
Protokół ze wspólnego XXXIII (33) posiedzenia 

Komisji Planowania, Budżetu, Finansów i Promocji Powiatu, 

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

w dniu 20 grudnia 2016 roku 

w godz. 13°0-1429 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że zgodnie z § 44 pkt. 2 Statutu Powiatu 

wspólne posiedzenie Komisji jest prawomocne, jeżeli uczestniczy w niej, co najmniej połowa 

Radnych z każdej Komisji. Zgodnie § 44 pkt. 3 Statutu Powiatu Przewodniczącym obrad 

wspólnej komisji zostaje przewodniczący jednej z komisji, po wcześniejszym uzgodnieniu 

między sobą. W związku z powyższym Przewodniczący Komisji Stałych Rady zdecydowali, 

iż posiedzenie poprowadzi Pan Jaromir Krajewski Przewodniczący Komisji Gospodarki, 

Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej. 

Ad.1 

Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji Planowania, Budżetu, Finansów i Promocji 

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

otworzył XXXIII (33) posiedzenie Komisji. /lista obecności w załączeniu - zal. nr I do 

prot okolu/ 

Ad.2 

Przewodniczący Komisji otworzył wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Powiatu 

z proponowanym porządkiem obrad /porządek obrad w załączeniu- zal. nr 2 do protokołu! 

Uwag do porządku nie zgłoszono. 

Ad. 3 

Przewodniczący poinformował, iż protokół z XXX (30) i XXXI (31) posiedzenia Komisji 

Stałych Rady Powiatu były wyłożone do wglądu oraz przesłane drogą elektroniczną. 

Zapytał czy Członkowie Komisji mają uzupełnienia bądź sprostowania do protokołów. 

Uwag nie zgłoszono. 



Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Komisja 12 głosami za, przy 3 osobach nieobecnych przyjęła protokół z XXX (30) 

i XXX] (27) posiedzenia Komisji Stałych Rady Powiatu. 

Ad.4 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz omówiła budżet Powiatu Gołdapskiego na rok 

2017 z uwzględnieniem autopoprawki /projekt budżetu w załączeniu- zał. nr 3 do protokołu/. 

Referująca poinformowała, iż w planie Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały 

przyjęte założenia dotyczące kształtowania się najistotniejszych grup i źródeł dochodów 

bieżących Powiatu w kolejnych latach zostały ustalone w oparciu o historyczną analizę 

poszczególnych źródeł i prognozę wskaźników makroekonomicznych również w oparciu 

o decyzje Ministra Finansów oraz decyzje Wojewody. Dochody budżetu powiatu oszacowano 

na kwotę 26 138 154,22zł, jeśli chodzi o subwencję ogólną z budżetu państwa została 

ona przyjęta w wysokości zgodnej z postępem sprawy finansów z dnia 14 października 2016r. 

W kolejnych latach przewidywany jest minimalny wzrost celem realności tej prognozy 

finansowej. Jeśli chodzi o dochody z dotacji celowych budżetu państwa jako wielkości 

bazowe przyjęto wielkości planowane zgodne z informacją z 20 października 2016r 

i dotyczyły kwot przewidzianych dla powiatu gołdapskiego za rok 2017. W zakresie 

dochodów majątkowych przyjęto wielkości dochodów ze sprzedaży mienia w 2017 roku 

- wynikające z przewidywanych wpływów z tego tytułu z Zarządu Dróg Powiatowych oraz 

z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości powiatowych (gruntowych). 

W latach 2018 - 2021 planowane jest pozyskanie dochodów z tytułu sprzedaży mienia 

powiatu oraz realizacja inwestycji, dla których planuje się pozyskanie pomocy finansowych 

od innych JST (gmin). Od roku 2022 nie prognozuje się dochodów ze sprzedaży 

nieruchomości powiatowych. Prognoza w latach 2017-2033 zakłada uzyskanie dotacji 

na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z udziałem środków z Unii Europejskiej. 

Przyjęto horyzont Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) pozwalający na prognozę 

sytuacji budżetu Powiatu do momentu spłaty wszystkich istniejących zobowiązań dłużnych. 

