Protokół z
Zarządu

Cl (101) posiedzenia
Powiatu w

Gołdapi

w dniu 13 grudnia 2017 roku

Ad.1
stwierdził

Starosta
- 5

pozwalające

quorum

na

podejmowanie

prawomocnych

członków zarządu /lista obecności w załączeniu - zal. nr I do protokołu/, otworzył

posiedzenie

Zarządu

Powiatu z proponowanym

porządkiem

obrad

decyzji

CII (102)

/porządek obrad w załączeniu

- zal. nr 2 do protokołu/. Zapytał czy Członkowie Zarządu mają uzupełnienia bądź sprostowania

do porządku obrad.

Ad.2
Przewodniczący poinformował, iż protokół

posiedzenia

Zarządu

Przewodniczący
bądź

był wyłożony

Powiatu

Zarządu

zapytał,

z XCVIII (98), XCIX (99) oraz C (100)

do

wglądu

oraz

Członkowie

czy

przesłany drogą elektroniczną.
Zarządu

maJą

uzupełnienia

sprostowania do protokołów.

Uwag nie

Zarząd

zgłoszono.

Powiatu

przyjął

4

głosami

za, przy jednej nieobecnej osobie

protokół

z XCVU:I

(98), XCIX (99) oraz C (100) posiedzenia Zarządu Powiatu.

Ad.3

Dyrektor Domu

św.

Faustyny Pani Beata Kuprewicz
działalności

zatwierdzenia preliminarza kosztów
opiekuńczo-wychowawczej

półrocze

prowadzenia

wniosek w sprawie

całodobowej

placówki

w 2018 roku. /wniosek w załączeniu - zal. nr 3 do protokołu/

Referująca poinformowała, iż

pierwsze

przedstawiła

Wydatki na funkcjonowanie Domu

2018 roku

zostały

Faustyny w

zaplanowane na 422 823, 60

wychowanka z naszego powiatu wynosi 2750, 00
z innego powiatu wynosi 2 936, 03

św.

zł.

Przy

powiatów i 1O z naszego powiatu) Dom

zł,

na

Koszt utrzymania

natomiast koszt utrzymania wychowanka

założeniu, że będzie

św.

zł.

Gołdapi

30 dzieci (20 z im1ych

Faustyny prawdopodobnie otrzyma

środki

w

wysokości

517 323,60

zł

z tego planuje

merytoryczne w tym: kwota w
kwota w

wysokości

11 000,00

zł

53 000,00

odzież

na

wysokości

wolnego, kwota w
pozostałe

środki

wysokości

w

82 000,00
na

zł

materiały

wyposażenia

zł

8 000,00

zł

83 500,00

zł

zł

2 000,00

na

zł

na

sprzęt

i higieny osobistej,
organizację

i promocji: w tym kwota w

Przewodniczący zapytał,

Wicestarosta Pani

się przeznaczyć

się przeznaczyć

wysokości

wysokości

zł

11 000,00

4 000,00

zł

wysokości

1 500,00

na koszty

wyposażenie

na

czasu

wysokości

na utrzymanie budynku, kwota w

na koszty administracyjne: w tym kwota w

biurowy. Planuje

zł

wysokości

artykuły, podręczniki

środki czystości

na wynagrodzenie dla pracowników oraz kwota w
i

na koszty

na wynagrodzenie dla pracowników,

na wypoczynek letni, zimowy oraz

54 000,00

zł

wychowanków, kwota w

wysokości

4 000,00

422 823,60

koszty tj. leki, wizyty lekarskie, korepetycje itd. Planuje

kwota w wysokości 7 000,00

św.

wyżywienie

na

wysokości

wysokości

54 823,60

zł

zł

228 000,00

i obuwie, kwota w

i przybory szkolne, kwota w
kwota w

wysokości

się przeznaczyć

zł

głównie

placówki,

na remonty i naprawy bieżące.

czy są pytania do przedstawionego wniosku.

Grażyna

zapytała,

Senda

jaki jest obecny stan dzieci w Domu

Faustyny.

Dyrektor Domu św. Faustyny Pani Beata Kuprewicz

odpowiedziała, iż

w Domu św. Faustyny

obecnie przebywa 28 dzieci.

Więcej pytań

nie

zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

Zarząd

rozpatrzył

pozytywnie

preliminarza kosztów

jednogłośnie

działalności

wniosek w

prowadzenia

sprawie zatwierdzenia

całodobowej

placówki

opiekuńczo

-wychowawczej w 2018 roku.

Ad.4
Naczelnik

Wydziału

Geodezji i

wniosek w sprawie wygaszenia

Nieruchomości

trwałego

Pani Krystyna

zarządu

dla

Dąbkowska przestawiła

działki

oznaczonej numerem

2

położonej

geodezyjnym 874/63 o powierzchni 1,0865 ha

w

Gołdapi,

Zwycięstwa.

ul Plac

/wniosek w załączeniu - zal. nr 4 do protokołu/
Referująca poinformowała, iż

ul. Plac
stanie

Zwycięstwa, którą

się własnością

Wydział

w sierpniu pozbawiono kategorii drogi powiatowej

gmina

Gminy

zaliczyła

Gołdap,

Nieruchomości

Geodezji i

część

do dróg gminnych. Z dniem 1 stycznia 2018 r.

dlatego

też

opracował

na wniosek

Zarządu

Dróg Powiatowych

projekt decyzji o wygaszeniu

trwałego

Zarządu.

