
1 

 

Protokół z XXXV (35) posiedzenia 

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

Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej 

w dniu 22 czerwca 2021 roku 

 

godz. 1300-1443 

W posiedzeniu wzięło udział 6 Radnych. 

Obecni: 

1. Andrzej Ciołek  

2. Alicja Anna Iwaniuk 

3. Marek Kuskowski  

4. Grażyna Barbara Senda 

5. Marzanna Marianna Wardziejewska 

6. Stanisław Wójtowicz 

7. Karol Szablak 

8. Anna Falińska 

 

Ad. 1 

Wiceprzewodnicząca Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu 

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

Senda otworzyła XXXV (35) posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji 

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

stwierdziła quorum (6 radnych obecnych) pozwalające na podejmowanie prawomocnych 

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

 

Ad. 2 

Wiceprzewodnicząca Komisji Pani Grażyna Senda otworzyła posiedzenie z proponowanym 

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

 

Uwag do proponowanego porządku nie zgłoszono.   

 

Wiceprzewodnicząca przeprowadziła głosowanie.  
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Komisja porządek posiedzenia przyjęła jednogłośnie.  

 

Ad. 3 

Wiceprzewodnicząca Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu 

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

Senda poinformowała, iż protokoły z XXXIII (33) i XXXIV (34) posiedzenia Komisji 

Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, 

Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej były wyłożone do wglądu oraz przesłane drogą 

elektroniczną. Wiceprzewodnicząca Komisji zapytała, czy Członkowie Komisji mają 

uzupełnienia bądź sprostowania do protokołu. 

 

Uwag nie zgłoszono.  

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie.   

 

Komisja jednogłośnie przyjęła protokoły z XXXIII (33) i XXXIV (34) posiedzenia 

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

Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej. 

 

Ad. 4 

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska przedstawiła raport o stanie Powiatu Gołdapskiego  

za rok 2020 /raport o stanie Powiatu Gołdapskiego w załączeniu- zał. nr 3 do protokołu/. 

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska poinformowała, że art. 30 a 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 a w szczególności realizację polityk, programów                   

i strategii oraz uchwał Rady Powiatu. Wypełniając ustawowy obowiązek Zarząd Powiatu      

w Gołdapi w dniu 31 maja 2021 roku podjął uchwałę numer 172/2021 Zarządu Powiatu                

w Gołdapi w sprawie przyjęcia raportu o stanie powiatu gołdapskiego za rok 2020. Powyższy 

raport został również w dniu 31 maja przekazany Radzie Powiatu czyli trafił do wszystkich 

Radnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami aby umożliwić mieszkańcom udział w 

debacie na temat stanu powiatu raport został opublikowany w Biuletynie Informacji 

Publicznej Powiatu Gołdapskiego. Każdy zainteresowany mieszkaniec powiatu mógł                      

się z tym raportem zapoznać. Raport o stanie powiatu gołdapskiego za rok 2020 był również 
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przedmiotem posiedzenia Komisji Planowania Budżetu Finansów, Promocji Powiatu, 

Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej. Na Komisji został 

bardzo szczegółowo omówiony. Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu 

Powiatu w roku ubiegłym w zakresie realizacji zadań oraz kierunków realizacji wskazanych 

przez Radę powiatu m.in.: budżet powiatu. Zarząd Powiatu w Gołdapi na realizację zadań     

w 2020 r. po stronie wydatków dysponował budżetem w wysokości 47 868 151,32 zł. 

Zrealizowano wydatki budżetu powiatu gołdapskiego w 2020 r. w wysokości                               

44 718 885,03 zł.  Planowany deficyt budżetu powiatu wynosił na dzień 1 stycznia 2020 r. -  

5 778 713 zł, a na dzień 31 grudnia - 6 319 664,47 zł. Ostatecznie na dzień 31 grudnia budżet 

powiatu gołdapskiego zamknął się deficytem w wysokości 347 714,61 zł. Najwięcej w 2020 

r. powiat przeznaczył na oświatę i wychowanie, była to suma prawie 18 milionów złotych. 

Szczegóły budżetu omówi Pani Skarbnik. Samorząd powiatowy odpowiada za sprawy 

dotyczące życia mieszkańców na obszarze całego powiatu, a więc przekraczające zasięg 

pojedynczej gminy. Do zadań samorządu powiatowego należą mi.in  zadania w zakresie: 

dróg, edukacji, zdrowia, rynku pracy, bezpieczeństwa i porządku publicznego, pomocy 

społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych, infrastruktura drogowa, inwestycje.              

Sieć dróg powiatowych liczy 280 km. Około 20 km stanowią ulicę w mieście co stanowi 

10%, 104 km to są drogi w gminie Banie Mazurskie, 89 km w gminie Gołdap i 59 km              

w gminie Dubeninki. Realizacja inwestycji w roku 2020 była możliwa dzięki dotacjom 

celowym od jednostek samorządu terytorialnego w ramach zawartych między jednostkami 

samorządu umów i porozumień oraz środkom własnym powiatu pochodzącymi z obligacji jak 

również z pozyskanych środków zewnętrznych w ramach realizowanych projektów.                   

W roku 2020 zrealizowano 3 inwestycje drogowe. Pierwsza to Osiedle I o wartości                    

2 189 550,66 zł, wkład własny powiatu tej inwestycji wyniósł 1 012 346,57 zł, natomiast 

dofinansowanie zewnętrzne wyniosło 1 077 204,09 zł. Gmina Gołdap dofinansowała             

100 000 zł. Drugą inwestycją była droga na Ustroniu. Wartość inwestycji to 2 433 699,40 zł, 

przy 1 262 008,52 zł wkładu własnego powiatu, a 1 171 690,88 zł to dofinansowania 

zewnętrznego. Mimo wysłania prośby do Pana Burmistrza nie było dofinansowania z gminy 

Gołdap. Trzecią inwestycją była modernizacja mostu pod Rożyńskiem Małym o wartości 

157 984,72 zł i całość została pokryta z budżetu powiatu. Reasumując w roku                   

2020 zrealizowano inwestycje drogowe o łącznej wartości 4 781 234,78 zł z czego wkład 

własny z budżetu powiatu wyniósł 2 432 339,81 z, natomiast środki zewnętrzne pozyskano    

w wysokości 2 248 894,97 zł. Powiat oraz jednostki organizacyjne powiatu gołdapskiego 
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realizowały lub są w trakcie realizacji projektów o łącznej wartości 26 651 831,28 zł, wkład 

własny wyniósł 4 142 879,19 zł a zewnętrzne dofinansowanie to 22 508 952,09 zł. Spośród 

13 projektów 7 realizowało Starostwo Powiatowe, 4 projekty Zespół Szkół Zawodowych            

i 2 Zarząd Dróg Powiatowych. Uzyskane środki finansowe oraz budżetu powiatu                    

w wysokości 36 422 010,65 zł zostały dedykowane przede wszystkim na oświatę, 

termomodernizację, budowę i przebudowę dróg. Mając na uwadze dobro niepełnosprawnych 

mieszkańców powiat sukcesywnie, systematycznie pozyskuje też 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. Całkowita wartość projektów 

realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2020 – 221 749,28 zł, a środki 

zewnętrzne z PEFRON to 99 105,22 zł. Dzięki tym środkom Zespół Szkół Zawodowych 

zlikwidował nierówności chodnikowe i wybudował podjazd dla osób niepełnosprawnych.           

Gmina Banie Mazurskie zakupiła dziewięciomiejscowy mikrobus. W roku 2020 powiat 

uzyskał wsparcie finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację             

5 inwestycji. Modernizacja budynków oświatowych Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi  

o wartości 743 300 zł, budowa miejsc parkingowych w Gołdapi wraz z zagospodarowaniem 

przyległego terenu o wartość 490 000 zł, rozbudowa infrastruktury oświatowej w powiecie 

gołdapskim czyli dobudowa windy zewnętrznej dla niepełnosprawnych przy budynku 

Zespołu Placówek Edukacyjno Wychowawczych w Gołdapi to wartość 450 000 zł. Kolejna 

inwestycja to rozbudowa infrastruktury oświatowej w powiecie gołdapskim czyli budowa sali 

dydaktyczno szkoleniowej przy Zespole Placówek Edukacyjno Wychowawczych w Gołdapi. 

