
Protokół z ,w LX (60) posiedze11i11: 

Komisji Pla11owa11ia, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, 

Ocltrouy Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej 

w dniu 26 czerwca 2018 roku 

godz. 13°0
- 14°0 

Ad.1 

Wiceprzewodnicząca Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu 

Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej otworzyła LX (60) 

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

Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej. 

Ad.2 

Wiceprzewodnicząca Komisji Pani Marzanna Wardziejewska otworzyła posiedzenie 

z proponowanym porządkiem obrad /porządek obrad w zalqczeniu- zal. nr I do protokołu/. 

Wiceprzewodnicząca wprowadziła zmiany do porządku obrad poprzez dodanie w podpunkcie 

4 punktów b, C, d, e /zmiany do porządku obrad w zalqc:::eniu- zal. nr 2 do protokołu! 

Wiceprzewodnicząca zapytała, czy Członkowie Komisji mają uzupełnienia bądź sprostowania 

do zmienionego porządku obrad. 

Uwag nie zgłoszono. 

Wiceprzewodnicząca przeprowadziła glosowanie. 

Komisja przyjęła 10 glosami za, przy 5 osobach nieobecnych zmieniony porządek obrad. 

Ad.3 

Wiceprzewodnicząca poinformowała, iż protokół z LIX (59) posiedzenia Komisji Planowania, 

Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty 

i Polityki Społecznej był wyłożony do wglądu oraz przesiany drogą elektroniczną. 

Wiceprzewodnicząca Komisji zapytała, czy Członkowie Komisji mają uzupełnienia 

bądź sprostowania do protokołu. 

Uwag nie zgłoszono. 



Przewodniczący Komisji przeprowadził głosowanie. 

Komisja przyjęła 8 glosami za, przy 2 glosach wstrzymujących i przy 5 osobach 

nieobecnych protokół z LIX (59) posiedzenia Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, 

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

Społecznej. 

Przyszedł Starosta - 13 .03 

Ad.4a 

Specjalista ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej Pani Karina Derek przedstawiła projekt uchwały 

Rady Powiatu czyli zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Programu Gołdapska Karta 

Seniora /uchwala Rady Powiatu w załączeniu- zal. nr 3 do protokołu/. 

Referująca poinfonnowala, że zmiana uchwały Rady Powiatu w Gołdapi w sprawie 

uchwalenia programu Gołdapska Karta Seniora wynika z konieczności zapewnienia 

stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 

29 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 24 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych 

Dz. U.z 2018r. poz.1000.Dodala, że w danej ustawie zmienił się tylko załącznik 

nr. 2 do regulaminu programu Gołdapska Karta Seniora oraz wniosek o wydanie 

karty, w którym została dodana klauzura zgodna z RODO. Referująca poprosiła o przyjęcie 

projektu uchwały Rady Powiatu. 

Wiceprzewodnicząca zapytała czy są pytanie do przedstawionego projektu uchwały Rady 

Powiatu? 

Pyta11 nie zgłoszono. 

Wiceprzewodnicząca przeprowadziła glosowanie. 

Komisja przyjęła 11 glosami za przy 4 osobach nieobecnych projekt uchwały Rady 

Powiatu czyli zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Programu Gołdapska Karta 

Seniora. 
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Przyszedł Mariusz Kowalczuk- 13.06 

Ad.4b 

Główny Specjalista ds. Edukacji Pani Iwona Zegarowicz przedstawiła projekt uchwały Rady 

Powiatu w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. ,,M jak matma" w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wannińsko-Mazurskiego na lata 

2014-2020 !uchwala Rac(v Powfr1tu w zalqczeniu - zal. nr 4 do protokołu/. 

Referująca poinfom10wała, że 22 lutego 2018 roku został złożony wniosek aplikacyjny 

na konkurs ogłoszony przez Zarząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego z działania 

prawa czyli podniesienie jakości ofert edukacyjnych. Dodała, że wniosek otrzymał wstępnie 

dofinansowanie. Wstępnie dofinansowanie wynosi 272 000.00zl czego wkład własny Powiatu 

Gołdapskiego wynosi 13 630.00zl ale jeszcze trwają negocjacje. Projekt ma być realizowany 

od l.08.2018r.- 3 l.08.2020r. Bonificjentem będzie Powiat Gołdapski, a jednostką realizującą 

zadanie Zespól Szkól Zawodowych w Gołdapi. Poinfonnowała również, że ze względu 

na niezadowalające wyniki matur dofinansowanie zostanie przeznaczone na doposażenia 

placówki w niezbędne pomoce dydaktyczne oraz opłacenie dodatkowych godzin 

z matematyki dla uczniów. 

