Protokół nr XL (40) z Sesji Rady Powiatu w Gołdapi
w dniu 26 sierpnia 2021 r.
w godz.1300 – 1429
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
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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 - zdalnie
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
Rady Powiatu i otworzyła obrady XL (40) Sesji Rady Powiatu.
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Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Alicja Iwaniuk przekazała głos Radnej Pani Grażynie
Senda.
Radna Pani Grażyna Senda poprosiła wszystkich zgromadzonych o powstanie aby chwilą ciszy
uczcić pamięć rozstrzelonych 75 lat temu Polskich Bohaterów. Za dwa dni mija 75ta rocznica
śmierci niespełna 18 letniej sanitariuszki Danusi Siedzikówny pseudonim Inki wraz z nią został
rozstrzelony Feliks Salmonowicz pseudonim Zagończyk. Obydwoje należeli do V Brygady
Wileńskiej Armii Krajowej.
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/.
Uwag nie zgłoszono.
Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Alicja Iwaniuk zaproponowała wprowadzenie zmian
do porządku obrad poprzez dodanie punktów:
Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawie:
9g) przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Przewodniczącego komisji Skarg, Wniosków
i Petycji Rady Powiatu w Gołdapi.
9h) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady
Powiatu w Gołdapi.
Przewodnicząca przeszła do przegłosowania wprowadzenia zmian do porządku obrad.
Głosowano w sprawie:
Wprowadzenia zmian porządku obrad Sesji.
Wyniki głosowania:
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (12)
Andrzej Ciołek, Józef Dominiuk, Jarosław Wiktor Dzienis, Anna Falińska, Alicja Anna
Iwaniuk, Marek Kuskowski, Grażyna Barbara Senda, Karol Szablak, Wioletta Tomaszewska2

Walc, Marzanna Marianna Wardziejewska, Piotr Wasilewski, Stanisław Wójtowicz,
Piotr Wasilewski
NIEOBECNI (2)
Małgorzata Marianna Kuliś, Leszek Retel
Przewodnicząca przeszła do realizacji kolejnego punktu.
Ad. 3
Przewodnicząca poinformowała, iż protokół z XXXIX (39) Sesji Rady Powiatu został
wyłożony do wglądu i przesłany drogą elektroniczną. Przewodnicząca Rady zapytała,
czy Radni mają uzupełnienia bądź sprostowania do protokołów.
Uwag nie zgłoszono.
Przewodnicząca przeszła do przegłosowania protokołu.
Głosowano w sprawie:
przyjęcia protokołu z XXXIX (39) Sesji.
Wyniki głosowania:
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (12)
Andrzej Ciołek, Józef Dominiuk, Jarosław Wiktor Dzienis, Anna Falińska, Alicja Anna
Iwaniuk, Marek Kuskowski, Grażyna Barbara Senda, Karol Szablak, Wioletta TomaszewskaWalc, Marzanna Marianna Wardziejewska, Stanisław Wójtowicz
WSTRZYMUJE SIĘ (1)
Piotr Wasilewski
NIEOBECNI (2)
Małgorzata Marianna Kuliś, Leszek Retel
Ad. 4
Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Alicja Iwaniuk przedstawiła informację Przewodniczącego
Rady z prac Rady w okresie międzysesyjnym.
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Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Alicja Iwaniuk poinformowała, że miała stały kontakt
z kierownikami jednostek organizacyjnych powiatu, pracownikami Starostwa, a przede
wszystkim Zarządem Powiatu oraz między innymi:
✓ zajmowała się sprawami bieżącymi Rady Powiatu,
✓ pracowała nad porządkiem obrad dzisiejszej Sesji Rady Powiatu,
✓ pełniła dyżur oraz była w stałym koncie z Biurem Rady.
Ad. 5
Starosta Pani Marzanna Marianna Wardziejewska poinformowała, że w terminie
od 24 czerwca 2021 roku do 26 sierpnia 2021 roku Zarząd Powiatu w Gołdapi odbył
3 posiedzenia, na których zajmował się między innymi /informacja w załączeniu- zał. nr 3
do protokołu/:

1. Zarząd Powiatu podjął uchwały w sprawie:
a) udzielenia pełnomocnictwa do samodzielnego reprezentowania Organu Prowadzącego
we wszelkich relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie
dotyczących udziału Liceum Ogólnokształcącemu im. Jana Pawła II w Gołdapi
w programie Erasmus+, w tym do składania w imieniu i na rzecz Organu Prowadzącego
oświadczeń woli i wiedzy dla Fundacji,
b) wyrażenia opinii na temat pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej
i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych,
c) wyrażenia zgody na rozłożenie na raty zobowiązania,
d) wyrażenia opinii na temat pozbawienia dotychczasowej kategorii odcinka drogi
powiatowej ,
e) wyrażenia zgody na rozłożenie na raty zobowiązania,
f) zmian budżetu powiatu w roku 2021,
g) przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Gołdapskiego
za II kwartał 2021 roku,
h) udzielenia pełnomocnictwa do podejmowania w imieniu i na rzecz Mocodawcy
– Powiatu Gołdapskiego wszelkich czynności faktycznych i prawnych, niezbędnych
do złożenia Wniosku/Wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych,
i) przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej
niezabudowanej, składającej się z działki nr 897/3 o pow. 0,0045 ha, położonej przy
ul. Armii Krajowej w Gołdapi,
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j) wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu Gołdapskiego będącej w trwałym zarządzie Zarządu Dróg
Powiatowych w Gołdapi, położonej w obrębie Będziszewo gmina Dubeninki,
k) ustalenia stawek odpłatności za pobyt wychowanków w Bursie Szkolnej Zespołu
Placówek Edukacyjno-Wychowawczych oraz cen za noclegi w Szkolnym Schronisku
Młodzieżowym w roku szkolnym 2021/2022,
l) powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Jana
Pawła II w Gołdapi,
m) przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Gołdapi,
n) przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za I półrocze
2021 roku i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej,
o) rozłożenia na raty zobowiązania uczestniczki projektu „Własna firma w EGO”
realizowanego