Wartość tej inwestycji to 550 000 zł. Piąta inwestycja to budowa boiska wielofunkcyjnego 

wraz z modernizacją sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym. Wartość                       

tej inwestycji to 573 827,42 zł. Łączna wartość wniosków, które otrzymały stuprocentowe 

dofinansowanie w pierwszym naborze to kwota 2 807 127,42 zł. W kolejnym naborze 

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych powiat złożył 3 wnioski: na rozbudowę 

infrastruktury sportowej przy naszych placówkach oświatowych Liceum Ogólnokształcącym, 

Zespole Szkół Zawodowych i Zespole Placówek Edukacyjno Wychowawczych na łączną 

wartość 6 742 429 zł. Niestety takich środków nie powiat nie otrzymał z drugiego rozdania. 

Podobnie jak gmina Gołdap i niestety dwie gminy w powiecie gołdapskim. Starosta Pani 

Marzanna Wardziejewska poinformowała, że priorytetem jest funkcjonowanie szpitala.               

W związku z rezygnacją z pracy dwóch lekarzy od kwietnia 2020 roku została zawieszona 
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działalność oddziału wewnętrznego. W trybie pilnym zostały podjęte działania w zakresie 

uzupełnienia wakatów co w stanie epidemii było bardzo trudne. Minister Zdrowia                     

oraz Główny Inspektor Sanitarny wydali zalecenia o ograniczeniu pracy personelu 

medycznego do wypełniania świadczeń zdrowotnych tylko w jednym podmiocie medycznym. 

Mimo trudnej sytuacji w kraju zostały zamieszczone ogłoszenia na wiodących portalach 

medycznych oraz na regionalnych stronach Izb Lekarskich o tym, że nasz szpital poszukuje 

lekarzy. Na bieżąco są monitorowane najpopularniejsze portale medyczne z aktualnymi 

ogłoszeniami lekarzy poszukujących pracy. Został także wyemitowany apel wraz z filmem 

promocyjnym zachęcającym lekarzy do pracy w Gołdapi. Został zamieszczony m.in.                      

na portalach społecznościowych, stronie Starostwa Gołdapskiego oraz portalach                            

o ogólnopolskim zasięgu. Zostały pozyskane środki na długo oczekiwaną inwestycję czyli 

termomodernizację budynków użyteczności publicznej z zakresu opieki zdrowotnej i oświaty 

na terenie naszego powiatu, które dały kwotę 9 652 712 zł. Ponadto poprzez gospodarność               

w ramach bieżących dodatków możliwe było dokonanie szeregu remontów wewnątrz 

budynków szpitalnych. Obecnie trwa realizacja projektu wzmocnienie potencjału 

technicznego GoldMedica w Gołdapi w celu zwalczania skutków COVID-19 o wartości 

ponad 300 000 zł, który umożliwił zakup centrali monitorującej pacjentów, nadzoru 

kariologicznego, trzech kardiomonitorów, jednego kardiomonitora anestezjologicznego, 

komory do transportu chorych zakaźnych, dwóch wielofunkcyjnych łóżek szpitalnych, 

kolejnego respiratora, systemu dezynfekcji pomieszczeń oraz został zakupiony agregat 

prądotwórczy. W roku 2020 w szpitalu zostały zrealizowane inwestycje i remonty w 

obiektach użytkowanych przez jednostkę: 

a) remont łazienki to koszt 4 600 zł; 

b) remont pomieszczeń po byłej aptece i pokoju lekarzy; 

c) modernizacja i adaptacja pomieszczeń na magazyn odpadów medycznych                   

co kosztowało ponad 25 000 zł.;  

d) remont schodów wejściowych do budynku głównego szpitala; 

e) wydzielono pomieszczenie izolacji chorych na COVID-19 w izbie przyjęć; 

f) modernizacja pomieszczenia agregatu prądotwórczego; 

g) wentylacja poddasza w budynku głównym szpitala; 

h) wykonano pomieszczenie bloku operacyjnego; 

i) podłączono instalację elektryczną do kontenera do pobierania wymazów                     

na COVID-19; 
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j) udrożniono oraz zabezpieczono kominy wentylacyjne; 

k) realizacja projektu wzmocnienie potencjału technicznego GoldMedica w Gołdapi              

w celu zwalczania skutków COVID-19 o wartości 355 100 zł. 

Łączna wartość zrealizowanych inwestycji to 571 500 zł. W tym sfinansowano ze środków 

powiatu gołdapskiego 255 300 zł, dofinansowanie z RPO 299 100 zł, środki własne szpitala 

17 100 zł. Został złożony wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

województwa warmińsko – mazurskiego na lata 2014 – 2020 na doposażenie w sprzęt               

i aparaturę medyczną oraz modernizację pomieszczeń na potrzeby GoldMedica. Zaplanowano 

zakup do pracowni endoskopowej: videokolonoskop, videogastroskop, procesor obrazów            

z zbudowanym źródłem światła, automatyczną myjkę do endoskopów, wózek medyczny 

endoskopowy; do oddziału chirurgii jednego dnia: aparat do znieczulenia ogólnego, wizyjny 

shaver do artroskopii, pompy irygacyjne, wiertarkę ortopedyczną, ssak operacyjny;               

do Sali wybudzeń na oddziale chirurgii dwie pompy infuzyjne; do poradni kardiologicznej: 

dwa Holtery i dwa Holtery EKG. Wartość projektu to 1 017 000 zł. W ramach realizacji 

projektu będą wykonane roboty budowlane m.in. modernizacja pomieszczeń na potrzeby 

laboratorium, modernizacja poradni specjalistycznych. Projekt uzyskał pozytywną ocenę 

formalną i merytoryczną, został zakwalifikowany do dofinansowania ze środków 

europejskich. W pierwszym etapie finansowania została rozdysponowana kwota 12 850 000 

zł zapisana w budżecie na 2020 rok na wnioski, które uzyskały największą liczbę punktów.  

W 2021 roku będą uruchamiane kolejne środki dla tego projektu. Starosta Pani Marzanna 

Wardziejewska zapewniła, że w miarę możliwości finansowych szpital zmierza do spełnienia 

jak najwyższych standardów jakości usług i warunków pobytu pacjentów. Ponadto w 2020 r. 

gołdapscy ratownicy medyczni otrzymali sprzęt zakupiony przez powiat gołdapski ze 

środków budżetu państwa z dotacji udzielonej przez Wojewodę. Do ratowników trafiły dwa 

videolaryngoskopy oraz urządzenia USG wraz z monitorem. Sprzęt o łącznej wartości 

38 869,20 zł przekazano ratownikom. W 2020 roku Zakład Pielęgnacyjno Opiekuńczy                         

w Gołdapi realizował dwa projekty. Pierwszy dotyczył rehabilitacji medycznej schorzeń 

kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców gminy. Wartość projektu to 413 560 zł        

w tym 391 560 zł to dofinansowania ze środków unijnych. Celem drugiego projektu było 

zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom Zakładów Pielęgnacyjno Opiekuńczego         

i Hospicjum na czas COVID-19 w ramach Programu Operacyjnego WIEDZA, EDUKACJA, 

ROZWÓJ. Projekt otrzymał dwa granty: 

a. na dodatki do wynagrodzeń personelu na kwotę 104 904,86 zł 
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b. na środki ochrony osobistej i środki do dezynfekcji na kwotę 11 113,76 zł 

W sierpniu 2020r w ramach naboru wniosków ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski 

Zakład Pielęgnacyjno Opiekuńczy przygotował i złożył wniosek pod nazwą „Modernizacja 

pomieszczeń i doposażenie w sprzęt na potrzeby Zakład Pielęgnacyjno Opiekuńczego”                

i wartość projektu opiewa na kwotę 711 919, 12 zł. W ramach projektu zaplanowano remont 

pierwszego piętra budynku oraz zakup sprzętu do realizacji rehabilitacji leczniczej dziennej.  