Założono, iż Powiat w latach 2018 - 2033 będzie dokonywał jedynie wykupu dotychczas 

wyemitowanych obligacji oraz planowanych do emisji w roku bieżącym. Ostatecznym 

terminem wykupu obligacji jest rok 2033. Referująca poinformowała, że konstrukcja budżetu 

powiatu na rok 2017 ujmuje podział dochodów oraz wydatków na bieżące oraz majątkowe. 

Realizacja uzależniona jest jednak od dotacji, subwencji, oraz pozostałych środków unijnych. 

Sytuacja obecna powiatu pozwoliła na wypracowanie i opracowanie budżetu dochodów 
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w roku 201 7. Przypomniała również, iż po uwzględnieniu autopoprawki kwota wyniosła 

26 138 154,22zł, dochody bieżące 25 879 824,22 zł, wydatki 28 095 542,22 zł z czego 

wydatki bieżące to 25 691 905,22 zł. Projekt uchwały omawiany był szczegółowo na 

obradach, szczegółowe materiały wraz z objaśnieniami zostały wyłożone do wglądu. Zgodnie 

z załącznikiem 3 oraz 3 a, inwestycje jakie będą realizowane w roku 2017 to przebudowa 

drogi gminnej Rostek- Kośmidry wraz ze skrzyżowaniem drogi Gołdap-Skocze o wartości 

32 830,00 zł oraz budowa chodnika przy ul. Sportowej, Leśnej oraz Jeziorowej w Gołdapi 

oszacowana na 170 000,00 zł . Inwestycje realizowane w Liceum Ogólnokształcącym 

to wykonanie instalacji ciepłej wody w Sali gimnastycznej o wartości 20 000,00 zł, 

inwestycje realizowane przez Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych 

to modernizacja chodników wokół posesji w wysokości 160 000,00 zł. Inwestycje 

realizowane przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi to opracowanie dokumentacji technicznej 

na zadania termomodernizacji budynków szpitalnych i oświatowych o wysokości 191 388,00 

zł, opracowanie studium wykonalności dla zadania termomodernizacji budynków szpitalnych 

i oświatowych w Gołdapi o wartości 12 300,00zł. Zakupy inwestycyjne realizowane przez 

Starostwo Powiatowe w Gołdapi to wymiana klimatyzatora w serwerowni i sali 

konferencyjnej 24 000,00 zł, zakup sprzętu komputerowego w Starostwie Powiatowym 

22 500,00 zł. Zakupy inwestycyjne realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych to zakup 

samochodu ciężarowego, używanego z czołownicą i pługiem 300 000,00 zł, zakup piaskarki 

100 000,00 zł. Pozostałe wydatki majątkowe realizowane będą przez Starostwo Powiatowe 

w Gołdapi i jest to pomoc finansowa dla gminy Banie Mazurskie na przebudowę ulicy Jasnej 

wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Słoneczną i Kolejową o wartości 120 000,00 zł, wydatki na 

zakup i objęcie udziałów sp. GoldMedica zostały oszacowane na 1 230 OOO 000,00 zł. 

Wydatki na udzielenie pomocy województwie Warmińsko-Mazurskiemu na realizację planu 

cyfrowego dla Warmii i Mazur to kwota 20 619,00 zł. 

Przewodniczący zapytał są czy pytania do przedstawionego projektu. 

Członek Komisji Pan Piotr Miszkiel zapytał w których jednostkach nie są zabezpieczone 

środki finansowe na wynagrodzenia i w jakiej wysokości? 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz odpowiedziała, że są to jednostki oświatowe, 

brakujące środki trwałe to kwota 850 000,00zł 
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Członek Komisji Pan Mariusz Kowalczuk zapytał czy konieczna jest wymiana klimatyzatora 

w sali konferencyjnej. 

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Pani Anna Makowska odpowiedziała, iż klimatyzacja 

w sali konferencyjnej jest w bardzo złym stanie technicznym, w związku z tym nie spełnia 

swojej roli biorąc pod uwagę wielkość Sali. Dodała, iż klimatyzacja została przeniesiona 

do mniejszej Sali Zarządu Powiatu natomiast do Sali Konferencyjnej zostanie zakupiona 

nowa. 