przez

Powiat

Gołdapski

w ramach

Działania

10.3

Rozwój

samozatrudnienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa WarmińskoMazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego.
2. Zarząd przyjął informację o stanie i strukturze bezrobocia oraz formie przeciwdziałania
bezrobociu w I półroczu 2021 roku.
3. Zarząd rozpatrzył:
✓ wniosek w sprawie wyrażenie zgody na podjęcie prac zmierzających do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej części nieruchomości wydzielonej z działki, oznaczonej
numerem ewidencyjnym 59/2 o pow. 2,2933 ha, położonej w obrębie Juchnajcie gmina
Gołdap, która wchodzi w skład drogi powiatowej Nr 1815 N,
✓ wniosek w sprawie wygaszenia trwałego zarządu dla nieruchomości gruntowej
niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 897/3 o pow. 0,0045 ha,
położonej przy ul. Armii Krajowej w Gołdapi,
✓ wniosek w sprawie przyjęcia projektu „Programu współpracy powiatu gołdapskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3. ustawy
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2022”.
4. 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 2021
roku,
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✓ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego
dróg powiatowych w Powiecie Gołdapskim,
✓ przystąpienia do realizacji inwestycji pn. „Przebudowa przejść dla pieszych w rejonie
skrzyżowania ulicy Wolności (droga powiatowa nr 4851N) z ulicą Krzywą
(droga powiatowa nr 4814N) w Gołdapi”,
✓ zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2021–2037.
✓ zmian budżetu powiatu w roku 2021.
W dniu 24 czerwca 2021 roku Rada Powiatu w Gołdapi podjęła 10 uchwały, których projekty
opracował: Wydział Finansowy – 5 projektów uchwał. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Gołdapi – 1 projekt uchwały, Wydział Komunikacji i Transportu – 1 projekt uchwały,
Wydział Organizacyjny - 1 projekt uchwały, Rada Powiatu – 2 projekty uchwał. Powyższe
uchwały zostały przekazane Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Wojewodzie Warmińsko
– Mazurskiemu w celu poddania kontroli zgodności z prawem oraz publikacji. Uchwały zostały
zrealizowane zgodnie z ich treścią. Szczegółowa informacja dostępna jest w Biurze Rady
i Zarządu Powiatu.
Starosta Pani Marzanna Wardziejewska uczestniczyła w następujących przedsięwzięciach:
✓ 3 lipca 2021 r. w Regionalnym Festiwalu ,,Noc Kupały’’ w Kruklankach;
✓ 7 lipca 2021 r. w Powiatowych Dniach Pola w Powiecie Gołdapskim;
✓ 12,19,26 lipca 2021 r. w wideokonferencji Konwentu Powiatów Województwa
Warmińsko – Mazurskiego;
✓ 12 lipca 2021 r. w spotkaniu z Radnymi Powiatowymi w sprawie programu ,,Nowy
Ład’’;
✓ 22 lipca 2021 r. w uroczystym apelu z okazji Święta Policji w Gołdapi;
✓ 24 lipca 2021 r. w plenerowej wystawie ,,Oka mgnienie’’ w Gołdapi;
✓ 25 lica 2021 r. w uroczystym pożegnaniu Księdza Janusza Niedźwieckiego;
✓ 1 sierpnia 2021 r. w symbolicznym złożeniu kwiatów w związku z 77 rocznicą
Wybuchu Powstania Warszawskiego oraz w Zażynkach w Lisach;
✓

2,9,16,23 sierpnia 2021 r. w wideokonferencji Konwentu Powiatów Województwa
Warmińsko – Mazurskiego;

✓ 8 sierpnia 2021 r. w Regionalnym Festiwalu Pogranicza Kartaczewo 2021;
✓ 15 sierpnia 2021 r. w Obchodach Święta Wojska Polskiego oraz w Dożynkach
Parafialnych w Rogalach;
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✓ 21 sierpnia 2021 r. w uroczystym otwarciu wystawy Pani Teresy Ołów w Dubeninkach
oraz w jubileuszowych X Barwach Kultury Ukraińskiej w Baniach Mazurskich;
✓ 22 sierpnia 2021 r. w Dożynkach Gminnych w Gołdapi;
Ad. 6
Przewodniczący Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej Pan Marek Kuskowski
poinformowała, że Komisja wypracowała następujące opinię: /informacja w załączeniu- zał. nr 4 do
protokołu/.

✓ przyjęła informację o stanie i strukturze bezrobocia oraz formach przeciwdziałania
bezrobociu w I półroczu 2021 roku - jednogłośnie
✓ zapoznała się z informacją o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego
za I półrocze 2021 r. i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
✓ przyjęła projekt uchwały w spawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań
i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
przeznaczonych na zadania w 2021 roku- jednogłośnie przy 3 osobach nieobecnych
✓ przyjęła projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia
wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w Powiecie Gołdapskim
– większością głosów (6głosów za, 3 wstrzymujące się przy 3 osobach nieobecnych)
✓ przyjęła projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji inwestycji
pn. „Przebudowa przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulicy Wolności (droga
powiatowa nr 4851N) z ulicą Krzywą (droga powiatowa 4814N) w Gołdapi” –
jednogłośnie przy 3 osobach nieobecnych
✓ przyjęła projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2021-2037 – większością głosów (7 głosów 2, 2 wstrzymujące przy 3 osobach
nieobecnych)
✓ przyjęła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2021
Komisja wypracowała wniosek w sprawie zabezpieczenia linii autobusowej na dowozy
młodzieży do szkół na trasie Banie Mazurskie – Gołdap, Gołdap – Banie Mazurskie.
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Ad. 7
W zastępstwie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi Pani Emilia Romanowska
przedstawiła informację o stanie i strukturze bezrobocia oraz formach przeciwdziałania
bezrobociu w I półroczu 2021 roku. /informacja w załączeniu- zał. nr 5 do protokołu/.
Kierownik Działu Organizacyjno – Administracyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi
Pani Emilia Romanowska bardzo szczegółowo omówiła informację o stanie i strukturze
bezrobocia oraz formie przeciwdziałania bezrobociu w I półroczu 2021 roku. Kierownik Działu
Organizacyjno – Administracyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi Pani Emilia
Romanowska poinformowała, że na dzień 30.06.2021 r. zarejestrowanych osób bezrobotnych
było 665, z czego 61% stanowiły kobiety. Biorąc pod uwagę gminy powiatu gołdapskiego
najwięcej osób bezrobotnych ubyło w gminie Gołdap. W I półroczu zarejestrowano 641 osób,
natomiast z ewidencji wyrejestrowano 840 osób. Na dzień 30 czerwca stopa bezrobocia
w powiecie gołdapskim wynosiła 7,8%. Od przyszłego roku zasiłek dla bezrobotnych
niezależnie

od

stopy

bezrobocia

będzie

przyznawany

na

okres
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miesięcy.