Projekt uzyskał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną, został zakwalifikowany                   

do dofinansowania ze środków europejskich.  Rok 2020 był szczególny dla wszystkich,             

czas był bardzo trudny w związku z wystąpieniem epidemii koronawirusa. Samorząd 

Powiatowy zmagał się z szeregiem działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 

społeczeństwu. W ramach bieżącej realizacji zadań Komisja Bezpieczeństwa i Porządku             

przy Staroście Gołdapskim wychodząc naprzeciw trudnościom, pomimo obostrzeń, starała    

się jak najlepiej wykonywać swoje zadania. Posiedzenia odbywały się w trybie stacjonarnym               

oraz zdalnym. Obrady swoim zakresem obejmowały wszystkie zagadnienia zgodnie                   

z przyjętym planem pracy na 2020 rok, jak również oczywiście monitoring sytuacji 

epidemiologicznej i wypracowywanie rozwiązań mających na celu skuteczne 

przeciwdziałanie epidemii na terenie powiatu. Szczególna uwaga skierowana została                

na analizy pracy służb, inspekcji i straży a także działania podejmowane przez samorządy           

w czasie pandemii koronawirusa. Podczas posiedzeń Komisja przede wszystkim oceniała stan 

porządku publicznego w powiecie, zagrożenia pożarowe, stan sanitarny oraz bieżącą sytuację 

epidemiologiczną. W ramach realizacji zadań Komisja Bezpieczeństwa i Porządku podjęła 

szereg inicjatyw, których wymiernym rezultatem stały się przedsięwzięcia profilaktyczne           

w stosunku do grup zagrożenia patologicznego. Poruszono wiele ważnych problemów,               

które mają ogromny wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych                       

oraz miejscach zamieszkania wszystkich mieszkańców powiatu. W zakresie bezpieczeństwa    

i porządku publicznego Komisja wypracowała 3 wnioski: do Burmistrza Gołdapi, 

Komendanta Powiatowej Policji w sprawie rozważenia możliwości wprowadzenia na terenie 

miasta ograniczenia nocnej sprzedaży napojów alkoholowych pomiędzy godziną 22:00 a 6:00 

oraz wniosek do Prezesa Zarządu ADM w sprawie rozważenia możliwości całodobowego 

otwarcia szlabanu na targowisku miejskim w Gołdapi. Niezwłocznie po ogłoszeniu przez 

Ministra Zdrowia 20 marca stanu epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Komisja 

Bezpieczeństwa podjęła szereg działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ludności. 

Przede wszystkim monitorowała sytuację epidemiologiczną na bieżąco, uczestniczyła             
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w działaniach samorządów związanych ze zwalczaniem epidemii. Dzięki dobrej współpracy 

Komisji ze służbami, inspekcjami i strażami a także sprawnemu podejmowaniu działań przez 

władze powiatu oraz podległych gmin udało się zrealizować szereg działań w zakresie 

zapewnienia bezpieczeństwa w tej trudnej kryzysowej sytuacji. Została dokonana bardzo 

szczegółowa analiza oraz aktualizacja obowiązującego Wojewódzkiego Planu Działania            

na wypadek wystąpienia epidemii dla województwa warmińsko mazurskiego na lata        

2018-2020. Plan istniał, ale należało nanieść poprawki, zaktualizować ponieważ nie było            

to takie typowe planowanie. Plan przydał się konkretnie w działaniu. Zostały wskazane osoby 

do kontaktów z Wojewodą, służbami, inspekcjami i strażami w celu usprawnienia przepływu 

informacji pomiędzy instytucjami w zakresie zagrożenia koronawirusem na terenie naszego 

powiatu i województwa.  Została dokonana weryfikacja miejsc do kwarantanny oraz izolacji 

zgodnie z wojewódzkim planem działania na wypadek wystąpienia epidemii. Zgodnie               

z wytycznymi Wojewody wszystkie gminy na terenie powiatu zabezpieczyły miejsca              

do kwarantanny dla osób wracających z zagranicy. Na prośbę służb Wojewody wszystkie 

gminy oraz powiat zobowiązały się do wsparcia w zakresie zabezpieczenia transportu            

prób do analizy pod kątem COVID-19. Zgodnie z wytycznymi Wojewody od pierwszych 

niepokojących informacji w zakresie COVID-19 zostały podjęte działania informacyjne            

dla mieszkańców. Tym samym rozpowszechniono materiały edukacyjne dotyczące 

zapobiegania koronawirusowi. Podjęto wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia 

prawidłowej współpracy ze służbami, inspekcjami i strażami w zakresie zapewnienia 

bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu. Starosta Pani Marzanna Wardziejewska podziękowała  

wszystkim służbom policji, straży pożarnej i stacji sanitarno epidemiologicznej za wielki 

wysiłek i trud włożony w bezpieczeństwo w walce z pandemią. Starosta Pani Marzanna 

Wardziejewska omówiła realizację programów i strategii realizowanych przez powiat            

oraz jego jednostki. W raporcie zostały podane tabelaryczne nazwy programów,                    

kto je realizował, opis i założenia każdego z programów, czas realizacji oraz efekty realizacji. 

Głównymi realizatorami tych programów był Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie, Zespół Placówek Edukacyjno Wychowawczych, Liceum 

Ogólnokształcące oraz Zespół Szkół Zawodowych. W przypadku Powiatowego Programu 

Ochrony Zdrowia Psychicznego realizatorami było 9 placówek. Dzięki programowi  

Gołdapska Karta Seniora w 2020 r. wydano 56 kart seniorom. Ich stan na koniec roku 

wynosił 783 karty, a podmiotów, dzięki którym seniorzy mają ulgi, zwolnienia było 20. 

Realizacja wszystkich programów i strategii byłaby niemożliwa bez zaangażowania wielu 
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ludzi bardzo. Pani Marzanna Wardziejewska podziękowała wszystkim dyrektorom jednostek, 

pracownikom oraz pracownikom Starostwa, którzy te programy realizowali na co dzień. 

Środki przekazane organizacjom pozarządowym w 2020 r. wyniosły 45 000 zł czyli o 5 000 

zł więcej niż rok wcześniej. Można prześledzić jakie organizacje korzystały z tej pomocy. 

Staramy się żeby ta informacja o takiej możliwości docierała do różnych organizacji 

pozarządowych. Aby organizacje, które powstają w międzyczasie miały możliwość 

skorzystania. W tym roku także będziemy robić kolejne próby żeby tych organizacji zgłaszało 

się więcej. Ostatni punkt w raporcie dotyczy realizacji uchwał Rady Powiatu w Gołdapi. 

Zarząd Powiatu w Gołdapi w roku 2020 odbył 33 posiedzenia, na których podjął 64 uchwały. 

Przekazał Radzie Powiatu w Gołdapi 51 projektów uchwał Rady Powiatu w Gołdapi,                              

które każdorazowo są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu 

Gołdapskiego oraz przekazywane według właściwości Wojewodzie, Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej w Olsztynie. Celem poddania zgodności z prawem uchwały podjęte w roku 

2020 zgodnie z wolą Rady Powiatu zostały zrealizowane, a część z nich a mianowicie 5 jest 

w trakcie realizacji. Raport o stanie powiatu gołdapskiego został opracowany w celu 

przedstawienia efektów zrealizowanych działań w roku 2020. Decyzje i czynności 

podejmowane przez Zarząd Powiatu miały na celu przede wszystkim służyć rozwojowi 

powiatu oraz zapewnieniu bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców. Chcąc spełnić 

choć część oczekiwań lokalnej społeczności ludzie pracujący na rzecz powiatu w swoich 

codziennych zmaganiach musieli wykazać się dużym zaangażowaniem, profesjonalizmem           

i kreatywnością. Zaznaczyć w tym miejscu należy iż ważnym czynnikiem była również dobra 

współpraca z pozostałymi podmiotami sektora administracji publicznej oraz instytucjami            

i organizacjami pozarządowymi. W 2020 roku wzorem lat ubiegłych Zarząd Powiatu starał 

się efektywnie wykorzystać każdą możliwą opcję do pozyskania dodatkowych środków             

na realizację wielu znaczących inwestycji i programów, które sprawiają, że powiat gołdapski 

staje się coraz atrakcyjniejszy. Niezmiennie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 

mieszkańcom Zarząd postawił na poprawę infrastruktury drogowej, walkę o służbę zdrowia. 

