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Protokół z XXXVI (36) posiedzenia 

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

Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej 

w dniu 24 sierpnia 2021 roku 

 

godz. 1300-1437 

W posiedzeniu wzięło udział 9 Radnych. 

Obecni: 

1. Andrzej Ciołek  

2. Józef Dominiuk  

3. Jarosław Wiktor Dzienis 

4. Anna Falińska 

5. Alicja Anna Iwaniuk 

6. Marek Kuskowski  

7. Leszek Retel 

8. Grażyna Barbara Senda – udział zdalny  

9. Karol Szablak 

10. Marzanna Marianna Wardziejewska  

11. Piotr Wasilewski – udział zdalny 

12. Stanisław Wójtowicz 

 

Ad. 1 

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

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

otworzył XXXVI (36) posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji 

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

stwierdził quorum (9 radnych obecnych) pozwalające na podejmowanie prawomocnych 

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

 

Ad. 2 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski otworzył posiedzenie z proponowanym 

porządkiem obrad /porządek obrad w załączeniu- zał. nr 2 do protokołu/  
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Uwag do proponowanego porządku nie zgłoszono.   

 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie.  

 

Komisja porządek posiedzenia przyjęła jednogłośnie.  

 

Ad. 3 

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

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

poinformował, iż protokół z XXXV (35) posiedzenia Komisji Planowania, Budżetu, 

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

Społecznej był wyłożony do wglądu oraz przesłany drogą elektroniczną. Przewodniczący 

Komisji zapytał, czy Członkowie Komisji mają uzupełnienia bądź sprostowania do protokołu. 

 

Uwag nie zgłoszono.  

Przewodniczący przeprowadził głosowanie.   

 

Komisja 7 głosami za i 2 wstrzymującymi przyjęła protokół z XXXV (35) posiedzenia 

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

Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej. 

 

Ad. 4 

W zastępstwie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi Pani Emilia Romanowska 

przedstawiła informację o stanie i strukturze bezrobocia oraz formach przeciwdziałania 

bezrobociu w I półroczu 2021 roku. /informacja w załączeniu- zał. nr 3 do protokołu/ 

Kierownik Działu Organizacyjno – Administracyjnego Powiatowego Urzędu Pracy                

w Gołdapi Pani Emilia Romanowska poinformowała, że na dzień 30.06.2021 r. 

zarejestrowanych osób bezrobotnych było 665, z czego 61% stanowiły kobiety. Biorąc pod 

uwagę gminy powiatu gołdapskiego najwięcej osób bezrobotnych ubyło w gminie Gołdap.   

W I półroczu zarejestrowano 641 osób, natomiast z ewidencji wyrejestrowano 840 osób.      

Na dzień 30 czerwca stopa bezrobocia w powiecie gołdapskim wynosiła 7,8%. Od przyszłego 

roku zasiłek dla bezrobotnych niezależnie od stopy bezrobocia będzie przyznawany na okres 

6 miesięcy. Od stycznia do końca czerwca pozyskano 495 wolnych miejsc pracy. Limit 
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środków funduszu pracy na przeciwdziałanie bezrobociu przyznany Urzędowi Pracy             

w Gołdapi w I półroczy wyniósł ponad 3 390 000 zł. W lipcu złożono wniosek o dodatkowe 

środki z rezerwy Ministra ds. pracy na aktywizację bezrobotnych, ale nie ma jeszcze decyzji. 

W omawianym okresie aktywne formy rozpoczęło 260 osób bezrobotnych dzięki realizacji 

projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Kontynuowane są projekty 

„Aktywizacja po 30stce”, „Aktywizacja osób młodych pozostających w powiecie 

gołdapskim”, „Tarcza antykryzysowa”.  

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski zapytał, czy są pytania do przedstawionej 

informacji. 

 

Przewodniczący Pan Marek Kuskowski odniósł się do informacji przedstawionej w lutym br. 

o stanie bezrobocia w 2020 roku. W informacji zawarty był spadek ofert pracy w skutek 

czego był wzrost bezrobocie. Przyczyną tego stanu była pandemia covid 19. Zapytał             

czy w chwili obecnej jest wzrost ofert pracy.  

 

Kierownik Działu Organizacyjno – Administracyjnego Powiatowego Urzędu Pracy               

w Gołdapi Pani Emilia Romanowska odpowiedziała, że porównując z czerwcem 2020 roku    

w tej chwili jest o 65% więcej ofert pracy. Sytuacja na rynku pracy się poprawia.  

 

Przewodniczący Pan Marek Kuskowski zapytał czy nowe oferty są to prace sezonowe         

czy stałe stanowiska pracy.  

 

Kierownik Działu Organizacyjno – Administracyjnego Powiatowego Urzędu Pracy               

w Gołdapi Pani Emilia Romanowska oznajmiła, że nie jest w stanie odpowiedzieć na to 

pytanie. Pracodawcy z reguły nie podają informacji czy zatrudniają osobę na stałe 

stanowisko.  

 

Przewodniczący Pan Marek Kuskowski poinformował, że istnieje obawa, że przyszłe 

miesiące tj. wrzesień i październik mogą przynieść kolejny wzrost bezrobocia w skutek 

kolejnej fali epidemii. Niezmiennie od 3 lat statystyczną osobą bezrobotną                            

jest niewykwalifikowana kobieta mieszkająca na wsi, pomiędzy 30 a 50 rokiem życia,              
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z niewielkim doświadczeniem,  z przynajmniej jednym potomkiem powyżej 6 r.ż., bez prawa 

do zasiłku i pomocy społecznej, wykształceniem zawodowym lub gimnazjalnym.  

 

Kierownik Działu Organizacyjno – Administracyjnego Powiatowego Urzędu Pracy                

w Gołdapi Pani Emilia Romanowska potwierdziła informację o sylwetce statystycznej osoby 

bezrobotnej. 

 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

 

Komisja zapoznała się z informacją o stanie i strukturze bezrobocia oraz formach 

przeciwdziałania bezrobociu w I półroczu 2021 roku. 

 

Ad. 5 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła informację o przebiegu wykonania 

budżetu Powiatu Gołdapskiego za I półrocze 2021 r, i o kształtowaniu się Wieloletniej 

Prognozy Finansowej /informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za I półrocze 

2021 r  w załączeniu- zał. nr 4 do protokołu/. 

