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Protokół z XXXIV (34) posiedzenia 

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

Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej 

w dniu 25 maja 2021 roku 

 

godz. 1400-1449 

W posiedzeniu wzięło udział 7 Radnych. 

Obecni: 

1. Andrzej Ciołek  

2. Anna Falińska 

3. Alicja Anna Iwaniuk 

4. Marek Kuskowski  

5. Grażyna Barbara Senda - udział w posiedzeniu zdalnym 

6. Marzanna Marianna Wardziejewska 

7. Stanisław Wójtowicz 

8. Karol Szablak 

 

Ad. 1 

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

Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej Pan Marek Kuskowski 

otworzył XXXIV (34) posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji 

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

stwierdził quorum (7 radnych obecnych) pozwalające na podejmowanie prawomocnych 

decyzji /lista obecności w załączeni- zał. nr 1 do protokołu/. 

 

Ad. 2 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski otworzył posiedzenie z proponowanym 

porządkiem  obrad /porządek obrad w załączeniu- zał. nr 2 do protokołu/  

 

Uwag do proponowanego porządku nie zgłoszono.   

 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie.  

 

Komisja porządek posiedzenia przyjęła jednogłośnie.  
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Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski przekazał głoś Pani Staroście Marzannie 

Wardziejewskiej. 

 

Starosta Gołdapski Pani Marzanna Marianna Wardziejewska przeczytała list gratulacyjny 

skierowany do Przewodniczącej Rady powiatu Pani Alicji Annie Iwaniuk od 

Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Wojciecha Hołdyńskiego.    

 

Ad. 3 

Wiceprezes Zarządu GoldMedica Sp. z o.o. Pan Tadeusz Myśliwiec przedstawił informację  

w sprawie funkcjonowania GoldMedica Sp. z o.o. oraz uruchomienia nowych oddziałów. 

 

Wiceprezes Zarządu GoldMedica Sp. z o.o. Pan Tadeusz Myśliwiec poinformował, że istnieje 

problem zabezpieczenia dyżurów na oddziale pediatrycznym z powodu braków w kadrze 

lekarzy i pielęgniarek. Podobna sytuacja jest w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej  

oraz Zespole Ratownictwa Medycznego w obsadach lekarskich. Te trudności pojawiają  

się w każdej komórce organizacyjnej. Trudności pojawiają się także z uruchomieniem 

nowych oddziałów. Zostanie uruchomiony oddział Rehabilitacji Pulmonologicznej  

oraz Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z mocą finansowania od 1 czerwca. Umowy, które 

powinny obowiązywać od 1 maja zostały dostarczone w formie papierowej w dniu 13 maja, 

natomiast w dniu 16 maja na portalu został uruchomiony numer umowy. Wynika  

to z przyczyn niezależnych od  Zarządu GoldMedica Sp. z o.o.. W tym okresie nałożyły  

się także sprawy związane z połączeniem się z Zakładem Pielęgnacyjno – Opiekuńczym. 

Połączenie wiązało się z przygotowaniem wielu umów, aneksów do umów, cesjami umów. 

Wiceprezes Zarządu GoldMedica Sp. z o.o. Pan Tadeusz Myśliwiec poinformował,  

że ustawodawca w rozporządzeniu o świadczeniach gwarantowanych z zakresu rehabilitacji 

pulmonologicznej określił tzw. warunki przyjęcia do oddziału rehabilitacji stacjonarnej, 

skierowanie na rehabilitację pulmonologiczną może być wystawiane przez: lekarza oddziału 

pulmonologicznego, gruźlicy, chorób płuc, chirurgii klatki piersiowej, kardiologii, 

laryngologii, chorób wewnętrznych, alergologii, onkologii oraz poradni gruźlicy i chorób 

płuc. Pierwsze zapisy do oddziału pojawiły się na skierowaniach od lekarzy rodzinnych 

natomiast lekarze rodzinny nie posiadają uprawnień do ich wystawiania. W związku  

z tym do wszystkich ościennych placówek, poradni została wysłana informacja dotycząca 

wytycznych sporządzonych na podstawie oceny Agencji Oceny Technologii Medycznej  

i Taryfikacji Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej. Wiadomość zawierała także ważne 
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informacje dotyczące dokumentów, które powinny zostać dostarczone wraz z skierowaniem 