Członek Komisji Pan Mariusz Kowalczuk zaproponował aby zaplanowane środki finansowe 

na klimatyzację przeznaczyć na zakup sprzętu dla szpitala. Według Radnego wymiana 

klimatyzacji w sali konferencyjnej jest zbędna. 

Członek Komisji Pan Wacław Grenda powiedział, iż według jego opinii, to również zbędny 

wydatek. 

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Pani Anna Makowska podkreśliła, iż konieczność 

wymiany klimatyzacji dotyczy również serwerowni. 

Członek Komisji Pan Mariusz Kowalczuk dodał, iż szpital boryka się z problemami 

w związku z tym planowaną kwotę na klimatyzację można przesunąć dla szpitala. 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz wskazała, że należy zwrócić uwagę na to, 

że w planowanym budżecie powiatu na rok 2017, kwota 1 230 000,00 zł jest dedykowana 

dla szpitala. Na pokrycie, których zostaną wyemitowane obligacje. Pani skarbnik dodała, 

iż informacje dotyczące braku sprzętu są zrozumiałe i konieczne do realizacji, jednakże 

należy zwrócić uwagę, iż w roku 2017 jest planowana termomodernizacja budynków 

szpitalnych, która nie została ujęta w budżecie na rok 2017. Na ten cel powiat będzie 

aplikował po środki zewnętrzne. 

Członek Komisji Pan Mariusz Kowalczuk powiedział, iż szpital potrzebuje nowego sprzętu 

USG, który nie funkcjonuje tak jale należy. 
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Starosta Pan Andrzej Ciołek zasygnalizował, że kwota 12 000,00zł przeznaczona na wymianę 

klimatyzatora w Starostwie Powiatowym jest nieadekwatna do kwoty, która przeznaczona 

zostanie dla szpitala. Prezes GoldMedica określił się jaki sprzęt jest dla szpitala potrzebny, 

możliwe, że ten sprzęt znajdzie się również w projekcie, natomiast zapotrzebowanie jakie 

przedstawił Prezes ma odzwierciedlenie w tymże projekcie. 

Członek Komisji Pan Mariusz Kowalczuk oznajmił, że Pan Starosta w końcu powiedział coś 

więceJ na temat finansowania szpitala i zaapelował o to aby posiedzenia odbywały się 

częściej. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek uważa, że częstsze spotkania są dobrym sposobem do wymiany 

informacji, jeśli chodzi o sprawę z komputerami, projekt realizowany był zgodnie. Tutaj 

jednak chodzi o specjalistyczny sprzęt komputerowy do Wydziału Geodezji. 

Członek Komisji Pan Piotr Miszkiel powiedział, że jeśli dobrze zrozumiał to wymiana 

klimatyzacji w serwerowni i w Sali Konferencyjnej jest ze sobą powiązana. Zapytał 

na którym piętrze znajduje się serwerownia? 

Starosta Pan Andrzej Ciołek odpowiedział, że jest to ze sobą powiązane. Dodał, 

iż serwerownia znajduję się na pierwszym piętrze. 

Członek Komisji Pan Piotr Miszkiel zapytał w jaki sposób jest to związane i czy 

serwerownia nie ucierpi na tym jeśli nie będzie w niej ldimatyzacji? 

Starosta Pan Andrzej Ciołek odpowiedział, że zalmp wiązany wiąże się z negocjacją ceny, 

jeśli chodzi o to czy zalrnpić jedno czy dwa urządzenia to wiadome, że lepszym rozwiązaniem 

jest zakupienie dwóch urządzeń, ponieważ wtedy możliwe jest wynegocjowanie obniżonej 

ceny. 