Przewodniczący zapytał,

Pytań

nie

czy są pytania do przedstawionego wniosku.

zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

Zarząd rozpatrzył

pozytywnie

zarządu

oznaczonej numerem geodezyjnym 874/63 o powierzchni 1,0865 ha

działki

dla

położonej

Gołdapi,

w

jednogłośnie

wniosek w sprawie wygaszenia

trwałego

ul Plac Zwycięstwa.

Ad.5
W

zastępstwie

Naczelnik

Wydziału

Promocji i Rozwoju Powiatu Pani Anna Podciborska
ogłoszenia

otwartego konkursu ofert na

realizację

Referująca poinformowała, iż ogłasza się
zadań

wyłonienie

Powiatu

organizacji

Gołdapskiego
zł:

45 000,00

dziedzictwo

„Otwarty konkurs ofert na

pozarządowych realizujących

w 2018 r. Na

w tym 8 000,00

zł

historyczno-kulturowe

kulturę,

w

publicznych

realizację

w formie wsparcia
przeznacza

sztukę, ochronę

mniejszości

tym

zadań

zadań

się kwotę

publicznych
wysokości

w

dóbr kultury i tradycji,

narodowe,

7

000,00

na upowszechnienie kultury fizycznej i sportu oraz ratownictwa i ochrony
7 000,00

zł

5 000,00

zł

i

na naukę,
na

młodzieży,

edukację

i

oświatę,

edukację ekologiczną,

5 000,00

zł

5 000,00

2 000,00

na wspieranie

zł

zł

w formie

w 2018 r." Konkurs ma na celu

realizację zadań

na

wniosek w sprawie

zał. nr 5 do protokołu/

Gołdapskiego

publicznych Powiatu

przedstawiła

w formie wsparcia

Powiatu Gołdapskiego w 2018 r. /wniosek w załączeniu -

wsparcia

Wydziału

Promocji i Rozwoju Powiatu Inspektor

na promocję i

organizację

zł

ludności,

wolontariatu,

na krajoznawstwo i wypoczynek dzieci

działalności

Centrum Wspierania

Aktywności

3

Społecznej

oraz 6 000,00

zł

gołdapskiego podejmującej

Przewodniczący zapytał,
Pytań

nie

na

działalność charytatywną

dzieci i

młodzieży

z terenu powiatu

studia wyższe.

czy są pytania do przedstawionego wniosku.

zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

Zarząd rozpatrzył

konkursu ofert na
Gołdapskiego

jednogłośnie

pozytywnie

realizację

ogłoszenia

wniosek w sprawie
zadań

w formie wsparcia

otwartego

publicznych Powiatu

w 2018 r.

Ad.6

Samodzielny Referent ds. Zdrowia i Opieki
wniosek

w

sprawie

podwyższenia

dla Dyrektor Samodzielnego Publicznego

Społecznej

Pani Karina Derek

wynagrodzenia

zasadniczego

przedstawiła

od

Zakładu Pielęgnacyjna- Opiekuńczego

listopada
w

Gołdapi

z wyrównaniem od lipca br. /wniosek w załączeniu - zal. nr 6 do protokołu/
Refernjąca

poinformowała,

iż

wynagrodzenie dla Pani Zofii Syperek

powiększone

o 10%. Poza ustawowymi zmianami w sferze

podwyższenia

wynagrodzenia dla Pani Zofii Syperek

okresu. Remonty i inwestycje w

zakładzie prowadzą

Zakład

wynagrodzeń

wpływają osiągnięcia

do

podwyższenia

pacjentów i lepszej organizacji pracy w placówce. Ponadto
Syperek Samodzielny Publiczny

miałoby

Pielęgnacyjna-

dzięki

zostać

na rzecz

z minionego

standardów pobytu

staraniom Pani Zofii

Opiekuńczy

otrzymał

sprzęt

z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pani Zofia Syperek podjęła starania pozyskanie
pokaźnych środków zewnętrznych

Przewodniczący zapytał,

Członek Zarządu

na wdrożenie systemu informatycznego i e- usług.

czy są pytania do przedstawionego wniosku.

Pani Marzanna Wardziejewska

zapytała

o ile zostanie

podwyższone

Pani Karina Derek

odpowiedział,

wynagrodzenie w przeliczeniu na kwotę.

Samodzielny Referent ds. Zdrowia i Opieki
iż

Społecznej

wynagrodzenie zostanie podwyższone o kwotę 640,00

zł

brutto.

4

Ciołek powiedział, iż działania zakładu

Starosta Pan Andrzej
Starosta

dodał,

Opiekuńczego

że

Pani Dyrektor Samodzielnego Publicznego

Gołdapi zachęca

w

nie

bardzo dobrze.

Zakładu Pielęgnacyjno

myślą

do rozbudowy swojej jednostki z

wyjście

o

społecznym.

naprzeciw oczekiwaniom

Więcej pytań

są

oceniane

zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

Zarząd

rozpatrzył

pozytywnie

jednogłośnie

wynagrodzenia zasadniczego od listopada
Zaldadu. Pielęgnacyjno- Opiekuńczego w

wniosek w

podwyższenia

sprawie

dla Dyrektor Samodzielnego Publicznego

Gołdapi

z wyrównaniem od lipca br.