przed przyjęciem na oddział, są to miedzy innymi: - określenie w skierowaniu przez lekarza 

kierującego wskazania celu skierowania, - określenie chorób przebytych i współistniejących  

i innych czynników, które mogłyby być przeciwskazaniem do przyjmowania pacjenta,  

- w skierowaniu obowiązuje opis z zakresu przyjmowanych leków oraz innych ograniczeń 

wynikających ze zdrowia pacjenta istotnych w procesie rehabilitacji pacjenta wraz z kodami 

jednostek chorobowych według klasyfikacji ICD 10, - do skierowań muszą być dołączone 

badania, które wynikają z procesu wcześniejszego leczenia i stanu zdrowotnego. Wiceprezes 

Zarządu GoldMedica Sp. z o.o. Pan Tadeusz Myśliwiec poinformował, że został 

skompletowany personel oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej. Natomiast przesunie  

się termin uruchomienia oddziału ponieważ prace budowlane, które są w budynku Zakładu 

Pielęgnacyjno – Opiekuńczego zostaną przedłużone o około 2 tygodnie. Wiceprezes Zarządu 

GoldMedica Sp. z o.o. Pan Tadeusz Myśliwiec podkreślił, że na rynku medycznym  

jest co raz trudniej o skompletowanie zespołu medycznego.  

 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionej informacji? 

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski poprosił o przedstawienie rozwiązań 

zaistniałych problemów związanych z brakiem personelu.  

 

Wiceprezes Zarządu GoldMedica Sp. z o.o. Pan Tadeusz Myśliwiec odpowiedział,  

że na Oddziale Pediatrycznym odbyła się rozmowa z dr Kierus z Białegostoku, która 

poinformowała, że prawdopodobnie jeden z lekarzy jest zainteresowany współpracą z tym 

oddziałem. Doktor, który złożył wypowiedzenie przez najbliższe miesiące będzie 

zabezpieczał pełnienie dyżurów. W sytuacji Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej  

(NPL) istnieje tzw. Dopust Boży, czyli możliwość zastępstw w razie pilnych potrzeb.  

W związku z pozytywną współpracą z Panią Prezes z Olecka, została przyjęła propozycja 

zastępstwa w ostatnim czasie, m.in. podczas weekendu majowego. Natomiast nie jest  

to rozwiązanie długotrwałe, większość pacjentów, którzy są zmuszeni skorzystać z Nocnej  

i Świątecznej Opieki Zdrowotnej są mocno niezadowoleni. Wiceprezes Zarządu GoldMedica 

Sp. z o.o. Pan Tadeusz Myśliwiec odniósł się do słów Starosty Gołdapskiego Pani Marianny 

Marzanny Wardziejewskej o możliwość podniesienia wynagrodzenia. Wiceprezes Zarządu 

GoldMedica Sp. z o.o. Pan Tadeusz Myśliwiec przedstawił sytuację NPL w Gołdapi, która 

wygląda następująco: ryczał miesięczny wynosi 52 000 zł. Od tej kwoty należy odjąć pracę 
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zatrudnionych pielęgniarek 24 000. Pozostałą kwotę należy podzielić przez 524 godziny 

dyżurowe w miesiącu co daję kwotę 57 zł/h. Na chwilę obecną nie ma możliwości 

podniesienia stawki godzinowej lekarzy.  W sytuacji Ratownictwa Medycznego problem 

pojawił się miesiąc temu. Ratownictwo Medyczne obsługuje co 48 godzin trzech lekarzy. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski zapytał czy Oddział Rehabilitacji 

Pulmonologicznej został uruchomiony? 

 

Wiceprezes Zarządu GoldMedica Sp. z o.o. Pan Tadeusz Myśliwiec, że Zarząd jest na etapie 

kompletowania pełnego zabezpieczenia.  

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski zapytał czy istnieją jakieś problemy 

formalne i czy przy pełnej obsadzie kadrowej jest możliwość szybkiego otwarcia Oddziału? 