Wiceprzewodnicząca zapytała czy są pytanie do przedstawionego projektu uchwały 

Rady Powiatu? 

Pytań nie zgłoszono. 

Wiceprzewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

Komisja przyjęła 12 glosami za przy 3 osobach nieobecnych projekt uchwały Rady 

Powiatu w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. ,,M jak matma" w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 

2014-2020. 

Ad. 4c 

Główny Specjalista ds. Edukacji Pani Iwona Zegarowicz przedstawiła projekt uchwały Rady 

Powiatu w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. ,,Kwalifikacje drogą do sukcesu" 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wannińsko-Mazurskiego 

na lata 2014-2020 /uchwala Rady Powiatu 11• załączeniu - zal. nr 5 do protokołu/. 
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Referująca poinformowała, że wniosek został złożony 16 marca 2018 roku. Wniosek 

o dofinansowanie złożony był w ramach konkursu, którego celem jest dofinansowanie działań 

sprzyjających zwiększeniu zatrudnienia uczniów szkól i placówek prowadzących kształcenie 

zawodowe, w szczególności poprzez poprawę jakości kształcenia zawodowego. Działania 

przyczynią się do wzmocnienia powiązania systemu ksztalcenia i szkolenia zawodowego 

z rynkiem pracy. W ramach tego projektu zastanie zakupiony sprzęt do pracowni 

spawalniczej, zostaną opłacone praktyki staże dla naszych uczniów. Dodała, 

że z otrzymanych jej infomrncji projekt przeszedł ocenę merytoryczną i otrzymał 

wystarczającą ilość punktów. Projekt będzie realizowany od l.09.2018r. - 31.08.2020 roku. 

Benificjentem będzie powiat Gołdapski, jednostką organizującą Starostwo Powiatowe, 

a program będzie realizowany w Zespole Szkól Zawodowych w Gołdapi. Łączny 

koszt projektu to 1910166,89zl z czego wkład własny Powiatu 191 000.00zl. 

Wiceprzewodnicząca zapytała czy są pytanie do przedstawionego projektu uchwały Rady 

Powiatu? 

Radny Pan Mariusz Kowalczuk zapytał Głównego Specjalistę ds. Edukacji Panią Iwonę 

Zegarowicz o sprzęt jaki zostanie zakupiony w ramach tego projektu? 

Główny Specjalista ds. Edukacji Pani Iwona Zegarowicz odpowiedział, że będzie to sprzęt 

techniczny do spawania. 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Wiceprzewodnicząca przeprowadziła glosowanie. 

Komisja przyjęła 12 glosami za przy 3 osobach nieobecnych projekt uchwały Rady 

Powiatu w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. ,,Kwalifikacje drogą 

do sukcesu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. 

Ad. 4d 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pan Leszek Kowalewski przedstawił projekt 

uchwały Rady Powiatu w sprawie przystąpienia do realizacji inwestycji pn.: ,,Budowa sieci 
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kanalizacji deszczowej w ulicy powiatowej nr 4802 N - Bagiem1a w Gołdapi" !uchwala Rady 

Pmviatu w zalqczeniu - zal. nr 6 do protokołu/. 

Referujący poinformował, że Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gołdapi 

przystąpi do zadania dla, którego zostanie ogłoszony przetarg pt.: ,, Przebudowa i rozbudowa 

stanu technologicznego gospodarki osadowej, oczyszczalni ścieków w Gołdapi 

oraz rozbudowa s1ec1 wodociągowej aglomeracyjnej w aglomeracji Gołdap". 

Otwarcie ofert dla przetargu odbędzie się 6 lipca 2018 roku. W ramach 

tego zadania zostanie wykonana budowa sieci kanalizacji deszczowej oraz zostanie położona 

nowa nawierzchnia na ulicy Bagiem1ej w Gołdapi. Doda!, że większość prac zostanie 

sfinansowana przez Przedsiębiorstwo Wodociągów 

jest sfinansowanie budowy sieci kanalizacji deszczowej. 

Kanalizacji, a po naszej stronie 

Wiceprzewodnicząca zapytała czy są pytanie do przedstawionego projektu uchwały Rady 

Powiatu? 

Radny Powiatu Pan Mariusz Kowalczuk zapyta! o kwotę i skąd jest finansowanie? 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz odpowiedziała, że ze zwiększenia deficytu, 

a kwota to 44 2 OOO. O Oz!. 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Wiceprzewodnicząca przeprowadziła glosowanie. 

Komisja przyjęła 12 glosami za przy 3 osobach nieobecnych projekt uchwały Rady 

Powiatu w sprawie przystąpienia do realizacji inwestycji pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji 

deszczowej w ulicy powiatowej nr 4802 N - Bagienna w Gołdapi". 