Ad.7a
Skarbnik Powiatu Pani
zmian

budżetu

Bożena

Radzewicz

Gołdapskiego

Powiatu

przedstawiła uchwałę Zarządu

w roku 2017. /uchwala

Zarządu

Powiatu w sprawie
Powiatu w załączeniu

zal. nr 7 do protokołu/
Referująca poinfonnowała, iż

dokonuje

się

przesunięcia

w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i

środków

zł

w kwocie 13 442,51

nieruchomościami"

w celu urealnienia wydatków

do rzeczywistego wykonania. Środki z przesunięć zostaną przeznaczone m.in. na pokrycie kosztów
związanych

podziałem

z

w Wydziale

Ksiąg

niernchomości

jednostek

Państwa

samorządu

związku

gruntu

działki położonej

zł

oraz zakup

się

w

opłaty

materiałów

terytorialnego" dokonuje

obrębie

Pietraszek,

rocznej za

opłacenie

użytkowanie

wpisu

wieczyste

biurowych. W rozdziale 75075 „Promocja

przesunięcia

środków

między

paragrafami

w celu urealnienia wydatków do rzeczywistego wykonania. W rozdziale 75495

„Pozostała działalność"

w

wyceną

Wieczystych, pokrycie kosztów

Skarbu

w kwocie 5 474,16

i

dokonuje

się przesunięć środków między

paragrafami w kwocie 97,46

zł

z urealnieniem wydatków w celu realizacji projektów „Razem pod parasolem prawa"

i „DOM, czyli DZIELNICOWY ODDANY MIESZKAŃCOM". W rozdziale 75411 „Komendy
powiatowe Pai'lstwowej

Straży Pożarnej"

dokonuje

się przesunięcia środków

na wydatki jednostki

w kwocie 811,00 zł na wniosek Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Gołdapi. Środki zostaną
przesunięte

z

podróży

służbowych

zagranicznych na pokrycie kosztów delegacji krajowych

dla pracowników celem urealnienia wydatków do rzeczywistego wykonania.

Przewodniczący zapytał,

czy

są

pytania do przedstawionej

uchwały Zarządu

Powiatu.

5

Pytań

zgłoszono.

nie

Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

Zarząd

Powiatu

budżetu

Powiatu

podjął jednogłośnie u.chwałę Zarządu
Gołdapskiego

Powiatu w sprawie zmian

w roku 2017.

Ad.7b
Skarbnik Powiatu Pani

Bożena

Radzewicz

przedstawiła uchwałę Zarządu

Powiatu w sprawie

wprowadzenia autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Gołdapskiego

na lata 2018 - 2033. !uchwala Zarządu Powiatu w załączeniu-zal. nr 8 do protokołu/

Referująca poinformowała, iż

Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu
Zwiększono wysokość

na lata 2018-2033 dokonano poprawek.
w tym dochodów i wydatków

bieżących

o kwotę 172 500,00

z Ministerstwa Edukacji Narodowej na
wynikających

zł,

3 362 000,00 zł, przychody 3 362 000,00

Przewodniczący zapytał,

nie

zadań

w

dochodów oraz wydatków
związku

z pozyskanymi

z zakresu administracji

ogółem

środkami
rządowej

z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem". Po zmianach w 2018 r.:

Plan dochodów wynosi 42 825 340,00

Pytań

realizację

zł

Gołdapskiego

czy

są

plan wydatków wynosi 46 187 340,00

zł.

Rozchody 0,00

zł,

deficyt

budżetu

zł.

pytania do przedstawionej

uchwały Zarządu

Powiatu.

zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

Zarząd

Powiatu

podjął

jednogłośnie

u.chwałę

Zarządu

Powiatu

w

sprawie

wprowadzenia autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu.
Gołdapskiego

na lata 2018 - 2033.

Ad.7c
Skarbnik Powiatu Pani

Bożena

Radzewicz

wprowadzenia autopoprawek do projektu

przedstawiła uchwałę Zarządu
budżetu

Powiatu w sprawie

powiatu na 2018 rok. /uchwala

Zarządu

Powiatu w załączeniu - zal. nr 9 do protokołu/
Referująca poinformowała, iż

Powiatu

Gołdapskiego

od momentu przekazania przez

na 2018 rok, uchwalonego

14 listopada 2017 roku,

nastąpiły

okoliczności

Zarząd

Powiatu projektu

Uchwałą Zarządu
powodujące

budżetu

Nr 169/2017 z dnia

konieczność

wprowadzenia
6

proponowanych muan do projektu

przedłożonego

Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie
stałe

Obrachunkowej w Olsztynie w formie autopoprawki. Komisje
wydać

opinie o

Zwiększa się
środkami

przedłożonym

projekcie

budżetu

plan dochodów i wydatków o

na 2018 rok z

kwotę

rządowej wynikających
umożliwi realizację

uwzględnieniem
zł

172 500,00

zostaną

ciąży,

życiem".

Program

rehabilitacyjno-opiekuńczego

W

związku

z

niezłożenia żadnej

zadań

na obszarze powiatu,

unieważnieniem

wiodącego

określonych

otwartego konkursu ofert na

nieodpłatnej

oferty zmianie ulega

kwoty dotacji z rozdziah1 75515

- jednoosobowego

maksymalnie komfortowe warunki pobytu uczennicy

publicznego w zakresie prowadzenia punktu
z powodu

z pozyskanymi

z zakresu administracji

odrębnego

w formie

do czasu urodzenia dziecka oraz na zapewnienie realizacji

oświaty

autopoprawki.

zadania w zakresie wsparcia dla rodzin na przygotowanie i utrzymanie

pokoju, w którym zapewnione

o systemie

związku

z progranm kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za

miejsca w bursach lub internatach dla uczennic w

koordynacyjno-

w

realizację zadań

z Ministerstwa Edukacji Narodowej na

Rady Powiatu powinny

w ustawie

realizację

zadania

pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

załącznik

„Pozostała działalność"

ośrodlrn

nr 8 do

uchwały

poprzez przeniesienie

z§ 2360 „Dotacje celowe z budżetu jednostki

samorządu

terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie

dotacji na

nieodpłatną

pomoc

prawną

do dodanego rozdziahl 75515

„Nieodpłatna

odpowiednio do §§ 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe", 4300 „Zakup ushlg

projekcie

uchwały Zarządu

Powiatu.

nie

uchwały

na 2018 rok.