 

Wiceprezes Zarządu GoldMedica Sp. z o.o. Pan Tadeusz Myśliwiec wyjaśnił istniejący 

problem w sprawie udzielania pomocy w razie nagłego pogorszenia się stanu zdrowia 

pacjenta. Ustawodawca określił, że dopuszczalna jest konsultacja lekarza na wezwanie 

pielęgniarki. W systemie transportu medycznego miedzy szpitalnego jest dostępny transport 

finansowany ze środków NFZ tylko z ratownikiem medycznym, bez lekarza. W przypadku 

pojawienia się złego stanu zdrowia pacjenta pojawia się problem, ponieważ należałoby 

zabezpieczyć transport pacjenta z lekarzem.  Wiceprezes Zarządu GoldMedica Sp. z o.o. Pan 

Tadeusz Myśliwiec poinformował, że w dniu dzisiejszym odbył rozmowę z Panią Jasiak  

z oddziału NFZ w sprawie pomocy rozwiązania tego problem. Istnieje możliwość 

skorzystania z transportu prywatnego, natomiast czas jego oczekiwania może być długi.  

 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

 

Komisja zapoznała się z informacją w sprawie funkcjonowania GoldMedica Sp. z o.o. 

oraz uruchomienia nowych oddziałów. 

 

Ad. 4a  

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska 

przedstawiła projekt zmieniającej uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań  

i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
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przeznaczonych na zadania w 2021 roku /projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu - zał. nr 3 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 Rady Powiatu należy określanie zadań z zakresu rehabilitacji 

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

na ich realizację. Pismem z dnia 11.05.2021r. znak AF-722-1/AL/21 Powiatowy Urząd Pracy 

w Gołdapi poinformował, iż w związku z wpłynięciem ustnej deklaracji od pracodawcy  

o potrzebie dofinansowania dodatkowych kosztów związanych z adaptacją lub nabyciem 

urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy, prosi o przesunięcie 

środków w kwocie 5 000, 00zł z zadania dotyczącego finansowania usług lub instrumentów 

rynku pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, zarejestrowanych jako poszukujące 

pracy niepozostające w zatrudnieniu na zadanie dotyczące zwrotu kosztów adaptacji  

lub nabycia urządzeń ułatwiających wykonywanie pracy zatrudnionej osobie 

niepełnosprawnej. Po analizie zgłaszanych potrzeb oraz pozytywnej opinii Powiatowej 

Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przesunięcie środków finansowych PFRON  

na powyższe zadanie jest uzasadnione oraz wynika z racjonalnego gospodarowania środkami 

PFRON. Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

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

 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia 

zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2021 roku. 

 

Ad. 4b 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu  

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

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



6 

 

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 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych 

na cele bieżące i pozostałe dochody bieżące zgodnie z uchwałą w sprawie zmian budżetu  

w 2021 r. W wieloletniej prognozie finansowej oraz w przedsięwzięciach dokonuje się zmian  

limitów na zadania inwestycyjne w związku z uzyskaną informacją dotyczącą braku 

pozyskania środków z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację inwestycji drogowych. 

W związku z powyższym w 2021 r nie jest możliwa realizacja zadań inwestycyjnych  

pn.: Remont drogi powiatowej nr 1772N na odcinku Lisy – Mieczkówka – o wartości 

1 812 406,28 zł, z czego 906 203,14 zł miało stanowić dotację z Funduszu Dróg 

Samorządowych; Remont drogi powiatowej nr 1790N na odcinku Rudzie – Kowalki  

- o wartości 2 446 620,02 zł, z czego 1 222 310,01 zł miało stanowić dotację z Funduszu Dróg 

Samorządowych. W Wieloletniej Prognozie Finansowej w wydatkach majątkowych zgodnie  

z uchwałą budżetowej proponuje się: zmianę zadania inwestycyjnego ujętego w wykazie 

przedsięwzięć „Remont drogi powiatowej nr 1815N w miejscowości Widgiry” na zadanie 

jednoroczne pn.: „ Remont drogi powiatowej nr 1815N od miejscowości Widgiry w kierunku 

miejscowości Żabin o długości 3,2 km”. Zmiana dotyczy wydłużenia odcinka drogi objętego 

pracami drogowymi.  Zgodnie z kosztorysem inwestorskim, zakłada się wykonanie nakładki 

bitumicznej o szerokości 4,5 m na odcinku 3,2 km. Dodatkowo wyremontowany zostanie 

rejon skrzyżowania w kierunku miejscowości Radkiejmy. Całkowita zaplanowana wartość 

realizacji zadania jest szacowana na kwotę 1 427 451,00 zł. Jako źródło pokrycia wydatków 

proponuje się przeznaczyć środki pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  

w kwocie 1 425 451,00 zł oraz dochody własne powiatu w wysokości 2 000,00 zł.  