Przyszedł Andrzej Osiński - 13 .14 

Ad. 4e 

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Stefan Piech przedstawi! uchwalę Rady Powiatu 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Gołdapskiego / uchwala Rady Powiatu w załączeniu 

- zal. nr 7 do protokolu/. 

Referujący poinformował, że zmmna polega na zmmme wynagrodzenia zasadniczego 

dla Starosty Gołdapskiego Pana Andrzeja Ciołka. Po zmianach Ustala się m1es1ęczne 
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wynagrodzenie w następującej wysokości: Wynagrodzenie zasadnicze 4700,00 zł; Dodatek 

funkcyjny 1900,00 zł; Dodatek specjalny- 40% sumy wynagrodzenia zasadniczego 

i funkcyjnego 2640,00zl; Dodatek za wieloletnią pracę- 20% wynagrodzenia zasadniczego 

940,00 zł. Ponadto Staroście zgodnie z właściwymi przepisami przysługują: nagrody 

jubileuszowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne. Dodał, że uchwala Nr 1/6/2014 Rady 

Powiatu w Gołdapi z dnia I grudnia 2014 roku traci moc w sprawie ustalenia wynagrodzenia 

Starosty Gołdapskiego. Nowa uchwala wchodzi w życie z dniem I lipca 2018 r. i podlega 

opublikowaniu w BIP Starostwa Powiatowego w Gołdapi. 

Wiceprzewodnicząca zapytała czy są pytanie do przedstawionego projektu uchwały 

Rady Powiatu? 

Radny Powiatu Pan Wacław Grenda zapytał o różnice w składnikach w wynagrodzeniu 

dla Starosty Gołdapskiego Pana Andrzeja Ciołka? 

Sekretarz Powiatu Pani Anna Makowska odpowiedział, że zasadnicze z 5050,00 zł 

na 4 700,00 zł; Dodatek funkcyjny z 1700,00zł na 1900,00 zł, Dodatek specjalny 

40 % v,ynagrodzenia z 2700,00zł na 2640,00zl i 20% dodatku stażowego 940,00zl. 

Łącznie było 1 O 460,00zł po zmianach będzie 1 O 180,00 zł 

Radny Powiatu Pan Mariusz Kowalczuk zapytał dlaczego się zmienia ta uchwala? 

Radny Powiatu Pan Wacław Grenda poinfonnował, że nie zostali dokładnie poinformowani 

w danej sprawie. W związku z tym nikt z nas nie jest zorientowany, gdyż dany punkt został 

dopiero dziś dodany do porządku obrad. Dodał, ze Starosta Pan Andrzej Ciołek dostał 

maksymalne widelka w wynagrodzeniu czyli 4700.00 zł. Zapytał Sekretarz Powiatu Panią 

Annę Makowskąo widelka? 

Sekretarz Powiatu Pani Anna Makowska odpowiedział, że 3400.00zł - 4 700,00 zł. 

Radny Powiatu Pan Wacław Grenda dodał, że Starosta Pan Andrzej Ciołek otrzymał 

maksymalne wynagrodzenie zasadnicze. Poinfom1owal również, że zgłosił się o info1111ację 

publiczną i stwierdził, że pracownicy mają 60 % wynagrodzenia, w związku 

z tym zaproponował aby obniżyć wynagrodzenie zasadnicze dla Starosty do kwoty 4000,00 zł 
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aby było to sprawiedliwe według wszystkich pracowników starostwa. Doda!, że w związku 

z tym, że dopiero dzisiaj nam zostało to przekazane, poprosił aby się zastanowić czy Starosta 

ma dostać te pieniądze. Poprosił również aby przyjąć wynagrodzenie zasadnicze dla Starosty 

w kwocie 4000.00zl. Powiadomił również o tym, że jest przygotowany i ma potrzebne 

dokumenty na zbliżającą się sesję Rady Powiatu. 

Wiceprzewodnicząca Komisji Pani Marzanna Wardziejewska zapytała Radnego 

Pana Wacława Grendę czy składa wniosek fonnalny w sprawie przesunięcia? 

Radny Pan Wacław Grenda odpowiedział, ze wniosek ma dotyczyć obniżenia wynagrodzenia 

zasadniczego dla Starosty do kwoty 4000.00zl. Dodał, że na Sesji przedstawi wszystkie 

dane z Powiatu. Ta sprawa była pochopnie załatwiona. 

Radny Pan Mariusz Kowalczuk zapytał dlaczego dodatek funkcyjny jest wliczony oraz dodał, 

że nie zgadza się z ustawą pracowników samorządowych. Zapytał dlaczego zostały zmienione 

inne wydatki np.: funkcyjne i jak za tą ustawą stoi PiS? 