Skarbnik Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że budżet Powiatu Gołdapskiego na rok 

2021 został uchwalony przez Radę Powiatu w Gołdapi uchwałą Nr XXXI/149/2020 z dnia 23 

grudnia 2020 r. Uchwalono: Plan dochodów 156 557,00 zł bieżące 35 590 118,38 zł 

majątkowe 3 566 438,62 zł. Plan wydatków 45 317 065,42 zł bieżące 35 898 838,96 zł 

majątkowe 9 418 226,46 zł Deficyt budżetu 6 160 508,42 zł. Deficyt budżetu powiatu           

w wysokości 6 160 508,42 zł zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi ze sprzedaży 

papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1 000 000,00 zł, wolnymi środkami jako 

nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów 

i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 327 930,00 zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych 

w wysokości 4 832 578,42 zł. W trakcie realizacji budżetu dokonano zmian w planie 

dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów. Zmiany dokonywane były w oparciu            

o podjęte przez Zarząd Powiatu i Radę Powiatu uchwały w sprawie zmian budżetu. Podstawą 

zmian były decyzje Ministra Finansów, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, podpisane 

porozumienia i umowy z jednostkami samorządu terytorialnego, wnioski Dyrektorów 

jednostek organizacyjnych powiatu i naczelników Starostwa Powiatowego w Gołdapi. 
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Ostatecznie w wyniku dokonanych zmian na dzień 30.06.2021 r. budżet powiatu  uchwalono: 

Plan dochodów 37 631 821,63 zł. bieżące 36 223 588,03 zł. majątkowe 1 408 233,60 zł. Plan 

wydatków 43 763 338,02 zł. bieżące 36 884 148,60 zł. majątkowe 6 879 189,42 zł. Planowany 

deficyt budżetu 6 131 516,39 zł. Deficyt budżetu powiatu w  wysokości  6 131 516,39 zł 

zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków 

pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 

wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek      

z lat ubiegłych w kwocie 891 342,59 zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych                   

w wysokości 5 240 173,80 zł. Rada Powiatu w Gołdapi uchwałą Nr XXXI/148/2020 z dnia 

23 grudnia 2020 r. uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Gołdapskiego na lata 

2021-2037, czyli na okres roku budżetowego 2021 i kolejnych lat, na które zaciągnięto 

zobowiązania, tj. do roku 2037. W trakcie I półrocza 2021 roku Wieloletnia Prognoza 

Finansowa Powiatu Gołdapskiego ulegała zmianie w związku ze zmianami kwot dochodów, 

wydatków jak również w związku z wprowadzeniem do budżetu powiatu wolnych środków     

z lat ubiegłych. W celu przedstawienia faktycznego wykonania dochodów, wydatków, 

przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Gołdapskiego za I półrocze 2021 roku, w pozycji 

planu na 30.06.2021 wprowadzono dane zgodne z uchwałą budżetową Rady Powiatu             

w Gołdapi nr XXXIX / 188 / 2021 z dnia 24 czerwca 2021 roku. Dzięki temu informacja       

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego za I półrocze 

2021 roku, jest spójna z Informacją o przebiegu wykonaniu budżetu Powiatu Gołdapskiego 

oraz ze sprawozdawczością budżetową Powiatu Gołdapskiego sporządzoną za I półrocze 

2021 roku. Dochody ogółem zmalały o 1 524 735,37 zł. Spadek dochodów wynika z braku 

pozytywnej decyzji w sprawie przyznania środków z Funduszu Dróg Samorządowych, 

ujętych pierwotnie w budżecie w wysokości 2 348 622,02 zł. Dokonana w związku z tym 

korekta planu po stronie wydatków była główną przyczyną spadku wydatków                     

oraz zmniejszenia deficytu. Wydatki zmalały ogółem o 1 553 727,40 zł. Planowany deficyt 

pierwotnie w kwocie 6 160 508,42 zł , po zmianach 6 131 516,39 zł - na dzień 30.06.2021 

roku zamknął się nadwyżką w  wysokości  1 800 503,45zł. Deficyt planuje się pokryć 

przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy           

o finansach publicznych – środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                     

oraz realizowanych projektów ze środków unijnych) w wysokości 5 240 173,80 zł i wolnymi 

środkami w kwocie 891 342,59 zł. Kwota długu z tytułu wyemitowanych papierów 

wartościowych na koniec I półrocza 2021 r. wynosi 13 440 000,00 zł, a z tytułu zobowiązań 
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wymagalnych (zobowiązania Funduszu Pracy wynikające z niepodjętych zasiłków dla osób 

bezrobotnych) wynosi 6 845,65 zł. Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Gołdapskiego na lata 2021 - 2037 wartości dochodów, w tym dochodów bieżących,               

ze sprzedaży majątku i wielkości wydatków, w tym bieżących spełniają relację, o której 

mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych (łączna kwota przypadających w danym 

roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami 

do planowanych dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej          

z obliczonych dla ostatnich trzech lat realizacji jej dochodów bieżących powiększonych          

o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów 

ogółem budżetu).  Planowana w latach 2021-2037 łączna kwota spłaty zobowiązań zakłada, 

że relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych zostanie spełniona. Poziom 

zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych, świadczy o tym, że przyjęta prognoza 

finansowa jest realistyczna. W I półroczu 2021 r. Powiat Gołdapski realizował 

przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gołdapskiego. Limit 

wydatków na przedsięwzięcia na 2021 rok po  zmianach wynoszą 4 101 045,29 zł.                 

W I półroczu 2021 roku powiat zrealizował przedsięwzięcia na kwotę 1 904 059,71 zł. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski zapytał, czy są pytania do przedstawionej 

informacji? 

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski zapytał z czego wynika wzrost dochodu 

obsługi długu zawarty w Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Gołdapskiego w I półroczu 2021 roku.   

 

Skarbnik Pani Bożena Radzewicz odpowiedziała, że tabela zawiera prowizję oraz odsetki. 

Zaplanowana prowizja i obsługa długu  nie jest zawarta w wierszu „wydatki na obsługę 

długu” zgodnie z tą tabelą. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski zapytał o punkt „Dług i wskaźniki”. 

 

Skarbnik Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że tak kształtowana była Wieloletnia 

Prognoza Finansowa. Pomimo, że do projektu budżetu wydatki i dochody maleją natomiast 
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na wskaźniki ma duże przełożenie wzrost wydatków bieżących. Z tego tytułu nastąpił wzrost 

wskaźnika.   

 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

 

Komisja zapoznała się z informacją o przebiegu wykonania budżetu Powiatu 

Gołdapskiego za I półrocze 2021 r, i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy 

Finansowej. 

 

Ad. 6a 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska 

przedstawiła projekt zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania 

w 2021 roku /projekt uchwały Rady Powiatu  w załączeniu- zał. nr 5 do protokołu/. 

