
Protokół z ,w LX/Il (63) posiedzenia: 

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

Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej 

w dniu I O paździemika 2018 roku 

godz. 1015-UJ-15 

Wiceprzewodnicząca Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu 

Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej otworzyła LXII 

(62) posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, 

Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej. 

Ad.I 

Wiceprzewodnicząca Komisji Pan Jaromir Krajewski otworzy! posiedzenie z proponowanym 

porządkiem obrad /porządek obrad w załączeniu- zal. nr 1 do protokołu/. 

Ad.2a 

W zastępstwie przewodniczącej Komisji Statutowej Pan Waclaw Grenda przedstawi! projekt 

uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Gołdapskiego I uchwala Rac!F 

Powiatu w zalqczeniu - zal. nr 2 do protokołu/. 

Refentjący poinformował, że projekt uchwały przedstawia zmmny statutowe, które będą 

obowiązywać dla nowej Rady Powiatu w nowej kadencji. Zwrócił szczególną uwagę 

na zwoływanie sesji nadzwyczajnej dla, której obowiązują dwa terminy I) 3 dni przed sesją 

z powiadomieniem i dostarczeniem dokumentów 2) I dzie11 przed sesją w sytuacji koniecznej. 

Wiceprzewodnicząca Komisji Pani Marzanna Wardziejewska zapytała czy są pytania 

do przedstawionej uchwały Rady Powiatu? 

Wiceprzewodnicząca Komisji Pani Marzanna Wardziejewska poinfom1owala, że Komisja 

statutowa pracowała w 4 osobowym składzie oraz dodała, że materiały były bardzo dobrze 

przygotowane. 

Sekretarz Powiatu Pani Anna Makowska poinformowała, że zmiany polegają na: obowiązku 

transmisji sesji Rady Powiatu, obowiązek rejestrowania i upubliczniania wykazów imiennych 

glosowa11, obowiązek wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwal zgłoszonych 



przez przewodniczącego Klubu Radnych, uprawmema kontrolne radnych, ustawowe 

określenie minimalnej liczby klubów radnych, coroczna debata o stanie samorządu 

do 31 maja danego roku, inicjatywa uchwałodawcza. Dodała, że wszystkie zmiany zostały 

zaznaczone na czerwono. 

Radny Pan Mariusz Kowalczuk dodał, że jeżeli zostało to bardzo dobrze przygotowane to my 

nie mamy nad czym się zastanawiać, ponieważ gdy przyjdzie nowy Starosta i rada to jeżeli 

będą chcieli to zmienić to zrobią. 

Radca Prawny Pan Eugeniusz Noga dodał, że dany statut musi zaistnieć w nowej kadencji. 

Mamy wymóg ustawowy, że przepis wchodzi w życie nie wcześniej niż po upływie 

14 dni od dnia publikacji w dzienniku ustawowym. 

Wiceprzewodnicząca Komisji Pani Marzanna Wardziejewska podziękowała za pracę 

dla Sekretarz Powiatu Pani Annie Makowskiej, Panu Eugeniuszowi Noga oraz dla Pana 

Wacława Grendy . 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Wiceprzewodnicząca przeprowadziła glosowanie. 

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

Powiatu w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Gołdapskiego. 

Ad.2b 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu 

w sprawie zmian budżetu powiatu w rok 2018/ uchwala Rady Powiatu w zalqc:eniu - :al. nr 3 do 

protokołu/. 