Od stycznia do końca czerwca pozyskano 495 wolnych miejsc pracy. Limit środków funduszu
pracy na przeciwdziałanie bezrobociu przyznany Urzędowi Pracy w Gołdapi w I półroczy
wyniósł ponad 3 390 000 zł. W lipcu złożono wniosek o dodatkowe środki z rezerwy Ministra
ds. pracy na aktywizację bezrobotnych, ale nie ma jeszcze decyzji. W omawianym okresie
aktywne

formy

rozpoczęło

260

osób

bezrobotnych

dzięki

realizacji

projektów

współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Kontynuowane są projekty „Aktywizacja
po 30stce”, „Aktywizacja osób młodych pozostających w powiecie gołdapskim”, „Tarcza
antykryzysowa”.
Przewodnicząca zapytała czy są pytania do przedstawionej informacji.
Pytań nie zgłoszono.
Rada powiatu zapoznała się z informacją o stanie i strukturze bezrobocia oraz formach
przeciwdziałania bezrobocia w I półroczu 2021 roku.
Przewodnicząca Rady Pani Alicja Iwaniuk przeszła do relacji kolejnego punktu.
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Ad. 8
Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła informację o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Gołdapskiego za I półrocze 2021 r, i o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej. /informacja w załączeniu- zał. nr 6 do protokołu/.
Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że budżet Powiatu Gołdapskiego
na rok 2021 został uchwalony przez Radę Powiatu w Gołdapi uchwałą Nr XXXI/149/2020
z dnia 23 grudnia 2020 r. Uchwalono: Plan dochodów 156 557,00 zł bieżące 35 590 118,38 zł
majątkowe 3 566 438,62 zł. Plan wydatków 45 317 065,42 zł bieżące 35 898 838,96 zł
majątkowe 9 418 226,46 zł Deficyt budżetu 6 160 508,42 zł. Deficyt budżetu powiatu
w wysokości 6 160 508,42 zł zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi ze sprzedaży
papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1 000 000,00 zł, wolnymi środkami
jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu
terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 327 930,00 zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych
w wysokości 4 832 578,42 zł. W trakcie realizacji budżetu dokonano zmian w planie dochodów
i wydatków, przychodów i rozchodów. Zmiany dokonywane były w oparciu o podjęte
przez Zarząd Powiatu i Radę Powiatu uchwały w sprawie zmian budżetu. Podstawą zmian
były

decyzje

Ministra

Finansów,

Wojewody

Warmińsko-Mazurskiego,

podpisane

porozumienia i umowy z jednostkami samorządu terytorialnego, wnioski Dyrektorów
jednostek organizacyjnych powiatu i naczelników Starostwa Powiatowego w Gołdapi.
Ostatecznie w wyniku dokonanych zmian na dzień 30.06.2021 r. budżet powiatu uchwalono:
Plan dochodów 37 631 821,63 zł. bieżące 36 223 588,03 zł. majątkowe 1 408 233,60 zł.
Plan wydatków 43 763 338,02 zł. bieżące 36 884 148,60 zł. majątkowe 6 879 189,42 zł.
Planowany deficyt budżetu 6 131 516,39 zł. Deficyt budżetu powiatu w

wysokości

6 131 516,39 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako
nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu
terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 891 342,59 zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych
w wysokości 5 240 173,80 zł. Rada Powiatu w Gołdapi uchwałą Nr XXXI/148/2020
z dnia 23 grudnia 2020 r. uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Gołdapskiego
na lata 2021 - 2037, czyli na okres roku budżetowego 2021 i kolejnych lat, na które zaciągnięto
zobowiązania, tj. do roku 2037. W trakcie I półrocza 2021 roku Wieloletnia Prognoza
Finansowa Powiatu Gołdapskiego ulegała zmianie w związku ze zmianami kwot dochodów,
wydatków jak również w związku z wprowadzeniem do budżetu powiatu wolnych środków
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z lat ubiegłych. W celu przedstawienia faktycznego wykonania dochodów, wydatków,
przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Gołdapskiego za I półrocze 2021 roku, w pozycji
planu na 30.06.2021 wprowadzono dane zgodne z uchwałą budżetową Rady Powiatu
w Gołdapi nr XXXIX / 188 / 2021 z dnia 24 czerwca 2021 roku. Dzięki temu informacja
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego za I półrocze
2021 roku, jest spójna z Informacją o przebiegu wykonaniu budżetu Powiatu Gołdapskiego
oraz ze sprawozdawczością budżetową Powiatu Gołdapskiego sporządzoną za I półrocze
2021 roku. Dochody ogółem zmalały o 1 524 735,37 zł. Spadek dochodów wynika z braku
pozytywnej decyzji w sprawie przyznania środków z Funduszu Dróg Samorządowych, ujętych
pierwotnie w budżecie w wysokości 2 348 622,02 zł. Dokonana w związku z tym korekta planu
po stronie wydatków była główną przyczyną spadku wydatków oraz zmniejszenia deficytu.
Wydatki zmalały ogółem o 1 553 727,40 zł. Planowany deficyt pierwotnie w kwocie
6 160 508,42 zł , po zmianach 6 131 516,39 zł - na dzień 30.06.2021 roku zamknął się
nadwyżką w

wysokości

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

pochodzącymi z niewykorzystanych środków (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach
publicznych – środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz realizowanych
projektów ze środków unijnych) w wysokości 5 240 173,80 zł i wolnymi środkami w kwocie
891 342,59 zł. Kwota długu z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych na koniec
I półrocza 2021 r. wynosi 13 440 000,00 zł, a z tytułu zobowiązań wymagalnych (zobowiązania
Funduszu Pracy wynikające z niepodjętych zasiłków dla osób bezrobotnych) wynosi 6 845,65
zł. Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2021 - 2037
wartości dochodów, w tym dochodów bieżących, ze sprzedaży majątku i wielkości wydatków,
w tym bieżących spełniają relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych
(łączna kwota

przypadających

w danym

roku budżetowym

spłat

rat

kredytów

i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami do planowanych dochodów ogółem
budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat
realizacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku
oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu). Planowana w latach
2021-2037 łączna kwota spłaty zobowiązań zakłada, że relacja wynikająca z art. 243 ustawy
o finansach publicznych zostanie spełniona. Poziom zrealizowanych dochodów i wydatków
budżetowych, świadczy o tym, że przyjęta prognoza finansowa jest realistyczna. W I półroczu
2021 r. Powiat Gołdapski realizował przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Powiatu Gołdapskiego. Limit wydatków na przedsięwzięcia na 2021 rok
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po

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

przedsięwzięcia na kwotę 1 904 059,71 zł.
Przewodnicząca zapytała czy są pytania do przedstawionej informacji.
Pytań nie zgłoszono.
Rada powiatu zapoznała się z informacją o przebiegu wykonania budżetu Powiatu
Gołdapskiego za I półrocze 2021 r. i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej.
Przewodnicząca Rady Pani Alicja Iwaniuk przeszła do relacji kolejnego punktu.
Ad. 9a
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska
przedstawiła projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych
na zadania w 2021 roku. /projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu- zał. nr 7 do protokołu/.
Dyrektor Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska
poinformowała, że zgodnie z art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021r. poz. 573)
w związku z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku, o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2020r. poz. 920 z późn zm.), do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy
określanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
oraz wysokości środków, jakie przeznacza na ich realizację. Biorąc pod uwagę potrzeby osób
niepełnosprawnych proponuje się dokonać przesunięcie środków finansowych pomiędzy
zadaniami z zakresu rehabilitacji społecznej, zmniejszając środki na: - dofinansowaniu
uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych o kwotę
30.000zł, - dofinansowaniu likwidacji barier architektonicznych w związku z indywidualnymi
potrzebami osób niepełnosprawnych o kwotę 30.000zł.