Członek Komisji Pan Miszkiel Piotr oznajmił, iż takie rozwiązanie nie jest konieczne 

na poziomie starostwa. Zapytał czy kwota 160 000,00zł na chodnik wokół posesji Placówek 

Edukacyjno-Wychowawczych jest sprawą konieczną. 
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Starosta Pan Andrzej Ciołek powiedział, iż przekonał Zarząd do tej inwestycji, ze względu 

na dofinansowanie z PEFRONU, chodzi tutaj również o proces termomodernizacji tego 

budynku więc należałoby to estetycznie zakończyć. Dziurawy chodnik z którego wydobywa 

się woda wyglądałby nieestetycznie w stosunku do odnowionego budynku. 

Członek Komisji Pan Mariusz Kowalczuk powiedział, że niepełnosprawne dzieci 

przebywające na terenie Placówek Edukacyjno-Wychowawczych na obecnym chodniku mają 

problem z zachowaniem równowagi jak i również z pomszaniem się. 

Członek Komisji Pani Małgorzata Kuliś podkreśliła, iż niektóre dzieci pomszaJą się na 

wózkach inwalidzkich. 

Członek Komisji Pan Mariusz Kowalczuk powiedział, że przykre jest to, iż autopoprawka nie 

uwzględniła przeznaczenia części kwoty na Zespół Szkół Zawodowych. Dodał, że jeśli chodzi 

o komputery to 1 O 000,00zł jest przekazane dla Wydziału Geodezji a jeśli chodzi 

o 12 500,00zł jest to kwota przekazana dla Starostwa. 

Członek Komisji Pani Małgorzata Kuliś powiedziała, że w inwestycjach me znajduje 

remonter o który wnioskowała, natomiast cieszy się, że powstały nowe propozycje dotyczące 

piaskarki jak i również i inny sprzęt. Zapytała jaka kwota jest zabezpieczona na przyszły rok? 

Skarbnik Powiatu Bożena Radzewicz zasygnalizowała, że jednostka Zarządu Dróg również 

musiała oszacować trochę niżej swoje potrzeby niż oczekiwała, natomiast plan Zarządu Dróg 

jest wyższy w stosunku do roku poprzedniego o ponad 200 000,00zł. Dodała, 

iż porównywalności wartości usługi W roku 20 l 5r na usługi związane z remonterem wydano 

36 126,00zł w 2016 roku 78 781,50zł, natomiast w projekcie budżetu na 2017 rok Zarząd 

Dróg Powiatowych zabezpieczył kwotę 227 200,00zł to zupełnie nieadekwatne, skąd takie 

kwoty. 

Członek Komisji Pan Mariusz Kowalczuk powiedział, iż w jego ocenie pierwszy rok 

remontera poprawił jakość użytkowanych dróg. Dodał również, że w tym roku jest większe 

zapotrzebowanie na prace remontera stąd też ta kwota, która jego zdaniem i tak jest niska. 
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Ad.4a 

Przewodniczący Komisji Pan Jaromir Krajewski przedstawił informacje na temat opinii 

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

Referujący poinformował, że Komisja Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty 

i Polityki Społecznej projekt budżetu zaopiniowała pozytywnie, Komisja stwierdziła, że 

wszystkie wskaźniki wymagane w tych dokumentach są zachowane. 

Przewodniczący zapytał są czy pytania do przedstawionego projektu. 

Pytaii nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

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

zaopiniowała pozytywnie 2 glosami za przy 5 głosach przeciw projekt budżetu. powiatu 

na 2017 rok. 

Ad.4b 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Pan Piotr Miszkiel przedstawił informacje dotyczące 

opinii Komisji Planowania, Budżetu, Finansów i Promocji Powiatu. 

Referujący poinformował, że Komisja wypracowała negatywną opinie na temat Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2017- 2033 i projektu budżetu powiatu 

na rok 2017. 

Przewodniczący zapytał są czy pytania do przedstawionego projektu. 

PytaJ.1 nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Komisja Planowania Budżetu., Finansów i Promocji Powiatu zaopiniowała negatywnie 

5 glosami za przy 3 glosach przeciw projekt budżetu powiatu na 2017 rok. 
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Ad.Sa 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały dotyczący 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 

2017- 2033 /projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu- zał. nr 4 do protokołu! 