Referująca poinfonnowala, że dochody w Starostwie Powiatowym w Gołdapi: W rozdziale 

60014 „Drogi publiczne powiatowe" dokonuje się zmniejszenia planu finansowego dochodów 

o kwotę 22 000,00 zł w związku z urealnieniem planów do przewidywanego wykonania (dotyczy 

zawartych porozumień z jst). W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" 

dokonuje się zmniejszenia planu finansowego dochodów o kwotę 4 269,00 z! w związku 

z urealnieniem planów do przewidywanego wykonania. W rozdziale 7!012 „Zadania z zakresu 

geodezji i kartografii" dokonuje się zmiany źródła finansowania dochodów o kwotę 64 000,00 z! 

w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 299/2018 z dnia 27 września 2018 

roku. Środki w ramach zadania zleconego przeznaczone są na zapewnienie wkładu własnego 
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dla projektu pn. ,,Modernizacja ewidencji gnmtów i budynków dla gmmy Gołdap". W rozdziale 

75212 „Pozostałe wydatki obronne" dokonuje się zmniejszenia planu finansowego dochodów 

o kwotę 5 000,00 zł w związku z decyzją Wojewody Warmiiisko-Mazurskiego Nr FK 293/2018 

z dnia 24 września 2018 roku. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2018 r. W rozdziale 

75495 „Pozostała działalność' dokonuję się zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę 

172 105,00 zł w celu realizacji projektów „Razem pod parasolem prawa - Il edycja" oraz 

„On, Ty i Ja - razem na szlaku bezpieczeiistwa powiatu gołdapskiego". W rozdziale 

80153„ Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów 

edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych" dokonuje się zwiększenia planu finansowego 

dochodów o kwotę 520,38 zł w związku z decyzją Wojewody Nr FK 307/2018 z dnia 28 września 

2018 roku. Środki przeznaczone są na wyposażenia szkól w podręczniki, materiały edukacyjne 

i materiały ćwiczeniowe. W rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia 

dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego " dokonuje się zmniejszenia planu 

finansowego dochodów o kwotę 60 417,00 zł w związku z decyzją Wojewody Nr FK 300/2018 z dnia 

27 września 2018 roku. Zmniejszenie planu dotacji wynika z przeprowadzonej analizy potrzeb 

jest w zakresie zadań związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby 

nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi: 

W rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące" dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów 

o kwotę l 949,20 zł. Środki te pochodzą z refimdacji kosztów wynagrodzenia pracownika 

zatrndnionego w ramach prac interwencyjnych. Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi: W rozdziale 

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

40 096,00 zł w związku z planowanymi do uzyskania dochodami ze sprzedaży materiałów z ulic, 

na których prowadzone są prace inwestyc)'.jne oraz w związku z otrzymanymi środkami na pokrycie 

kosztów naprawy zniszczonych odcinków dróg powiatowych po przeprowadzonym rajdzie. Plan 

dochodów budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 122 984,58 zł. Wydatki w Starostwo 

Powiatowe w Gołdapi: W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe" zmniejsza się plan 

wydatków o kwotę 9 859,00 zł i przenosi do planu finansowego ZDP w celu pokrycia kosztów 

związanych z naprawą dróg. W rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii" dokonuje 

się zmiany źródła finansowania wydatków o kwotę 64 000,00 zł w związku z decyzją Wojewody 

Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 299/2018 z dnia 27 września 2018 roku. Środki przeznaczone 

są na zapewnienie wkładu własnego dla projektu pn. ,,Modernizacja ewidencji gruntów i budynków 

dla gminy Gołdap". Umożliwiło to zmniejszenie w rozdziale 71095 „Pozostała działalność" 

planu finansowego wydatków o kwotę 64 000,00 zł, która w ramach środków własnych przeznaczona 

była na zapewnienie wkładu własnego dla w/w projek1:u. W rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin, 

rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 

oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie" dokonuje się przesunięcia planu finansowego 

wydatków między paragrafami w ramach posiadanego planu o kwotę 2 006,00 zł W rozdziale 

75212 „Pozostałe wydatki obronne" dokonuje się zmniejszenia planu finansowego wydatków 
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o kwotę 5 000,00 zł w związku z decyzją Wojewody Wannińsko-Mazurskiego Nr FK 293/2018 

z dnia 24 września 2018 roku. W celu dokonania zmian w planie finansowym powiatu gołdapskiego. 