Radny Pan Wacław Grenda odpowiedział, że jest zwolennikiem PiS. Poinformował, 

że społeczeństwo nie jest zadowolone z tych kominów placowych, które były cały 

czas promowane dla pracowników samorządowych. Dodał, że podwyżki były dużo większe 

niż zaangażowanie w pracy i dlatego weszło rozporządzenie dnia 19 maja 2018 roku 

w celu obniżenia wynagrodzenia dla Posłów, Senatorów o 20 %, które również dotyczy 

Samorządów. 

Radny Pan Mariusz Kowalczuk dodał, że wszystko rozumie ale obniżka o 200 zł 

nie jest żadną obniżka. Zapyta! ponownie dlaczego został zwiększony dodatek funkcyjny? 

Sehetarz Powiatu Pani Anna Makowska dodał, że poprzednie wynagrodzenie 

to była maksymalna kwota 4000.00zl 5900.00zł. dlatego to jest mmeJ 

niż te 20%. Poinformowała, że widelka według starego Rozporządzenia wynosiły.4200.00zl-

5900.00zł, a według nowego Rozporządzenia wynoszą 3400.00 zł - 4700.00zł. 

Więc wcześniej nie było na maxa. 

Radny Pan Mariusz Kowalczuk zapytał czy dodatek fi.mkcyjny zostanie zwiększony? 
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Przewodniczący Rady Powiatu Pan Stefan Piech poinformował, że przychyla 

się do wypowiedzi Radnego Pana Mariusza Kowalczuka, gdyż ta regulacja jest naprawdę 

śmieszna ponieważ wynagrodzenie powinno być zwiększane jeżeli praca wykonywana 

jest w sposób należyty. Dodał, że wynagrodzenie Starosty w Powiecie Gołdapskim 

me jest wcale najwyższe, gdyż widelka przewid1tją jeszcze wyższe wynagrodzenie 

i dana obniżka nie jest wcale drastyczna. 

Radny Pan Wacław Grenda odpowiedział, że to me prawda bo wynagrodzenie Starosty 

w całej Polsce są takie same i widełka wynoszą od 3400.00zł do 4700.00zł. 

Sekretarz Powiatu Pani Anna Makowska odpowiedziała, że absolutnie bo to są wytyczne 

dla Powiatów do 60 tysięcy mieszkańców. 

Radny Pan Wacław Grenda odpowiedział, że tak. 

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Stefan Piech poinfmmował, że obniżenie wynagrodzenia 

nie może być tak drastyczne dlatego, że obowiązki Starosty pozostają na takim samym 

poz10m1e. 

Radny Pan Mariusz Kowalczuk odpowiedział, że to me on wymyśli! reguły gry tylko 

Posłowie. Zapytał o wysokość dodatku stażowego. 

Sekretarz Powiatu Pani Anna Makowska odpowiedziała, że dodatek stażowy wynosił I 050.00 

zł, a w obecnej chwili wynosi 940.00 zł. 

Wicestarosta Pani Grażyna Senda poinfom10wala, że pensja Starosty Pana Andrzeja Cioleka 

przez 8 lat jest na takim samym poziomie. Dodała, że pensja zasadnicza była o 2000.00 zł 

niższa niż maksymalna. 

Radny Pan Mariusz Kowalczuk odpowiedział, że tak to prawda ale Pan Andrzej Ciołek dostał 

takie wynagrodzenie jak wcześniejszy Starosta Pan Jarosław Podziewski przed odejściem. 

Oraz zapytał dlaczego wzrósł dodatek fimkcyjny? 
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Wiceprzewodnicząca Pani Marzanna Wardziejewska zaproponowała aby przegłosować 

wniosek fomialny Radnego Pana Wacława Grendy, który dotyczy przesunięcia terminu 

na podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Gołdapskiego. 

Wiceprzewodnicząca przeprowadziła glosowanie. 

Komisja 5 glosami za, przy 1 glosie wstrzymującym, 7 glosami przeciw oraz przy 

2 osobach nieobecnych nie wprowadziła wniosku formalnego Radnego Pana Wacława 

Grendy w sprawie przesunięcia przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie 

ustalenia wynagrodzenia Starosty Gołdapskiego. 

Radny Pan Mmiusz Kowalczuk poinformował, że on me zapozna! się z żadnymi 

dokumentami ponieważ przed przyjściem na posiedzenie Komisji nie było umieszczonych 

dokumentów. 

Inspektor Wydziah1 Organizacyjnego Pani Monika Bruszewska poinfonnowala, 

że dokumenty były umieszczone wczoraj wieczorem na stronie, a pierwotne dokumenty 

wcześniej. 