Kwotę 60.000zł proponuję

się przesunąć na: - dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym kwotę 55.000zł, - dofinansowanie
zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych kwotę 5.000zł. Po analizie
zgłaszanych potrzeb oraz pozytywnej opinii Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób
Niepełnosprawnych przesunięcie środków finansowych PFRON na powyższe zadanie
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jest uzasadnione oraz wynika z racjonalnego gospodarowania środkami PFRON. Biorąc
pod uwagę powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
Przewodnicząca zapytała czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu.
Pytań nie zgłoszono.
Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie.
Głosowano w sprawie:
określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2021 roku.
Wyniki głosowania:
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, Alicja Anna
Iwaniuk, Marek Kuskowski, Grażyna Barbara Senda, Karol Szablak, Wioletta TomaszewskaWalc, Marzanna Marianna Wardziejewska, Piotr Wasilewski, Stanisław Wójtowicz
NIEOBECNI (2)
Małgorzata Marianna Kuliś, Leszek Retel
Przewodnicząca Rady Pani Alicja Iwaniuk przeszła do relacji kolejnego punktu.
Ad. 9b
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień - Kisielewska
przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości
opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w Powiecie Gołdapskim /projekt uchwały Rady
Powiatu w załączeniu- zał. nr 8 do protokołu/.

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień - Kisielewska
poinformowała, że Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi otrzymuje wnioski od mieszkańców
w sprawie dokonania zmiany stawek opłat naliczanych przez ZDP z tytułu zajęcia 1m 2 pasa
drogowego, poprzez umieszczenie w nim obiektów budowlanych (m.in. schody, doświetlacze
piwniczne). Obecna stawka za zajęcie pasa drogowego wynosi 0,50 zł za 1 dzień, za 1,00 m2
obiektu budowlanego (z wyłączeniem stawki za elewację, która wynosi 0,01 zł za 1 dzień,
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za 1,00 m2), co oznacza konieczność ponoszenia dość wysokich opłat rocznych. Zarząd Dróg
Powiatowych w Gołdapi nie chce dopuścić do sytuacji, w której konieczność wnoszenia opłat
z

tytułu

zajęcia

pasa

drogowego

poprzez

umieszczenie

obiektów

budowlanych

(m.in. doświetlaczy piwnicznych, schodów) doprowadzi w konsekwencji do rezygnacji przez
właścicieli obiektów z przeprowadzenia remontu budynków. W związku z powyższym
proponuje się ujednolicenie stawki za zajęcie pasa drogowego poprzez umieszczenie obiektu
budowlanego do kwoty 0,01 zł za 1 dzień, za 1,00 m2, bez rozróżniania na poszczególne
elementy budowlane. Wprowadzenie stawki „0” nie może być uwzględnione, gdyż z treści
art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
470 z późn. zm.) wynika, że za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłatę. Przepis wskazuje
więc na obligatoryjny charakter opłat i nie daje możliwości do stosowania zwolnień. Dlatego
też zasadnym jest wprowadzenie symbolicznej opłaty za umieszczenie obiektów budowlanych
w pasie drogowym (dotyczy to w większości budynków już istniejących w większości z czasów
przed i powojennych).
Przewodnicząca zapytała czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu.
Radny Pan Marek Kuskowski zapytał jak kwalifikowane są inwestycje. Poprosił o podanie
definicji pojęcia „obiekt budowlany”.
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień – Kisielewska
poinformowała, ze zgodnie z prawem budowlanym to obiekt budowlany jest to obiekt małej
architektury, także budynek, który jest budynkiem nie jest obiektem budowlanym w rozumieniu
prawa budowlanego. Zmniejszenie stawki będzie dotyczyło tylko obiektu budowlanego małej
architektury. Dotyczy to większości, bądź części związanej z gruntem. Elewacje stanowią
tzw. Nawisy nad pasem drogowym, czyli od granicy pasa drogowego do ok. 50 cm wysokości
granica jest nienaruszona. Natomiast w momencie kiedy wykonana jest elewacja to wchodzi
już na teren pasa drogowego. To są obiekty, które nie są związane z gruntem. W sytuacji
schodów zmieniając otwory drzwiowe inwestor może takie schody wyremontować zajmując
pas drogowy i zgodnie z uchwałami Zarząd Dróg musi naliczyć opłatę. Mieszkańcy chcący
zrobić włazy piwniczne niejednokrotnie rezygnują z tego i zamurowują te włazy.
Radny Pan Marek Kuskowski zapytał czy pojęcie „obiekt budowlany” zostaje kwalifikowane
w myśl prawa budowlanego.
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Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień – Kisielewska
odpowiedziała, że jest definiowane z prawa budowlanego.
Radny Pan Marek Kuskowski doradził aby w proponowanym projekcie uchwały dodać
informację, że pojęcie obniżenie stawki dotyczy obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy
o prawie budowlanym. Zapytał Panią Dyrektor o opinię.
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień – Kisielewska
poinformowała, że tylko w prawie budowlanym zostały wyjaśnione definicje obiektu
budowlanego, budynki itp. Prawo budowlane obejmuje wszystkich. Podkreśliła, że z jej punktu
widzenia nie zachodzi potrzeba aby wprowadzać zmiany w projekcie uchwały. Natomiast jeżeli
została wyrażona prośba o taki zapis nie widzi przeszkód aby to wykonać.
Radny Pan Marek Kuskowski zapytał Mecenasa Pana Eugeniusza Nogi o jego opinię.
Mecenas Pan Eugeniusz Noga poinformował, że wszystkie pojęcia zostały zdefiniowane
w ustawie o prawie budowlanym. Ustawa o drogach publicznych nie zawiera własnej definicji.
Więcej pytań nie zgłoszono .
Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie.
Głosowano w sprawie:
Podjęcia uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat
za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w Powiecie Gołdapskim.
Wyniki głosowania:
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (11)
Andrzej Ciołek, Józef Dominiuk, Wacław Grenda, Anna Falińska, Alicja Anna Iwaniuk, Marek
Kuskowski, Grażyna Barbara Senda, Karol Szablak, Wioletta Tomaszewska-Walc, Marzanna
Marianna Wardziejewska, Stanisław Wójtowicz.
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Jarosław Wiktor Dzienis, Piotr Wasilewski
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NIEOBECNI (2)
Małgorzata Marianna Kuliś, Leszek Retel
Przewodnicząca Rady Pani Alicja Iwaniuk przeszła do relacji kolejnego punktu.
Ad. 9c
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Pani Sylwia Wrzesień – Kisielewska przedstawiła projekt
uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji inwestycji pn. „Przebudowa przejść dla pieszych
w rejonie skrzyżowania ulicy Wolności (droga powiatowa nr 4851N) z ulicą Krzywą (droga
powiatowa nr 4814N) w Gołdapi /projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu- zał. nr 9 do protokołu/.
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Pani Sylwia Wrzesień – Kisielewska poinformowała,
że Powiat Gołdapski złożył wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg pn. : „Przebudowa przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulicy Wolności
( droga powiatowa nr 4851N) z ulicą Krzywą ( droga powiatowa nr 4814N) w Gołdapi”.
W dniu 26.07.2021 roku Prezes Rady Ministrów dokonał zatwierdzenia Listy zadań
rekomendowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania
przejść

