Chirurgii jednego dnia,               

do sali wybudzeń na Oddziale Chirurgii jednego dnia oraz na przeprowadzenie robót 

budowlanych - łączna wartość projektów to kwota ponad 2 370 000,00 tys. zł, z czego 80%, 

to środki UE. Mając na uwadze dobro niepełnosprawnych Mieszkańców, powiat sukcesywnie 

pozyskuje środki zewnętrzne z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych i transportowych, 

zarówno w przynależnych jednostkach organizacyjnych, jak również w jednostkach 

gminnych, mianowicie: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego                       

w Gołdapi, Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika. 

Całkowita wartość projektów realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych 250 084,77 zł. 

Realizacja programów i strategii realizowanych przez powiat oraz jego jednostki. Projekt 

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gołdapskim”, Projekt 

„Aktywizacja po 30”, Projekt „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych zamieszkujących               

na wsi”, Projekt „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia”, 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2027, Powiatowy Program 

Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021-2026, Powiatowy Program 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata  

2021-2025, Program Profilaktyczny w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych 

metod wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 

2017 2021, Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021- 2023, Powiatowy 

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017 – 2022, Program „Za życiem” na lata 

2017-2021 (Wiodący ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno – opiekuńczy), Program „Za 

życiem” Priorytet I: Wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin -  przygotowanie i utrzymanie 

miejsca w bursach lub internatach dla uczennic w ciąży, Dotacja celowa Wojewody 

Warmińsko-Mazurskiego – wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne                      

i materiały szkoleniowe, Dotacja Wojewody Warmińsko- Mazurskiego – zakup materiałów             

i środków dydaktycznych do przystosowania klasopracowni na potrzeby oddziału 

przedszkolnego, Dożywianie uczniów – 2020 r. – „Program Pajacyk”, Program „Kreatywni – 

wolni od uzależnień”, Program „NIE uzależnieniom, TAK dla aktywności”, Program 

„Laboratoria Przyszłości”, Program Szkolny Klub Sportowy, Rządowy program KLUB, 

Projekt „Szkoła Nowych Technologii”, Program „Aktywna Tablica”, Program „WF z AWF”, 

Program wychowawczo-profilaktyczny, Program poprawy efektywności kształcenia                     

w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi - 2020/2021- matematyka, Program „Poznaj 

Polskę”. Powiat realizował 29 programów- pozyskano środki finansowe na realizację 
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programów w wysokości 5 470 824,30 zł. Szanowni Państwo, kolejny z realizowanych 

programów to „Program współpracy powiatu gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi 

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

i wolontariacie" na rok 2021. Na realizację w formie wsparcia zadań publicznych Powiatu 

Gołdapskiego w 2021 r. środki finansowe otrzymały: Rzymskokatolicka Parafia                         

pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Żabinie - zadanie pod nazwą                     

„V Międzykulturowy Przegląd Piosenki” - wysokość wsparcia 3 300,00 zł, Związek 

Ukraińców w Polsce, Koło w Baniach Mazurskich - zadanie pod nazwą „Mini Barwy Kultury 

Ukraińskiej w Baniach Mazurskich - Watra” - wysokość wsparcia 4 700,00 zł, Uczniowski 

Klub Sportowy Banie Mazurskie - zadanie pod nazwą „Organizacja XXXII Mazurskiego 

Biegu Ulicznego” - wysokość wsparcia 2 000,00 zł, UKS „TRÓJKA” - zadanie pod nazwą 

„Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu gminnym i powiatowym 

rozwijających ogólną sprawność fizyczną” - wysokość wsparcia 2 000,00 zł, Międzyszkolny 

Uczniowski Klub Sportowy PIORUN Gołdap - zadanie pod nazwą „Szkolenie sportowe 

pływaków MUKS PIORUN GOŁDAP” - wysokość wsparcia 1 000,00 zł, Stowarzyszenie              

na rzecz sportu i rekreacji „Akademia Piłkarska 2017” – zadanie pod nazwą „Łączy nas piłka 

nożna - nauka umiejętności piłkarskich dla dzieci i młodzieży z Powiatu Gołdapskiego” - 

wysokość wsparcia 1 000,00 zł, UKS JAĆWINGOWIE GOŁDAP” - zadanie pod nazwą 

„Piłka ręczna – zajęcia sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych” - wysokość wsparcia               

1 000,00 zł, Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „NADZIEJA”- zadanie pod nazwą 

„Zażynki w Lisach” - wysokość wsparcia 5 000,00 zł, Stowarzyszenie Dobry Start - zadanie 

pod nazwą „Klub Przyjaciół Stowarzyszenia Dobry Start” - wysokość wsparcia 2 000,00 zł, 

Stowarzyszenie „Partnerstwo Sztuk” – zadanie pod nazwą „Aktywny wolontariat” - wysokość 

wsparcia 5 000,00 zł, Stowarzyszenie „Emerytowanych policjantów” w Gołdapi - zadanie pod 

nazwą „Letnie spotkania z ekologią” - wysokość wsparcia 3 500,00 zł, Stowarzyszenie na 

rzecz sportu i rekreacji „Akademia Piłkarska 2017” - zadanie pod nazwą „Wakacje z ekologią 

– poznajemy faunę i florę terenów nadmorskich” - wysokość wsparcia 1 500,00 zł, 

Stowarzyszenie Dobry Start - zadanie pod nazwą „Wyjazdowy Trening Umiejętności 

Społecznych” - wysokość wsparcia 2 000,00 zł, Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny - 

zadanie pod nazwą „Centrum Wspierania Aktywności Społecznej” - wysokość wsparcia             

5 000,00 zł, Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny - zadanie pod nazwą „Program 

stypendialny Aktywny Student” - wysokość wsparcia 6 000,00 zł. Środki finansowe 

przekazane organizacjom pozarządowym w 2021 roku to 45 000,00 zł. Realizacja uchwał 

Rady Powiatu w Gołdapi. Zarząd Powiatu w Gołdapi w roku 2021 odbył 30 protokołowanych 
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posiedzeń, na których podjął 68 uchwał, przekazał Radzie Powiatu w Gołdapi 59 projektów 

uchwał Rady Powiatu w Gołdapi, które każdorazowo udostępniane były w Biuletynie 

Informacji Publicznej Powiatu Gołdapskiego oraz przekazywane wg właściwości 

Wojewodzie Warmińsko- Mazurskiemu, Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie 

celem poddania zgodności z prawem. Uchwały podjęte w roku 2021 zgodnie z wolą Rady 

Powiatu zostały zrealizowane. Szanowni Państwo, raport  o stanie Powiatu Gołdapskiego 

został opracowany, by wypełnić ustawowy obowiązek ciążący na Zarządzie Powiatu                     

w Gołdapi. Głównym celem jego opracowania jest przede wszystkim przedstawienie                     

w klarowny, spójny sposób efektów zrealizowanych działań w roku 2021. Raport o stanie 

powiatu za rok ubiegły jest  czwartym tego typu dokumentem przedkładanym Radzie Powiatu 

w Gołdapi oraz prezentowanym mieszkańcom powiatu.  Decyzje i czynności podejmowane 

przez Zarząd Powiatu w roku 2021 miały na celu przede wszystkim służyć rozwojowi 

powiatu oraz zapewnić poczucie bezpieczeństwa Mieszkańcom i przybywającym gościom. 