Dyrektor Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska 

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

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021r. poz. 573)                             

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

(Dz. U. z 2020r. poz. 920 z późn zm.), do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy 

określanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, 

oraz wysokości środków, jakie przeznacza na ich realizację. Biorąc pod uwagę potrzeby osób 

niepełnosprawnych proponuje się dokonać przesunięcie środków finansowych pomiędzy 

zadaniami z zakresu rehabilitacji społecznej, zmniejszając środki na: - dofinansowaniu 

uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych o kwotę 

30.000zł, - dofinansowaniu likwidacji barier architektonicznych w związku z indywidualnymi 

potrzebami osób niepełnosprawnych o kwotę 30.000zł.  Kwotę 60.000zł proponuję               

się przesunąć na: - dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym kwotę 55.000zł, - dofinansowanie 

zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych kwotę 5.000zł. Po analizie 

zgłaszanych potrzeb oraz pozytywnej opinii Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób 

Niepełnosprawnych przesunięcie środków finansowych PFRON na powyższe zadanie           

jest uzasadnione oraz wynika z racjonalnego gospodarowania środkami PFRON. Biorąc      

pod uwagę powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 
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Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski zapytał, czy są pytania do przedstawionego 

projektu uchwały. 

 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

 

Komisja 9 głosami za przy 3 osobach nieobecnych przyjęła projekt uchwały sprawie 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania                

w 2021 roku. 

 

Ad. 6b 

W zastępstwie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pan Szymon Buczyński 

przedstawił projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości 

opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w Powiecie Gołdapskim. /projekt uchwały 

Rady Powiatu  w załączeniu- zał. nr 6 do protokołu/ 

Inspektor do spraw zarządzania ruchem i ochrony pasa drogowego Zarządu Dróg 

Powiatowych w Gołdapi Pan Szymon Buczyński poinformował, że Zarząd Dróg 

Powiatowych w Gołdapi otrzymuje wnioski od mieszkańców w sprawie dokonania zmiany 

stawek opłat naliczanych przez ZDP z tytułu zajęcia 1m2 pasa drogowego, poprzez 

umieszczenie w nim obiektów budowlanych (m.in. schody, doświetlacze piwniczne). Obecna 

stawka za zajęcie pasa drogowego wynosi 0,50 zł za 1 dzień, za 1,00 m2 obiektu budowlanego 

(z wyłączeniem stawki za elewację, która wynosi 0,01 zł za 1 dzień, za 1,00 m2), co oznacza 

konieczność ponoszenia dość wysokich opłat rocznych. Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi 

nie chce dopuścić do sytuacji, w której konieczność wnoszenia opłat z tytułu zajęcia pasa 

drogowego poprzez umieszczenie obiektów budowlanych (m.in. doświetlaczy piwnicznych, 

schodów) doprowadzi w konsekwencji do rezygnacji przez właścicieli obiektów                      

z przeprowadzenia remontu budynków. W związku z powyższym proponuje się ujednolicenie 

stawki za zajęcie pasa drogowego poprzez umieszczenie obiektu budowlanego do kwoty 0,01 

zł za 1 dzień, za 1,00 m2, bez rozróżniania na poszczególne elementy budowlane. 

Wprowadzenie stawki „0” nie może być uwzględnione, gdyż z treści art. 40 ust. 3 ustawy        

z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.) 

wynika, że za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłatę. Przepis wskazuje                         
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więc na obligatoryjny charakter opłat i nie daje możliwości do stosowania zwolnień.  Dlatego 

też zasadnym jest wprowadzenie symbolicznej opłaty za umieszczenie obiektów 

budowlanych  w pasie drogowym (dotyczy to w większości budynków już istniejących          

w większości z czasów przed i powojennych).  

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski, czy są pytania do przedstawionego projektu 

uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski zapytał czy pojęcie „obiekt budowlany”     

jest zdefiniowany.   

 

Inspektor do spraw zarządzania ruchem i ochrony pasa drogowego Zarządu Dróg 

Powiatowych w Gołdapi Pan Szymon Buczyński odpowiedział, że obiektem budowlanym     

są przede wszystkim schody, doświetlacze piwniczne, elewacja budynku itp.  

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski oznajmij, że używanie określeń tego rodzaju 

powinno być bardzo precyzyjne, aby nie powstawały spory co jest obiektem budowlanym       

a co nie jest. Zapytał ponownie czy pojęcie „obiekt budowlany” jest zdefiniowane. 

 

Inspektor do spraw zarządzania ruchem i ochrony pasa drogowego Zarządu Dróg 

Powiatowych w Gołdapi Pan Szymon Buczyński odpowiedział, że definicja znajduje             

się w ustawie o drogach publicznych. Na pierwszych stronach ustawy znajduje się katalog 

wyjaśniający pojęcie m.in. obiekt budowlany.  

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski poinformował, że chciał się tylko dopytać 

aby nie uniknąć niedomówień oraz późniejszego doprecyzowania. Prosił aby sprawdzić       

czy w ustawie o drogach powiatowych na pewno znajduje się wyjaśnienie pojęcia „obiekt 

budowlany”.  

 

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska poinformowała, że w projekcie uchwały                   

nie ma nowych zapisów. Zmienione będą tylko stawki aby nie stanowiły one zapory             

dla mieszkańców. Zmiana stawek jest głównym celem projektu tej uchwały.  
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Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski poinformował, że to jest odpowiedni czas        

i miejsce aby upewnić się, że w projekcie nie ma żadnych błędów.  

 

Radny Pan Jarosław Dzienis zwrócił się do Pani Starosty z pytaniem o jaką kwotę zmniejszą 

się wpływy w związku z podjęciem uchwały.  

 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że Zarząd Dróg Powiatowych 

dysponuje taką informacją.  

 

Radny Pan Jarosław Dzienis dodał, że stawka, która obowiązuje za ułożenie sieci 

wodociągowej, kanalizacyjnej także jest dość wysoka. Przedsiębiorstwo Wodociągów              

i Kanalizacji co roku ponosi duży koszt związany z wysoką stawką. Zapytał czy istnieje 

możliwość zmiany tej stawki w przyszłości np. przy wymianie sieci wodno-kanalizacyjnej. 

 

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska poinformowała, że w przyszłości istnieje możliwość 

wznowienia tego tematu. Głównym celem jaki należy postawić jest prośba do Pana 

Burmistrza aby przyjmował drogi powiatowe, które znajdują się na terenie miasta.  

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski zwrócił się do Pana Szymona Buczyńskiego 

z informacją, że w ustawie o drogach powiatowych nie ma definicji pojęcia „obiekt 

budowlany”. 

 

 

Inspektor do spraw zarządzania ruchem i ochrony pasa drogowego Zarządu Dróg 

Powiatowych w Gołdapi Pan Szymon Buczyński przyznał, że podał błędną informację.  

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski zapytał czy w związku z przyjęciem uchwały 

stawki będą zróżnicowane, jak będzie brzmiała uchwała? Podana jest jedna kategoria,                          

a w tabeli liczba porządkowa 5. Nie jest ujęta wersja ujednolicona uchwały ponieważ                        

nie zostały ujęte pozostałe punkty.   