W obecnym wykazie przedsięwzięć zadania ze względów technicznych nie pozwalających  

na ich usunięcie wykazano w kwotach 0,00 zł. W kolejnej uchwale zmieniającej WPF zostaną 

one trwale usunięte. Deficyt budżetu powiatu po zmianach wynosi  6 046 501,64 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 806 327,84zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych 

w wysokości 5 240 173,80 zł. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa  

w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5 240 173,80 zł stanowią: 

środki otrzymane w 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 

4 232 578,42 zł oraz środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 - środki pochodzące z budżetu  
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Unii Europejskiej otrzymane w roku 2020 zaś wydatki zostaną poniesione w 2021 r.  

w wysokości 1 007 595,38 zł. 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  806 327,84  zł stanowią środki,  

o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Wieloletnia prognoza 

finansowa odzwierciedla aktualny stan budżetu powiatu po dokonanych zmianach.  

Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 2 295 529,14 zł i po zmianach wynosi  

37 421 050,97 zł. Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 3 018 227,92 zł i po zmianach 

wynosi 43 467 552,61 zł. Deficyt budżetu wynosi 6 046 501,64 zł. Przychody wynoszą 

6 046 501,64 zł. Rozchody 0,00 zł. 

 

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

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski zapytał o załącznik Wykaz Przedsięwzięć  

do WPF. Dodał, że załącznik nie został zaktualizowany, ponieważ nie ma w nim zawartych 

informacji o nowej inwestycji remontu drogi powiatowej od miejscowości Widgiry  

w kierunku miejscowości Żabin. Natomiast pozostałe inwestycje są zerowe.  

 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz odpowiedziała, że zmiana w Wykazie 

Przedsięwzięć dotyczyła usunięcia trzech inwestycji. W tym wykazie ujmowane są jedynie 

inwestycje, które są realizowane na przestrzeni kilku lat. Decyzja o realizacji trzech dróg, 

które znajdowały się w Wykazie Przedsięwzięć zostały podjęte w ubiegłym roku, stąd 

znalazły się w tym wykazie i miały być realizowane w latach 2020 – 2021. Remont drogi 

powiatowej od miejscowości Widgiry w kierunku miejscowości Żabin jest inwestycją 

jednoroczną. W związku z powyższym nie ma obowiązku wpisania tej inwestycji w Wykazie 

Przedsięwzięć, a wręcz jest to niemożliwe. Pozostałe inwestycje w Wykazie Przedsięwzięć  

są zerowe, ze względów technicznych nie ma możliwości usunięcia tych trzech inwestycji, 

ponieważ zawierają dane sprzed zmiany. Po ustaleniach z Regionalną  Izbą Obrachunkową  

są zalecenia aby pozostawić w tej formie i usunąć przy następnej zmianie Wieloletniej 

Prognozie Finansowej.  
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Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski zapytał o inwestycję remontu drogi 

powiatowej  od miejscowości Widgiry w kierunku miejscowości Żabin czy remont będzie 

polegał na położeniu tylko nakładki bitumicznej? 

 

Starosta Gołdapski Pani Marzanna Marianna Wardziejewska odpowiedziała, że był 

zaplanowany remont drogi w miejscowości Widgiry, który obejmowałby tylko 800m. Nowa 

inwestycja zostanie zrobiona tą samą technologią, czyli wykonaniem nakładki bitumicznej.  

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski zapytał o pobocza drogi. W jaki sposób będą 

wykonywane prace porządkowe takie jak wykaszanie poboczy? 

 

Starosta Gołdapski Pani Marzanna Marianna Wardziejewska wraz z Wicestarostą 

Gołdapskim Panem Andrzejem Ciołkiem potwierdzili, że odbędzie się w zakresie Powiatu po 

inwestycji.  