Również sytuacja epidemiczna SARS-COV-2 postawiła przed nami poważne wyzwania, 

których podstawowym celem była troska o najważniejszą ludzką wartość, jaką jest zdrowie. 

Chcąc spełnić choć część oczekiwań lokalnej społeczności wszyscy pracujący                                 

na rzecz Powiatu podchodzili do pracy z ponadwymiarowym zaangażowaniem                                  

i odpowiedzialnością. Na efekty zrealizowanych zadań w dużej mierze wpłynęła także dobra 

współpraca z pozostałymi podmiotami sektora administracji publicznej oraz instytucjami                 

i organizacjami pozarządowymi. Sprawne działanie powiatu nie byłoby możliwe również             

bez wsparcia i akceptacji ze strony organu stanowiącego, który razem z organem 

wykonawczym niezmiennie podąża w tym samym kierunku, mając zawsze na uwadze rozwój 

powiatu i dobro jego mieszkańców. Rok 2021 był pełen wyzwań, przeszkód, którym moim 

zdaniem wszyscy podołaliśmy. Tego czasu nie należy oceniać jedynie poprzez                                 

to, co  z założonych celów udało się osiągnąć. Należy również spojrzeć na efekty codziennej, 

trudnej pracy wymuszonej przez pandemię, gdyż wiele działań zrealizowanych w tym czasie 

wykreowała właśnie sytuacja epidemiczna. Powinniśmy również postrzegać ten czas nie tylko 

jako moment rozliczenia tego, co minęło, ale także jako początek wyznaczania kolejnych 

celów i dążenia do realizacji nowych przedsięwzięć potrzebnych społeczeństwu. Tym samym 

dokładając kolejną cegiełkę, dzięki której umocnimy się w budowaniu pozytywnych relacji, 

pozytywnie wpłyniemy na poprawę poczucia bezpieczeństwa w powiecie oraz osiągniemy 

jeden z priorytetów działań samorządowych-  spełnimy w pełni oczekiwania mieszkańców.   

 

 



15 

 

Przewodnicząca Rady Pani Alicja Iwaniuk otworzyła debatę na temat raportu o stanie 

Powiatu Gołdapskiego za rok 2021. 

 

Radna Pani Wioletta Tomaszewska-Walc zapytała, dlaczego Sesja Absolutoryjna odbywa  

się w maju. Raport został udostępniony 18 maja w Biuletynie Informacji Publicznej, a już  

w dn. 27 maja odbywa się sesja. Tak krótki czas nie pozwolił dogłębnie zapoznać się z temat  

i uniemożliwił uczestnictwo mieszkańców w debacie. Każda działalność oraz przejawianie 

zainteresowania sprawami powiatu jest dyskredytowana. Poprzednie sesje absolutoryjne 

odbywały się w miesiącu czerwcu, a raz nawet w sierpniu. 

 

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska poinformowała, że w większości samorządów sesje 

absolutoryjne odbywają się w maju lub w czerwcu. Jedynie w pierwszym roku pandemii 

wystąpiła możliwość zwołania sesji absolutoryjnej w sierpniu. Wszystkie terminy zachowano 

zgodnie z przepisami prawa. Raport za 2021 rok został przygotowany w odpowiednim czasie 

i nie ma potrzeby przekładania go. 

 

Radna Pani Wioletta Tomaszewska-Walc poinformowała, że okres pomiędzy umieszczeniem 

Raportu, a Sesją Absolutoryjną jest bardzo krótki. Uniemożliwiło to mieszkańcom 

uczestniczenia w debacie. 

 

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska poinformowała, że wszystkie informacje zawarte 

w raporcie były omawiane na bieżąco, wynikają z szeregu różnych spotkań. 

 

Radna Pani Anna Falińska poinformowała, że dział 6 raportu „Służba zdrowia” jest punktem, 

według którego służba zdrowia w powiecie gołdapskim funkcjonuje prawidłowo.  

W rzeczywistości jest to temat, który nurtuje wszystkich. Radna odczytała fragment raportu 

dotyczący funkcjonowania oddziałów i poradni spółki GoldMedica. Zapytała w jakich dniach 

pracuje poradnia neurologiczna, poradnia kardiologiczna, blok operacyjny i chirurgia jednego 

dnia. 

 

Prezes GoldMedica Sp. z o.o. Pan Mariusz Szubert poinformował, że w raporcie wymieniono 

wszystkie funkcjonujące komórki spółki. Pokazuje to jak szeroka jest oferta placówki. Warto 

podkreślić, że w odpowiedzi na pandemię koronawirusa, problemy związane  

z funkcjonowaniem i zamknięciem oddziału internistycznego udało się wprowadzić 
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dodatkowe  usługi medyczne. Poradnie pracują zgodnie z harmonogramami. W chwili 

obecnej poradnia neurologiczna za zgodą Narodowego Funduszu Zdrowia jest zawieszona. 

Natomiast poradnia kardiologiczna pracuje w poniedziałki i piątki, a dodatkowo w sobotę 

wykonywane są badania diagnostyczne w zakresie echa serca.  

 

Radna Pani Anna Falińska poinformowała, że w raporcie wyraźnie podane jest, iż w spółce 

GoldMedica funkcjonuje poradnia neurologiczna, poradnia kardiologiczna, poradnia 

pulmonologiczna, blok operacyjny. Te informacje nie są zgodne z prawdą, ponieważ  

mieszkańcy powiatu, którzy trafiają do pogotowia są odsyłani do innych miast, ponieważ  

w Gołdapi lekarze nie wykonują takich zabiegów chirurgicznych, jak np.: zszycie rany. 

 

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska zwróciła uwagę, że debata powinna dotyczyć 

Raportem o stanie Powiatu Gołdapskiego za rok 2021. Informacje zawarte w raporcie  

o poradniach są zawarte, ponieważ w ubiegłym roku funkcjonowały.  

 

Radna Pani Wioletta Tomaszewska-Walc poinformowała, że rok 2021 ma przełożenie na stan 

powiatu w roku 2022. Zapytała jak obecnie funkcjonuje oddział pulmonologiczny  

oraz oddział pediatryczny. 

 

Prezes GoldMedica Sp. z o.o. Pan Mariusz Szubert poinformował, że oddział 

pulmonologiczny pracuje bardzo dobrze. W ostatnim miesiącu oburzenie ponad 22/23 łóżka. 

Oddział dziecięcy w miesiącu maju i kwietniu także osiągnął bardzo dobre wykonanie 

kontraktu. W okresie kwietnia około 100 hospitalizacji, w maju 80/90 jest sporą nadwyżką. 

Należy zwrócić uwagę na fakt, że kontrakt obniżono prawie o 20%.  Każda nadwyżka 

opłacana jest z bardzo dużym opóźnieniem. 

 

Radna Pani Wioletta Tomaszewska-Walc zapytała, czy sytuacja oddziału pediatrycznego  

się polepszyła. Podczas spotkania w styczniu br. Prezes określił sytuację oddziału dziecięcego 

jako bardzo złą. 