Przewodniczący zapytał,

Pytań

pozostałych". Treść

załączonym

normatywna projektu ulega zmianie i otrzymuje brzmienie jak w
budżetowej

pomoc prawna"

czy

są

pytania do przedstawionej

zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

Zarząd

Powiatu

podjął

jednogłośnie

wprowadzenia autopoprawek do projektu

uchwałę
budżetu

Zarządu

Powiatu

w

sprawie

powiatu na 2018 rok.

Ad.8a
Skarbnik Powiatu Pani

Bożena

Radzewicz

przedstawiła

w sprawie ustalenie wykazu wydatków, które nie

projekt

wygasają

z

uchwały

końcem

Rady Powiatu

roku

budżetowego

2017. /projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu - zal. nr 1O do protokołu/

7

Referująca poinfo1mowała,
postępowanie

oświetlenia

iż Zespół

wyłonienie

na

Zawodowych w

pozostałych

zwartą umową

Zespół Szkół

o

ujęcie środków

powyższego

z

końcem

wykonawcą

z

Zawodowych w

związku

w wyniku

z

zł

budżetowego

w umowie na 15 czerwca

zaistniałą sytuacją

zawraca

Gołdapski

powyższym

z

wygasają

końcem

z

Całkowita

ostateczny termin dokonania wydatku.

roku

prośbą

wygasają

na podstawie rt. 263

budżetowego

wartość

z

na dofinansowanie

ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ustala
finansowy wydatków, które nie

się

w wykazie wydatków, które nie

związku

2017. W

zakończonego postępowania

określono

finansowych zabezpieczonych przez Powiat

zadania w kwocie 99 311,60
roku

wszczął

br.

pomieszczeniach w budynku ·nr 1 i budynku

o udzielenie zamówienia termin wykonania zadania
2018r.

październiku

wykonawcy na realizacje zadania pn.: ,,Modernizacja

w salach lekcyjnych i

nr 2:. Zgodnie z

Szkół

wydatków

się

wykaz i plan

oraz

określa się

niewygasających

to 99 311,60 zł, w tym wydatki majątkowe na kwotę 99 311,60 zł. Środki finansowe na wyżej
wymienione wydatki gromadzone

będą

wyodrębnionym

na

subkoncie podstawowego

rachunku bankowego.

Przewodniczący zapytał,

Pytań

nie

czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu.

zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

Zarząd

Powiatu.

przyjął jednogłośnie

projekt

wykazu. wydatków, które nie wygasają z

uchwały

końcem

roku

Rady Powiatu w sprawie ustalenie
budżetowego

2017.

Ad.Sb
Skarbnik Powiatu Pani

Bożena

Radzewicz

przedstawiła

projekt

uchwały

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu

Rady Powiatu

Gołdapskiego

na lata

2018- 2033. /projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu-zal. nr 11 do protokołu/
Referująca poinformowała,

iż

projekt

uchwały

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
zmiany, które

były

Rady Powiatu w sprawie uchwalenia

Gołdapskiego

na lata 2018- 2033 obejmuje

podejmowane jako autopoprawka. Zgodnie z wykazem

przedsięwzięć

znalazł się projekt „Szkoła Naszych Oczekiwań", ,,Świat Bez Tajemnic", ,,Projekt

Zintegrowanej

Informacji

Geodezyjno-

Kartograficznej

Powiatu

Gołdapskiego",

8

,,Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i
oraz projekt "Zielone garnizony". Projekt
realizacją

związanych

do niniejszej

uchwały. Upoważnia się Zarząd

do zapewnienia
poza rok

ciągłości działania

budżetowy. Upoważnia się Zarząd

przedsięwzięć, określonych

organizacyjnych powiatu do
budżetowym

i z których

i latach

załączniku

w

jest

Finna EGO"
zaciągania

Powiatu do

załączniku

w

i w latach

następnych

z

nr 1
tytułu

niezbędna

jest

wynikające płatności wykraczają

Powiatu do przekazania uprawnień kierownikom

zaciągania zobowiązań, związanych

z

realizacją

nr 2, przekazania uprawnień kierownikom jednostek

niezbędna

wynikające płatności wykraczają

Gołdapskiego

Własna

zaciągania zobowiązań

Powiatu do

zaciągania zobowiązań

następnych

określonych

jednostki i z których

jednostek organizacyjnych powiatu, do

Powiatu

przedsięwzięć

budżetowym

umów, których realizacja w roku

,,Projekt

uchwały upoważnia Zarząd

zobowiązań

z

oświaty",

z tytułu umów, których realizacja w roku

do zapewnienia

poza rok

ciągłości działania

budżetowy.

uchwała

Traci moc

Nr XXXVII/156/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r.z

późn.

jednostki
Rady

zm. w sprawie

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2017 -2028.