Wiceprzewodnicząca poinforn1owała, że zmieniony porządek obrad został zaakceptowany. 

Sekretarz Powiatu Pani Amia Makowska przypomniała, że pracujecie na projekcie. 

Wiceprzewodnicząca zapytała czy są jeszcze pytania? 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Wiceprzewodnicząca przeprowadziła glosowanie. 

Komisja przyjęła 7 glosami za, przy l glosie wstrzymującym, 5 glosami przeciw 

oraz przy 2 osobach nieobecnych projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia 

wynagrodzenia Starosty Gołdapskiego. 

Radny Pan Mariusz Kowalczuk poinformował, że me jest za tym aby obniżać pensję 

dla Starosty Gołdapskiego. Doda!, że to Samorząd powinien decydować kto będzie 
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ile zarabiał. Wspomniał również, że wstrzymał się od głosu ponieważ nie miał zbyt wcześniej 

dodanej infmmacji. Ustawa jest źle przygotowana przez rządzących, dziwię 

się dla zwole1111ików danej partii. 

Wicestarosta Pani Grażyna Senda dodała, że jej pensja też została obniżona. 

Ad. 4f 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu 

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 

2018-2033 /uclrwala Rm(v Powiatu w załączeniu - zal. nr 8 do protokołu/. 

Referująca poinfom10wała, że zmiany dotyczą dofinansowania dla dwóch projektów 

pn.: ,,Kwalifikacje drogą do sukcesu", ,, M jak matma" oraz prośba o wprowadzenie 

inwestycji „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy powiatowej nr 4802 N - Bagienna 

w Gołdapi ". Wspomniała, że do budżetu powiatu wprowadzono projekt „Kwalifikacje 

drogą do sukcesu" wynosi 1 910 166.89 zł; projekt „ M jak matma" wynosi 272 609.58 zł. 

W Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniono jeszcze irme zmiany czyli urealnia 

się dochody i wydatki oraz zmienia się deficyt. Poinfom1owała, że w związku z prowadzoną 

inwestycją „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy powiatowej nr 4802 N - Bagie1111a 

w Gołdapi" zwiększy! się deficyt w stosunku do złożonego projektu uchwały. Wprowadzono 

wolne środki do Wieloletniej Prognozy Finansowej w kwocie 1 055 000.00zl, które mają 

być przeznaczone na wcześniejszy i częściowy wykup obligacji z lat 2020 -2021. 

Wiceprzewodnicząca zapytała czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały? 

Radny Pan Mariusz Kowalczuk zapyta! Skarbnika Powiatu Panią Bożenę Radzewicz jeżeli 

deficyt się nie zwiększył to skąd weźmiemy środki na wykup obligacji? 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz odpowiedziała, że obligację mają okres kadencji 

i w przypadku naszego Powiatu nie wchodzą w grę laedyty, gdyż splata laedytu rozpoczyna 

się w następnym roku lub w roku bieżącym. W związku z tym obciąża nam to Wieloletnią 

Prognozę Fina11Sową. Olaes wykupu tak jak uchwalano projekt budżetu na rok 2018 zakłada! 

wykup obligacji do roku 2033. Dodała, że ten sam olaes został zachowany. Jednocześnie 

wprowadzono 1 050 000.00zl na wcześniejszy i częściowy wykup obligacji. Zostało 

to zmienione w latach 2020 -2021. Więc jeżeli byśmy mogli wprowadzić wolne środki 
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na wykup obligacji czyli zmniejszenie deficytu bieżącego to ten deficyt uległ 

by zmniejszeniu. W przypadku nieosiągnięcia dodatkowych źródeł dochodów własnych, 

a w szczególności dochodów majątkowych nie mamy możliwości na etapie bieżącym 

domknięcia Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

Radny Pan Mariusz Kowalczuk zapytał skąd weźmiemy środki na inwestycję na ulicy 

Bagiermej? 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz odpowiedziała, że z emisji obligacji. Na chwilę 

obecną w budżecie planowanym jest założenie, że ulica Bagienna znajdzie pola-ycie 

w deficycie. Dodała, że przetargi mogą być zupełnie inne i może nastąpić w ogóle inna 

możliwość, gdyż bardzo obiektywnie do tego podchodzimy ponieważ nie są znane dodatkowe 

prace jakie mogą się określić np.: z Tem10modernizacją szpitala. 