dla

pieszych,

na

której

ujęte

zostało

zadanie

Powiatu

Gołdapskiego

pn.: „Przebudowa przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulicy Wolności (droga
powiatowa nr 4851N) z ulicą Krzywą ( droga powiatowa nr 4814N) w Gołdapi”. W budżecie
powiatu na rok 2022 zabezpieczy się kwotę w wysokości 249 689,00 zł brutto, co stanowi
wartość całkowitą projektu. W ramach budżetu projektu wyróżnione zostaną następujące
pozycje: - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 199 751,20 zł - wkład własny –
49 937,80 zł. Podpisanie umowy z Wojewodą zaplanowane jest w roku 2021.
Przewodnicząca zapytała czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu.
Pytań nie zgłoszono.
Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie.
Głosowano w sprawie:
przystąpienia do realizacji inwestycji pn. „Przebudowa przejść dla pieszych w rejonie
skrzyżowania ulicy Wolności (droga powiatowa nr 4851N) z ulicą Krzywą (droga powiatowa
nr 4814N) w Gołdapi.
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Wyniki głosowania:
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (11)
Andrzej Ciołek, Józef Dominiuk, Jarosław Wiktor Dzienis, Wacław Grenda, Anna Falińska,
Alicja Anna Iwaniuk, Marek Kuskowski, Grażyna Barbara Senda, Karol Szablak, Wioletta
Tomaszewska-Walc, Marzanna Marianna Wardziejewska, Piotr Wasilewski, Stanisław
Wójtowicz.
NIEOBECNI (2)
Małgorzata Marianna Kuliś, Leszek Retel
Przewodnicząca Rady Pani Alicja Iwaniuk przeszła do relacji kolejnego punktu.
Ad. 9d
Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2021 – 2037 /projekt uchwały
Rady Powiatu w załączeniu- zał. nr 10 do protokołu/.

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że w wieloletniej prognozie
finansowej urealnia się poszczególne wartości zgodnie z uchwałą w sprawie zmian budżetu
w 2021 r. Zaktualizowano dochody i wydatki oraz środki z tytułu dotacji i środków
przeznaczonych na cele bieżące i pozostałe dochody bieżące zgodnie z uchwałą w sprawie
zmian budżetu w 2021 r. W wykazie przedsięwzięć dodano zadanie inwestycyjne
pn. „Przebudowa przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulicy Wolności
(droga powiatowa nr 4851N) z ulicą Krzywą (droga powiatowa nr 4814N) w Gołdapi”.
Szacunkowa całkowita wartość zadania wynosi 249 689,00 zł, dofinansowanie stanowi 80%
kosztów kwalifikowanych – 199 751,20 zł, wkład własny Powiatu Gołdapskiego – 49 937,80
zł. Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania wyznaczono na dzień 30.07.2022 roku.
Deficyt budżetu powiatu po zmianach wynosi 6 131 516,39 zł. Według obecnego stanu
planowany jest do pokrycia przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki
środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat
ubiegłych w kwocie 891 342,59 zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości
5 240 173,80 zł. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8
ustawy o finansach publicznych w wysokości 5 240 173,80 zł stanowią: środki otrzymane
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w 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 4 232 578,42 zł
oraz środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
otrzymane w roku 2020 zaś wydatki zostaną poniesione w 2021 r. w wysokości 1 007 595,38zł.
Zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 są to niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym
budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych
ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach
oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację
programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Wolne środki z lat
poprzednich w kwocie 891 342,59 zł stanowią środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6
ustawy o finansach publicznych. Wieloletnia prognoza finansowa odzwierciedla aktualny stan
budżetu powiatu po dokonanych zmianach: Plan dochodów zwiększa się o kwotę 89 956,28 zł
i po zmianach wynosi 37 713 622,91 zł. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 89 956,28 zł
i po zmianach wynosi 43 845 139,30 zł. Deficyt budżetu wynosi 6 131 516,39 zł. Przychody
wynoszą 6 131 516,39 zł. Rozchody 0,00 zł.
Przewodnicząca zapytała czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu.
Pytań nie zgłoszono.
Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie.
Głosowano w sprawie:
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2021 – 2037.
Wyniki głosowania:
ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (10)
Andrzej Ciołek, Józef Dominiuk, Anna Falińska, Alicja Anna Iwaniuk, Marek Kuskowski,
Grażyna Barbara Senda, Karol Szablak, Wioletta Tomaszewska-Walc, Marzanna Marianna
Wardziejewska, Stanisław Wójtowicz.
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Jarosław Wiktor Dzienis, Wacław Grenda, Piotr Wasilewski,
NIEOBECNI (2)
Małgorzata Marianna Kuliś, Leszek Retel