Jako samorząd zgodnie z planem został realizowany budżet powiatu, zrealizowana została 

długo wyczekiwana przez mieszkańców inwestycje drogowe, termomodernizację Zespołu 

Szkół. W ramach tarczy antykryzysowej Zarząd wspierał przedsiębiorców i organizacje 

pozarządowe, pracował nad przywróceniem kolei w powiecie. Najpierw był program 

KOLEJ+ . W związku z tym, że żaden z samorządów nie był w stanie zapewnić wkładu 

własnego, inwestycja planowana jest z programu Polska Wschodnia. Jeżeli do tego dojdzie 
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85% będą to środki unijne, a  15% to środki rządowe. Taki krok to nowe okno na świat dla 

powiatu gołdapskiego, który jest najbardziej wysunięty na północny wschód i stąd często 

boryka się z wykluczeniem komunikacyjnym. Założenia i kierunek działania to realizacja 

kolejnych skutecznych działań i inwestycji, które wpłyną na poprawę jakości życia 

mieszkańców. Miniony rok pokazał, że na wiele rzeczy nie mamy wpływu, ale krok po kroku 

z determinacją możliwa jest realizacja wyznaczonych celów. Pani Marzanna Wardziejewska 

podziękowała Pani Sekretarz, Pani Skarbnik, Biurze Rady oraz wszystkim pracownikom 

Starostwa za codzienne wsparcie w realizacji działań, które były realizowane w 2020 r. na 

rzecz mieszkańców. 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Pani Grażyna Senda, czy są pytania do przedstawionego 

raportu. 

 

Pytań nie zgłoszono. 

 

Komisja zapoznała się raportem o stanie Powiatu Gołdapskiego za rok 2020. 

 

Ad. 5a 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła sprawozdania finansowego za 2020 

rok /sprawozdanie finansowe wraz z prezentacjom w załączeniu – zał. nr 4 do protokołu/. 

Skarbnik Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że sprawozdanie finansowe jednostki 

samorządu terytorialnego zostało sporządzone w oparciu o przepisy wykonawcze zgodnie           

z ewidencją księgową. Na sprawozdanie składa się bilans z wykonania budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego, który zawiera aktywa i pasywa. Wykazany jest stan środków 

pieniężnych w wysokości 7 463 524,10 zł. Na środki pieniężne składają się głównie 

subwencje, dotacje za miesiąc styczeń 2021 r., środki na rachunku budżetu. Na pozostałe 

środki pieniężne wchodzą tutaj projekty unijne program ‘‘Za Życiem”, środki PEFRON,             

jak również środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Po stronie 

należności od budżetów są głównie środki z tytułu udziału pit i cit. Zobowiązania zamknęły 

się kwotą 13 576 957,19 zł. Wynikają głównie z wyemitowanych obligacji w kwocie                 

13 440 000 zł oraz dochodów skarbu państwa, w części należnej do przekazanie do Urzędu 

Wojewódzkiego oraz środków w ramach projektu Aktywny Samorząd, PEFRON, dotacje 

zwróconym w styczniu 2021 r. Wynik wykonania budżetu zamyka się deficytem w kwocie 
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347 714,61 zł. Kolejnym elementem sprawozdania finansowego jest łączny bilans obejmujący 

dane z bilansów samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym Starostwa Powiatowego 

w Gołdapi. Łączny bilans obrazuje sytuację majątkową powiatu, źródła jego finansowania. 

Zamknął się sumą bilansową w wysokości 94 801 495,80 zł. Łączny rachunek zysków i strat 

również zawiera dane wszystkich jednostek organizacyjnych i zamyka się zyskiem                 

w wysokości 9 679 058,76 zł. Łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki również 

zawiera dane wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu i przedstawia poczynając                

od ukazania funduszu na początek roku 2020 są ukazane tutaj zwiększenia i zmniejszenia 

tego funduszu a po uwzględnieniu wyniku finansowego wynosi 87 862 126,51 zł. Kolejnym 

elementem sprawozdania finansowego jest informacja dodatkowa. Jest to dodatkowa 

informacja zawierająca objaśnienia istotne do oceny sytuacji majątkowej, finansowej                  

i wyniku finansowego wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu gołdapskiego.  

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Pani Grażyna Senda, czy są pytania do przedstawionej 

informacji? 

 

Pytań nie zgłoszono. 

 

Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym za rok 2020. 

 

Ad. 5b 

Skarbik Pani Bożena Radzewicz przedstawiła sprawozdanie Zarządu Powiatu w Gołdapi             

z wykonania budżetu powiatu za 2020 rok /sprawozdanie Zarządu Powiatu w Gołdapi z wykonania 

budżetu powiatu za 2020 rok w załączeniu – zał. nr 5 do protokołu/. 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że sprawozdanie z wykonania 

budżetu powiatu gołdapskiego za rok 2020 realizowany był na podstawie uchwały podjętej  w 

2019 roku. Rada Powiatu uchwaliła ten budżet a Zarząd Powiatu zgodnie z podjętą uchwałą 

oraz zmianami dokonywanymi w ciągu roku realizował budżet. Dochody budżetu Powiatu 

Gołdapskiego w 2020 roku zostały zrealizowane na poziomie 44 371 170,42 zł zaś wydatki to 

kwota rzędu 44 718 885,03 zł. Deficyt budżetu Powiatu zamknął się w kwocie  347 714,61 zł. 

Plan dochodów został zrealizowany w 106,79% zaś Plan wydatków 98,09%. Przychody 

wynikają z emisji obligacji w wysokości 2 200 000 zł, wolnych środków w kwocie 1 747 

545,31 zł oraz przychody stanowiące niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa      
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w art. 217 ust, 2 punkt 8 ustawy o finansach publicznych to kwota 2 781 182,76 zł. Wchodzą 

tu środki w ramach funduszu dróg samorządowych oraz projektów unijnych. Główne źródła 

dochodów budżetu powiatu gołdapskiego w roku 2020 a więc subwencje w tym oświatowa, 

wyrównawcza, równoważąca zostały zrealizowane w 100 procentach. Dotacje celowe               

z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2020 roku 

realizacja 99,41%. Dotacje celowe na zadania własne w ramach umów i porozumień              

z administracją rządową realizacja 99,05%. Zawarte są dotacje na przeprowadzenie 

kwalifikacji wojskowych, dotacji na realizację projektu w ramach rządowego programu 

rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie 

technologii informacyjno komunikacyjnych pod nazwą „Aktywna tablica”. W skład wchodzą 

dotacje na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” kwota ponad 57 000 zł, dotacji 

na zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych, dotacji na realizację 

projektu kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem”. Kolejne dotacje to celowe 

otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego w ramach umów i porozumień w 2020 

roku. Powiat gołdapski zrealizował je w wysokości 101,35%. Otrzymał dotację celową od 

samorządu województwa warmińsko mazurskiego na prowadzenie powiatowej biblioteki 

pedagogicznej w Gołdapi,  dotacji z gminy Gołdap jak również dotacje z zadań z zakresu 

opieki nad dzieckiem i rodziną od powiatów i gmin z których dzieci pochodzą. Z funduszy 

celowych w 2020 roku i innych źródeł powiat gołdapski otrzymał kwotę 4 746 814,42 zł. 