Radny Pan Mariusz Kowalczuk dodał, że przy planowaniu budżetu było mówione, że nie stać 

nas na to czy na tam to. A jest tak, że man1y pól miliona aby coś zrobić. Wspomniał, 

że dobrze jest, że ulica Bagienna zostanie zrobiona, czekała na to kilka lat. 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz odpowiedziała, że me ukrywa i to me jest 

tal(, że tak jak Pan Mariusz mówi, że nas stać na inwestycję. Więc zaprzeczan1 wzrost emisji 

obligacji znajdzie swój kres. Dodała, że nas jest wtedy stać gdy znajdziemy pokrycie 

w dochodach, a nie w emisji kolejnych obligacji. Przy uchwalaniu budżetu mieliśmy 

3 362 000.00 zł, obecnie 3 770 000.00 zł. 

Radny Pan Mariusz Kowalczuk odpowiedział, że właśnie do tego dążę bo mamy wcześniejsze 

zobowiązania i za chwilę będziemy się martwić, że Nas nie będzie stać ich spłacić. 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz odpowiedziała, że cały czas podkreślan1 

Nas nie stać bo nie man1y pokrycia. Taka oszczędna polityka ok. 1 mil spowodowała 

możliwość wprowadzenia wykupu obligacji. Malo kto się decyduje na wykup wcześniejszy 

obligacji z lat kolejnych. 

Radny Pan Mariusz Kowalczuk zapytał skąd weźmiemy na to kwotę? 

11 



Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz odpowiedziała, że z wolnych środków. 

Radny Pan Mariusz Kowalczuk czyli mamy środki? 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz odpowiedziała, że oczywiście. Dodała, 

że wszystkie wolne środki mają swoje polaycie w wydatkach majątkowych, a wszystkie 

możliwe inwestycje zostały prowadzone zgodnie z posiadanymi środkami wolnymi. 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Wiceprzewodnicząca przeprowadziła glosowanie. 

Komisja przyjęła 10 glosami za, przy 3 glosach wstrzymujących projekt uchwały Rady 

Powiatu w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego 

na lata 2018-2033. 

Ad.4g 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu 

w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2018 !uchwala Rady Powiatu w calączeniu - zol. nr 9 

do protokolu/. 

Referująca poinformowała, że zmiany budżetu powiatu w roku 2018 w stosunku do projektu 

uchwały zmieniły się o przekazane państwu informacje dotyczące projektów unijnych. 

Oraz w między czasie otrzymanej infom1acji o otrzymaniu dofinansowania na zakup tablicy 

interaktywnej do Zespołu Placówek Edukacyjno - Wychowawczych. Kwota dofinansowania 

to 14 000.00zl wkład własny, który musimy zabezpieczyć 3 500.00 z! ma to odzwierciedlenie 

po stronie dochodów i wydatków. Dodała, że jednocześnie prowadzone są projekty unijne. 

Urealnione zostały dochody i wydatki. Wspomniała o prowadzonych nowych inwestycjach 

czyli zmiana nazwy inwestycji, w związku z pozyskanymi dochodami w wysokości 50 000.00 

zł: Nazwa inwestycji przyjmuje nazwę „Wykonanie nakładki bitumicznej i chodników 

na drodze powiatowej i most na rzece Gołdapa - Boćwiński Młyn" wartość inwestycji 

159 074.00zł; Wykonanie sieci kanalizacyjnej deszczowej na ulicy Bagiennej w Gołdapi 

- 442 000.00zl. W związku ze złożonym wnioskiem Zespołu Szkól Zawodowych w Gołdapi 

dodaje się nowe zadania i zamienia się te które były, w związku z nie trzymaniem 

dofinansowania ze środków PEFRON wprowadza się zadanie: ,, Modernizacja placu 

apelowego oraz drogi gruntowej przy budynku nr 4" - wartość inwestycji 89 880.00zł; 
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„Wymiana pokrycia części dachu na budynku nr 2" - 38 002.00zł; ,,Wykonanie utwardzenia 

terenu sześciokątną płytą betonową trylinka przy budynku nr 1" - 19 O 17 .OOzl oraz „ Zakup 

samochodu" o wartości 65 000.00 zł. Referująca dodała, że zadania realizowane w Zespole 

Szkól Zawodowych wynikają z odstąpienia od zadań pn.: ,, Likwidacje nierówności 

chodnikowych dla uczniów osób niepełnosprawnych przy budynkach Zespołu Szkól 

Zawodowych w Gołdapi" oraz „Wykonanie dojazdu dla osób niepełnosprawnych 

do budynków w Zespole Szkól Zawodowych" w „Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 

w Gołdapi. wykonanie placu apelowego"; dedykuje się na fundusz celowy dofinansowanie 

zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 

- 13 000.00zl. Poinformowała również, że ustala się dochody i wydatki po stronie opiat i kar 

,, Prawo Ochrony Środowiska"- w wysokości dochodu 37 000.00 zł, a wydatki 102.000.00zl. 