Przewodniczący zapytał,

Starosta

poinformował,

pozytywnie
w

czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu.

iż

nad

opiniując możliwość

wysokości

3 362 000,000

Izba Obrachunkowa nie

zł

miała

sprawą pochyliła

Regionalna Izba Obrachunkowa

sfinansowania przez Powiat

przedstawionego w projekcie

Gołdapski

deficytu

uchwały budżetowej.

budżetu

Regionalna

uwag do samego projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej

2018-2033 przy czym pozytywnie go
budżet

się

zaopiniowała.

Pozytywnie

został również

zaopiniowany

powiatu gołdapskiego na 2018 r.

Więcej pytań

nie zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

Zarząd

Powiatu

przyjął

jednogłośnie

projekt

uchwały

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu

Rady Powiatu w sprawie

Gołdapskiego

na lata 2018- 2033.
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Ad.Sc
Skarbnik Powiatu Pani
w sprawie uchwalenia

Bożena

budżetu

Radzewicz

przedstawiła

uchwały

projekt

powiatu na rok 2018. /projekt

Rady Powiatu

uchwały Rady Powiatu w załączeniu

- zal. nr 12 do protokołu/
Referująca poinformowała, iż

budżetu

dochody

plan wydatków wynosi 46 187 340,00
spłaty

do

w roku

budżetowym.

z

tytułu opłat

ok. 37 000,00

i kar,
zł.

są

W roku 2018 nie ma wydatków

Zgodnie z zawartymi umowami z

również

udzielonych przez powiat

zł.

powiatu wynoszą 42 825 340,00

nie ma takich kwot. Ustalono

z roku na rok coraz mniejsze, w

Dochody i wydatki z

tytułu wpływów

również

bieżącym

w kwocie 50 000,00

zł.,

natomiast

przypadających

tytułu poręczeń

i gwarancji

dochody i wydatki

roku

mają wynieść

prawo geodezyjne i kartograficzne
zł.

to kwota zarówno po stronie dochodów jak i wydatków 184 000,00
rezerwę ogólną

zł

W budżecie tworzy

rezerwa celowa w kwocie 159 830,00

zł.

się

Projekt

uchwały zakład upoważnienie Rady Powiatu dla Zarządu Powiatu do zaciągania kredytów

i

pożyczek

oraz emisji papierów

zobowiązań.

Ponadto

upoważnia się Zarząd

organizacyjnym powiatu do
budżetowym

i w latach

jednostki i z których

następnych

wydatków
nie

powodujących

ich

z

tytułu

niezbędna

niż określone

wydatków

na

przesunięciach

Jednocześnie

upoważnia

się

między

Zarząd

umów, których realizacja w roku

poza rok

ciągłości działania

budżetowy,

dokonywania

tj. do:

przeniesień

w granicach planu

w granicach planu wydatków inwestycyjnych

zadaniami inwestycyjnymi w ramach

do lokowania wolnych

na rachunkach bankowych w innych bankach
przekazania kierownikom jednostek

innym jednostkom

na wynagrodzenia i pochodne ze stosunku pracy

zwiększenia, przeniesień

polegających

uprawnień

w art. 257 ustawy o finansach publicznych,

między działami,

środków

w zakresie

poszczególnych limitów

dla zapewnienia

wynikające płatności wykraczają

przeniesień

bieżących

jest

wysokości

do

do przekazania

zaciągania zobowiązań

innych zmian w planie wydatków
z wyłączeniem

wartościowych

niż

bank

środków

budżetowych

prowadzący obsługę budżetu

budżetowych uprawnień

działu.

do dokonywania

powiatu

przeniesień

w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.

Przewodniczący zapytał,

Pytań

czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu.

nie zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie.
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Zarząd

przyjął

Powiatu

uchwalenia

budżetu

jednogłośnie

uchwały

projekt

Rady Powiatu w sprawie

powiatu na rok 2018.

Ad.8d
Bożena

Skarbnik Powiatu Pani

przedstawiła

Radzewicz

uchwały

projekt

Rady Powiatu

Gołdapskiego

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu

na lata 2017

-2028. /projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu -zal. nr 13 do protokołu/
Referująca poinf01mowała, iż

na lata 2017-2028 dokonuje
projektów lub

zadań

pkt 2 i 3 ustawy.

się

urealnienia danych

realizowanych z

dotyczących

udziałem środków,

finansowania programów,

o których mowa w art. 5 ust. 1

Wieloletnia prognoza finansowa odzwierciedla aktualny stan

powiatu po dokonanych zmianach: Plan dochodów
zmianach wynosi 28 122 789,58

zł.

zmianach wynosi 29 389 141,90

Przewodniczący zapytał,

czy

są

zwiększa się

Plan wydatków zmniejsza
zł.

Deficyt

przychody po zmianie wynoszą 1 266 352,32

Pyta{1 nie

Gołdapskiego

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu

zł.

budżetu

o

się

kwotę

o

budżetu

111 816,00

kwotę

23 936,72

zł

i po

zł

i po

powiatu wynosi 1 266 352,32

zł,

Rozchody 0,00 zł.

pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu.

zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

Zarząd

Powiatu

Wieloletniej

przyjął jednogłośnie

Prognozy

projekt

Finansowej

uchwały

Rady Powiatu w sprawie zmian

Gołdapskiego

Powiatu

na

lafa

2017-2028.