Środki pochodziły z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę 

ekwiwalentu właścicielom gruntów rolnych za ich zalesienie. Również były to środki 

pochodzące z funduszu pracy na dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników 

Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi. Zawarta jest tu także dotacja w ramach programu 

„asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” oraz środki pochodząc z Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych. Powiat gołdapski pozyskał w 2020 roku środki w ramach środków       

z Unii Europejskiej w ramach takich projektów „Lepszy start kwalifikacje drogą do sukcesu”, 

„Gołdap w Europie”, „Zdalna szkoła”, wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej    

w okresie epidemii COVID-19. Pozyskano również środki na projekt „Termomodernizacja 

budynków oświaty powiatu gołdapskiego”, „Własna firma EGO”. Dochody własne powiatu 

gołdapskiego zostały zrealizowane w stosunku do planu w 102,68%. Najwyższe wykonanie 

odnotowano w Wydziale transport i łączność oraz gospodarka mieszkaniowa i niematerialne 

usługi komunalne. Dochody od osób prawnych fizycznych i inne środki nie zostały w pełni 

zrealizowane, zrealizowano je w 98,74%. Główne źródła wydatków budżetu powiatu 
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gołdapskiego w roku 2020. Wydatki bieżące zrealizowano w 96,22% zaś wydatki majątkowe 

85,68%. Główne źródła wydatków to wynagrodzenia, pochodne dotacje, obsługa długu 

powiatu, programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej. Do wydatków 

majątkowych należą również wydatki  i zakupy inwestycyjne, zakupy na objęcie akcji, 

udziałów, programy finansowane z udziałem środków europejskich. Przy raporcie Pani 

Starosta wspominała, że najwyższe wykonanie wydatków odnotowano w dziale oświata         

i wykonanie, edukacyjna, opieka wychowawcza następnie transport i łączność, administracja 

publiczna, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i rodzina. Wydatki bieżące 

wykonanie to kwota 33 828 882,63 zł. Wydatki poniesione właśnie w ramach oświaty             

i wykonania to kwota 14 384 811,72 zł. Wydatki majątkowe w 2020 roku na kwotę 108 900 

00 2,40 zł. Zrealizowano szereg inwestycji, o które zostały wymienione podczas omawiania 

raportu. Kolejnym elementem sprawozdania jest wykonanie i stopień realizacji programów 

wieloletnich: 

a) „Lepszy start” realizacja 39,45%, 

b) „Informatyczne zielone garnizony” w realizowany projekt w 100%, 

c) „Kwalifikacji drogą do sukcesu” realizacja 100%, 

d) „M jak matma” realizacja 100%, 

e)  „Gołdap w Europie” rozpoczęcie realizacji 2,98%, 

f) „Szerokie horyzonty” będą realizowane w roku 2021 jeżeli otrzymamy 

dofinansowanie, 

g) „Własna firma w EGO” stopień realizacji w roku 2020 94,15%. 

Dokończono realizację również projektu zintegrowanej informacji geodezyjno kartograficznej 

powiatu gołdapskiego. Zakończono również realizację termomodernizacji budynków ochrony 

zdrowia, oświaty powiatu gołdapskiego. Przystąpiono do realizacji projektu „Moja 

działalność gospodarcza”. Wydatki będą ponoszone w roku 2021. 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Pani Grażyna Senda, czy są pytania do przedstawionej 

informacji? 

 

Pytań nie zgłoszono. 

 

Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu w Gołdapi z wykonania 

budżetu powiatu za 2020 rok. 
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Ad. 5c 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła informację o stanie mienia Powiatu 

Gołdapskiego /informacją o stanie mienia Powiatu Gołdapskiego w załączeniu – zał. nr 6 do protokołu/. 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że przysługujące jednostce 

samorządu prawa własności to grunty o ogólnej powierzchni ponad 442 ha. W tym oddanych 

w trwały zarząd, oddane w użyczenie i będące w dyspozycji Starostwa Powiatowego                 

w Gołdapi. Inne niż własność praw majątkowych dane to prawo użytkowania wieczystego 

gruntu skarbu państwa, które jest położone w Gołdapi przy ulicy Suwalskiej. Zmiany w stanie 

mienia komunalnego wynikają głównie z nabycia przez powiat gołdapski niezabudowanych 

nieruchomości pod pas drogowy oraz przekazanie ich w trwały zarząd dla Zarządu Dróg 

Powiatowych w Gołdapi. Kolejne wynikają z aktualizacji wartości zabudowanych 

nieruchomości uregulowań związane są również z uregulowaniem stanu prawnego 

nieruchomości wygaszaniem trwałego zarządu i użytkowanie poszczególnych nieruchomości. 

W 2020 roku miała miejsce sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. 11go listopada. 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Pani Grażyna Senda, czy są pytania do przedstawionej 

informacji? 

 

Pytań nie zgłoszono. 

 

Komisja zapoznała się informacją o stanie mienia Powiatu Gołdapskiego.  

 

Ad. 5d 

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska zapoznała Radę Powiatu z opinią Regionalnej Izby 

Obrachunkowej o przedłożonym przez Zarząd Powiatu sprawozdaniu z wykonania budżetu  

za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego /opinię Regionalnej Izby 

Obrachunkowej z wykonania budżetu za 2020 rok w załączeniu – zał. nr 7 do protokołu/. 

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej    

o przedłożonym przez Zarząd Powiatu sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok wraz  

z informacją o stanie mienia komunalnego. Uchwała Nr RIO. VIII-0120-135/21 składu 

orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 31 marca 2021 roku 

pozytywnie opiniują przedłożone przez Zarząd Powiatu Gołdapskiego sprawozdanie roczne   

z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2020 rok. W dniu 29 marca do Regionalnej 
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Izby Obrachunkowej w Olsztynie wpłynęła Uchwała Nr 156/2021 Zarządu Powiatu              

w Gołdapi z dnia 17 marca w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania 

budżetu powiatu gołdapskiego oraz informacji o stanie mienia Powiatu Gołdapskiego za 2020 

rok. Sprawozdanie składa się z części opisowej tabelarycznej. W części opisowej omówiono 

dochody Powiatu Gołdapskiego w podziale na dochody bieżące i majątkowe. Wyliczono 

wskaźniki procentowe wykonania dochodów według źródeł ich pochodzenia. W części 

dotyczącej wykonania wydatków omówiono realizację wydatków w 2020 r. z podziałem na 

wydatki bieżące i majątkowe, wyliczając wskaźniki procentowe zrealizowanego planu 

rocznego. Analizując przedmiotowe sprawozdanie Skład Orzekający Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Olsztynie stwierdza co następuje: Zrealizowane dochody budżetowe 

stanowią 106,79% uchwalonego planu dochodów po zmianach, z tego dochody bieżące 

stanowią 100,33% planu po zmianach. Wydatki budżetowe wykonano w 93,42% planu 

wydatków po zmianach tego wydatki bieżące wykonano w 96,22%. Budżet roku 2020 

zamknął się deficytem w wysokości 347714,61 zł. Skład Orzekających stwierdza, że zgodnie 

z art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 

r. poz.305) na koniec roku budżetowego, wykonane wydatki bieżące nie są wyższe niż 

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

5,7 i 8, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 ustawy. Skład Orzekający stwierdza, że wyżej wymienione 

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

tj.: - dochody i wydatki budżetu Powiatu w szczegółowości określonej jak w uchwale 

budżetowej, - 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, - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich. 

Wraz ze sprawozdaniem została przedłożona także informacja o stanie mienia komunalnego 

Powiatu Gołdapskiego na dzień 31 grudnia 2020 r. 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Pani Grażyna Senda, czy są pytania do przedstawionej opinii.  

 

Pytanie nie zgłoszono. 

 

Komisja zapoznała się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym            

przez Zarząd Powiatu sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok wraz z informacją             

o stanie mienia komunalnego. 
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Ad. 5e 

W zastępstwie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady 

Powiatu w Gołdapi o udzielenie absolutorium przedstawiła Starosta Pani Marzanna 

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

w załączeniu – zał. nr 8 do protokołu/.  

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska odczytał treść wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 

Powiatu: Działając na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz na podstawie art. 270 ust. 3 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305),                      

po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, informacji o stanie mienia jednostki                         

oraz po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisją Rewizyjną przedłożonego przez Zarząd 

Powiatu w Gołdapi sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2020 rok wraz                          

z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o przedłożeniu 

sprawozdania. Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Gołdapi wnioskuje o udzielenie 

absolutorium Zarządowi Powiatu w Gołdapi z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. 