Zmianie uległ załącznik na wydatki na programy i projekty realizowane ze środków 

pochodzących z funduszy strukturalnych, funduszy spójności oraz trwałych środków 

pochodzących ze źródeł zagranicznych podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem 

nr 4. Deficyt budżetu powiatu ulega zmianie i wynosi 5 402 461, 18 zł. Na chwilę obecną 

jest planowany do pokrycia przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w wysokości 

3 722 000.00zl oraz wolnymi środkan1i w kwocie 1680461.18zł. Przychody budżetu ulegają 

zmianie i wynoszą 6 452 461, 18 zł. Rozchody po zmianie 1 050 000,00 zł. W projekcie 

uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2018 wprowadza się paragraf 

nr 5 w stosunku do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2018. 

W związku z tym proponuje się dodanie zapisu upoważniającego Zarząd Powiatu 1) ustala 

się limity zobowiązań na spłatę z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych 

papierów wartościowych zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 

emisji papierów wartościowych w kwocie 1 050 000.00zl. 

Wiceprzewodnicząca zapytała czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały? 

Radny Powiatu Pan Piotr Miszkiel zapyta! Skarbnika Powiatu Panią Bożenę Radzewicz 

dlaczego dopiero teraz pojawia się ok. 700 000.00zł na zabezpieczenie wynagrodzeń 

dla pracowników oświaty? 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz odpowiedziała, że wypracowane dochody 

oraz rozliczenie wolnych środków umożliwiło wprowadzenie zabezpieczenia 

dla pracowników oświaty. Dodała, że zabezpieczenie jest również na vv11iosek jednostek 
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organizacyjnych powiatu. Zgodnie ze złożonymi wnioskami: Zespól Placówek Edukacyjno 

Wychowawczych dedykowana jest kwota 400 OOO.Oz]; Zespól Szkól Zawodowych 

w Gołdapi 300 000.00zl; Liceum Ogólnokształcące 50 000.00zł. Niedoprecyzowanie 

wynagrodzeń występuje zawsze w naszym Powiecie. Niestety na etapie uchwalania budżetu 

o czym Pa11stwa infonnowalam. Była to kwota niewystarczająca. Obecnie są tworzone nowe 

arkusze organizacyjne. Dyrektorzy Szkól posiadają wyższą wiedzę na temat możliwości 

otrzymania środków i stąd są wprowadzane środki dla pracowników Oświaty. 

Radny Pan Mariusz Kowalczuk zapyta! czy dofinansowania będzie 614 000.00 zł z innych 

źródeł? 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz odpowiedziała, że tal(jeżeli chodzi o dochody. 

Radny Pan Mariusz Kowalczuk doda!, że chodzi o wykonanie dodatkowych prac ziemnych 

czyli drogi publiczne powiatowe. 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz 50 000.00 zł jest to dofinansowanie pomocy 

finansowej pozyskane z Gminy Gołdap na zadanie „ Wykonanie nakładki bitumicznej 

i chodników na drodze powiatowej i most na rzece Goldapa - Boćwiński Młyn" 

Starosta Pan Andrzej Ciołek doda!, że jest to zewnętrzne dofinansowanie, o które wystąpiłem 

do Bunnistrza. 

Radny Pan Mariusz Kowalczuk zapytał czy otrzymaliśmy dofinansowanie? 

Starosta Pan Andrzej Ciołek odpowiedział, że zapewnienie dostaliśmy. 

Radny Pan Mariusz Kowalczuk zapytał czy dofinansowanie jest tylko na tą konkretną 

inwestycję? 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz odpowiedziała, że tale 

Radny Pan Mariusz Kowalczuk zapyta! Starostę Pana Andrzeja Ciołka 
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Starosta Pan Andrzej Ciołek odpowiedział, że kilka wspólnych inwestycji mamy np.: Mała 

Radny Pan Mariusz Kowalczuk dodał, że jest to jakaś paranoja bo niektórzy mieszkańcy 

walczą o jakiś kawałek chodnika przez kilka lat i okazuje się, że nie można. I w ostatniej 

chwilo jest pomysł dorzucenia 50 000.00zl na chodniki 

Radny Pan Piotr Miszkiel zapytał czy wydział BIOŚ rozglądał się już za konkretnym 

modelem samochodu? 

Sekretarz Powiatu Pani Anna Makowska odpowiedział, że wydział jeszcze się nie rozgląda! 

za konkretnym samochodem. Dodała, że pólka będzie tmdniejsza bo jest potrzebny samochód 

z napędem na cztery kola. 