 

Prezes GoldMedica Sp. z o.o. Pan Mariusz Szubert poinformował, że problem związany  

z funkcjonowaniem oraz mierzeniem wyników oddziału polega na tym, że nie można  

w sposób bieżący mierzyć, równoważyć przychodów do kosztów. Oddział ponosi bieżące 

koszty, natomiast przychody w formie tak zwanych nadwykonań pojawiają się dopiero po 
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kilku miesiącach. Zarząd Powiatu jest informowany co miesiąc o bieżących wynikach 

komórek organizacyjnych oddziałów. Oddział pediatryczny w chwili obecnej ma większą 

operatywę, na pewno notuje większe przychody. Natomiast czas pandemii, czyli rok 2021 nie 

może stanowić punkt odniesienia. 

 

Przewodnicząca zaznaczyła, że Raport o stanie Powiatu Gołdapskiego dotyczy roku 2021 i 

debata, zabieranie głosu powinno także dotyczyć roku raportu. Sprawy bieżące spółki 

GoldMedica zostaną omówione w punkcie „Sprawy różne”. 

 

Radna Pani Anna Falińska poinformowała, że w raporcie zostały zawarte także informacja  

z początku roku 2022. Raport jest podsumowaniem roku 2021, zawiera informację  

o funkcjonujących poradniach, które na dzień dzisiejszy nie funkcjonują. W związku z tym 

pytania dotyczą także roku 2022.  

 

Radna Pani Wioletta Tomaszewska-Walc zapytała, czy  Prezes GoldMedica Sp. z o.o. Pan 

Mariusz Szubert nadal podtrzymuje swoje stanowisko z stycznia br. dot. oddziału 

pediatrycznego.  

 

Prezes GoldMedica Sp. z o.o. Pan Mariusz Szubert poinformował, że podczas spotkania  

w styczniu Zarząd Spółki obiecał funkcjonowanie oddziału do połowy roku. Obietnica jest 

spełniona. W chwili obecnej oddział posiada nadwykonania, natomiast te pieniądze nie 

wpływają od razu. Sposób finansowania nie jest atrakcyjny. Udało dokontraktować kadrę 

lekarską na dyżury, ale należy zaznaczyć, że doszło do bardzo poważnych wzrostów wycen 

kontraktów. 

 

Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek poinformował, że wspomniane w raporcie informacje  

z 2022 roku zostały zawarte, ponieważ projekty złożone w 2021 roku zostały sfinalizowane  

w roku obecnym.  

 

Radna Pani Wioletta Tomaszewska-Walc poinformowała, że w grudniu 2021 roku Rada 

Powiatu przyjęła uchwałę w sprawie petycji mieszkańców w sprawie utrzymania działalności 

oddziału pediatrycznego. W uchwale Rada Powiatu zaleciła Zarządowi wypracowani planu 

naprawczego dotyczącego spółki GoldMedica. Jednak w ocenie Zarządu okazało się, że taki 

plan jest niemożliwy do wypracowania.  Każdy plan można wypracować. Jeżeli spółka  
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jest w złym stanie to plan jest potrzebny. Radna zwróciła się do Skarbnik Powiatu Panią 

Bożenę Radzewicz i wspomniała wniosek nauczycieli Zespołu Placówek Edukacyjno-

Wychowawczych dot. podwyżkę dodatków za warunki trudne. Zarząd przekazał informację, 

że powiat nie posiada środków na te podwyżki. Podczas rozmowy Skarbnik Powiatu Pani 

Bożena Radzewicz poinformowała, że sytuacja finansowa powiatu jest dramatyczna. 

Zapytała, czy zła sytuacja finansowa powiatu to wynik ostatnich 3/4 miesięcy, czy to wynik 

jakiegoś dłuższego okresu. 

 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że sytuacja rzeczywiście jest 

bardzo trudna. Od dłuższego czasu powiat boryka się z problemem, głównie w sytuacji  

oświaty i edukacji. Szczegółowo przedstawiła wzrosty wynagrodzeń od 2019 roku. W roku 

2022 subwencja wyrównawcza spadła o 880 000 zł,  nastąpił wzrost wiboru, który powoduje 

wzrost obsługi długu o około 500 000 zł, został odnotowany spadek pitu o 600 000 zł  

oraz szereg innych. Natomiast wszystkie wydatki bieżące rosną. Podkreśliła, że powiat  

nie jest przedsiębiorstwem zarobkowym, nie ma dochodów. Główne dochody otrzymuje od 

państwa w postaci subwencji i dotacji. Dochody własne kształtują się na poziomie  

w granicach 6 000 000/7 000 000 zł. Podkreślić należy, że wynagrodzenia nauczycieli  

są bardzo zagrożone.  

 

Radna Pani Anna Falińska poinformowała, że podczas rozmowy dot. podwyżek diet Radnych 

Powiatu Starosta Pani Marzanna Wardziejewska zapewniła, że podwyżki absolutnie  

nie wpłyną na sytuację finansową powiatu. Te słowa przekonały Radną do głosowania za 

podjęciem wspomnianej uchwały. Natomiast w dniu dzisiejszym padły słowa dot. braku 

środków na jakiekolwiek podwyżki, o nieudzieleniu pomocy szkołom średnim w opłacie za 

energię elektryczną. Radna poinformowała, że jest zdezorientowana sprzecznymi 

informacjami. 

 

Radna Pani Wioletta Tomaszewska-Walc odczytała fragment odpowiedź na złożone 

zapytanie o udostępnienie informacji o przyznanych podwyżkach urzędnikom Starosta 

Powiatowego: „informuję, że w bieżącym roku nie dokonano wzrostu wynagrodzeń 

urzędnikom starostwa. Natomiast dokonano regulacji wynagrodzeń z tytułu reorganizacji 

urzędu”. Radna zapytała Starostę Panią Marzannę Wardziejewską, czy urzędnikom przyznano 

podwyżki wynagrodzeń. 
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Przewodnicząca poinformowała, że odpowiedź zostanie udzielona w punkcie „Sprawy 

różne”. 

 

Radna Pani Wioletta Tomaszewska-Walc poprosiła o udzielenie odpowiedzi w obecnym 

punkcie.  

 

Starosta Pani  Marzanna Wardziejewska poinformowała, że w bieżącym roku urzędnicy nie 

otrzymali podwyżek wynagrodzeń. Regulacje dotyczą jedynie reorganizacji urzędu.  

 

Więcej głosu nie zabrano. 

 

Rada powiatu zapoznała się z Raportem o stanie Powiatu Gołdapskiego za rok 2021. 

 

Przewodnicząca przeszła do realizacji kolejnego punktu.  

 

Ad. 7 

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska przedstawiła podjęcie uchwały Rady Powiatu  

w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Gołdapi wotum zaufania /projekt uchwały Rady 

Powiatu w załączeniu - zał. nr 7 do protokołu/. 

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska odczytała §1 z projektu uchwały: „Po zakończeniu 

debaty nad Raportem o stanie Powiatu Gołdapskiego  za 2021 rok Rada Powiatu w Gołdapi 

udziela Zarządowi Powiatu w Gołdapi wotum zaufania.” Zaproponowała, aby Radni podjęli 

uchwałę o powyżej treści.  

 

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady 

Powiatu? 

 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

 

Głosowano w sprawie: 

Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Gołdapi wotum 

zaufania. .  