Komisja Rewizyjna przyjęła powyższy wniosek jednogłośnie w załączeniu przedkłada opinię 

Komisji Rewizyjnej z dnia 27.04.2021 r. dotyczącą oceny wykonania budżetu powiatu                 

za 2020r. 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Pani Grażyna Senda, czy są pytania do przedstawionego 

wniosku. 

 

Pytanie nie zgłoszono. 

 

Komisja zapoznała się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gołdapi               

o udzielenie absolutorium. 

 

Ad. 5f 

W zastępstwie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 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 2020 Przedstawiła Starosta 
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Pani Marzanna Wardziejewska /opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania 

wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gołdapi w załączeniu – zał. nr 9 do protokołu/. 

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska poinformowała, że w ślad za przedstawionymi 

dokumentami, które zostały przedłożone Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, 

wydała ona uchwałę, której treść brzmi Uchwałą Nr RIO.VIII-0120-210/21 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 5 maja 2021 roku 

pozytywnie zaopiniować wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gołdapi w sprawie 

udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Gołdapi za 2020 r. W dniu 30 kwietnia 2021 

roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie wpłynął wniosek Komisji Rewizyjnej 

Rady Powiatu w Gołdapi w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Gołdapi 

za 2020 r. Skład Orzekający dokonując analizy przedmiotowego wniosku ustalił,                   

co następuje: Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Gołdapi rozpatrzyła m.in.: - sprawozdanie 

finansowe, - sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu w Gołdapi za 2020 r. wraz z opinią 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o tym sprawozdaniu, - informację o stanie 

mienia Powiatu w Gołdapi. Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Gołdapi działając                        

na podstawie art 16 ust 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym                

(Dz. U. z 2020 r. poz. 920), pozytywnie oceniła wykonanie budżetu Powiatu za 2020 r.                  

i wystąpiła do Rady Powiatu w Gołdapi z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi 

Powiatu w Gołdapi. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie 

stwierdza, że wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gołdapi został sformułowany               

w oparciu o ocenę wykonania budżetu przez Zarząd Powiatu w Gołdapi. 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Pani Grażyna Senda zapytała czy są pytania do przedstawionej 

opinii. 

 

Pytań nie zgłoszono. 

 

Komisja zapoznała się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie 

zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gołdapi. 

 

Ad. 5g 

Wiceprzewodnicząca Komisji Pani Grażyna Senda poinformowała, że przedstawione 

sprawozdanie o wykonaniu budżetu wraz z informacją o stanie mienia jednostki pozwala 
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stwierdzić, że zostało ono przygotowane w sposób rzeczowy i przejrzysty. Zarząd podczas 

wykonania budżetu kierował się przede wszystkim kryteriami gospodarności, celowości, 

rzetelności oraz 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 

finansowe z udziałem środków pochodzących między innymi z budżetu Unii Europejskiej. 

Szczegółowo został przedstawiony 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 przedstawione przez Panią Starostę dają podstawę do udzielenia 

absolutorium Zarządowi Powiatu w Gołdapi za 2020 r. Wiceprzewodnicząca Komisji              

Pani Grażyna Senda w związku z powyższym zaproponowała przyjąć sprawozdanie 

finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2020 r.             

i udzielić Zarządowi Powiatu absolutorium. 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Pani Grażyna Senda zapytała czy są pytania                                   

do przedstawionego wystąpienia. 

 

Pytań nie zgłoszono. 

 

Wiceprzewodnicząca przeszła do realizacji kolejnego punktu  

 

Ad. 6a 

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 2020 rok /projekt uchwały Rady Powiatu  w załączeniu 

– zał. nr 10 do protokołu/. 

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska poinformowała, że sprawozdania były omawiane już 

w bieżącym roku. Obecnie powstaje projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu 

Gołdapskiego za rok 2020. Proponuje się po rozpatrzeniu zatwierdzić sprawozdanie 
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finansowe zawierające bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 

łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansu samorządowych jednostek budżetowych, 

łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z zysków i strat samorządowych 

jednostek budżetowych, łączne zestawienie zmian funduszu obejmujące dane wynikające        

z danych samorządowych jednostek budżetowych oraz łącznej informacji dodatkowej. 

Sprawozdania zostały sporządzone w oparciu o przepisy wykonawcze i zostały pozytywnie 

zaopiniowane przez Komisję Rewizyjną oraz Zarząd Powiatu. Wykonując ustawowy 

obowiązek przekazano również te sprawozdania organowi stanowiącemu zgodnie z art. 270 

ust.1 ustawy o finansach publicznych. Zasadne jest podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

Powiatu Gołdapskiego za rok 2020. 

 

Wiceprzewodnicząca zapytała czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady 

Powiatu. 

 

Pytań nie zgłoszono. 

 

Wiceprzewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

 

Komisja 5 głosami za, 1 wstrzymującym przy 2 osobach nieobecnych przyjęła projekt 

uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego                 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za rok 2020. 

 

Ad. 6b 

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w 

sprawie  udzielenia Zarządowi Powiatu w Gołdapi absolutorium z tytułu wykonania budżetu 

za rok 2020 /projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu – zał. nr 11 do protokołu/. 

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

realizując ustawowy obowiązek, przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu 

Gołdapskiego za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki, podejmując Uchwałę 

Nr 156/2021 Zarządu Powiatu w Gołdapi z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie przedstawienia 

rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2020 rok                     

z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego. Jednocześnie przedstawił je Radzie Powiatu            

i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie w wymaganym terminie. Regionalna Izba 
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Obrachunkowa w Olsztynie wyraziła pozytywną opinię o przedłożonym przez Zarząd 

Powiatu w Gołdapi sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 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                  

o tym sprawozdaniu. 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 2020 rok. Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu                

w Gołdapi został przedstawiony Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie i otrzymał 

również 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. Zasadne jest podjęcie uchwały w sprawie 

udzielenia Zarządowi Powiatu w Gołdapi absolutorium z tytułu wykonania budżetu                 

za 2020 rok. 

 

Wiceprzewodnicząca zapytała czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady 

Powiatu. 

 

Pytań nie zgłoszono. 

Wiceprzewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

 

Komisja 5 głosami za, 1 wstrzymującym przy 2 osobach nieobecnych przyjęła projekt 

uchwały sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Gołdapi absolutorium z tytuły 

wykonania budżetu za rok 2020 

 

Ad. 6c 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu 

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

/projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu – zał. nr 12 do protokołu/. 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że projekt Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na lata 2021 – 2037 jest spójny ze zmianami w uchwale budżetowej.              

Zostały zaktualizowane dochody, wydatki, dotacje, środki na cele bieżące i dochody 

majątkowe. Deficyt budżetu powiatu po zmianach wynosi 6 131 516,39 zł. Według stanu 
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obecnego proponuje się na sfinansowanie go ramach nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych           

w wysokości 5 240 173,80 zł. Są to środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych, w ramach projektów unijnych oraz wolnych środków jako nadwyżki pieniężne   

na rachunku bieżącym budżetu jednostki budżetu terytorialnego wynikających z rozliczeń 

wyemitowania papierów wartościowych w poprzednich latach. Przychody i deficyt budżetu 

wynosi 6 131 516,39 zł. Rozchody nie występują. Plan dochodu po zmianach                                

to 37 631 821,63 zł, wydatki  to kwota 43 763 338,02 zł. 

 

Wiceprzewodnicząca zapytała czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady 

Powiatu. 

 

Pytań nie zgłoszono. 

Wiceprzewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

 

Komisja 5 głosami za, 1 wstrzymującym przy 2 osobach nieobecnych przyjęła projekt 

uchwały sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego             

na lata 2021 – 2037. 