 

Inspektor do spraw zarządzania ruchem i ochrony pasa drogowego Zarządu Dróg 

Powiatowych w Gołdapi Pan Szymon Buczyński odpowiedział, że pozostałymi kategoriami 
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są ustalone stawki za zajęcie pasa ruchu na czas trwania robót. Stawka jest rozdzielona            

na kwotę za: 

• zajęcie pasa do 50 m szerokości jezdni i powyżej,  

• umieszczenie infrastruktury podziemnej: jezdnia, pobocze i chodnik,  

• zajęcie pasa drogowego poprzez umieszczenie urządzeń telekomunikacyjnych, a także 

za czas wbudowania urządzeń telekomunikacyjnych,  

• umieszczenie obiektów budowlanych,  

• zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności,  

• zajęcie pasa drogowego przez umieszczenie reklam,  

• zajęcie pasa drogowego w ramach ostatniej mili.  

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski poinformował, że ma nadzieje, że uchwała 

została dokładnie przeanalizowana, doprecyzowana i nie będzie potrzeby ponownie do niej 

wracać.  

 

Inspektor do spraw zarządzania ruchem i ochrony pasa drogowego Zarządu Dróg 

Powiatowych w Gołdapi Pan Szymon Buczyński oznajmił, że obecna propozycja                 

jest to ujednolicenie stawki bez rozróżniania. W praktyce oznacza to, że jeżeli mieszkaniec 

posiada schody w pasie drogowym jest zobowiązany ponosić dość wysokie opłaty roczne    

ok. 700 zł – 1400 zł. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski podziękował za odpowiedź.  

 

Radny Pan Karol Szablak zapytał jakie korzyści finansowe lub straty z tej zmiany wyniknął 

dla powiatu.  

 

Inspektor do spraw zarządzania ruchem i ochrony pasa drogowego Zarządu Dróg 

Powiatowych w Gołdapi Pan Szymon Buczyński odpowiedział, że liczba wniosków              

na umieszczenie obiektów budowlanych od początku 2004 roku wynosi mniej niż 10.            

W chwili obecnej mieszkańcy, którzy chcieli by dokonać zmian swoich budynków po 

przeliczeniu kosztów rocznych jakie będą musieli ponosić rezygnują z planów. Po otrzymaniu 

licznych wniosków o zmniejszenie opłat Zarząd Dróg Powiatowych postanowił wystąpić          

o zmianę tych stawek. 
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Radny Pan Karol Szablak poprosił o podanie różnicy finansowej jaka nastąpi po przyjęciu 

projektu zmiany uchwały.  

 

Inspektor do spraw zarządzania ruchem i ochrony pasa drogowego Zarządu Dróg 

Powiatowych w Gołdapi Pan Szymon Buczyński poinformował, że na dzień dzisiejszy 

różnica finansowa dla Zarządcy -49 gr/m2.  

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski zapytał jaki był wpływ finansowy z tego 

tytułu za 2020 r. 

 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz odpowiedziała, że zwróciła się z prośbą                

do głównej księgowej o wyliczenie tych kwot, natomiast na chwilę obecną nie jest w stanie 

odpowiedzieć na to pytanie. Odpowiedź zostanie przekazana podczas Sesji Rady Powiatu.  

 

Inspektor do spraw zarządzania ruchem i ochrony pasa drogowego Zarządu Dróg 

Powiatowych w Gołdapi Pan Szymon Buczyński oświadczył, że po zakończonej komisji       

za pośrednictwem biura rady przekaże wiadomość mailową dot. informacji ile zostało 

wystawionych decyzji o zajęcie pasa poprzez umieszczenie obiektów budowlanych i jakiego 

rzędu są to kwoty.  

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski poinformował, że przy projektowaniu aktów 

prawnych, ustaw, rozporządzeń obowiązkowym elementem jest ocena skutków regulacji. 

Podaje się m.in. skutki finansowe.  

 

Radny Pan Karol Szablak stwierdził, że jest to dobry pomysł, ale należy wziąć pod uwagę 

także np. kanalizację czy zmniejszenie podatku za budowę.  

 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że dochody bieżące powiatu       

nie pokrywają wydatków bieżących. Należy mieć na uwadze, że te stawki wliczają               

się w dochód bieżący i należy je utrzymywać.  
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Radny Pan Jarosław Dzienis podkreślił, że nie należy tych opłat całkowicie usunąć a wziąć 

pod uwagę zmniejszenie kosztów. W końcowym efekcie w Przedsiębiorstwie Wodociągów     

i Kanalizacji wzrasta koszt wody i każdy mieszkaniec ponosi te koszty.  

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski zwrócił się do Pani Starosty z prośbą             

o przesłanie informacji dot. wpływu finansowego za zajęcie pasa drogowego.  

 

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska odpowiedziała, że informacja zostanie rozesłana       

do wszystkich Radnych.  

 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

 

Komisja 6 głosami za przy 3 wstrzymujących się i przy 3 osobach nieobecnych przyjęła 

projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za 

zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w Powiecie Gołdapskim.  

 

Ad. 6c  

W zastępstwie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pan Szymon Buczyński 

przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji inwestycji                         

pn. „Przebudowa przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulicy Wolności (droga 

powiatowa nr 4851N) z ulicą Krzywą (droga powiatowa nr 4814N) w Gołdapi” /projekt uchwały 

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

Inspektor do spraw zarządzania ruchem i ochrony pasa drogowego Zarządu Dróg 

Powiatowych w Gołdapi Pan Szymon Buczyński poinformował, że Powiat Gołdapski złożył 

wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn.: 

„Przebudowa przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulicy Wolności ( droga powiatowa 

nr 4851N) z ulicą Krzywą ( droga powiatowa nr 4814N) w Gołdapi”. W dniu 26.07.2021 roku 

Prezes Rady Ministrów dokonał zatwierdzenia Listy zadań rekomendowanych                                

do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, mających na celu 

wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść                   

dla pieszych, na której ujęte zostało zadanie Powiatu Gołdapskiego  pn. : „Przebudowa 

przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulicy Wolności (droga powiatowa nr 4851N)                  



14 

 

z ulicą Krzywą (droga powiatowa nr 4814N) w Gołdapi”. W budżecie powiatu na rok 2022 

zabezpieczy się kwotę   w wysokości 249 689,00 zł brutto, co stanowi wartość całkowitą 

projektu. W ramach budżetu projektu wyróżnione zostaną następujące pozycje: - środki 

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 199 751,20 zł - wkład własny – 49 937,80 zł. 

Podpisanie umowy z Wojewodą zaplanowane jest w roku 2021. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski zapytał, czy są pytania do przedstawionego 

projektu uchwały.  

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski zapytał czy inwestycja dotyczy 

skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego.  

 

Z-ca Dyrektora Pan Szymon Buczyński poinformował, że inwestycja dotyczy skrzyżowania 

ulicy Krzywej i Wolności.  

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski dopytał czy inwestycja będzie obejmowała 

ul. Wolności aż do skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego.  