- zał. nr 4 do protokołu! 

Referująca poinfonnowała, iż: przyJmUJe się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu 

Gołdapskiego na lata 2017-2033, zgodnie z załącznikiem m 1 do niniejszej uchwały 

Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2020, zgodnie 

z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania 

zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku 

Nr 2 do niniejszej uchwały. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązai1 z tytułu 

umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna 

do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wylaaczają 

poza rok budżetowy. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: przekazania uprawnień kierownikom 

jednostek orgai1izacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją 

przedsięwzięć, określonych w załączniku m 2 oraz do przekazania uprawnień kierownikom 

jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których 

realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości 

działania jednostki i z których wynikające płatności wylaaczają poza rok budżetowy. Traci 

moc uchwała Rady Powiatu Gołdapskiego Nr XVIII/79/2015 z dnia 17 grudnia 2015r. 

z późn. zm. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego 

na lata 2016 - 2028. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gołdapi. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w sposób 

zwyczaj owo przyjęty. 

Przewodniczący zapytał są czy pytania do przedstawionego projektu. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Komisja przyjęła projekt uchwały 7 głosami za przy 5 głosach przeciw oraz 3 osobach 

nieobecnych w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Gołdapskiego na lata 2017- 2033 
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Ad.Sb 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu 

dotyczący uchwalenia budżetu powiatu na rok 2017/projekt uchwały w Rady Powiatu w 

załączeniu 

- zał. nr 5 do protokołu! 

Referująca poinformowała, iż dochody budżetu powiatu określone są w wysokości 26 138 

154,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego dochody bieżące w wysokości 25 879 824,22 

zł, dochody majątkowe w wysokości 258 330,00 zł. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 

28 095 542,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 25 691 

905,22 zł, wydatki majątkowe w wysokości 2 403 637,00 zł. 2. Wydatki inwestycyjne w 2017 

roku w wysokości 1 033 018,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. Pozostałe wydatki 

majątkowe w kwocie 1 370 619,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a. Wydatki na programy 

i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu 

Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających 

zwrotowi zgodnie z załącznikiem Nr 4. 5. Dochody i wydatki związane z realizacją: zadań 

z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu 

terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5, zadań realizowanych 

w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie 

z załącznikiem nr 6. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 1 957 388,00 zł zostanie pokryty 

przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 1 957 388,00 zł. Przychody budżetu 

w wysokości 1 957 388,00 zł, rozchody w wysokości 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7. 

Limity zobowiązmi z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów 

wartościowych zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 

do 1 900 000,00 zł. 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 957 388,00 

zł. Wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym 2017, zgodnie z zawartą umową 

z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat - 0,00 zł.. Ustala się dochody 

i wydatki z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6 i art. 403 ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672 ze zm.): 

1) dochody w wysokości - 40 685,00 zł. 2) wydatki w wysokości - 40 685,00 zł. Ustala się 

dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41 b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 1 7 

maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r., poz. 1629 ze zm.): 

dochody w wysokości - 167 OOO zł, wydatki w wysokości - 167 OOO zł. § 9. Zestawienie 

planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Gołdapskiego, zgodnie 

z załącznikiem nr 8. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną - 43 000,00 zł. Rezerwę celową 
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- 172 745,00 zł, z tego: 115 745,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty nagród dla nauczycieli, 

odpraw emerytalnych oraz innych wydatków w jednostkach oświatowych; 57 000,00 zł 

na zarządzanie kryzysowe. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek 

oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, 

określonych w § 5 Uchwały. 2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do: przekazania 

uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu 

umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla 

zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 

rok budżetowy, dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 

257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesief1 wydatków między działami, 

tj. do: przeniesień w granicach planu wydatków bieżących w zakresie środków 

na wynagrodzenia i pochodne ze stosunku pracy nie powodujących ich zwiększenia oraz 

przeniesień w granicach planu wydatków inwestycyjnych polegających na przesunięciach 

między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu. Przekazania kierownikom jednostek: 

budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie 

dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych lokowania wolnych środków 

budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę 

budżetu powiatu. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gołdapi. Uchwała 

wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

Przewodniczący zapytał są czy pytania do przedstawionego projektu. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Komisja przyjęła 7 głosami za przy 5 głosach przeciw oraz 3 osobach nieobecnych 

projekt u.chwały w sprawie uchwalenia bu.dżetu. powiatu na rok 2017 

Wyszedł Pan Starosta Andrzej Ciołek 14.00 
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Ad.Sc 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu 

dotyczący zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2016-2028 

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

Referująca poinfonnowała, iż Wieloletnia Prognoza Finansowała określa aktualny stan 

finansowy Powiatu Gołdapskiego po dokonanych zmianach w stosunku do przyjętej uchwały 

z dnia 05.12.2016r. dokonano ponownie urealnienia dochodów, wydatków, przychodów 

i budżetu. Plan dochodów po zmianach zwiększył się o kwotę 37 904,02 zł a plan wydatków 

zmniejszył się o ponad 111 048,72zł. Obecnie występuje nadwyżka budżetu w wysokości 

130 000,00 zł, przychody Ozł, rozchody 130 000,00zł. Materiał dotyczący zmian Wieloletniej 

Prognozy Finansowej na lata 2016-2028 został wyłożony do wglądu. 

Przewodniczący zapytał są czy pytania do przedstawionego projektu. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie 

Komisja przyjęła projekt uchwały 6 głosami za przy 5 głosach przeciw i 4 osobach 

nieobecnych w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego 

na lata 2016-2028. 

Ad.Sd 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały dotyczący zmian 

budżetu powiatu na rok 2016 rok /projekt uchwały w Rady Powiatu w załączeniu- zał. nr 7 do 

protokołu! 

Referująca poinformowała iż, Plan dochodów został zwiększony o kwotę 37 904,02 zł, plan 

wydatków budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 111 048,72 zł, nadwyżka budżetu powiatu 

wynosi 130 000,00 zł, rozchody 130 000,00 zł, przychody nie wystąpiły. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego projektu. 

Członek Komisji Pan Mariusz Kowalczuk zapytał czy nadwyżka w wysokości 130 000,00zł 

zostanie przełożona na następny rok dodał, że chciałby się dowiedzieć w jakim celu zmiana 

budżetu powiatu zwiększona. 
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Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz odpowiedziała, że nadwyżka w wysokości 

130 000,00zł zostanie przełożona na następny rok, zmiana budżetu powiatu została 

zwiększona, ponieważ naczelnik wydziału promocji zgłasza kolejne zapotrzebowanie 

i w związku z tym, że budżet powiatu na początku roku był zminimalizowany i miał zapasy 

z roku poprzedniego wnioskował o zwiększenie z innych podziałów klasyfikacji budżetowej. 

Członek Komisji Pan Piotr Miszkiel zapytał Panią Skarbnik Powiatu o to czy na przyszły rok 

w Wydziale Promocji będą zaplanowane mniejsze środki. 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz odpowiedziała, że będzie więcej ok. 30 000,00 zł 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie 

Komisja przyjęła projekt uchwały 6 głosami za przy 5 głosach sprzeciw i 4 osobach 

nieobecnych w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016. 

Ad.Se 

Samodzielny referent ds. Zdrowia i Pomocy społecznej Pani Karina Derek przedstawiła 

projekt uchwały dotyczący ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek 

ogólnodostępnych na terenie powiatu gołdapskiego w 2017 rok /projekt uchwały w Rady 

Powiatu w załączeniu- zał. nr 8 do protokołu! 

Referująca poinformowała, że jednym z obowiązków Rady Powiatu jest ustalenie rozkładu 

godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu w celu zapewnienia 

mieszkańcom powiatu usług farmaceutycznych. 

Przewodniczący zapytał są czy pytania do przedstawionego projektu. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie 
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Komisję przyjęła projekt uchwały 10 głosami za przy 5 osobach nieobecnych w sprawie 

dotyczący ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych 

na terenie powiatu gołdapskiego na 2017. 