Ad.Se

Skarbnik Powiatu Pani
w sprawie zmian

Bożena

budżetu

Radzewicz

przedstawiła

projekt

powiatu na rok 2017 rok. /projekt

uchwały

Rady Powiatu

uchwały Rady Powiatu w załączeniu

- zal. nr 14 do protokołu)
Referująca

oraz w

poinformowała,

rozdziałach

ze

i wydatki

środowiska"

W rozdziale 01095 i 71095

70005 „Gospodarka gruntami i

powiatowe", 75814
„Wpływy

iż

„Różne

dokonuje

nieruchomościami",

rozliczenia finansowe", 8013 O

związane

z gromadzeniem

się zwiększenia

„Pozostała

środków

z

„Szkoły

opłat

działalność"

75020 „Starostwo

zawodowe", 90019

i kar za korzystanie

planu finansowego dochodów o

kwotę

89 785,00

zł

11

celem urealnienia planu dochodów do rzeczywistego wykonania. W rozdziale 75801
oświatowa

subwencji

się zwiększenia

ogólnej

dla

jednostek

planu finansowego dochodów o

samorządu

kwotę

terytorialnego"
zł

15 000,00

„Część

dokonuje
informacją

zgodnie z

Ministra Rozwoju i Finansów Nr STS.4750.32.2017.46p z dnia 28.ll.2017r, Przyznane
środki zostaną

doposażenie pomieszczeń

docelowo wykorzystane na

otwarto nowe kierunki
się zwiększenia

kształcenia.

W rozdziale 85508 „Rodziny

Nr FK 457/2017 z dnia 11 grudnia 2017 r. Wojewody
realizacji

świadczenia
państwa

o pomocy

kwotę

planu finansowego dochodów jednostki o

szkołach,

w których

zastępcze"

dokonuje

w

238,00

zł

zgodnie z

decyzją

Warmińsko-Mazurskiego dotyczącą

wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r.

w wychowywaniu dzieci oraz na

realizację

dodatku wychowawczego,

o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej.
się

ośrodki

W rozdziale 85403 „Specjalne

zwiększenia

planu finansowego dochodów o

szkolno-wychowawcze" dokonuje
kwotę

zł

2 000,00

związku

w

z wypracowanymi przez jednostkę dochodami. W rozdziale 8541 O „Internaty i bursy szkolne"
dokonuje

się zwiększenia

planu finansowego dochodów o

kwotę

2 693,00

z wypracowanymi dochodami przez jednostkę. W rozdziale 80120 „Licea
dokonuje
z

się zwiększenia

planu finansowego dochodów o

wynajęciem pomieszczeń

na sale lekcyjne i

75020 „Starostwa powiatowe" dokonuje

opłatą

„Oświata

W dziale 801
wydatków o

kwotę

związanych

kuchni i

zł,

się zwiększenia

stołówki

zł,

się

„Szkoła

bieżące

związku

paragrafami

dokonuje

kwotę

Naszych

się

4 785,00

zł

Oczekiwań".

zmniejszenia planu finansowego

planu finansowego o

na remont pokoju. W rozdziale 80120 „Licea

w

oraz w dziale 854 „Edukacyjna opieka

szkolnej, jak

planu finansowego wydatków na

zł

celem ich urealnienia

„Pozostała działalność"

z projektem

celem urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb doposażenia

9 573,00

i wychowanie" dokonuje

per saldo 6 757,00

wychowawcza" dokonuje

2 100,00

paragrafami w ramach planu finansowego o

celem urealnienia wydatków

związku

faktury za matury próbne. W rozdziale

kwotę

do rzeczywistego wykonania. W rozdziale 80195

w

ogólnokształcące"

się przesunięcia środków między

w ramach planu finansowego wydatków o

przesunięcia środków między

kwotę

zł

kwotę

środki zostaną

również

zakup

ogólnokształcące"

potrzeby o

kwotę

per saldo 11 450,00

zł

przeznaczone na zakup

materiałów

dokonuje

budowlanych

się zwiększenia

per saldo 2 760,00

zł.

Środki zostają zabezpieczone na zakup wyposażenia, tj. ławek i krzeseł do szatni w sali

gimnastycznej w
„Dokształcenie

związku

z wypracowanymi przez jednostkę dochodami. W rozdziale 80146

i doskonalenie nauczycieli" dokonuje

się przesunięcia środków

w ramach
12

kwotę

planu finansowego wydatków o
potrzeb.
się

o

Łącznie

kwotę

zł.

celem urealnienia planu do rzeczywistych

Ogólnokształcącego

plan wydatków Liceum

2760,00

W rozdziale 80130

„Szkoły

kwotę

zł

planu finansowego wydatków o

zamknięcie

potrzeb, co pozwoli na
„Dokształcanie

zł

2 000,00

4 492,00

w

zawodowe" dokonuje

zobowiązań.

roku 2017 bez

kwotę

ogólnokształcących,

wydatków o kwotę 162,00
wydatków

Zespołu Szkół

zł

kwotę

zastępcze"
zł

11 657,72

społeczne

zadań wymagających
szkołach

liceach profilowanych i

szkołach

się

młodzieży

zmniejszenia planu finansowego

Gołdapi zwiększa się

Zawodowych w

i

końca

do

dokonuje

się

wypłatę

roku.

o

kwotę

Łącznie

plan

4 330,00

zł.