Wyniki głosowania 
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ZA: 8, PRZECIW: 5, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Wyniki imienne: 

ZA (8) 

Andrzej Ciołek, Józef Dominiuk, Alicja Anna Iwaniuk, Grażyna Barbara Senda, Karol 

Szablak, Marzanna Marianna Wardziejewska, Piotr Wasilewski, Stanisław Wójtowicz 

PRZECIW (5) 

Jarosław Wiktor Dzienis, Anna Falińska, Wacław Grenda, Leszek Retel, Wioletta 

Tomaszewska-Walc 

NIEOBECNI (2) 

Małgorzata Marianna Kuliś, Marek Kuskowski 

 

Przewodnicząca Rady Pani Alicja Iwaniuk przeszła do relacji  kolejnego punktu  

 

Ad. 8a 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła sprawozdania finansowego za 2021 

rok /sprawozdanie finansowe wraz z prezentacjom w załączeniu – zał. nr 8  do protokołu/. 

Skarbnik Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że w skład sprawozdania finansowego 

wchodzi bilans z wykonania budżetu za 2021 rok, opracowany zgodnie z ustawą                     

o rachunkowości, z obowiązującymi aktami prawnymi, z ustawą o finansach publicznych,        

a także na podstawie ewidencji księgowej. Bilans ukazuje sytuację finansową na dzień 31 

grudnia 2021 roku. Aktywa i pasywa wykazują stan na koniec roku w wysokości 5 054 

068,06 zł. Stan środków pieniężnych na koniec roku wynosił 4 858 600,18 zł, a są to m.in. 

środki pieniężne dot. subwencji i dotacji z miesiąca stycznia 2022 roku jakie były ponoszone. 

W pozostałych środkach pieniężnych znajdują się środki dot. m. in. projektów unijnych.        

W pozostałych środkach znalazły się również środki z tytułu realizacji programu „Za 

życiem”, środki realizowane w ramach PFRON, środki w ramach Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych, rozliczenie z budżetem na podstawie oświadczeń cudzoziemców. 

Należności od budżetów są zawarte głównie z tytułu pit i cit. Przekazywane środki na koniec 

roku przez jednostki zaksięgowane na rachunku budżetu w roku następnym. Po stronie 

pasywów jeżeli chodzi o zobowiązania powiatu wynoszą 13 440 000 zł i wynikają                   

z wyemitowanych obligacji. Pozostała kwota, która wchodzi w skład zobowiązań dot. 

dochodów skarbu państwa w części należnej do przekazania Urzędowi Wojewódzkiego              

oraz środki w ramach projektu Aktywny Samorząd, PFRON, dotacje zwracany w styczniu 

2022 roku. Wynik wykonania budżetu za rok 2021 to deficyt w kwocie 2 623 737,23 zł,          
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a skumulowany niedobór budżetu od roku 2002 do roku 2021 wynosi 7 058 986,54 zł.            

W skład innych pasyw w kwocie 1 113 149 zł wchodzą środki z przekazanej subwencji                 

i dotacji z budżetu państwa przeznaczane na realizację wydatków ponoszonych w miesiącu 

styczeń 2022 roku. W skład sprawozdania finansowego również chodzi zbiorcze 

sprawozdanie obejmujące łączny bilans i dane wynikające z bilansów samorządowych 

jednostek budżetowych, łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające                     

z rachunku zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych, łączne zestawienie zmian 

w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawienie zmian w funduszu samorządowych 

jednostek budżetowych oraz łączną informację dodatkową. Sprawozdania finansowe również 

zostały sporządzone w oparciu o obowiązujące akty prawne oraz na podstawie ewidencji 

księgowej. Majątek powiatu stanowią aktywa trwałe o wartości 89 784 821,19 zł, a aktywa 

obrotowe 5 741 488,48 zł. Źródłem finansowania majątku jest fundusz o wartości 88 241 

210,49 zł, w którego skład wchodzi fundusz jednostki oraz wynik finansowy za 2021 roku. 

Bilans zamknął się sumą bilansową w wysokości 95 526 309,67 zł. Łączny rachunek zysków 

i strat zamknął się zyskiem w wysokości 408 652,46 zł. Łączne zestawienie zmian                    

w funduszu jednostki przedstawiające stan funduszy, czyli kapitały powiatu od ukazania 

funduszu na początek roku 2021, ukazane są jego zwiększenia i zmniejszenie, a stan funduszu 

na dzień 31 grudnia 2021 roku po uwzględnieniu wyniku finansowego wynosi 88 241 210,49 

zł. Do sprawozdania finansowego zbiorczego jest dołączona łączna dodatkowa. Zawiera 

wprowadzenie do sprawozdania finansowego powiatu gołdapskiego za 2021 rok                     

oraz dodatkowe informacje i objaśnienia istotne dla oceny sytuacji majątkowej, finansowej              

i wyniku finansowego.  

 

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego sprawozdania. 

Pytań nie zgłoszono. 

 

Rada powiatu zapoznała się z sprawozdaniem finansowym za 2021 rok. 

 

Przewodnicząca Rady Pani Alicja Iwaniuk przeszła do relacji  kolejnego punktu  

 

Ad. 8b 

Skarbik Pani Bożena Radzewicz przedstawiła sprawozdanie Zarządu Powiatu w Gołdapi             

z wykonania budżetu powiatu za 2021 rok /sprawozdanie Zarządu Powiatu w Gołdapi z wykonania 

budżetu powiatu za 2021 rok w załączeniu – zał. nr 9 do protokołu/. 
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Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz bardzo szczegółowo omówiła sprawozdanie                 

z wykonania budżetu powiatu za rok 2021. Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz dodała, 

że budżet Powiatu Gołdapskiego na rok 2021 został uchwalony przez Radę Powiatu  

w Gołdapi uchwałą Nr XXXI/149/2020 z dnia 23 grudnia 2020 r. Uchwalono: Plan dochodów 

39 156 557,00 zł w tym bieżące 35 590 118,38 zł oraz majątkowe 3 566 438,62 zł. Plan 

wydatków 45 317 065,42 zł w tym 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 31.12.2021 r. budżet powiatu  uchwalono: Plan dochodów 38 0141 081,92 zł w tym 

bieżące 36 698 756,32 zł oraz majątkowe 1 442 325,60 zł. Plan wydatków 42 164 051,90 zł  

w tym bieżące 37 225 565,52 zł oraz majątkowe 938 486,38 zł. Planowany deficyt budżetu 

4 022 969,98 zł. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 4 022 969,98 zł planowano                       

do sfinansowania przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 0,00 zł, 

niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy               

o finansach publicznych w wysokości 3 330 521,35 zł i wolnymi środkami z lat poprzednich 

w kwocie 692 448,63 zł 

 

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego sprawozdania. 

Pytań nie zgłoszono. 

Rada powiatu zapoznała się z sprawozdaniem Zarządu Powiatu w Gołdapi z wykonania 

budżetu powiatu za 2021 rok.  