 

Ad. 6d 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu 

sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2021 /projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu – zał. nr 13 

do protokołu/. 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że po stronie dochodów w planie 

finansowym Starostwa Powiatowego w Gołdapi w rozdziale 60004 „Lokalny transport 

zbiorowy” dokonuje  się  zwiększenia  planu  dochodów  o  kwotę  12 312,00 zł w związku     

z pozytywną decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego WIN-VI.3146.36.2021                

w sprawie „Wniosku o objęcie  dopłatą w 2021 roku realizacji zadań własnych w zakresie 

przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez dopłatę do ceny 

usługi” na linii komunikacyjnej długości  38 km. W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami    

i nieruchomościami” dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę 

6 222,77 zł w celu urealnienia planu dochodów należnych JST z tytułu realizacji zadań 

związanych z zasobem nieruchomości Skarbu Państwa. W rozdziale 80195 „Pozostała 

działalność” dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę 169 530,00 zł 
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w związku z uzyskaniem dofinansowania z programu POWER dla projektu    pn. „Szkoła 

Nowych Technologii”. Ponadto dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej środków 

otrzymanych na finansowanie zadania dotyczącego zapewnienia wsparcia organizacyjnego, 

technicznego lub organizacyjno-technicznego, związanego z tworzeniem punktów szczepień 

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

powiatowe”  dokonuje  się  zwiększenia  planu  dochodów     o kwotę 11 462,00 zł  -  tj.  9 

030,00 zł  w związku ze sprzedażą złomu  po  utylizacji  pojazdu  ciężarowego  KAMAZ       

(naprawa ekonomicznie nieuzasadniona) oraz 2 432,00 zł w związku z otrzymanym 

dofinansowaniem na szkolenia dla  pracowników zgodnie z umową nr 14/2021 z 26.04.2021r 

z Krajowym Funduszem Szkoleniowym. Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych     

w rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” dokonuje się zwiększenia 

planu dochodów o kwotę 596,89 zł w związku z otrzymaniem od ubezpieczyciela środków na 

pokrycie kosztów związanych z uszkodzeniem bramek. Zwiększa się plan dochodów budżetu 

per saldo o kwotę 200 123,66 zł. Skarbnik Powiatu    Pani Bożena Radzewicz poinformowała, 

że po stronie wydatki w planie finansowym w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” 

dokonuje  się  zwiększenia  planu  wydatków  o  kwotę  15 600,00 zł w  związku z decyzją 

Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w sprawie dopłat do ceny usług przewozowych 

autobusowych na linii komunikacyjnej Gołdap –Skajzgiry przez Rogajny – Żytkiejmy 

długości 38 km. W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami ”dokonuje się 

przesunięć planu wydatków w ramach posiadanych  środków finansowych, co umożliwi 

prawidłową realizację zadań. W rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”, zgodnie            

z postanowieniami Zarządu Powiatu, rozwiązuje się w części rezerwę celową oświatową 

dokonując przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w kwocie 52 016,00 zł      

z przeznaczeniem na zabezpieczenia wypłat odpraw emerytalnych i odprawy z tytułu 

rozwiązania stosunku pracy z przyczyn organizacyjnych. Po zmianach rezerwa ogólna wynosi 

28 000,00 zł, zaś rezerwa celowa  – 160 984,00 zł, z tego: z przeznaczeniem na wydatki 

jednostek oświatowych, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie 

może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego    

w kwocie 96 984,00 zł, na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 

64 000,00 zł. W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” dokonuje się zwiększenia planu 

finansowego o kwotę 49 343,52 zł. Zmiana jest spowodowana koniecznością zabezpieczenia 

zwrotu niewydatkowanych środków w ramach realizacji projektu „Własna firma w EGO. 

Ostatecznie w załączniku nr 4 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków 
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pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki 

pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi oraz w Wykazie 

przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej – wydatki dotyczące zwrotu 

niewydatkowanych środków otrzymanych w roku 2020 w formie zaliczki w ramach realizacji 

projektu „Własna firma w EGO” oraz zwrotu dotacji pobranych przez uczestników projektu 

jako nienależnych w kwotach, które nie zostały uwzględnione tj. 217 221,07 zł – wydatki 

bieżące i 53 301,00 zł – wydatki majątkowe. Wykazane zaś kwoty wydatków                          

w w/w załącznikach są zgodne z podpisaną umową o dofinansowanie. Zespół Szkół 

Zawodowych w Gołdapi w rozdziale 80115 „Technika” dokonuje się zmian które dotyczą 

przesunięć planu wydatków w ramach posiadanych  środków finansowych w projekcie 

„Lepszy Start” w związku ze zmianami wprowadzonymi w końcowej fazie realizacji 

projektu, co umożliwi prawidłową realizację zadań. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie     

w Gołdapi w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” dokonuje się  urealnienia planu wydatków 

w ramach posiadanych  środków finansowych w celu prawidłowej realizacji zadań. Liceum 

Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Gołdapi w rozdziale 80120 „ Licea ogólnokształcące” 

dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 34 076,00 zł na wypłatę odprawy 

emerytalnej oraz odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn organizacyjnych 

dla nauczyciela placówki. W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się 

zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 169 530,00 zł w związku z uzyskaniem 

dofinansowania z programu POWER dla projektu pn. „Szkoła Nowych Technologii”. 

Program przewidziany do realizacji w roku 2021. Zarząd Dróg Powiatowych w rozdziale 

60014 „Drogi publiczne powiatowe” dokonuje się  zwiększenia planu  wydatków  per saldo    

o  kwotę 11 462,00 zł w celu zabezpieczenia środków w wysokości 2 450,00 zł na pokrycie 

wydatków szkolenia dla 4 pracowników, dofinansowanego z PUP w Gołdapi ze środków 

Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz kwoty 73 943,58 zł zakup samochodu osobowego 

służącego do objazdu dróg powiatowych w celu oceny stanu ich nawierzchni. Środki            

na zakup samochodu osobowego pochodzą z oszczędności pozostałych  po wykonaniu 

zadania „Wymiana instalacji elektrycznej i wentylacyjnej  w budynku  ZDP w Gołdapi” oraz 

z dochodów uzyskanych ze sprzedaży złomu po likwidacji pojazdu ciężarowego Kamaz. 

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki 

szkolno-wychowawcze” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 596,89 zł            

w związku z  w związku z otrzymaniem od ubezpieczyciela środków na pokrycie kosztów 

związanych z uszkodzeniem bramek. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć planu wydatków 
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w ramach posiadanych  środków finansowych, co umożliwi prawidłową realizację zadań. 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gołdapi w rozdziale 85406 „Poradnie 

Psychologiczno-Pedagogiczne” dokonuje się zwiększenia planu  wydatków ogółem o kwotę 

56 546,00 zł,  z tego 17 940,00 zł  z przeznaczeniem na wypłaty odprawy emerytalnej 

pracownikowi administracyjnemu oraz 38 606,00 zł w związku z uaktualnieniem kosztorysu 

na wykonanie robót budowlano-remontowych budynku wspólnego Powiatowej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Komenda 

Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe 

Państwowej Straży Pożarnej” dokonuje się przesunięć planu wydatków w ramach 

posiadanych  środków finansowych w celu umożliwienia prawidłowej realizacji zadań. 

Zmiany dotyczą zmniejszenia w uposażeniach funkcjonariuszy przebywających                             

na zwolnieniach lekarskich z przeznaczeniem na nagrody uznaniowe dla strażaków              

na zastępstwie oraz zabezpieczenia środków na naprawy i konserwację sprzętu będącego              

na wyposażeniu jednostki. Zwiększa się plan wydatków budżetu per saldo o kwotę 

285 138,41 zł. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 200 123,66 zł i po zmianach wynosi 

37 631 821,63 zł. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 285 138,41 zł i po zmianach wynosi 

43 763 338,02 zł. Deficyt budżetu wynosi 6 131 516,39 zł. Przychody wynoszą 6 131 516,39 

zł. Rozchody 0,00 zł. 

 

Wiceprzewodnicząca zapytała czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady 

Powiatu. 

 

Pytań nie zgłoszono. 

Wiceprzewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

 

Komisja 5 głosami za, 1 wstrzymującym przy 2 osobach nieobecnych przyjęła projekt 

uchwały sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2021. 