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski zapytał o termin tej inwestycji? 

 

Starosta Gołdapski Pani Marzanna Marianna Wardziejewska odpowiedziała, że inwestycja 

jest planowana na jesień bieżącego roku.  

 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że Zarząd Dróg Powiatowych we 

wniosku szczegółowo przestawił trzy odcinki remontu drogi. Zostaną zastosowane różne 

technologie robót drogowych. Pierwszy odcinek 130 m – zostanie wykonana warstwa 

wyrównawcza o średniej grubości 4 cm i  warstwa ścieralna także o grubości 4 cm. Drugi 

odcinek 590 m - zostanie wykonana warstwa wyrównawcza o średniej grubości 10 cm i  4 cm 

oraz warstwa ścieralna o grubości 4 cm. Na tym odcinku w tej samej technologii zostanie 

wykonane skrzyżowanie do miejscowości Ratkiejmy. Dodatkowo planowane jest wykonanie 

poboczy o szerokości 1m i średniej grubości 10 cm. Trzeci odcinek o długości 2 km 480 m  

– zostanie wykonanie wyprofilowanie odcinka nawierzchni żwirowej, ułożenie warstwy 

wyrównawczej o średniej grubości 4 cm oraz warstwa ścieralna także o grubości  

4 cm. Dodatkowo zakłada się wykonanie pobocza o grubości 10 cm z kruszywa łamanego.  

 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 
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Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2021–2037. 

 

Ad. 4c 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu  

w sprawie zmian budżetu Powiatu Gołdapskiego w roku 2021 rok / projekt uchwały Rady Powiatu  

w załączeniu – zał. nr 5 do protokołu/. 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że dochody Starostwa 

Powiatowego w Gołdapi 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” 

dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 10 297,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody 

Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 28/2021 z dnia 15 marca 2021 r. Środki przeznaczone  

są na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r. W rozdziale 

85203„Ośrodki wsparcia” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 181 387,00 zł 

zgodnie z decyzją Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Środki przeznaczone  

są na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem sieci domów dla matek z małoletnimi 

dziećmi i kobiet w ciąży, zgodnie z art.19 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369 ) oraz działaniem 1.4 Programu kompleksowego 

wsparcia dla rodzin „Za życiem”. W rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” dokonuje  

się zwiększenia planu dochodów o kwotę 4 000,00 zł zgodnie z decyzjami Ministra Rozwoju, 

Pracy i Technologii Nr DF-I.9020.18.17.2021, DF-I.9020.17.16.2021 z dnia 04 marca 2021 r. 

oraz DF-I.9020.18.17(1).2021 z dnia 8 kwietnia 2021 r. 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 85508 „Rodziny zastępcze” dokonuje się zwiększenia  

planu finansowego o kwotę 80 076,00 zł w związku ze wzrostem świadczeń przysługujących 

rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz w związku ze zmianą 

wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej. W rozdziale 85510 „Działalność placówek 

opiekuńczo -wychowawczych” dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę 

36 486,00 zł w związku ze zmianą kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówce 

opiekuńczo -wychowawczej oraz umieszczeniem dwójki dzieci z powiatu tczewskiego  

w tej placówce. Zespół Placówek Edukacyjno- Wychowawczych w Gołdapi w rozdziale 
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80102 „ Szkoły podstawowe specjalne”  dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę 

1 560,00 zł  w związku z przyznaniem dofinansowania projektu pn. „Matematyka jest cool” 

przez zarząd fundacji mBanku. Środki zostaną przeznaczone na dodatkowe zajęcia dla 

uczniów  i zakup materiałów na nagrody. Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi w rozdziale 

60014 „Drogi publiczne powiatowe”  dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę 

9 265,00 zł  w związku z rozliczeniem zwrotu należności z tytułu nadpłaconego w 2020 roku 

wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia oraz wpływów z kar i odszkodowań  

od ubezpieczyciela. Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 323 071,00 zł. 