 

Przewodnicząca Rady Pani Alicja Iwaniuk przeszła do relacji  kolejnego punktu  
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Ad. 8c  

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła informację o stanie mienia Powiatu 

Gołdapskiego /informacją o stanie mienia Powiatu Gołdapskiego w załączeniu – zał. nr 10 do protokołu/. 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że przysługujące jednostce 

samorządu terytorialnego prawa własności: Grunty o ogólnej powierzchni 448,2613 ha,                

w tym: oddane w trwały zarząd 445,1260 ha, oddane w użyczenie 1,7153 ha, będące                    

w dyspozycji Starostwa Powiatowego w Gołdapi 1,4200 ha, Dane dotyczące innych niż 

własność praw majątkowych. Prawo użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa 

oznaczonego numerem geodezyjnym działki 1495/3 o powierzchni 0,0349 ha, położonego             

w Gołdapi przy  ul. Suwalskiej – Powiat Gołdapski ponosi opłatę roczną w wysokości             

460,68 zł. Zmiany w stanie mienia komunalnego wynikają z: Nabycia przez Powiat 

Gołdapski niezabudowanych nieruchomości pod pas drogowy oraz przekazania                            

ich w trwały zarząd dla ZDP w Gołdapi, Aktualizacji wartości zabudowane nieruchomości, 

Uregulowania stanu prawnego nieruchomości, Wygaszania trwałego zarządu  i użytkowania 

poszczególnych nieruchomości. 

 

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionej informacji. 

Pytań nie zgłoszono. 

 

Rada Powiatu zapoznała się z informacją o stanie mienia Powiatu Gołdapskiego. 

 

Przewodnicząca Rady Pani Alicja Iwaniuk przeszła do relacji  kolejnego punktu. 

 

Ad. 8d 

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska zapoznała Radę Powiatu z opinią Regionalnej Izby 

Obrachunkowej o przedłożonym przez Zarząd Powiatu sprawozdaniu z wykonania budżetu  

za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego /opinię Regionalnej Izby 

Obrachunkowej z wykonania budżetu za 2021 rok w załączeniu – zał. nr 11 do protokołu/. 

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska poinformowała, że w dniu 25 marca 2022 roku                        

do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie wpłynęła Uchwała Nr 217/2022 Zarządu 

Powiatu w Gołdapi z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania 

z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego oraz informacji o stanie mienia Powiatu 

Gołdapskiego za 2021 r. Analizując przedmiotowe sprawozdanie należy stwierdzić,                      

że zrealizowanie dochody budżetu stanowią 101,08% uchwalonego planu dochodów                        
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po zmianach, z tego dochody bieżące stanowią 101,26% planu po zmianach. Wydatki 

budżetowe wykonano w 97,55 %. Budżet roku 2021 zamknął się deficytem w wysokości 

2 626 737,23 zł. Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie są wyższe               

niż wykonane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust.            

2 pkt 5, 7 i 8 z zastrzeżeniem ustępu 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych. Ponadto skład Orzekający stwierdza, że wyżej wymienione sprawozdanie 

uwzględnia dane, o których mowa w art. 269 ustawy o finansach publicznych,                               

to jest: dochody i wydatki budżetowe Powiatu Gołdapskiego w szczególności określenie                

jak w uchwale budżetowej, stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, 

zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków,                    

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie 

roku budżetowego tym samym skład Orzekający Regionalnej  Izby Obrachunkowej                          

w Olsztynie pozytywnie zaopiniował  przedłożone przez Starostę Powiatu Gołdapskiego 

sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego w 2021 roku.  

 

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionej opinii.  

Pytań nie zgłoszono. 

 

Rada Powiatu zapoznała się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym  

przez Zarząd Powiatu sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok. 

 

Przewodnicząca Rady Pani Alicja Iwaniuk przeszła do relacji  kolejnego punktu. 

 

Ad. 8e 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Józef Dominiuk przedstawiła  wniosek  Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu w Gołdapi o udzieleniu absolutorium /wniosek Komisji Rewizyjnej Rady 

Powiatu w Gołdapi o udzieleniu absolutorium w załączeniu – zał. nr 12 do protokołu/. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Józef Dominiuk poinformowała, że Komisja 

Rewizyjna Rady Powiatu w Gołdapi, działając w oparciu o art. 16 ust. 2 ustawy z dnia                  

5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz w oparciu o Statut Powiatu Gołdapskiego 

dnia 26 kwietnia 2022 roku dokonała oceny pracy organu wykonawczego w zakresie 

realizacji budżetu powiatu za rok 2021. Podstawą oceny pracy było rozpatrzenie: 

sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2021 rok                 

wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, porównanie danych zawartych                 
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w sprawozdaniu z wykonania budżetu ze sprawozdaniami statystycznymi, informacji o stanie 

mienia jednostki, realizacja programów finansowanych z udziałem środków unijnych, 

zaawansowanie realizacji programów wieloletnich. W wyniku analizy całości zebranego 

materiału i uzyskanych wyjaśnień stwierdzono, że Zarząd Powiatu realizując zadania 

związane z wykonywaniem budżetu kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności             

i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi. Badając sprawozdanie z wykonania 

budżetu nie stwierdzono nieprawidłowości w wykonaniu tego budżetu jak również                         

nie stwierdzono przekroczeń planu wydatków. Zdaniem Komisji Rewizyjnej przeprowadzona 

analiza wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2021 rok jak również pozytywna opinia 

Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Olsztynie w sprawie przedłożonego sprawozdania                 

z wykonania budżetu oraz wnikliwie rozpatrzone sprawozdanie finansowe za 2021 rok                  

i informacja o stanie mienia jednostki daje podstawę do wyrażenia pozytywnej opinii                      

o realizacji budżetu powiatu za 2021 rok. W związku z powyższym Komisja Rewizyjna Rady 

Powiatu w Gołdapi wnioskuje o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Gołdapi                 

z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. 

 

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego wniosku. 

 

Radna Pani Wioletta Tomaszewska-Walc zapytała, czy Członek Komisji Pan Marek 

Kuskowski uczestniczył w pracy Komisji nad powyższym wnioskiem. W złożonym wniosku 

widnieje informacja, że Komisja przyjęła wniosek jednogłośnie, natomiast podpisał je jedynie 

Członek Komisji Pan Karol Szablak. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Józef Dominiuk poinformował, że Członek Komisji 

Pan Marek Kuskowski nie brał udziału w obradach Komisji. 

 

Radna Pani Wioletta Tomaszewska-Walc zapytała, dlaczego w powyższym wniosku jest 

zapis: ”Komisja Rewizyjna w składzie Marek Kuskowski - Wiceprzewodniczący i Karol 

Szablak podjęła decyzję (…)”.  

 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że przygotowane dokumenty 

zostały przygotowane zgodnie z zaleceniami Komisji. W dokumencie przesłanym do 

Regionalnej Izby Obrachunkowej Członek Komisji Pan Marek Kuskowski został wykreślony 
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i zaparafowany. Regionalna Izba Obrachunkowa nie wniosła uwag. Nieobecność Członka 

Komisji Pana Marka Kuskowskiego jest usprawiedliwiona.  

 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

 

Rada Powiatu zapoznała się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu  

w Gołdapi o udzieleniu absolutorium. 

 

Przewodnicząca Rady Pani Alicja Iwaniuk przeszła do relacji  kolejnego punktu. 

 

Ad. 8f 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Józef Dominiuk przedstawił opinię Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu  

w Gołdapi o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu                 

za 2021 /opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 

Powiatu w Gołdapi w załączeniu – zał. nr 13 do protokołu/. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Józef Dominiuk poinformował, że w dniu                      

29 maja 2022 roku do Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie wpłynął wniosek Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu w Gołdapi w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu 

w Gołdapi z tytułu wykonania budżetu za 2021 r. Skład Orzekający dokonał analizy 

przedmiotowego wniosku oraz stwierdził, że wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu                  

w Gołdapi został sformułowany w oparciu o ocenę wykonania budżetu przez Zarząd Powiatu 

w Gołdapi tym samym skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie 

pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gołdapi                              

o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2021 

 

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego wniosku. 