 

Z-ca Dyrektora Pan Szymon Buczyński odpowiedział, że inwestycja dotyczy obszaru            

ul. Wolności od skrzyżowania z ul. Krzywą do ok. 50 m w kierunku ul. Wojska Polskiego 

oraz do przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Partyzantów.  

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski zapytał czy na tym odcinku drogi będzie 

zmieniona nawierzchnia bitumiczna i nawierzchnia chodników.  

 

Z-ca Dyrektora Pan Szymon Buczyński odpowiedział, że nawierzchni drogi zostanie 

zmieniona oraz nawierzchnia chodnika po stronie prawej idąc od ul. Wojska Polskiego. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski zapytał czy dodatkowo zostanie zmienione 

oświetlenie. 
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Z-ca Dyrektora Pan Szymon Buczyński poinformował, że dodatkowo doświetlone zostaną 

przejścia dla pieszych, umieszczone będą aktywne znaki, bariery ochronne naprowadzające 

pieszych bezpośrednio na przejścia.  

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski zapytał, czy pozostanie jedno przejście        

dla pieszych.  

 

Z-ca Dyrektora Pan Szymon Buczyński odpowiedział, że w obrębie krzyżowania powstaną 

dwa nowe przejścia dla pieszych.  

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski dopytał czy planowana zmiana ruchu          

ul. Wolności w stronę ul. Partyzantów dotyczy wprowadzenia zakazu zatrzymywania           

się i postoju.  

 

Z-ca Dyrektora Pan Szymon Buczyński poinformował, że miejsca postojowe zostaną 

wyznaczone.  

 

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska dodała, że około 2 lata temu mieszkańcy budynków 

znajdujących się na tej ulicy wnioskowali o wprowadzenie zakazu zatrzymywania                 

się i postoju. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski zapytał czy wkład własny inwestycji został 

zabezpieczony.  

 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że jeżeli zapadnie decyzja 

realizacji inwestycji to zadanie zostanie zrealizowane do 30.07.2022 r. i środki kasowe będą 

zabezpieczane przy projekcie budżecie w roku następnym.   

 

Więcej pytanie nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 
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Komisja 9 głosami za przy 3 osobach nieobecnych przyjęła projekt uchwały w sprawie 

przystąpienia do realizacji inwestycji pn. „Przebudowa przejść dla pieszych w rejonie 

skrzyżowania ulicy Wolności (droga powiatowa nr 4851N) z ulicą Krzywą (droga 

powiatowa nr 4814N) w Gołdapi” 

 

Ad. 6d 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2021 – 2037 /projekt uchwały 

Rady Powiatu  w załączeniu- zał. nr 8 do protokołu/. 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że w wieloletniej prognozie 

finansowej urealnia się poszczególne wartości zgodnie z uchwałą w sprawie zmian budżetu   

w 2021 r. Zaktualizowano dochody i wydatki oraz środki z tytułu dotacji i środków 

przeznaczonych na cele bieżące i pozostałe dochody bieżące zgodnie z uchwałą w sprawie 

zmian budżetu w 2021 r. W wykazie przedsięwzięć dodano zadanie inwestycyjne                 

pn. „Przebudowa przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulicy Wolności (droga 

powiatowa nr 4851N) z ulicą Krzywą (droga powiatowa nr 4814N) w Gołdapi”. Szacunkowa 

całkowita wartość zadania wynosi 249 689,00 zł, dofinansowanie stanowi 80% kosztów 

kwalifikowanych – 199 751,20 zł, wkład własny Powiatu Gołdapskiego – 49 937,80 zł. 

Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania wyznaczono na dzień 30.07.2022 roku.  

Deficyt budżetu powiatu po zmianach wynosi  6 131 516,39 zł. Według obecnego stanu 

planowany jest do pokrycia przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki 

środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 

wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek      

z lat ubiegłych w kwocie 891 342,59 zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych                   

w wysokości 5 240 173,80 zł.  Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 

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

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

4 232 578,42 zł oraz środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 - środki pochodzące z budżetu Unii 

Europejskiej otrzymane w roku 2020 zaś wydatki zostaną poniesione w 2021 r. w wysokości 

1 007 595,38zł. Zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 są to niewykorzystane środki pieniężne          

na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi 

finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi    

w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 
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2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych 

środków. Wolne środki z lat poprzednich w kwocie  891 342,59  zł stanowią środki, o których 

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

finansowa odzwierciedla aktualny stan budżetu powiatu po dokonanych zmianach:                     

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 89 956,28 zł  i po zmianach wynosi 37 713 622,91 zł. 

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 89 956,28 zł i po zmianach wynosi 43 845 139,30 zł. 

Deficyt budżetu wynosi 6 131 516,39 zł. Przychody wynoszą 6 131 516,39 zł. Rozchody  

0,00 zł. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski zapytał, czy są pytania do przedstawionego 

projektu uchwały. 

 

Pytanie nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

 

Komisja 7 głosami za przy 2 głosach wstrzymujących i przy 3 osobach nieobecnych 

przyjęła projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Gołdapskiego na lata 2021 – 2037. 

 

Ad. 6e 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian 

budżetu powiatu w roku 2021 /projekt uchwały Rady Powiatu  w załączeniu- zał. nr 9 do protokołu/. 

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

finansowym Starostwa Powiatowe w Gołdapi w rozdziale 60004 „Lokalny transport 

zbiorowy” dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę 4 000 zł,             

w związku z otrzymaniem środków z dotacji z Gminy Dubeninki, w celu realizacji 

powiatowych przewozów pasażerskich na linii komunikacyjnej Gołdap – Skajzgiry.                      

W rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” dokonuje się zmniejszenia 

planu finansowego wydatków o kwotę 22 780,00 zł, w związku z decyzją Wojewody 

Warmińsko-Mazurskiego FK 210/2021 z dnia 11 sierpnia 2021 r. W rozdziale 71095 

„Pozostała działalność” dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę   

4,00 zł w związku z urealnieniem wpływów z różnych dochodów. W rozdziale 75019 „Rady 

powiatów” dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę 2 398,00 zł         
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w związku z otrzymaniem środków z odszkodowania. W rozdziale 75045 „Kwalifikacja 

wojskowa” dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę 3 840,00 zł        

w związku z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 204/2021 z dnia               

6 sierpnia 2021 r. oraz FK 209/2021 z dnia 10 sierpnia 2021 r. W rozdziale 75618 „Wpływy      

z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 

odrębnych ustaw” dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę 10 810,00 

zł, w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu usuwania pojazdów z dróg publicznych           

z tytułu kar i odszkodowań oraz z różnych dochodów. W rozdziale 80153 „Zapewnienie 

uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub 

materiałów ćwiczeniowych” dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę 

4 041,93 zł  w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 186/2021          

z dnia 29 lipca 2021 roku. W rozdziale 85322 „Fundusz Pracy” dokonuje się zwiększenia 

planu finansowego dochodów o kwotę 1 017,00 zł w związku z decyzjami Ministra Rozwoju, 

Pracy i Technologii Nr DF-I.9020.18.17(3).2021 z dnia 21 czerwca 2021 roku oraz Nr DF-

I.9020.18.17(4).2021 z dnia 05 lipca 2021 roku. Środki finansowe przyznano na pokrycie 

kosztów obsługi zadań określonych w artykule 15zze4 ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.).       