zmniejszenia planu finansowego

przesunięcia środków między

z przeliczeniem potrzeb jednostki na
na ubezpieczenie

celem urealnienia

celem urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 85508 „Rodziny
wydatków o

zł

w

stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i

artystycznych" dokonuje

W rozdziale 80146

353,00

planu do rzeczywistych potrzeb. W rozdziale 80150 „Realizacja

szkołach

się zwiększenia

się przesumęcrn środków między

paragrafami w ramach planu finansowego wydatków o

zawodowych oraz

zwiększa

celem urealnienia planu do rzeczywistych

i doskonalenie nauczycieli" dokonuje

podstawowych, gimnazjach, liceach

Gołdapi

świadczeń

Jednocześnie

związku

paragrafami, w

społecznych

dokonuje

składek

oraz

się zwiększenia

planu

finansowego dochodów jednostki o kwotę 238,00 zł zgodnie z decyzją Nr FK 457/2017 z dnia
11 gmdnia 2017 r. Wojewody

Warmińsko-Mazurskiego dotyczącą

realizacji

świadczenia

wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy paóstwa
w wychowywaniu dzieci oraz na

realizację

dodatku wychowawczego, o którym mowa
zastępczej.

w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
W rozdziale
się

85510

„Działalność

placówek

opiekuńczo-wychowawczych"

ziru1iejszenia planu finansowego wydatków o

z przeliczeniem potrzeb jednostki do

końca

kwotę

24 300,00

zł

dokonuje
związku

w

roku na ponoszone wydatki

związane

z m.in. dotacjami celowymi przekazywanymi gminie i dla powiatu na zadania
realizowane na podstawie umów
świadczenia

Pożarnej"

społeczne.

dokonuje

między

samorządu

jednostkami

terytorialnego a

W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe

się przestmięcia środków między

bieżące

paragrafami o

Państwowej

kwotę

także
Straży

16 566,00

zł

w ramach planu finansowego wydatków, celem urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb
i ciągłości w realizowaniu zadań nałożonych na jednostkę.

Przewodniczący zapytał,

czy

są

pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu.
13

Pytań

zgłoszono.

nie

Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

Zarząd

Powiatu

przyjął jednogłośnie

budżetu

powiatu na :rok 2017 :rok.

projekt

uchwały

Rady Powiatu w sprawie zmian

Ad.8f
Społecznej

Samodzielny Referent ds. Zdrowia i Pomocy

Pani Karina Derek

projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia rozkładu godzin prac oraz
ogólnodostępnych

na terenie powiatu

gołdapskiego

w 2018. !projekt

przedstawiła

dyżurów

aptek

uchwały Rady Powiatu

w załączeniu - zal. nr 15 do protokołu/
Referująca

poinfonnowała,

iż

jednym z

obowiązków

Rady Powiatu, który

art. 94 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Fannaceutyczne jest ustalenie
i

dyżurów

dostępu

do

aptek

ogólnodostępnych

świadczeń

rozkładu

nakłada

godzin pracy

na terenie powiatu w celu zapewnienia mieszk:aiicom

farmaceutycznych. Uzyskano

opinię

Wójta Gminy Banie Mazurskie

oraz Dubeninki, Burmistrza Gołdapi oraz Okręgowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie.

Przewodniczący zapytał,

czy

są

pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu.

Ciołek zapytał,

Starosta Pan Andrzej

czy

były trudności

z ustaleniem

rozkładu

godzin pracy

i dyżurów aptek.

Samodzielny Referent ds. Zdrowia i Pomocy
iż

większych

trudności

stoi na stanowisku,

Więcej pytań

nie

że

nie

było.

Społecznej

Natomiast

Pani Karina Derek

Olaęgowa

odpowiedziała,

Izba Aptekarska tradycyjnie

nie ma funduszu na to, by ktoś pokrywał nocne i

świąteczne dyżury.

zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

Zarząd

Powiatu

:rozkładu

przyjął jednogłośnie

godzin prac oraz

gołdapskiego

projekt

dyżurów

uchwały

aptek

Rady Powiatu w sprawie ustalenia

ogólnodostępnych

na terenie powiatu

w 2018.

14

Ad.Sg
W

zastępstwie Przewodniczącego

przedstawiła

Powiatu w

projekt

Gołdapi

uchwały

Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady

na 2018 rok. /projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu - zal. nr 16 do protokołu/

Referująca poinformowała, iż

Jest jedna propozycja, aby
przybliża

Rady Powiatu Sekretarz Powiatu Pani Anna Makowska

został przesłany drogą elektroniczną.

plan pracy Rady Powiatu

zdjąć informację

dodatkowo jest z dwuletnim

o stanie

środowiska, ponieważ

opóźnieniem. Nastąpiło przesunięcie, jeśli

o opracowanie sprawozdania planu pracy Rady Powiatu zawsze
natomiast zostało

przestmięte

Przewodniczący zapytał,

Pytań

nie

czy

odbywało się

chodzi

to w grudniu

styczeń.

na

są

niczego nie

pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu.

zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

Zarząd

Powiatu

przyjął

jednogłośnie

projekt

zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w

uchwały

Gołdapi

Rady Powiatu w sprawie

na 2018 rok.

Ad.Sb
W

zastępstwie Przewodniczącego

Komisji

Stałej

Rady Powiatu Sekretarz Powiatu Pani Anna

Makowska przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia planu pracy
Komisji

Stałej

Rady Powiatu w

Gołdapi

na rok 2018. /projekt

uchwały Rady Powiatu

w załączeniu - zal. nr 17 do protokołu/
Referująca poinformowała, iż

Plan Pracy Komisji

Stałych

odzwierciedla Plan Pracy Rady

Powiatu.