17

Przewodnicząca Rady Pani Alicja Iwaniuk przeszła do relacji kolejnego punktu.
Ad. 9e
Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian
budżetu powiatu w roku 2021. /projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu- zał. nr 11 do protokołu/.
Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że po stronie dochodów w planie
finansowym Starostwa Powiatowe w Gołdapi w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy”
dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę 4 000 zł, w związku
z otrzymaniem środków z dotacji z Gminy Dubeninki, w celu realizacji powiatowych
przewozów pasażerskich na linii komunikacyjnej Gołdap – Skajzgiry. W rozdziale 71012
„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” dokonuje się zmniejszenia planu finansowego
wydatków o kwotę 22 780,00 zł, w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK
210/2021 z dnia 11 sierpnia 2021 r. W rozdziale 71095 „Pozostała działalność” dokonuje
się zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę 4,00 zł w związku z urealnieniem
wpływów z różnych dochodów. W rozdziale 75019 „Rady powiatów” dokonuje
się zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę 2 398,00 zł w związku z otrzymaniem
środków z odszkodowania. W rozdziale 75045 „Kwalifikacja wojskowa” dokonuje
się zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę 3 840,00 zł w związku z decyzjami
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 204/2021 z dnia 6 sierpnia 2021 r. oraz FK
209/2021 z dnia 10 sierpnia 2021 r. W rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących
dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” dokonuje
się zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę 10 810,00 zł, w związku z uzyskaniem
dochodów z tytułu usuwania pojazdów z dróg publicznych z tytułu kar i odszkodowań
oraz z różnych dochodów. W rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego
dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” dokonuje
się zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę 4 041,93 zł w związku z decyzją
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 186/2021 z dnia 29 lipca 2021 roku. W rozdziale
85322 „Fundusz Pracy” dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę
1 017,00 zł w związku z decyzjami Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Nr DFI.9020.18.17(3).2021 z dnia 21 czerwca 2021 roku oraz Nr DF-I.9020.18.17(4).2021 z dnia 05
lipca 2021 roku. Środki finansowe przyznano na pokrycie kosztów obsługi zadań określonych
w artykule 15zze4 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.). W rozdziale 85324 „Państwowy
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Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” dokonuje się zwiększenia planu finansowego
dochodów o kwotę 17 215,00 zł, w związki z urealnieniem dochodów z tytułu obsługi środków
PFRON. W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” dokonuje się zwiększenia planu
finansowego dochodów o kwotę 33 219,00 zł, w związku z otrzymaniem środków z tytułu
rozwiązania umowy w ramach projektu „Własna firma w EGO”. Zespół

Placówek

Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi w rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze” dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę 1 621,35 zł
w związku z otrzymaniem od ubezpieczyciela środków na pokrycie kosztów związanych
z zaistniałą szkodą (uszkodzenie bramek, uszkodzenie szyby w drzwiach). Powiatowy Urząd
Pracy w Gołdapi w rozdziale 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy” dokonuje się zwiększenia
planu finansowego dochodów o kwotę 478,00 zł w związku z otrzymaną refundacją z Zespołu
Szkół Zawodowych w Gołdapi, wynikającej ze zrealizowanego stażu w ramach projektu
„Lepszy Start”. Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi w rozdziale 60014 „ Drogi publiczne
powiatowe” dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę 34 092,00 zł w związku
z uzyskaniem dochodu z tytułu likwidacji majątku ruchomego oraz sprzedaży drewna
opałowego. Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 89 956,28 zł.
Natomiast po stronie dochodów w planie finansowym Starostwa Powiatowe w Gołdapi
w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” dokonuje się zmniejszenia planu
finansowego wydatków o kwotę 22 780,00 zł, w związku z decyzją Wojewody WarmińskoMazurskiego FK 210/2021 z dnia 11 sierpnia 2021 r. W rozdziale 75020 „Starostwo
Powiatowe” dokonuje się zmniejszenia planu finansowego wydatków o kwotę 40 000,00 zł,
w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w rozdziale 85403 na przeprowadzenie
remontu dachu ZPEW. W rozdziale 75045 „Kwalifikacja wojskowa” dokonuje się zwiększenia
planu finansowego wydatków o kwotę 3 840,00 zł, w związku z koniecznością zwiększenia
środków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeprowadzenia tegorocznej kwalifikacji
wojskowej oraz z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 209/2021 z dnia
10 sierpnia 2021 roku. W rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zgodnie
z postanowieniami Zarządu Powiatu rozwiązuje się: rezerwę ogólną w kwocie 28 000,00
w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na remont dachu na budynku
Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych,

rezerwę celową z przeznaczeniem

na wydatki jednostek oświatowych tj. odprawę emerytalną i nagrodę jubileuszową w kwocie
21 206,00 zł. Po zmianach rezerwa ogólna wynosi 0,00 zł, rezerwa celowa – 139 778,00 zł,
z tego: z przeznaczeniem na wydatki jednostek oświatowych, których szczegółowy podział
na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu
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jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 75 778,00 zł, na realizację zadań z zakresu
zarządzania kryzysowego w kwocie 64 000,00 zł. W rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe
specjalne” dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 1 400,00 zł
w związku z konicznością zabezpieczenia środków na prowadzenie zajęć wspomagających,
utrwalenie wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się zwiększenia planu finansowego
wydatków o kwotę 58 677,22 zł, celem zabezpieczenia wydatków w jednostkach oświatowych.
W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” dokonuje się zwiększenia
planu finansowego wydatków o kwotę 68 000,00 zł, w celu zabezpieczenia środków
przewidzianych na

przeprowadzenie remontu dachu Zespołu Placówek Edukacyjno-

Wychowawczych w Gołdapi. Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi
w rozdziałach 80102 „Szkoły podstawowe specjalne”, 80134 „Szkoły zawodowe specjalne”
80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych
formach wychowania przedszkolnego” dokonuje się przesunięcia planu wydatków w ramach
posiadanych środków finansowych co umożliwi prawidłową realizację zadań. W rozdziale
80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów
edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” dokonuje się zwiększenia planu finansowego
wydatków o kwotę 4 041,93 zł w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
Nr FK 204/2021 z dnia 6 sierpnia 2021 roku. W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze” dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 1 394,35 zł
w związku z przeznaczeniem środków na naprawę bramek i wymianę szyby. W rozdziale
85410 „Internaty i bursy szkolne” dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków
o kwotę 227,00 zł na pokrycie kosztów szkolenia pracowników. Powiatowy Urząd Pracy
w Gołdapi w rozdziale 85333 ,,Powiatowe urzędy pracy” dokonuje się zwiększenia planu
finansowego wydatków o kwotę per saldo 1 495,00 zł w związku z decyzjami Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii Nr DF-I.9020.18.17(3).2021 z dnia 21 czerwca 2021 roku
oraz Nr DF-I.9020.18.17(4).2021 z dnia 05 lipca 2021 roku. Środki finansowe przyznano
na pokrycie kosztów obsługi zadań określonych w artykule 15zze4 ustawy o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842,
z późn. zm.). Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi w rozdziale 60014 „Drogi publiczne
powiatowe” dokonuje się zmniejszenia planu finansowego wydatków o kwotę 78 707,93 zł,
w związku z urealnieniem kosztów inwestycji. Ponadto wprowadza się zadania inwestycyjne:
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Przebudowa drogi powiatowej nr 4816N - ul. Lipowa w Gołdapi ( PFU) 30 000,00 zł;
Przebudowa drogi powiatowej nr 4820N - ul. 1- go Maja w Gołdap ( PFU) 30 000,00 zł
Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna

w

Gołdapi

w

rozdziale

85406

„Poradnie

psychologiczne, w tym poradnie specjalistyczne” dokonuje się zwiększenia planu finansowego
wydatków o kwotę 12 506,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków
na wypłatę nagrody jubileuszowej pracownikowi pedagogicznemu. Przesunięcia środków
w ramach posiadanego planu umożliwią zabezpieczenie środków na wykonanie prac
elektrycznych wynikających z zaleceń przeglądu instalacji elektrycznych i ochronnych . Zespół
Szkół Zawodowych w Gołdapi w rozdziale 80115 „Technika” dokonuje się zwiększenia planu
finansowego wydatków o kwotę per saldo 118 742,01 zł w związku z niewystarczającymi
środkami finansowymi na zrealizowanie zadania z zakresu prowadzonego postępowania
zamówień publicznych pt. „Modernizacja budynków oświatowych Zespołu Szkół
Zawodowych w Gołdapi” oraz na zabezpieczenie kosztów realizacji zajęć wspomagających
uczniów, którzy wrócili do nauki stacjonarnej po okresie nauki zdalnej. W rozdziale 80117
„Branżowe szkoły I i II stopnia” dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków
o kwotę 3 232,00 zł w ramach realizacji zajęć wspomagających uczniów, którzy powrócili
do nauki stacjonarnej po okresie nauki zdalnej oraz w ramach projektu „Lepszy Start”.
W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się przesunięcia planu wydatków
w ramach posiadanych środków finansowych, co umożliwi prawidłową realizację zadań.
Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Gołdapi w

rozdziale 80120 „Licea

Ogólnokształcące” dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 7 094,70
zł, w związku z wynagrodzeniami dla nauczycieli wraz z pochodnymi ZUS w ramach zajęć
wspomagających dla uczniów szkoły w okresie wrzesień-grudzień 2021 roku. W rozdziale
80195 „Pozostała działalność” dokonuje się

przesunięcia

planu wydatków w ramach

posiadanych środków finansowych, co umożliwi prawidłową realizację zadań. Plan wydatków
budżetu powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 89 956,28 zł. Plan dochodów zwiększa
się o kwotę 89 956,28 zł i po zmianach wynosi 37 713 622,91 zł. Plan wydatków zwiększa
się o kwotę 89 956,28 zł i po zmianach wynosi 43 845 139,30 zł. Deficyt budżetu wynosi
6 131 516,39 zł. Przychody wynoszą 6 131 516,39 zł. Rozchody 0,00 zł.
Przewodnicząca zapytała czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu.
Pytań nie zgłoszono.
Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie.
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Głosowano w sprawie:
zmian budżetu powiatu w roku 2021.
Wyniki głosowania:
ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (10)
Andrzej Ciołek, Józef Dominiuk, Anna Falińska, Alicja Anna Iwaniuk, Marek Kuskowski,
Grażyna Barbara Senda, Karol Szablak, Wioletta Tomaszewska-Walc, Marzanna Marianna
Wardziejewska, Stanisław Wójtowicz.
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Jarosław Wiktor Dzienis, Wacław Grenda, Piotr Wasilewski,
NIEOBECNI (2)
Małgorzata Marianna Kuliś, Leszek Retel
Przewodnicząca Rady Pani Alicja Iwaniuk przeszła do relacji kolejnego punktu.
Ad. 9f
Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Alicja Iwaniuk przedstawiła projekt uchwały w sprawie
odwołania Zarządu Powiatu w Gołdapi w sprawie z powodu nieudzielenia wotum zaufania.
/projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu- zał. nr 12 do protokołu/.