W rozdziale 85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” dokonuje 

się zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę 17 215,00 zł, w związki                        

z urealnieniem dochodów z tytułu obsługi środków PFRON. W rozdziale 85395 „Pozostała 

działalność” dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę 33 219,00 zł,   

w związku z otrzymaniem środków z tytułu rozwiązania umowy w ramach projektu „Własna 

firma w EGO”. Zespół  Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi w rozdziale 

85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” dokonuje się zwiększenia planu 

finansowego dochodów o kwotę 1 621,35 zł w związku z otrzymaniem od ubezpieczyciela 

środków na pokrycie kosztów związanych z zaistniałą szkodą (uszkodzenie bramek, 

uszkodzenie szyby w drzwiach). Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi w rozdziale 85333 

„Powiatowe Urzędy Pracy” dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę 

478,00 zł w związku z otrzymaną refundacją z Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi, 

wynikającej ze zrealizowanego stażu w ramach projektu „Lepszy Start”. Zarząd Dróg 

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

się zwiększenia planu finansowego o kwotę 34 092,00 zł  w związku z uzyskaniem dochodu    
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z tytułu likwidacji majątku ruchomego oraz sprzedaży drewna opałowego. Plan dochodów 

budżetu powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 89 956,28 zł. Natomiast po stronie dochodów 

w planie finansowym Starostwa Powiatowe w Gołdapi w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu 

geodezji i kartografii” dokonuje się zmniejszenia planu finansowego wydatków o kwotę 

22 780,00 zł, w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 210/2021 z dnia 

11 sierpnia 2021 r. W rozdziale 75020 „Starostwo Powiatowe” dokonuje się zmniejszenia 

planu finansowego wydatków o kwotę 40 000,00 zł, w związku z koniecznością 

zabezpieczenia środków w rozdziale 85403 na  przeprowadzenie remontu dachu ZPEW.      

W rozdziale 75045 „Kwalifikacja wojskowa” dokonuje się zwiększenia planu finansowego 

wydatków o kwotę 3 840,00 zł, w związku z koniecznością zwiększenia środków                     

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeprowadzenia tegorocznej kwalifikacji wojskowej 

oraz z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 209/2021 z dnia 10 sierpnia 2021 

roku. W rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zgodnie z postanowieniami Zarządu 

Powiatu rozwiązuje się: rezerwę ogólną w kwocie 28 000,00 w związku z koniecznością 

zabezpieczenia środków finansowych na remont dachu na budynku Zespołu Placówek 

Edukacyjno – Wychowawczych,  rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki jednostek 

oświatowych tj. odprawę emerytalną i nagrodę jubileuszową w kwocie 21 206,00 zł.             

Po zmianach rezerwa ogólna wynosi 0,00 zł, rezerwa celowa  – 139 778,00 zł, z tego:              

z przeznaczeniem na wydatki jednostek oświatowych, których szczegółowy podział                       

na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania 

budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 75 778,00 zł, na realizację zadań                   

z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 64 000,00 zł. W rozdziale 80102 „Szkoły 

podstawowe specjalne” dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę                 

1 400,00 zł w związku z konicznością zabezpieczenia środków na prowadzenie zajęć 

wspomagających, utrwalenie wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych. W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się zwiększenia planu 

finansowego wydatków o kwotę 58 677,22 zł, celem zabezpieczenia wydatków                              

w jednostkach oświatowych. W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” 

dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 68 000,00 zł, w celu 

zabezpieczenia środków przewidzianych na  przeprowadzenie remontu dachu Zespołu 

Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi. Zespół  Placówek Edukacyjno-

Wychowawczych w Gołdapi w rozdziałach 80102 „Szkoły podstawowe specjalne”, 80134 

„Szkoły zawodowe specjalne” 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 
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organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych                  

w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” dokonuje się  

przesunięcia  planu wydatków w ramach posiadanych  środków finansowych co umożliwi 

prawidłową realizację zadań. W rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa                        

do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 

ćwiczeniowych” dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 4 041,93 zł 

w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 204/2021 z dnia 6 sierpnia 

2021 roku. W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” dokonuje                  

się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 1 394,35 zł w związku                                  

z przeznaczeniem środków na naprawę bramek i wymianę szyby.  W rozdziale 85410 

„Internaty i bursy szkolne” dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 

227,00 zł na pokrycie kosztów szkolenia pracowników. Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi    

w rozdziale 85333 ,,Powiatowe urzędy pracy”  dokonuje się zwiększenia planu finansowego 

wydatków o kwotę per saldo 1 495,00 zł w związku z decyzjami Ministra Rozwoju, Pracy                

i Technologii Nr DF-I.9020.18.17(3).2021 z dnia 21 czerwca 2021 roku oraz Nr DF-

I.9020.18.17(4).2021 z dnia 05 lipca 2021 roku. Środki finansowe przyznano na pokrycie 

kosztów obsługi zadań określonych w artykule 15zze4 ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.). 

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” 

dokonuje się zmniejszenia planu finansowego wydatków o kwotę 78 707,93 zł, w związku                  

z urealnieniem kosztów inwestycji. Ponadto wprowadza się zadania inwestycyjne:  

Przebudowa drogi powiatowej nr 4816N - ul. Lipowa w Gołdapi ( PFU) 30 000,00 zł; 

Przebudowa drogi powiatowej nr 4820N - ul. 1- go Maja w Gołdap ( PFU) 30 000,00 zł 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gołdapi w rozdziale 85406 „Poradnie 

psychologiczne, w tym poradnie specjalistyczne” dokonuje się zwiększenia planu 

finansowego wydatków o kwotę 12 506,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia 

środków na wypłatę nagrody jubileuszowej pracownikowi pedagogicznemu. Przesunięcia 

środków w ramach posiadanego planu umożliwią zabezpieczenie środków na wykonanie prac 

elektrycznych wynikających z zaleceń przeglądu instalacji elektrycznych i ochronnych 

.Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi w  rozdziale 80115 „Technika” dokonuje                           

się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę per saldo 118 742,01 zł w związku                  

z niewystarczającymi środkami finansowymi na zrealizowanie zadania z zakresu 
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prowadzonego postępowania zamówień publicznych pt. „Modernizacja budynków 

oświatowych Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi” oraz na zabezpieczenie kosztów 

realizacji zajęć wspomagających uczniów, którzy wrócili do nauki stacjonarnej po okresie 

nauki zdalnej. W rozdziale 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia” dokonuje się zwiększenia 

planu finansowego wydatków o kwotę 3 232,00 zł w ramach realizacji zajęć wspomagających 

uczniów, którzy powrócili do nauki stacjonarnej po okresie nauki zdalnej oraz w ramach 

projektu „Lepszy Start”. W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje                               

się  przesunięcia  planu wydatków w ramach posiadanych  środków finansowych,                         

co umożliwi prawidłową realizację zadań. Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II                     

w Gołdapi w  rozdziale 80120 „Licea Ogólnokształcące” dokonuje się zwiększenia planu 

finansowego wydatków o kwotę 7 094,70 zł, w związku z wynagrodzeniami dla nauczycieli 

wraz z pochodnymi ZUS w ramach zajęć wspomagających dla uczniów szkoły w okresie 

wrzesień-grudzień 2021 roku. W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje                     

się  przesunięcia  planu wydatków w ramach posiadanych  środków finansowych,                         

co umożliwi prawidłową realizację zadań. Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa                  

się o kwotę per saldo 89 956,28 zł. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 89 956,28 zł               

i po zmianach wynosi 37 713 622,91 zł. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 89 956,28 zł      

i po zmianach wynosi 43 845 139,30 zł. Deficyt budżetu wynosi 6 131 516,39 zł. Przychody 

wynoszą 6 131 516,39 zł. Rozchody 0,00 zł. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski zapytał, czy są pytania do przedstawionego 

projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski zapytał, który przetarg w Zespole Szkół 

Zawodowych został rozstrzygnięty i jaki koszt poniesie powiat. 

 

Skarbik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że kwota wynosi ok. 109 000 zł            

i dotyczy inwestycji rozbudowy boiska w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych. Przedłożona propozycja przesunięcia 109 000 zł dotyczy środków, które wynikają 

z oszczędności drogi Widgiry – Żabin i były zabezpieczone w planie finansowym Zarządu 

Dróg Powiatowych.  
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Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski zapytał, czy nie wpłynie to na pozostałe 

inwestycje.  

 

Skarbik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że w Liceum Ogólnokształcącym 

przetarg został rozstrzygnięty i pozostała kwota ok. 26 000 zł. Dyrektor jednostki złożył 

wniosek o poniesienie wydatków majątkowych w ramach tej kwoty.  

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski zapytał czy w Zespole Szkół Zawodowych 

podana kwota jest ceną ryczałtową.  

 

Skarbik Powiatu Pani Bożena Radzewicz odpowiedziała, że nie zna szczegółów. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski podsumował, że jest to zapewnienie,              

że nie wpłynie to na pozostałe inwestycje.  

 

Skarbik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że nie jest to pewne, ponieważ           

nie wszystkie inwestycje zostały rozstrzygnięte. 

 

Radny Pan Karol Szablak dopytał o nalewki w miejscowości w Kieszkach i Mieczkówce.  

 

Skarbik Powiatu Pani Bożena Radzewicz odpowiedziała, że z otrzymanych informacji              

od Zarządu Powiatu nastąpiła propozycja, ponieważ droga Listy – Mieczkówka obejmuje 

samą miejscowość Mieczkówkę. Wnioskiem do Funduszu Dróg Samorządowych nie byłoby 

konsekwentne zrobienie nalewki w samej Mieczkówce składając jednocześnie wniosek,                

w którym występuje również miejscowość Mieczkówka. Zarząd Dróg Powiatowych 

poinformował, że w tej sytuacji należałoby zmienić kosztorys, ponieść dodatkowe koszty 

związane ze zmianą dokumentacji na drogę Lisy – Mieczkówka. W związku z powyższym 

środki, które miały być przeznaczone na samą Mieczkówkę i Kieszki zostają środkami                   

w ramach oszczędności i przechodzą na rok następny. W sytuacji jeżeli wniosek Lisy –

Mieczkówka nie zostanie rozstrzygnięty lub rozstrzygnięty na naszą niekorzyść wówczas 

Zarząd Powiatu zaproponował wykonanie nalewki Kieszki – Mieczkówka w ramach tych 

oszczędności, które przejdą na rok następny w ramach Rządowych Funduszu Inwestycji 

Lokalnych.  
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Starosta Pani Marzanna Wardziejewska dodała, że na spotkaniu zostały ustalone priorytety, 

czyli te dwie nalewki natomiast poczekajmy na rozstrzygnięcie wniosku Lisy – Mieczkówka. 

Nalewki zostaną wykonane w następnym roku.  

 

Radny Pan Karol Szablak poinformował, że ta inwestycja kolejny raz została przesunięta. 

Wyraził swoją obawę, że w przyszłym roku sytuacja się powtórzy. Zapytał co w sytuacji 

jeżeli wniosek na drogę Lisy – Mieczkówka zostanie odrzucony.  

 

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska odpowiedziała, że w tej sytuacji zostaną wykonane 

dwie nalewki w Kieszkach i Mieczkówce w następnym roku.  

 

Radny Pan Karol Szablak oznajmił, że jego zdaniem należy bardziej zadbać o wsie i małe 

miejscowości na powiecie gołdapski ponieważ na ulice w mieście są przeznaczane kwoty 

dużo większe niż na drogi na wsi. Po rozmowie z mieszkańcami wszystkie inwestycje 

skupiają się na mieście Gołdap a tylko niewielka część funduszy przeznaczana                              

jest na modernizację naszych wsi. Część Radnych mieszka na wsi i powinna zastanowić               

się co należy zrobić np. w Grabowie, Dubeninkach czy Baniach Mazurskich. 

 

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska poinformowała, że podczas spotkania z Radnymi 

takie stanowisko zostało wypracowane. Wszystkie inwestycje i działania są uzgodnione           

z Radnymi Powiatu.  

 

Radny Pan Jarosław Dzienis poinformował, że w ramach Polskiego Ładu przygotowano                 

21 mld zł, a złożone zapotrzebowanie to kwota 92 mld zł. Szczęściem będzie jeżeli powiat 

otrzyma dofinansowanie na jedną z wnioskowanych ulic.  

 

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska poinformowała, że faktycznie należy poczekać                

na rozstrzygnięcie i decyzję dot. ulic w mieście w ramach Polskiego Ładu.  

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski poinformował, że środki na program Polski 

Ład mają pochodzić z Krajowego Planu Odbudowy, który nie został zaopiniowany                     

ani zaakceptowany przez Komisję Europejską. Problem zgłoszony przez Radnego Pana 

Karola Szablaka zasługuje na uwzględnienie  
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Więcej pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

 

Komisja 6 głosami za przy 3 głosach wstrzymujących i przy 3 osobach nieobecnych 

przyjęła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2021.  

 

Ad. 7  

Radny Pan Karol Szablak poinformował, że z Bań Mazurskich 18 uczniów z klas I będzie 

uczęszczało do szkół w Gołdapi. Problem dotyczy dojazdu. Na drodze Banie Mazurskie – 

Gołdap nie ma rano autobusu, aby dzieci dostały się do szkół ani powrotnego po południu. 