Pytań nie zgłoszono. 

 

Rada Powiatu zapoznała się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie  

w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gołdapi  

o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2021 

rok. 
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Przewodnicząca Rady Pani Alicja Iwaniuk przeszła do relacji  kolejnego punktu. 

 

Ad. 8g 

Przewodnicząca Rady Pani Alicja Iwaniuk zapytała, czy ktoś z obecnych chce zabrać głos  

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Gołdapi za 2021 rok. 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Pani Grażyna Senda poinformowała, że proponuje przyjąć 

sprawozdania finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu gołdapskiego 

za 2021 rok i udzielić Zarządowi Powiatu absolutorium. Przedstawione sprawozdania  

o wykonaniu budżetu wraz z informacją o stanie mienia jednostki pozwala stwierdzić,  

że zostało ono przygotowane w sposób rzeczowy i przejrzysty. Zarząd podczas wykonania 

budżetu kierował się przede wszystkim kryteriami gospodarności, celowości oraz rzetelności 

jak i legalności. Sprawozdanie w sposób czytelny i szczegółowy prezentuje zarówno 

realizację dochodów jak i wydatków oraz zadań inwestycyjnych. Ponadto w sprawozdaniu 

przedstawiono zmiany w planach wydatków na realizowane programy finansowane  

z udziałem środków pochodzących m.in. z budżetu Unii Europejskiej. Szczegółowo 

przedstawiono stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich. Została zachowana 

zasada równoważenia budżetu w części dotyczącej dochodów i wydatków bieżących.  

W miarę możliwości finansowych zrealizowano szereg inwestycji. Pozytywna opinia 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie dla Zarządu Powiatu w sprawie przedłożonego 

sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia jednostki daje również 

podstawę do udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Gołdapi za 2021 r. 

 

Więcej głosu nie zabrano.  

 

Przewodnicząca Rady Pani Alicja Iwaniuk przeszła do relacji  kolejnego punktu. 

 

Ad. 9a 

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu              

w sprawie  rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  

z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2021 rok /projekt uchwały Rady Powiatu                         

w załączeniu – zał. nr 14 do protokołu/. 

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska poinformowała, że sprawozdanie finansowe jednostki 

samorządu terytorialnego składające się z: bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu 
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terytorialnego, łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych 

jednostek budżetowych, łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające             

z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych, łącznego zestawienia 

zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z danych Samorządowych jednostek 

budżetowych, łącznej informacji dodatkowej. Sprawozdania zostały sporządzone w oparciu            

o przepisy wykonawcze i pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Rewizyjną, Komisje Stałe 

Rady Powiatu oraz Regionalną Izbę Obrachunkową. Zarząd Powiatu, wykonując ustawowy 

obowiązek, przekazał sprawozdania organowi stanowiącemu zgodnie z art. 270 ust. 1 ustawy 

o finansach publicznych. Sprawozdanie to organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego zgodnie z art. 270 ust. 4 w/cyt. ustawy rozpatruje i zatwierdza                                

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu w terminie do 30 czerwca roku 

następującego po roku budżetowym. Zasadne jest podjęcie uchwały w  sprawie rozpatrzenia             

i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

Powiatu Gołdapskiego za 2021 rok. 

 

Przewodnicząca zapytała czy są pytania do przedstawionej uchwały Rady Powiatu. 

 

Pytanie nie zgłoszono . 

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

 

Głosowano w sprawie: 

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2021 rok, .  

Wyniki głosowania 

ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 5, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Wyniki imienne: 

ZA (8) 

Andrzej Ciołek, Józef Dominiuk, Alicja Anna Iwaniuk, Grażyna Barbara Senda, Karol 

Szablak, Marzanna Marianna Wardziejewska, Piotr Wasilewski, Stanisław Wójtowicz 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (5) 

Jarosław Wiktor Dzienis, Anna Falińska, Wacław Grenda, Leszek Retel, Wioletta 

Tomaszewska-Walc 

NIEOBECNI (2) 

Małgorzata Marianna Kuliś, Marek Kuskowski 
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Przewodnicząca Rady Pani Alicja Iwaniuk przeszła do relacji  kolejnego punktu. 

 

Ad. 9b 

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu  

w sprawie  udzielenia Zarządowi Powiatu w Gołdapi absolutorium  z tytułu wykonania 

budżetu za rok 2021 /projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu – zał. nr 15 do protokołu/. 

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska, poinformowała, że Zarząd Powiatu w Gołdapi 

realizując ustawowy obowiązek przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu 

Gołdapskiego za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki, oraz roczne 

sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2021 rok. Jednocześnie 

przedstawił je Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie                       

w wymaganym terminie. Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie wyraziła pozytywną 

opinię o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Gołdapi sprawozdaniu z wykonania budżetu 

za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia. Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Gołdapi 

pozytywnie rozpatrzyła sprawozdanie i informację o stanie mienia jednostki wraz z opinią 

RIO w Olsztynie. Wydała pozytywną opinię o wykonaniu budżetu i sformułowała wniosek  

do Rady Powiatu w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Gołdapi absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za 2021 rok. Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gołdapi 

został przedstawiony Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, który otrzymał 

pozytywną opinię. Budżet powiatu realizowany był w sposób prawidłowy, gospodarny                  

i oszczędny. Zrealizowano wiele inwestycji w tym projekty realizowane przy udziale środków 

unijnych. W trakcie roku nie stwierdzono przekroczenia planu finansowego przyjętego 

uchwałą Rady Powiatu. 

 

Przewodnicząca zapytała czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu. 

Pytanie nie zgłoszono . 

 

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

 

Głosowano w sprawie: 

udzielenia Zarządowi Powiatu w Gołdapi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 

2021. 
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Wyniki głosowania: 

ZA: 7, PRZECIW: 5, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Wyniki imienne: 

ZA (7) 

Andrzej Ciołek, Józef Dominiuk, Alicja Anna Iwaniuk, Grażyna Barbara Senda, Karol 

Szablak, Marzanna Marianna Wardziejewska, Stanisław Wójtowicz 

PRZECIW (5) 

Jarosław Wiktor Dzienis, Anna Falińska, Wacław Grenda, Leszek Retel, Wioletta 

Tomaszewska-Walc 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Piotr Wasilewski 

NIEOBECNI (2) 

Małgorzata Marianna Kuliś, Marek Kuskowski 

 

Przewodnicząca Rady Pani Alicja Iwaniuk przeszła do relacji  kolejnego punktu. 