 

Ad. 6e 

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata 

Gryszkowska przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia Powiatowej 

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021 – 2027 /projekt uchwały Rady 

Powiatu w załączeniu – zał. nr 14 do protokołu/. 
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Główna Księgowa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Sandra 

Borowska poinformowała, że zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, do zadań własnych 

powiatu należy opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów 

społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania 

osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup 

szczególnego ryzyka. Powiatowa strategia rozwiązywania problemów społecznych 

diagnozuje sytuację społeczną w powiecie i zakłada również określone działania w celu 

zapewnienia mieszkańcom równych szans do pełnego uczestnictwa i rozwoju w życiu 

społecznym. Zarząd Powiatu w Gołdapi  na posiedzeniu dnia 11 maja 2021 roku podjął 

uchwałę nr 166/2021 w sprawie uruchomienia konsultacji społecznych projektu Powiatowej 

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2027. Na podstawie 

przedmiotowej uchwały  od 13  do 20 maja 2021 przeprowadzono konsultacje społeczne         

z mieszkańcami Powiatu Gołdapskiego oraz z instytucjami i organizacjami.                            

Z przeprowadzonych konsultacji sporządzono raport opisujący przebieg konsultacji. W czasie 

prowadzonych konsultacji nie wpłynął żaden formularz konsultacyjny. Nie zgłoszono 

żadnych uwag i opinii. Proponuję zatem przyjąć „Powiatową Strategię Rozwiązywania 

Problemów Społecznych na lata 2021-2027” w formie, która stanowi załącznik do  uchwały. 

 

Wiceprzewodnicząca zapytała czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady 

Powiatu. 

 

Pytań nie zgłoszono. 

Wiceprzewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

 

Komisja jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Powiatowej Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021 – 2027.  

 

Ad. 6f 

Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Pani Marta Wiszniewska przedstawiła projekt 

uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na świadczenie usług 

w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Gołdapskiego /projekt 

uchwały Rady Powiatu w załączeniu – zał. nr 15 do protokołu/.  
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Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Pani Marta Wiszniewska poinformowała,             

że zgodnie z art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 

do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy podejmowanie uchwał w innych sprawach 

zastrzeżonych ustawami oraz art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 16 maja 2019r. o Funduszu rozwoju 

przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, zawarcie umowy                 

o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, wymaga zgody organu 

stanowiącego, właściwego organizatora transportu publicznego. Podjęcie uchwały jest 

niezbędne do uzyskania dopłaty w wysokości do 3 zł do wozokilometra do przewozów 

autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, na planowaną do uruchomienia linię 

komunikacyjną: Gołdap – Rogajny – Żytkiejmy – Skajzgiry przy planowanym 

dofinansowaniu ze środków w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych              

o charakterze użyteczności publicznej i budżetu Powiatu Gołdapskiego. Organizator 

publicznego transportu zbiorowego może zawrzeć umowę o świadczenie usług w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego we wszystkich trybach przewidzianych ustawą, w tym 

bezpośrednio m. i. w przypadku określonym w art. 22.ust. 1 pkt 1 tj. gdy średnia wartość 

roczna przedmiotu umowy jest mniejsza niż 1 000 000 euro lub świadczenie usług w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego dotyczy świadczenia tych usług w wymiarze mniejszym 

niż 300 000 kilometrów rocznie. Uzyskanie wsparcia finansowego państwa w zakresie 

funkcjonowania linii autobusowych użyteczności publicznej polegającego na dopłacie               

w wysokości do 3 zł do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej, 

pozwoli odbudować zlikwidowane połączenia komunikacyjne na terenie gminy Gołdap              

i Dubeninki. Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie uchwały jest zasadne. 

 

Wiceprzewodnicząca zapytała czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady 

Powiatu. 

 

Pytań nie zgłoszono. 

Wiceprzewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

 

Komisja jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 

na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu 

Gołdapskiego. 

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska wyszła z sali godz. 14:34 
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Ad. 6g 

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 2021 /projekt uchwały Rady Powiatu 

w załączeniu – zał. nr 16 do protokołu/. 

Sekretarz Powiatu Pani Anna Makowska poinformowała, że środki, które będą przeznaczone             

w ramach porozumienia Zarząd zostały przegłosowane  i zabezpieczone  w uchwale 

budżetowej. Kwota wnioskowana przez Pana Marszałka to 1550,00 zł. W ramach realizacji 

porozumienia te środki są każdorazowo rozliczane w formie sprawozdania, które jest 

przekładane dla Powiatu.  

 

Wiceprzewodnicząca zapytała czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady 

Powiatu. 

 

Pytań nie zgłoszono. 

Wiceprzewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

 

Komisja 4 głosami za, 1 wstrzymującym przy 3 osobach nieobecnych podjęła uchwałę    

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko – 

Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura 

Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli w roku 2021. 

 

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska wróciła o godz. 14:36 

 

Ad. 7 

Wiceprzewodnicząca Komisji Pani Grażyna Senda zapytała Dyrektor Zarządu Dróg 

Powiatowych w Gołdapi Panią Sylwię Wrzesień Kisielewską na jakim etapie jest wniosek 

skierowany do Burmistrza Pana Tomasza Luto w sprawie współfinansowania przygotowania 

dokumentacji technicznej remontu ul. 1go Maja oraz o skierowanie pisma czy jest w planach 

remontu ul. Jeziorowej. 
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Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień Kisielewska 

poinformowała, że przygotowany projekt pisma został wysłany do Starosty oraz Sekretarz 

Powiatu, następnie po podpisaniu został przekazany do urzędu Miejskiego. W sprawie               

ul. Jeziorowej zostanie wystosowane pismo do Urzędu Miejskiego z zapytaniem na jakim 

etapie są prace związane z dokumentacją techniczną tej ulicy. 

Wiceprzewodnicząca Komisji Pani Grażyna Senda zapytała czy jest odpowiedź na wysłane 

pismo? 

 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień Kisielewska 

odpowiedziała, że nie uzyskano żadnej odpowiedzi.  

 

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska poinformowała, że pismo do Burmistrza Gołdapi 

zostało podpisane w dniu 17.06.2021r. Pismo zawierało prośbę do Pana Burmistrza                 

o dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej ul. 1go Maja oraz późniejszych 

prac. Ta ulica jest bardzo istota, ponieważ jest poniekąd wizytówką naszego miasta.  

 

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska poinformowała, że w dniu dzisiejszym otrzymała 

pismo od Wojewody warmińsko mazurskiego, który informuje, że w miesiącu lipcu będzie 

możliwość składania kolejnych wniosków i korzystania ze środków Funduszu Dróg 

Samorządowych. Pan Wojewoda zwraca się z prośbą o przesłanie swoich uwag i propozycji 

dotyczących programu i prosi o wskazanie najistotniejszych elementów z punktu widzenia 

samorządowców podczas oceny wniosków, poszczególnych kryteriach. Ponadto zostało 

wypracowane stanowisko na spotkaniach roboczych pana wojewody z samorządowcami,            

że premiowane będą drogi, na których realizowany jest program związany z funduszem 

rozwoju przewozów autobusowych. W dniu dzisiejszym pismo zostało przekazane                  

do Zarządu Dróg Powiatowych. Należy się zastanowić i podać elementy, swoje propozycje            

i uwagi dotyczące tego programu czyli zwiększenia najprawdopodobniej udziału 

procentowego z tego funduszu chociażby właśnie w stosunku do wkładu własnego Powiatu. 

 

Ad. 8  

Wolnych wniosków nie zgłoszono. 
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Ad. 9 

Wniosków Komisja nie wypracowała.    

 

Ad. 10 

Wiceprzewodnicząca Pani Grażyna Senda podziękowała za pracę i zamknął XXXV (35) 

posiedzenie Komisji Stałej Rady Powiatu.   

 

Na tym protokół zakończono. 

Protokół składa się z 29 stron kolejno ponumerowanych. 

Przewodniczący Komisji 

Planowania, Budżetu, Finansów, 

       Promocji Powiatu, Gospodarki, 

Ochrony Środowiska, Zdrowia, 

Oświaty i Polityki Społecznej 

 

                                                                                Marek Kuskowski 
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Protokołowała: Monika Bruszewska 22.06.2021  r. 
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