Prosił o interwencję w tej sprawie. Druga sprawa dotyczyła odcinka drogi Sapałówka – 

Rożyńsk. Mieszkańcy zgłosili duże ubytki w nawierzchni oraz zakrzaczenie pobocza,               

które sięga już do skraju drogi zasłaniając widoczność.  

 

Przewodniczący Pan Marek Kuskowski poprosił Starostę Panią Marzannę Wardziejewską              

o udzielenie odpowiedzi na zgłoszone sprawy.  

 

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska odpowiedziała, że sprawa autobusu z Bań 

Mazurskich do Gołdapi została zgłoszona Wydziałowi Komunikacji. Odcinek drogi 

Sapałówka – Rożyńsk zostanie zgłoszony do Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi.  

 

Przewodniczący Pan Marek Kuskowski potwierdził, że problem z komunikacją jest bardzo 

ważny i pilny. Przy żadnej ze szkół oprócz Ochotniczego Hufca Pracy nie ma internatu. 

Jedynym rozwiązaniem jest bursa szkolna przy ul. Wojska Polskiego. Problem 

dojeżdżających uczniów należy rozwiązać w ciągu kilku dni a nawet godzin ponieważ                    

1 września jest już za tydzień.   

 

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska odpowiedziała, że w jej ocenie uczniowie i ich 

rodzice składając podania do szkół w Gołdapi zdawali sobie sprawę z braku połączenia 

autobusowego i przemyśleli dojazd we własnym zakresie. Nie zmienia to faktu,                               

że jest to sprawa nad której rozwiązaniem należy się zastanowić.  
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Przewodniczący Pan Marek Kuskowski oznajmij, że w rozkładzie prawdopodobnie takie 

połączenie jest zawarte natomiast nie będzie realizowane albo czasowo zawieszone.  

 

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska poinformowała, że podobna sytuacja miała miejsce   

w Dubeninkach, na okres pandemii spółka zawiesiła połączenia. Decyzja w sprawie linii 

autobusowej Banie Mazurskie – Gołdap zostanie ogłoszona.  

 

Radny Pan Karol Szablak oznajmił, że jeden z rodziców uczniów poinformował go,                    

że w chwili składania podań do szkół istniało po południowe połączenie autobusowe.                     

Na dzień dzisiejszy takiego połączenia nie ma i spółka oświadczyła, że jego nie przywróci. 

Podkreślił, że należy niezwłocznie rozwiązać problem, ponieważ w innym przypadku 

młodzież zacznie składać papiery do szkół w powiecie węgorzewskim czy giżyckim.  

 

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska poinformowała, że odbędzie się rozmowa z Wójtem 

Bań Mazurskich. 

 

Przewodniczący Pan Marek Kuskowski poprosił Starostę Panią Marzannę Wardziejewską               

o przedstawienie stan realizacji inwestycji.  

 

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska poinformowała, że w dniu dzisiejszym odbyła 

przegląd trzech inwestycji. Na drodze w Widgórze wykonano pierwszą nalewkę, a za tydzień 

zostanie wykonana ostania oraz przysypywanie pobocza. Przy ulicy Żeromskiego 

zdementowano stare płytki. Wykonawca zapewnia, że inwestycja zostanie wykonana                     

w obowiązującym terminie. W dniu dzisiejszym Pani Starosta zaproponowała wykonawcy 

przygotowanie wyceny mieszkańcom tej ulicy na wykonanie, wyrównanie ich wjazdów                  

na posesję, aby wykonać to podczas prac związanych z renowacją chodnika.                             

Prace przy parkingu szpitalnym dopiero się rozpoczęły.  

 

Przewodniczący Pan Marek Kuskowski zapytał czy inwestycję przy Liceum 

Ogólnokształcącym będzie wykonywał lokalny wykonawca. Prosił także o informację                

dot. inwestycji przy Zespole Szkół Zawodowych oraz przy Zespole Placówek Edukacyjno 

Wychowawczych.  

 



26 

 

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska poinformowała, że w Zespole Placówek Edukacyjno 

Wychowawczych kosztorys przygotowany był na kwotę 550 000 zł, natomiast z przetargu 

wynikły koszty przekraczające zaplanowaną kwotę. Decyzją Pani Dyrektor było odstąpienie 

od tej inwestycji. W zamian Pani Dyrektor zaproponowała adaptację na przebudowę 

pomieszczeń, które trafiły do ZPEW od Caritasu. Zapytanie o możliwość tej zmiany została 

już wysłana.  

 

Przewodniczący Pan Marek Kuskowski zapytał czy oddział rehabilitacji pulmonologicznej             

w szpitalu nadal funkcjonuje.  

 

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska odpowiedziała, że oddział funkcjonuje.                          

Od 1 września zostanie otwarty oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej. Lipiec i sierpień                  

to miesiące podczas których gromadzony był sprzęt. Zapisy pacjentów na oddział już ruszyły.  

 

Ad. 8  

Przewodniczący Pan Marek Kuskowski zgłosił problem dot. skrzyżowania ul. Warszawskiej  

i ul. Wileńskiej. Skrzyżowanie jest popularnym ciągiem komunikacyjnym dla pieszych                

czy rowerzystów. Przejście dla pieszych przy ul. Wileńskiej znajduje się około 10 m w głąb 

ulicy. Ludzie użytkujący z ciągu komunikacyjnego często nie korzystają z wyznaczonego 

przejścia. Doprowadza to do bardzo niebezpiecznych sytuacji z udziałem samochodów.                

Po obu stronach ulicy ogrodzenia i roślinność jest umieszczona dość wysoko co zmniejsza 

pole widzenia. Przewodniczący Pan Marek Kuskowski zaproponował aby wstawić                      

np. barierki, które zmuszą pieszych do skierowania się na wyznaczone miejsce przejścia               

dla pieszych bądź kierowców do zmniejszenia prędkości.  

 

Ad. 9  

Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski poinformowała, że komisja wypracowała 

wniosek w sprawie zabezpieczenia linii autobusowej na dowozy młodzieży do szkół na trasie 

Banie Mazurskie – Gołdap, Gołdap – Banie Mazurskie.  
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Ad. 10 

Przewodniczący Pan Marek Kuskowski podziękował za pracę i zamknął XXXVI (36) 

posiedzenie Komisji Stałej Rady Powiatu.   

 

Na tym protokół zakończono. 

Protokół składa się z 27 stron kolejno ponumerowanych. 

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji 

Planowania, Budżetu, Finansów, 

       Promocji Powiatu, Gospodarki, 

Ochrony Środowiska, Zdrowia, 

Oświaty i Polityki Społecznej 

 

                                                                                Marek Kuskowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: Monika Bruszewska 22.09.2021 r.
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