 

Ad. 9c 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu 

sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2022 – 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 2022 r. Zaktualizowano dane uzupełniające w zakresie projektów UE. W wykazie 

przedsięwzięć zaktualizowano limit w 2022 roku na zadanie pn. „Uczymy się w Europie” 

zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie projektu i ustalonym kursie euro. Łączna 

wartość zadania 306 933,10 zł. Proponuje się pokrycie deficytu budżetu powiatu                           

w  wysokości  3 610 738,38 zł przychodami pochodzącymi : ze sprzedaży papierów 

wartościowych (obligacji) w kwocie 460 000,00 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  881 085,93 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 
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określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania 

finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 2 269 652,45 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: 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 360 000,00 zł. Wieloletnia prognoza finansowa odzwierciedla aktualny stan 

budżetu powiatu po dokonanych zmianach: Plan dochodów po zmianach wynosi 

42 532 349,83 zł. Plan wydatków po zmianach wynosi 46 143 088,21 zł. Deficyt budżetu 

wynosi 3 610 738,38 zł. Przychody wynoszą 4 230 738,38 zł. Rozchody 620 000,00 zł. 

 

Przewodnicząca zapytała czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu. 

Pytanie nie zgłoszono . 

 

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

 

Głosowano w sprawie: 

zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2022–2037,.  

Wyniki głosowania 

ZA: 12, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Wyniki imienne: 

ZA (12) 

Andrzej Ciołek, Józef Dominiuk, Jarosław Wiktor Dzienis, Anna Falińska, Alicja Anna 

Iwaniuk, Leszek Retel, Grażyna Barbara Senda, Karol Szablak, Wioletta Tomaszewska-Walc, 

Marzanna Marianna Wardziejewska, Piotr Wasilewski, Stanisław Wójtowicz 

PRZECIW (1) 

Wacław Grenda 

NIEOBECNI (2) 

Małgorzata Marianna Kuliś, Marek Kuskowski 

 

Przewodnicząca Rady Pani Alicja Iwaniuk przeszła do relacji  kolejnego punktu. 
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Ad. 9d 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu 

sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2022 /projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu – zał. nr 17 

do protokołu/. 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że dochody Starostwa Powiatowe 

w Gołdapi w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” dokonuje się zmiany źródła 

finansowania planu finansowego dochodów, w związku z otrzymaną rekompensaty                    

dla Operatora w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania 

ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów na linii komunikacyjnej Gołdap-Banie 

Mazurskie. W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się zmniejszenie planu 

dochodów o kwotę 8 686,10 zł na realizację projektu „Uczymy się w Europie” zgodnie                  

z podpisaną umową o dofinansowanie projektu i ustalonym kursie euro. Zespół  Placówek 

Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi w rozdziale 80102„Szkoły podstawowe specjalne” 

proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 3 216,00 zł w związku z pozyskanymi 

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

z dnia 06.09.2021 roku o refundację części poniesionych kosztów na wynagrodzenia 

skierowanych bezrobotnych.  W rozdziale 80149„Realizacja zadań wymagających stosowania 

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

przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” 

proponuje się zwiększenie planu dochodów  o kwotę 5 200,00 zł w związku z pozyskanymi 

środkami z Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi z tytułu podpisania umowy                              

Nr 5/RPO/2022 z dnia 31.01.2022 roku o refundację części poniesionych kosztów                          

na wynagrodzenia skierowanych bezrobotnych.  W rozdziale 85403„Specjalne ośrodki 

szkolno-wychowawcze” proponuje się zwiększenie planu dochodów  o kwotę 20 000,00 zł              

w związku z pozyskanymi środkami z Domu Świętej Faustyny w Gołdapi z tytułu podpisania 

umowy Nr 2/2013 z dnia 04.11.2013 roku w sprawie zwrotu kosztów za centralne 

ogrzewanie. Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 19 729,90 zł. 

Natomiast wydatki w Zespół  Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi w rozdziale 

80102 „Szkoły podstawowe specjalne” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 

3.216,00 zł w związku z pozyskanymi środkami z Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi               

z tytułu podpisania umowy Nr 3/ZW/2021 z dnia 06.09.2021 roku o refundację części 

poniesionych kosztów na wynagrodzenia skierowanych bezrobotnych. W rozdziale 

80149„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 

dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych 
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formach wychowania przedszkolnego” proponuje się zwiększenie planu wydatków  o kwotę 5 

200,00 zł w związku z pozyskanymi środkami z Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi  

z tytułu podpisania umowy Nr 5/RPO/2022 z dnia 31.01.2022 roku o refundację części 

poniesionych kosztów na wynagrodzenia skierowanych bezrobotnych. W rozdziale 80102 

„Szkoły podstawowe specjalne”, 80134 „Szkoły zawodowe specjalne”, 80147 „Biblioteki 

pedagogiczne”, 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”, 80195 „Pozostała 

działalność”, 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” i 85410 „Internaty i bursy 

szkolne”  proponuje się dokonania zwiększenia środków o kwotę per saldo 20 000,00 zł.  

Źródłem finansowania są środki uzyskane z obciążenia kosztami za zużytą energię 

elektryczną przez mieszkańców i pracowników Domu Świętej Faustyny w Gołdapi zgodnie           

z zapisami umowy Nr 2/2013 z dnia 04.11.2013 roku w sprawie zwrotu kosztów za centralne 

ogrzewanie. Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi w rozdziale 80120 „Licea 

Ogólnokształcące” proponuje się przesunięcie planu finansowego w kwocie 7 608,00 zł                  

w ramach posiadanego planu w związku z koniecznością zabezpieczenia środków                        

na opłacenie zakupu energii cieplnej, energii elektrycznej oraz wody w 2022 r.  W rozdziale 

80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 

pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum 

prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach 

policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły 

zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” 

proponuje się dokonanie przesunięcia środków finansowych o kwotę 492,00 zł w ramach 

posiadanego planu finansowego w celu zabezpieczenia środków w rozdziale 80120                      

na opłacenie zakupu energii cieplnej, energii elektrycznej oraz wody w 2022 r. Zespół Szkół 

Zawodowych w Gołdapi w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje                            

się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 8 686,10 zł na realizację projektu „Uczymy  

się w Europie” zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie projektu i ustalonym kursie 

euro. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Gołdapi w rozdziale 85406 „Poradnie 

psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie  specjalistyczne” proponuje się przesunięcie 

planu wydatków o kwotę 5 000,00 zł  w związku z koniecznością zabezpieczenia środków                

na zakup energii cieplej i elektrycznej. Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 

per saldo 19 729,90 zł. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 19 729,90 zł  i po zmianach 

wynosi 42 185 058,36 zł. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 19 729,90 zł  i po zmianach 
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wynosi 46 402 334,59 zł. Deficyt budżetu wynosi 4 217 276,23 zł. Przychody wynoszą 4 837 

276,23 zł. Rozchody 620 000,00 zł. 

 

Przewodnicząca zapytała czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu. 

Pytanie nie zgłoszono . 

 

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

 

Głosowano w sprawie: 

zmian budżetu powiatu w roku 2022,.  

Wyniki głosowania: 

ZA: 12, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Wyniki imienne: 

ZA (12) 

Andrzej Ciołek, Józef Dominiuk, Jarosław Wiktor Dzienis, Anna Falińska, Alicja Anna 

Iwaniuk, Leszek Retel, Grażyna Barbara Senda, Karol Szablak, Wioletta Tomaszewska-Walc, 

Marzanna Marianna Wardziejewska, Piotr Wasilewski, Stanisław Wójtowicz 

PRZECIW (1) 

Wacław Grenda 

NIEOBECNI (2) 

Małgorzata Marianna Kuliś, Marek Kuskowski 

 

Przewodnicząca Rady Pani Alicja Iwaniuk przeszła do relacji  kolejnego punktu. 