W rozdziale 75495 „Pozostała działalność" dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków 

o kwotę 172 105 z! w związku z decyzją Wojewody Wannińsko-Mazurskiego Nr FK 311/2018 

z dnia 2 października 2018 roku. Środki zostały przekazane na realizację projektów „Razem 

pod parasolem prawa - II edycja" w kwocie 72 120,00 zł oraz „On, Ty i Ja - razem na szlaku 

bezpieczeństwa powiatu gołdapskiego" w hvocie 99 985,00 zł. W rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne 

i celowe", zgodnie z postanowieniami Zarządu Powiatu, rozwiązuje się rezerwę celową przeznaczoną 

na wydatki oświatowe i dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w części 

dotyczącej kwoty 21 367,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planów finansowych w jednostkach 

oświatowych na wypłatę odprawy eme1ytalnej oraz na nagrody z okazji DEN. Rezerwa celowa 

przeznaczona na wydatki oświatowe ulega zmniejszeniu i po zmianach wynosi 43 083,00 zł 

zaś rezerwa na zarządzanie kryzysowe pozostaje bez zmian i wynosi 58 000,00 zł. Łącznie rezerwa 

celowa po zmianach wynosi l Ol 083,00 zł. Rezerwa ogólna wynosi 0,00 zł. W rozdziale 

80195 „Pozostała działalność" dokonuje się zmniejszenia planu finansowego wydatków o per saldo 

25 401,00 zł m.in. z przeznaczeniem na zwiększenie planów finansowych w jednostkach oświatowych 

na przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zgodnie ze złożonymi wnioskami oraz na pokrycie 

kosztów wykonania metalowej zabudowy jednostki zewnętrznej pompy ciepła, umiejscowionej 

przy wschodniej stronie budynku Sali gimnastycznej ZPEW w Gołdapi jak również na zabezpieczenie 

zobowiązm\ z tytułu usług bieżących w ZSZ. W rozdziale 85195 „Pozostała działalność" dokonuje 

się przesunięcia środków między paragrafami w ramach posiadanego planu o kwotę 400,00 zł 

w związku z zakupem nagród w powiatowym konkursie wiedzy na temat profilaktyki HIV/AIDS. 

Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi: W rozdziale 80120 „Licea ogólnoksztalcące" dokonuje 

się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę per saldo 4 179,20 zł w związku 

z przeznaczeniem środków na sfinansowanie nauczycielom pomocy zdrowotnej oraz sfinansowanie 

kosztów wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych. Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi: W rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego " dokonąje 

się zmniejszenia planu finansowego wydatków o kwotę 982,80 zł w związku z decyzją Wojewody 

Nr FK 300/2018 z dnia 27 września 2018 roku. Zmniejszenie planu dotacji wynika z przeprowadzonej 

analizy potrzeb jst w zakresie zadań związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne 

za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Zespól Szkól Zawodowych w Gołdapi: 

W dziale 801 „Oświata i wychowanie" dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków 

o kwotę 22 277,00 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie pomocy zdrowotnej, wypłatę odprawy 

emerytalnej, na wypłatę nagród Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz w celu 

zabezpieczenia planu wydatków budżetowych w zakresie usług bieżących. Zespól Placówek 

Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi: W dziale 801 „Oświata i wychowanie" i w dziale 

854 „Edukacyjna opieka wychowawcza" dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków 
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o kwotę 14 257,38 zł. Środki zostaną przeznaczone na nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej, zrefundowanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz zakup podręczników zgodnie 

z decyzją Wojewody. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków między paragrafami w ramach 

posiadanego planu o kwotę 30 719,83 zł. Przyjęcie zmian umożliwi prawidłową realizację zadm\. 