Wyszła Pani Małgorzata Kuliś 14.12 

Ad.Sf 

Specjalista ds. Edukacji Pani Iwona Zegarowicz przedstawiła projekt uchwały dotyczący 

ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych działających na 

terenie powiatu gołdapskiego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania 

i wykorzystywania /projekt uchwały w Rady Powiatu w załączeniu- zał. nr 9 do protokołu! 

Referująca poinformowała, iż od 1 stycznia 2017 r. wchodzą w życie nowe przepisy ustawy 

o systemie oświaty w zakresie dotacji oświatowych dla szkół niepublicznych. Wprowadza je 

ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 

innych ustaw (DZ.U. poz. 1010), zawierająca zasadnicze zmiany sposobu obliczania dotacji, 

dokonywanego przez samorządy oraz w zakresie wykorzystania dotacji przez dotowane 

podmioty. 

Przewodniczący zapytał są czy pytania do przedstawionego projektu. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie 

Komisja przyjęła projekt uchwały 10 głosami za przy 5 osobach nieobecnych w sprawie 

ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkól niepublicznych działających 

na terenie powiatu gołdapskiego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich 

pobrania i wykorzystywania. 

Wyszedł członek Komisji Mariusz Kowalczuk 14.15 

Ad.Sg 

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Stefan Piech przedstawił projekt uchwały dotyczący 

zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Gołdapi na 2017 rok. /projekt uchwały w Rady 

Powiatu w załączeniu- zał. nr 1 O do protokołu! 
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Referujący poinformował, iż plan pracy Rady Powiatu podzielony został 

na 12 miesięcy, przewidywane są miesięczne spotkania z wyłączeniem lipca jako miesiąca 

przerwy urlopowej. Niewykluczone zostaną jednocześnie posiedzenia nadzwyczajne, 

tematyka posiedzeń obrad obejmuje szerokie spektrum dotyczące bezpieczeństwa 

społeczeństwa, bezpieczeństwa drogowego oraz zapewnienia prawidłowego stanu sanitamo

epidemiologicznego. Tematyka obejmuje także kwestie związane z funkcjonowaniem opieki 

nad osobami wymagającymi takowej opieki oraz związane z funkcjonowaniem Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie i Domu Św. Faustyny. Dziedzina posiedzeń dotyczy również 

problematyki edukacyjnej, bezpiecze{1stwa przeciwpożarowego oraz Spółki GoldMedica. 

Istotne również jest bieżące funkcjonowanie Starostwa Powiatowego jak również kwestie 

związane z finansami. 

Przewodniczący zapytał są czy pytania do przedstawionego projektu. 

Pytaii nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Komisja przyjęła projekt uchwały 10 głosami za przy 5 osobach nieobecnych w sprawie 

zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Gołdapi na 2017 rok. 

Przyszedł członek Komisji Pan Mariusz Kowalczuk 14.17. 

Ad.Sb 

Przewodniczący Komisji Stałej Rady Powiatu Pan Jaromir Krajewski przedstawił projekt 

uchwały dotyczący zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałej Rady Powiatu w Gołdapi na 

rok 2017 /projekt uchwały w Rady Powiatu w załączeniu- zał. nr 11 do protokołu! 

Referujący poinformował, że iż plan pracy Komisji Stałej Rady Powiatu na rok 2017 nie uległ 

zmianie dlatego też pozostaje na poziomie roku 2016. 

Przewodniczący zapytał są czy pytania do przedstawionego projektu. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 
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Komisja przyjęła projekt u.chwały 10 glosami za przy 5 głosach przeciw w sprawie 

zatwierdzenia planu pracy Komisji Stałej Rady Powiatu na rok 2017 

Ad.Si 

W zastępstwie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana Rafał Górski projekt uchwały 

dotyczącej zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gołdapi na rok 

2017 przestawiła Zastępca przewodniczącego Pani Anna Kozioł /projekt uchwały w Rady 

Powiatu w załączeniu- zał. nr 12 do protokołu! 