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Alicja Iwaniuk poinformowała, że zgodnie z art. 30a ust.
10 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020r., poz. 920)
nieudzielenie przez radę powiatu wotum zaufania zarządowi powiatu jest równoznaczne ze
złożeniem wniosku o odwołanie zarządu. Rada powiatu rozpoznaje sprawę odwołania zarządu
w związku z nieudzieleniem wotum zaufania na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie
14 dni od podjęcia uchwały w sprawie nieudzielenia zarządowi wotum zaufania.
Przewodnicząca zapytała czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu.
Pytań nie zgłoszono.
Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie.
Głosowano w sprawie:
odwołania Zarządu Powiatu w Gołdapi w sprawie z powodu nieudzielenia wotum zaufania.
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Wyniki głosowania:
ZA: 6, PRZECIW: 6, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (6)
Józef Dominiuk, Jarosław Wiktor Dzienis, Anna Falińska, Wacław Grenda, Alicja Anna
Iwaniuk, Piotr Wasilewski,
PRZECIW (6)
Andrzej Ciołek, Marek Kuskowski, Grażyna Barbara Senda, Karol Szablak, Marzanna
Marianna Wardziejewska, Stanisław Wójtowicz.
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Wioletta Tomaszewska-Walc,
NIEOBECNI (2)
Małgorzata Marianna Kuliś, Leszek Retel
Przewodnicząca Rady Pani Alicja Iwaniuk poinformowała, że powyższa uchwała nie została
podjęta, ze względu nieuzyskanie kwalifikowalnej większości głosów. Przewodnicząca Rady
Pani Alicja Iwaniuk przeszła do relacji kolejnego punktu.
Ad. 9g
Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Alicja Iwaniuk przedstawiła projekt uchwały w sprawie
przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Rady Powiatu w Gołdapi. /projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu- zał. nr 13 do protokołu/.
Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Alicja Iwaniuk poinformowała, że przyjmuje
się rezygnację Pana Karola Szablaka z funkcji Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji Rady Powiatu w Gołdapi. Dnia 25 sierpnia br. do Przewodniczącej Rady Powiatu
w Gołdapi wpłynęła pisemna rezygnacja z funkcji przewodniczącego Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Gołdapi radnego Karola Szablaka. Biorąc pod uwagę
powyższe zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.
Przewodnicząca zapytała czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu.
Pytań nie zgłoszono.
Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie.
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Głosowano w sprawie:
przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Rady Powiatu w Gołdapi.
Wyniki głosowania:
ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 5, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (8)
Andrzej Ciołek, Wacław Grenda, Alicja Anna Iwaniuk, Marek Kuskowski, Grażyna Barbara
Senda, Karol Szablak, Wioletta Tomaszewska-Walc, Marzanna Marianna Wardziejewska,
WSTRZYMUJĘ SIĘ (5)
Józef Dominiuk, Jarosław Wiktor Dzienis, Anna Falińska, , Piotr Wasilewski, Stanisław
Wójtowicz.
NIEOBECNI (2)
Małgorzata Marianna Kuliś, Leszek Retel
Przewodnicząca Rady Pani Alicja Iwaniuk przeszła do relacji kolejnego punktu.
Ad. 9h
Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Alicja Iwaniuk przedstawiła projekt uchwały w sprawie
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu
w Gołdapi. /projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu- zał. nr 14 do protokołu/.
Radny Pan Marek Kuskowski złożył formalny wniosek o ogłoszenie 5 minut przerwy wobec
brzmienia statutu Powiatu Gołdapskiego, który w §51, ust. 1 brzmi „Członkowie komisji
wybierają spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego”.
Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Alicja Iwaniuk ogłosiła 5 minut przerwy.
Po przerwie Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Alicja Iwaniuk przekazała głoś Radnemu Panu
Markowi Kuskowskiemu.
Radny Pan Jarosław Dzienis opuścił sale obrad o godz. 14.13
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Radny Pan Marek Kuskowski poinformował, że na posiedzeniu zwołanym ad-hoc w przerwie
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji dokonała wyboru nowego przewodniczącego. Radny
zarekomendował na stanowisko przewodniczącego komisji Radną Panią Wiolettę
Tomaszewską – Walc. Radna jest osobą doświadczoną w pracach komisji, predysponowaną
i posiadającą szereg cech, zalet, które pozwalają właściwie prowadzić Komisję Skarg,
Wniosków i Petycji Rady Powiatu. Jednocześnie w projekcie uchwały zgłoszono wniosek
formalny o dokonanie zmiany w §2 w punkcie 1 wpisać imię i nazwisko Radnej Pani Wioletty
Tomaszewskiej – Walc.
Radny Pan Marek Kuskowski przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę
w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Gołdapi. Radny Pan
Marek Kuskowski poinformowała, że Rada Powiatu w Gołdapi uchwala, co następuje:
§ 1 Wybiera się Radną Wiolettę Tomaszewską – Walc na przewodniczącego Komisji Skarg
Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Gołdapi. § 2 W uchwale Nr II/10/2018 Rady Powiatu
w Gołdapi z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
i § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1 Powołuje się Komisję Skarg, Wniosków i Petycji w składzie:
1. Wioletta Tomaszewska-Walc – przewodniczący 2. Marek Kuskowski – z-ca
przewodniczącego 3. Karol Szablak – członek. Szczegółowy zakres i przedmiot działania
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji określa Statut Powiatu Gołdapskiego.” § 3 Uchwała
wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w BIP Starostwa Powiatowego
w Gołdapi.
Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie.
Głosowano w sprawie:
ustalenia składu osobowego Komisji.
Wyniki głosowania:
ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4
Wyniki imienne:
ZA (8)
Andrzej Ciołek, Alicja Anna Iwaniuk, Marek Kuskowski, Grażyna Barbara Senda, Karol
Szablak, Wioletta Tomaszewska-Walc, Marzanna Marianna Wardziejewska, Stanisław
Wójtowicz
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
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Józef Dominiuk, Anna Falińska, Wacław Grenda,
NIEOBECNI (4)
Jarosław Wiktor Dzienis, Małgorzata Marianna Kuliś, Leszek Retel, Piotr Wasilewski
Przewodnicząca zapytała czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu.
Pytań nie zgłoszono.
Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie.
Głosowano w sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu
w Gołdapi.
Wyniki głosowania:
ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4
Wyniki imienne:
ZA (8)
Andrzej Ciołek, Anna Falińska, Alicja Anna Iwaniuk, Marek Kuskowski, Karol Szablak,
Wioletta Tomaszewska-Walc, Marzanna Marianna Wardziejewska, Stanisław Wójtowicz
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Grażyna Barbara Senda, Józef Dominiuk, Wacław Grenda,
NIEOBECNI (4)
Jarosław Wiktor Dzienis, Małgorzata Marianna Kuliś, Leszek Retel, Piotr Wasilewski
Przewodnicząca Rady Pani Alicja Iwaniuk przeszła do relacji kolejnego punktu.
Ad. 10
Interpelacje Radnych nie zgłoszono.
Ad. 11
Zapytania Radnych nie zgłoszono .
Ad. 12
Radny Pan Marek Kuskowski poinformował, że podczas posiedzenia Komisji Stałej analizował
problem i wniosek skierowany za pośrednictwem Starosty Gołdapskiego do Zarządu Dróg
26

Powiatowych. Wniosek dotyczy skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Wileńską. Układ
komunikacyjny tych ulic jest problematyczny. Chodnik po lewej stronie ulicy Warszawskiej
w stronę ulicy Wileńskiej jest bardzo wąski, podobnie po prawej stronie. Sprawa dotyczy
przejścia dla pieszych, które znajduje się ok. 10 m w głąb od linii od skrzyżowania. Ogrodzenia
i zieleń urządzona w tym skrzyżowaniu uniemożliwia całkowitą widoczność osobom
poruszającym się po chodniku. Jest to ścieżka pieszo – rowerowa. Szczególnie w okresie letnim
jest szczególnie wzmożony ruch. Radny dwukrotnie był świadkiem niebezpiecznych sytuacji
na tym skrzyżowaniu. Należałoby wykonać zabezpieczenia bądź przenieść przejście
dla pieszych tak, aby kierowcy mieli obowiązek zwolnić przed samą linią przecięcia.
Radny Pan Józef Dominiuk opuścił sale obrad o godz. 14.25
Ad. 13
Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje i wnioski Radnych nie zgłoszono.
Ad. 14
Starosta Gołdapski Pani Marzanna Wardziejewska odniosła się do wniosku Komisji Stałej
dotyczącego możliwości uruchomienia linii autobusowej Banie Mazurskie – Gołdap
dla uczniów. Starania zostały podjęte. Zwrócono się do firmy PKS Nova oraz do prywatnej
firmy, która już obsługiwała tą trasę. Linia została usunięta w skutek pandemii
oraz nie kursowała w okresie wakacyjnym. Starosta Gołdapski Pani Marzanna Wardziejewska
poinformowała również, że zwrócono się także z prośbą do Dyrektorów szkół średnich
w Gołdapi o sprecyzowane informacje dot. ilości młodzieży dojeżdżającej z Gminy Banie
Mazurskie. Starosta Gołdapski Pani Marzanna Wardziejewska dodała, że na dzień dzisiejszy
tak prezentuje się sprawa tego wniosku.
Ad. 15
Radny Pan Karol Szablak podziękował wszystkim Radnym za drogę Widgóra – Żabin.
Przekazał podziękowania od mieszkańców oraz Radnego Pana Pawła Dejnak.
Ad. 16
Wolne wniosków nie zgłoszono.
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Ad. 17
Głosu wolnego nie zgłoszono.
Ad. 18
Przewodnicząca Rady Pani Alicja Iwaniuk podziękowała Radnym za pracę. Zamknęła obrady
XL (40) Sesji Rady Powiatu.
Na tym protokół zakończono.
Protokół składa się z 28 stron kolejno ponumerowanych.

Przewodnicząca Rady
Powiatu w Gołdapi
Alicja Anna Iwaniuk

Protokołowała: Monika Bruszewska, 26.08.2021 r.
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