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi: W rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 

świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego " dokonuje 

się zmniejszenia planu finansowego wydatków o kwotę 59 434,20 zł w związku z decyzją Wojewody 

Nr FK 300/2018 z dnia 27 września 2018 roku. Zmniejszenie planu dotacji wynika z przeprowadzonej 

analizy potrzeb jst w zakresie zadań związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne 

za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. W rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy 

pracy" dokonuję się przesunięcia środków między paragrafami w rmnach posiadanego planu o kwotę 

4 595,00 zł. Środki te zapewnią pokrycie planu wydatków bieżących przez Powiatowy Urząd Pracy 

w Gołdapi w sposób celowy, oszczędny i terminowy. Komenda Powiatowa Państwowej Straży 

Pożarnej w Gołdapi: W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej" 

dokonuje się przesunięcia środków między paragrafami w ramach posiadanego planu o kwotę 

29 100,00 zł w celu zapewnienia właściwego prowadzenia gospodarki finansowej Komendy. Zarząd 

Dróg Powiatowych w Gołdapi: W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe" dokonuje 

się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 91 186,00 zł. w celu pokrycia wydatków 

związanych z remontowaniem dróg powiatowych. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna 

w Gołdapi: W rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie 

specjalistyczne" dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 5 024,00 zł 

w związku z przyznaniem nagród Starosty dla pracowników poradni i dofinm1sowaniem funduszu 

zdrowotnego nauczycieli. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia planu finansowego wydatków 

o kwotę 4 350,00 zł. w ramach posiadanego planu finansowego. Plan wydatków budżetu powiatu 

zwiększa się per saldo o kwotę 122 984,58 zł. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 122 984,58 zł. 

i po zmianach wynosi 46 193 560,27 zł. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 122 984,58 zł. 

i po zmianach wynosi 51 724 021,45 zl. Deficyt budżetu powiatu ulega zmianie i wynosi 5 530 461, 18 

zł. Przychody budżetu ulegają zmianie i wynoszą 6 530 461,18 zł. Rozchody po zmianie I OOO 000,00 

zł. 

Wiceprzewodnicząca Komisji Pani Marzanna Wardziejewska zapytała czy są pytania 

do przedstawionej uchwały Rady Powiatu? 

Radny Pan Mariusz Kowalczuk zapytał Starostę Pana Andrzeja Ciołka o oszczędności 

z nakładek drogowych oraz poprosi! aby przeznaczyć je na drogę o Juchnajcie - Skocze. 
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Starosta Pan Andrzej Ciołek odpowiedział, że dana droga ok. llm1 została już zrobiona 

z tych oszczędności co były z nakładek. 

Radny Pan Mariusz Kowalczuk dodał, że jest jeszcze 120 000.00 zł. 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz odpowiedziała, że to są kolejne oszczędności. 

Radny Pan Mariusz Kowalczuk doda!, żeby przeznaczyć je na drogi. 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz odpowiedziała, że dane środki przeznaczone 

są na regulację stanów prawnych aby dokończyć inwestycję na ulicy Mała - Cicha - Zielona. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek dodał, że na ulicy Mała- Cicha- Zielona wystąpiły problemy 

własnościowe. W celu wyjaśnienia spotykamy się z mieszkańcami aby im wszystko 

wytłumaczyć. Dane środki przeznaczone są na regulacje w związku z podpisywaniem aktów 

praW11ych. 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Wiceprzewodnicząca przeprowadziła glosowanie. 

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

Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu w rok 2018. 

Ad. 3 

Wiceprzewodnicząca podziękowała i zan1knęla LXIII (63) posiedzenie Komisji Planowania, 

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

i Polityki Społecznej. 

Na iym protokół zak011Czono. 

Protokół składa się z 6 stron kolejno ponumerowanych. 

Protokołowała: Monika Bruszewska, 10.10.2018 L~ 

rViceprzewotfniczqca Komi.\ji 
Plm10wa11ia, Budżetu, Finansów, 
Promocji Powiatu, Gospodarld, 
Ochrony Środowislrn, Zdrowia, 
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