Wydatki Starostwa Powiatowe w Gołdapi w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe”  

dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę per saldo 36 000,00 zł i dokonuje  

się przesunięcia do rozdziału 71095 „Pozostała działalność” w związku koniecznością 

zabezpieczenia środków finansowych na zadania z zakresu geodezji i kartografii na 2021 rok 

zgodnie z art 41b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  

do wysokości nie mniejszej niż uzyskana w roku poprzednim kwota wpływów. W rozdziale 

75405 „Komendy powiatowe policji” dokonuje się zmniejszenia planu finansowego 

wydatków bieżących o kwotę 3 000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków 

majątkowych łącznie o kwotę 25 000,00 zł na dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji  

w Gołdapi celem zakupu samochodu osobowego, segment C z napędem hybrydowym  

w wersji oznakowanej. W rozdziale 75495 „Pozostała działalność” dokonuje się zwiększenia 

planu finansowego wydatków o kwotę 40 000,00 zł tytułem przekazania na Fundusz Wsparcia 

Państwowej Straży Pożarnej środków finansowych docelowo przeznaczonych  

na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych  

dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa  Warmińsko-Mazurskiego”.  

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

o kwotę per saldo 140 847,00 zł. Środki pochodzą z rozliczenia dochodów i zostaną 

przeznaczone na wydatki oświatowe. W rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne”  

dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 31 792,00 zł w związku z koniecznością 

realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa budynku o klatkę schodową na potrzeby 

bursy” w ramach zadania „Zmiana sposobu użytkowania obiektu zamieszkania zbiorowego  

na lokale mieszkalne na I i II piętrze segm „A” budynku oraz przebudowa  i zmiana sposobu 

użytkowania parteru segm. „B” kuchni ze stołówką na pomieszczenia bursy z rozbudową  

o klatkę schodową na potrzeby bursy. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi  

w rozdziale 85203„Ośrodki wsparcia” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 

226 758,00 zł zgodnie z decyzją Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.  
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Środki przeznaczone są na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zmiana sposobu 

użytkowania poddasza w budynku szkolno – biurowym na potrzeby okresowego pobytu 

matek z małymi dziećmi i kobiet w ciąży”. Wkład własny w wysokości 45 371,00 zł.  

W rozdziale 85218 „Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie” dokonuje się  zmniejszenia planu 

wydatków o kwotę 19 200,00 zł  celem zabezpieczenia wkładu własnego dla zadnia 

inwestycyjnego j.w. W rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania 

chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” dokonuje się  zmniejszenia planu wydatków  

o kwotę 16 000,00 zł  celem zabezpieczenia wkładu własnego dla zadania inwestycyjnego  

j.w. W rozdziale 85326 „Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych” 

dokonuje się  zmniejszenia planu wydatków o kwotę 56 643,00 zł  w  związku z otrzymaniem 

dofinansowania  w ramach Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej środków 

pozabudżetowych - edycja 2021 r z Funduszu Solidarnościowego. W rozdziale 85508  

„ Rodziny zastępcze”  dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę per saldo  

24 857,00 zł koniecznością zabezpieczenia wynagrodzenia koordynatora rodzinnej pieczy 

oraz  w związku ze wzrostem świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu 

rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej. W rozdziale 

85510 „Działalność placówek opiekuńczo -wychowawczych” dokonuje się zwiększenia planu 

finansowego o kwotę 330,00 zł w związku ze zmianą kosztów utrzymania dzieci 

umieszczonych w placówce opiekuńczo -wychowawczej oraz umieszczeniem dwójki dzieci  

z powiatu tczewskiego w tej placówce. Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi w rozdziale 

60014 ,,Drogi publiczne powiatowe”  dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków 

o kwotę 9 265,00 zł w związku z pozyskanymi środkami z rozliczenia m.in. zwrotu należności 

z tytułu nadpłaconego w 2020 roku wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia oraz wpływów  

z kar i odszkodowań od ubezpieczyciela. Środki finansowe zostaną przeznaczone na naprawę 

i odbudowanie uszkodzeń powstałych w wyniku zniszczenia mienia przez uczestników ruchu 

drogowego. Kwota 54 100,00 zł jest przeznaczona na realizację zadania pn.: „ Budowa miejsc 

parkingowych na dz. nr 671/2 w Gołdapi wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu”. 