 

Ad. 9e 

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata 

Gryszkowska przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań                    

i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na zadania w 2022 roku /projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu – zał. nr 18               

do protokołu/. 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska 

poinformowała, że zgodnie z art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w związku z art. 12 pkt 11 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku, o samorządzie powiatowym, do wyłącznej właściwości 
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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 w wysokości 60.000 zł z dofinansowania likwidacji barier architektonicznych   

na dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

przyznawane osobom niepełnosprawnym. 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. W związku z powyższym, podjęcie niniejszej uchwały 

jest zasadne. 

 

Przewodnicząca zapytała czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu. 

Pytanie nie zgłoszono . 

 

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

 

Głosowano w sprawie: 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2022 roku.  

Wyniki głosowania 

ZA: 12, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Wyniki imienne: 

ZA (12) 

Andrzej Ciołek, Józef Dominiuk, Jarosław Wiktor Dzienis, Anna Falińska, Alicja Anna 

Iwaniuk, Leszek Retel, Grażyna Barbara Senda, Karol Szablak, Wioletta Tomaszewska-Walc, 

Marzanna Marianna Wardziejewska, Piotr Wasilewski, Stanisław Wójtowicz 

PRZECIW (1) 

Wacław Grenda 

NIEOBECNI (2) 

Małgorzata Marianna Kuliś, Marek Kuskowski 

 

Przewodnicząca Rady Pani Alicja Iwaniuk przeszła do relacji  kolejnego punktu. 
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Ad. 9f 

Punkt został zdjęty z porządku obrad.  

 

Ad. 9g 

Sekretarz Powiatu Pani Anna Makowska przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu                     

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko – 

Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego 

Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli w roku 2022 /projekt uchwały Rady Powiatu 

w załączeniu – zał. nr 19 do protokołu/. 

Sekretarza Powiatu Pani Anna Makowska poinformowała, że Marszałek Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego zwrócił się z prośbą o przekazanie dotacji na dofinansowanie zadań 

związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

w Brukseli roku 2022. Proponowana wysokość dotacji na rok 2022 wynosi 1 370,00 zł. 

Środki finansowe zostały zabezpieczone Uchwałą Nr XLVI/218/2021 Rady Powiatu                    

w Gołdapi z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2022. 

Zakres działań Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli,                

to przede wszystkim ochrona interesów regionu Warmii i Mazur w instytucjach                         

Unii Europejskiej, promocja regionu oraz działanie na rzecz integracji ze strukturami                  

Unii Europejskiej. W związku z powyższym zasadnym jest podjęcie przedmiotowej uchwały. 

 

Przewodnicząca zapytała czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu. 

Pytanie nie zgłoszono . 

 

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

 

Głosowano w sprawie: 

udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego na 

dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa 

Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli w roku 2022. 

Wyniki głosowania: 

ZA: 11, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Wyniki imienne: 

ZA (11) 

Andrzej Ciołek, Józef Dominiuk, Jarosław Wiktor Dzienis, Anna Falińska, Alicja Anna 
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Iwaniuk, Leszek Retel, Karol Szablak, Wioletta Tomaszewska-Walc, Marzanna Marianna 

Wardziejewska, Piotr Wasilewski, Stanisław Wójtowicz 

PRZECIW (2) 

Wacław Grenda, Grażyna Barbara Senda 

NIEOBECNI (2) 

Małgorzata Marianna Kuliś, Marek Kuskowski 

 

Przewodnicząca Rady Pani Alicja Iwaniuk przeszła do relacji  kolejnego punktu. 

 

Ad. 10 

Interpelacje Radnych nie zgłoszono.  

 

Ad. 11  

Zapytania Radnych nie zgłoszono . 

 

Ad. 12 

Wnioski i oświadczenia Radnych nie zgłoszono.  

 

Ad. 13 

Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje i wnioski Radnych nie zgłoszono.  

 

Ad. 14 

Odpowiedzi na zgłaszane wnioski Komisji Stałych Rady. Komisja wniosków nie 

wypracowała.  

 

Ad. 15 

Radna Pani Anna Falińska zapytała, czy w związku z faktem, że Pani Starosta deklarowała,  

że powiat stać na podwyżki diet Radnych, dlaczego nie ma środków na zwiększenie 

przyznanych dodatków nauczycielom. Zapytała dlaczego Zarząd Powiatu odmówił wsparcia 

szkół w opłatach za energię elektryczną. 

 

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska poinformowała, że do każdej uchwały jest dołączone 

uzasadnienie, w którym jest wyjaśnienie podejmowanej decyzji. Dodała, że powiat 

systematycznie zwiększa środki na wynagrodzenia. Zarząd Powiatu uważa,  
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że to Ministerstwo Edukacji Narodowej winno dbać o nauczycieli i zaplanować takie tabele 

wynagrodzeń, które by ich satysfakcjonowały. Natomiast podwyżki diet Radnych przyznano 

na wniosek części Radnych. Opinię finansową przygotowała Skarbnik Powiatu Pani Bożena 

Radzewicz.  

 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że złożony wniosek  

nie powodował konieczności zwiększenia budżetu, jedynie przesunięcia środków.  

Nie spowodowało to zwiększenia wydatków. Natomiast sytuacja jest elastyczna  

i dynamiczna. Wnioski na energię elektryczną złożono w bieżącym miesiącu. Wzrost wiboru 

nastąpił od miesiąca marca/kwietnia. Ostateczna informacja o wysokości subwencji powiat 

otrzymał na początku marca. W czasie, w którym podejmowana była decyzja o podwyżce diet 

Radnych nie zostały jeszcze złożone wnioski od dyrektorów szkół. Przypomniała, że podczas 

uchwalania budżetu w roku 2021 Radni otrzymali informację, że Zarząd dokonywał cięć 

budżetu wydatków bieżących w poszczególnych jednostkach i zobowiązał kierowników 

jednostek do przeprowadzenia reorganizacji, podjęcia natychmiastowych  działań,  

aby nie zwiększać planu finansowego. 

 

Radna Pani Wioletta Tomaszewska-Walc poinformowała, że pytanie było skierowane  

do Pani Starosty, która powinna udzielić odpowiedzi. 

 

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska poinformowała, że odpowiedziała na zadane pytanie, 

jedynie o szczegółach poinformowała Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz.  

 

Radna Pani Anna Falińska poinformowała, że to Zarząd Powiatu podejmuje decyzje  

i powinien zabezpieczyć rezerwy i przewidzieć zmieniającą się sytuację finansową. Radna nie 

jest usatysfakcjonowana odrzuconymi wnioskami dyrektorów.  

 

Ad. 16 

Wolne wniosków nie zgłoszono.  

 

Ad. 17 

Głosu wolnego nie zgłoszono.  
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Ad. 18  

Przewodnicząca Rady Pani Alicja Iwaniuk podziękowała Radnym za pracę. Zamknęła obrady 

LIV (54)  Sesji Rady Powiatu. 

 

Na tym protokół zakończono. 

Protokół składa się z 39 stron kolejno ponumerowanych.                   

Przewodnicząca Rady                                                                                                                             

 Powiatu w Gołdapi  

 

           Alicja Anna Iwaniuk 

 

 