Radny Pan Mariusz Kowalczuk w zamian za Pandę? 

Sekretarz Powiatu Pani Anna Makowska odpowiedziała, że samochód marki Panda 

ma już 14 lat. Środki zbieran1y już kilka lat ale nie możemy ich przeznaczyć na cos innego. 

De facto teraz możemy jeżeli Rada Powiatu wyrazi na to zgodę, przeznaczyć te środki 

na nowy san1ochód. Tym bardziej eksploatacja samochodu Panda nie jest droga ale wiadomo 

jest to stary samochód, który się psuje np. ostatnio dla Pani Skarbnik, która jechała 

na szkolenie do Suwałk zablokowała się kierownica. Natomiast mi przy powrocie z Olsztyna 

przy prędkości ok. 90km/h zaczęło coś bić w kole. 

Radny Pan Mariusz Kowalczuk zapytał co będzie z tym samochodem? 

Sekretarz Powiatu Pani Anna Makowska odpowiedziała, że może uda się ten samochód 

dać w rozliczenie ale będzie to przetarg nieograniczony miejmy nadzieję, ze nam to się uda. 

Radny Pan Leszek Retel dodał wiadomo to jest fiat panda 

ma przebieg? 

zapyta! jaki samochód 

Sekretarz Powiatu Pani Anna Makowska odpowiedziała, że I 09 I 07km jest to me wiele 

ale mogę Państwu pokazać zdjęcia. Podwozie samochodu ma rdzę. 
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Więcej pytaó nie zgłoszono. 

Wiceprzewodnicząca przeprowadziła glosowanie, 

Komisja przyjęła 10 glosami za, przy 3 glosach wstrzymujących projekt uchwały Rady 

Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2018. 

Ad. 5 

Starosta Pan Andrzej Ciołek poinformował, że filozofia planowania budżetu wygląda 

tale Zarząd Powiatu przyjął pewną strategię i stara się przez 4 lata tego trzymać. 

Na pierwszym miejscu był szpital(szpital mamy zabezpieczony na kwotę ok. 3 500 000.00zł), 

drugim drogi. 

Radny Pan Wacław Grenda zapytał o wynik finansowy szpitala? 

Starosta Pan Andrzej Ciołek odpowiedział, że szpital drugi rok jest na plusie ( m11110ny 

rok to ok. 200 000.00zł ,a poprzedni podobnie). Ale w ogólnym bilansie jesteśmy na minusie 

ale te ostatnie dwa lata pokazały nam, że polityka racjonalnie prowadzona daje światełko 

w tunelu. Dodał, że ten rok będzie arcytrudny bo wejście z tennomodemizacją odbije 

się na ilości pacjentów. 

Radny Pan Wacław Grenda czyli jesteśmy na plusie? 

Starosta Pan Andrzej Ciołek odpowiedział, ze za ostatni rok jesteśmy na plusie. 

Radny Pan Leszek Retel poinfo11110wal, że współczuje Radnemu jeździć drogą Skocze 

- Rudzie bo droga jest straszna. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek poinformował, że był optymistycznie nastawiony do drogi 

na wysokości wsi Juchnajcie. 

Wiceprzewodnicząca Pani Marzanna Wardziejewska również wspomniała, że współczuje 

Panu Andrzejowi jeździć tamtą drogą ale naszym priorytetem ze względów społecznych 

jest to co na dany moment jest ważniejsze. 
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Starosta Pan Andrzej Ciołek poinformował, że przyjmuje ludzi z zachodniej części Żabin 

- Widgiry- Rogale i są to naprawdę mało przyjemne rozmowy. 

Radny Pan Leszk Retel odpowiedział, że zrobić żwirówkę. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek doda!, że też o tym myślał. Dodał, że na rozmowie z Wójtem 

Bań Mazurskich, Wójt poprosił aby tego nie robić. 

Ad. 6 

Wolnych wniosków nie zgłoszono. 

Ad. 7 

Wniosków Komisji nie zgłoszono. 

Ad.8 

Wiceprzewodnicząca podziękowała i zamknęła LX (60) posiedzenie Komisji Planowania, 

Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki ,Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty 

i Polityki Społecznej. 

Na tym protokół :ako11czono. 
Protokół składa się z 17 stron kolejno ponumerowanych. 

,/--:) 
Protoko/owala: Monika Bruszewska 26.06.2018 r. (Y~ 

Przewmluiczqca Komisji 
P/a11owa11ia, Budżetu, Finansów, 
Promocji Powiatu, Gmpodarki, 
Ochrony Środowiska, Zdrowia, 

Ofwiaty i Polityki Spo/ecmej 

Jaromir Andrzej Krajewski 
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