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi w rozdziale 85333 ,,Powiatowe urzędy pracy”  dokonuje 

się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę  4 000,00  zł 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. Pozostałe zmiany dotyczą 

przesunięć pomiędzy paragrafami zgodnie z potrzebami jednostki.  Zespół Placówek 

Edukacyjno- Wychowawczych w Gołdapi w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne„  
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dokonuje się  zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 560,00 zł  w  związku z otrzymanym 

dofinansowaniem  projektu „Matematyka jest cool”. Środki zostaną przeznaczone  

na dodatkowe zajęcia dla uczniów i zakup materiałów na nagrody. 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” dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 10 297,00 zł 

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 28/2021 z dnia 15 marca 2021 

r. Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego  

w 2021 r. W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się przesunięcia planu 

wydatków o kwotę per saldo 291 200,00 zł w ramach posiadanego planu. Środki zostaną 

przeznaczone na wydatki oświatowe. W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-

wychowawcze„ dokonuje się  przesunięcia  planu wydatków w ramach posiadanych  środków 

finansowych, co umożliwi prawidłową realizację zadań. Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi 

w rozdziale 80120 „Licea Ogólnokształcące” dokonuje się  przesunięcia  planu wydatków  

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

Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 473 963,00 zł. Plan dochodów 

zwiększa się o kwotę 323 071,00 zł  i po zmianach wynosi  39 716 580,11 zł. Plan wydatków 

zwiększa się o kwotę  473 963,00 zł i po zmianach wynosi 46 485 780,53 zł. Deficyt budżetu 

po zmianie wynosi 6 769 200,42 zł. Przychody budżetu po zmianie wynoszą 6 769 200,42 zł. 

Rozchody 0,00 zł. 

 

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

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski zapytał Starostę Gołdapskiego  

Panią Marzannę Mariannę Wardziejewską o kwotę 5000 zł otrzymaną na realizacje tworzenia 

punktu szczepień powszechnych.  

 

Starosta Gołdapski Pani Marzanna Marianna Wardziejewska odpowiedziała, że część 

tworzenia masowego punktu szczepień odbyła się bezkosztowo. Kwota 5000 zł zostanie 

wykorzystana na zakup niezbędnych rzeczy potrzebnych do realizacji szczepień przez Zespół 

GoldMedica jako wartość dodana. Najprawdopodobniej będzie to zakup lodówki.  

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski zapytał o to jak przebiega program 

szczepień?  
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Starosta Gołdapski Pani Marzanna Marianna Wardziejewska poinformowała, że w punkcie 

szczepień powszechnych do dnia dzisiejszego zostało zaszczepionych 370 osób. Istnieje  

możliwość zaszczepieni większej ilości osób, natomiast jest to związane z dostawami 

szczepionek. Prawdo podobnie w miesiącu czerwcu dynamika szczepień wzrośnie. Bardzo 

ważną informacją jest to, że mieszkańcy mogą wybrać rodzaj szczepionki. Wyboru dokonują 

przy rejestracji na szczepienie.  

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski zapytał o potrzeby kształcenia 

indywidualnego uczennicy Zespołu Szkół Zawodowych? 

  

Starosta Gołdapski Pani Marzanna Marianna Wardziejewska poinformowała, że środki 

przeznaczone są na opłacenie nauczycieli, którzy będą indywidualne nauczanie. 

 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu 

Powiatu Gołdapskiego w roku 2021 rok. 

 

Ad. 5 

Spraw bieżących nie zgłoszono.  

 

Ad. 6 

Wolnych wniosków nie zgłoszono.  

 

Ad. 7 

Wniosków Komisja nie wypracowała.    

 

Ad. 8 

Przewodniczący Pan Marek Kuskowski podziękował za pracę i zamknął XXXIV (34) 

posiedzenie Komisji Stałej Rady Powiatu.   
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Na tym protokół skończono. 

Protokół składa się z 14 stron kolejno ponumerowanych. 
 

                    Przewodniczący Komisji  

         Planowania, Budżetu, Finansów,  

                       Promocji Powiatu, Gospodarki,  

          Ochrony Środowiska, Zdrowia,  

           Oświaty i Polityki Społecznej  

 

                                      Marek Kuskowski   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: Monika Bruszewska 25.05.2021 r. 
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