Referująca poinformowała, że Komisja Rewizyjna 1 2017 roku skontroluje Powiatowy Urząd 

Pracy w Gołdapi, Zespół Szkół Zawodowych ,Liceum Ogólnokształcące, Zarząd Dróg 

powiatowych oraz Starostwo Powiatowe w Gołdapi. 

Przewodniczący zapytał są czy pytania do przedstawionego projektu. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Komisja przyjęła projekt u.chwały 11 głosami za przy 5 głosach przeciw w sprawie 

uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu. w Gołdapi na 2017 rok. 

Przyszedł członek Komisji Pani Małgorzata Kuliś 14 .19 

Ad.6 

Członek Komisji Pan Wacław Grenda zapytał o to jak wygląda obecna sytuacja związana 

z uszczelnieniem w szpitalu okien, ponieważ z tego co wie kilka osób z Rady uczestniczyło 

w spotkaniu dotyczącym tego przedsięwzięcia. 

Wicestarosta Pani Grażyna Senda odpowiedziała, że zostało przekazane to dla Prezesa 

GoldMedica, prezes jest od tego by tą sprawę załatwić. 

Wyszła Pani Marzena Wardziejewska 14.20 

Członek Komisji Pan Wacław Grenda zapytał również o to czy w czasie kontroli Pan Stefan 

Piech był trzeźwy. 

15 



Wicestarosta Pani Grażyna Senda zapytała czy Pan Wacław Grenda był również trzeźwy. 

Członek Komisji Pan Mariusz Kowalczuk powiedział, że to nie była kontrola lecz spotkanie, 

przyznał racje pacjentom, ponieważ temperatura przy łóżkach pacjentów wynosiła 17-18 

stopni, fizykoterapii temperatura wynosiła 17 stopni, w sali nr 1 było najcieplej, ponieważ 

temperatura wynosiła 20 stopni. 

Wicestarosta Pani Grażyna Senda powiedziała, że każdy termometr wskazuje inną 

temperaturę, w niektórych salach chorzy mówili, że jest im ciepło. Część mniejszych sal jest 

niewykorzystana i w związku z powyższym największe problemy są na największej sali. 

Rozmawiano z doktorem Siemieniuk odnośnie przenoszenia pacjentów z większych sal 

na których jest niższa temperatura do mniejszych, cieplejszych sal do momentu póki nie 

zacznie się termomodernizacja. 

Członek Komisji Pan Piotr Miszkiel powiedział, że z tego co mu wiadomo w ubiegłym roku 

zimową porą rozmawialiśmy na ten temat 

Wicestarosta Pani Grażyna Senda powiedziała, że zostało przekazane to dla prezesa. 

Członek Komisji Pani Małgorzata Kuliś powiedziała, że Rada me jest jednostką 

odpowiedzialną za prace związane z ociepleniem sal, jeśli została przekazana informacja dla 

prezesa GoldMedica w związku z czym on powinien zająć się tą sprawą. Informacja została 

przekazana dlatego też konserwator szpitala powinien to zrobić. 

Ad.7 

Członek Komisji Pan Mariusz Kowalczuk zabrał głos w sprawie głosowania na temat budżetu 

rok 2017, na komisji był przeciwny z tego powodu, że nikt z Radnymi w sprawie budżetu się 

nie spotyka, inwestycje zostają podane na kartce w związku z czym nic w tych inwestycjach 

nie można już zmienić. Każda inwestycja powinna być omówiona z Radnymi. 

Ad.8 

Wolnych wniosków nie zgłoszono 

16 



Ad.9 

Przewodniczący Komisji zamknął wspólne XXXIII (33) posiedzenie Komisji Gospodarki, 

Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej, Komisji Planowania, Budżetu, 

Finansów i Promocji Powiatu. 

Na tym protokół zako,ic::0110. 
Protokół składa się:: 17 stron kolejno ponumerowanych. 

Sporządziła: Monika Bruszewska, 20.12.2016 

Przewodniczący Komisji 
Gospodarki, Ochrony 
Środowiska, Zdrowia, 

Oświaty i Polityki Społecznej 

Jaromir Andrzej Krajewski 
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