Przewodniczący zapytał,

Pytań

nie

czy

są

pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu.

zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

Zarząd

Powiatu

przyjął

jednogłośnie

zatwierdzenia planu pracy Komisji

Stałej

projekt

uchwały

Rady Powiatu w

Rady Powiatu w sprawie

Gołdapi

na rok 2018.
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Ad.Si
W

zastępstwie

Przewodniczącego

przedstawiła

Makowska

projekt

Komisji Rewizyjnej Selaetarz Powiatu Pani Anna

uchwały

Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia planu

kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w

Gołdapi

na rok 2018 /projekt

uchwały Rady Powiatu

w załączeniu - zal. nr 18 do protokołu/
Referująca poinfom1owała, iż

w dniu 11 grudnia Komisja Rewizyjna

odbyła

w zalaesie opracowania planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2018.
miesiące

kontroli, na

miesiąc

zadań

- Wychowawczych w zakresie realizacji
placówki. W marcu zaplanowano
służbowych

kontrolę

luty zaplanowano

kontrolę

Zmieniły się

w Zespole Placówek Edukacyjno

Bursy Szkolnej

Powiatowego

posiedzenie

Urzędu

wynikających

ze statutu

Pracy w zakresie wyjazdów

i kosztów poniesionych za te wyjazdy w 2017 roku. Natomiast na maJ

zaplanowano

kontrolę

Zarządu

Dróg Powiatowych w zakresie przygotowania

ścieżek

rowerowych do sezonu letniego na terenie Powiatu. Kolejna propozycja to czerwcowa analiza
liczebności

uczniów w Zespole Szkól

działania Zespołu Szkół

przypada

na

w celu

październik

i

Ogólnokształcących

zachęcenia młodzieży

dotyczy

-Wychowawczych w zakresie analizy

kontroli
ilości

w latach 2014-2017 oraz plan

do nauki w placówce. Ostania zmiana
w

Zespole

Placówek

Edukacyjno

wychowanków w Placówce co do roku

poprzedniego, oraz analiza wdrażania nowych metod w sprawie pracy z wychowankami.

Przewodniczący zapytał,

Pytań

nie

czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu.

zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

Zarząd

Powiatu

przyjął

jednogłośnie

projekt

uchwały

Rady Powiatu w sprawie

zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w

Gołdapi

na rok 2018.

Ad.9
Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Pani Anna Makowska przedstawiła Plan Pracy

Zarządu

Powiatu na 2018 r.lplan pracy w załączeniu - zal. nr 19 do protokołu!
Referująca poinformowała, iż
został

Stałych

Rady Powiatu

Powiatu. W planie

zostały ujęte

plan pracy Rady Powiatu jak i Komisji

opracowany na podstawie planu pracy

Zarządu
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wszystkie tematy, które
to

ujęcie

Zarząd

zobowiązany przedłożyć

Radzie Powiatu. Jedyna zmiana

w planie pracy realizacji programu zdrowia psychicznego.

Przewodniczący zapytał,

Pytań

jest

nie

czy są pytania do przedstawionego planu pracy.

zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

Zarząd

Powiatu zatwierdził jednogłośnie Plan Pracy Zarządu Powiatu na 2018 r.

Ad.10
Ciołek poinformował, iż

Starosta Pan Andrzej

w dniu 19 grudnia br. na forum

Województwa staje sprawa w zakresie termomodernizacji. Z nieoficjalnych
że

nasz wniosek

uzyskał akceptację.

Pani Wicestarosty i Pani Skarbnik

nadzieję, że

W dniu 22 grudnia mam
pojadę

na podpisanie umowy na

Kolejna sprawa to temat spotkania z Wójtem

Bań

Gminy Banie Mazurskie

przedstawiając, że

z tym Pan Wójt w trybie pilnym
tak jak

zakładał, że

w stanie
W

nie

dołoży

wyasygnować

związku

zaprosił

Wójt

współpraca

500 000,00

zł

na

drogę

że

służy

zostało

podmiot, który zdecyduje

w

związku

stwierdził, iż

jest

się

światło

na

przedsięwzięcia

w zakresie mienia powiatu, które

przekazane Gminie Banie Mazurskie, chodzi tutaj o

-komunalne. Z tym,

na Sesji Rady

Banie Mazurskie- Ziemiany- Rogale.

Poruszyłem sprawę

na to, aby mienie

przyjeżdża

Przeprowadziliśmy rozmowę,

z tym takie postawienie sprawy rzuca nowe

zdecydował się

w towarzystwie

Pojawiłem się

niczemu nie

mnie na spotkanie.

wiem,

tennomodemizację.

nic do dróg powiatowych, tak po rozmowie

inwestycyjne Gminy Banie Mazurskie.
zostało

taka

źródeł

Mazurskich, który nie

na posiedzenia Zespołu drogowego po czym pisze listy otwarte.

Zarządu

siedzibę straży

granicznej.

zagospodarowane na mienie socjalne
to

zrobić

w ramach

własnych

dokona

remontu.

Członek Zarządu

Pan Bogdan Michnicz

powiedział, iż

budynek na terenie

m1eJscowości

Żabin nie jest własnością powiatu.

Starosta Pan Andrzej

Ciołek powiedział, iż

jest to budynek gminny natomiast znajduje

się

na

terenie powiatu.
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Członek Zarządu

Pan Andrzej

Osiński

zagugerował, iż

Mazurskie- Ziemiany- Rogale należałoby kontynuować

Członek

Zarządu

w ramach realizacji drogi Banie

drogę

powiedział,

Pan Bogdan Michnicz

Skocze- Rogale.

iż

na drodze Skocze-Rogale

jest mniejszy rnch.

Starosta Pan Andrzej

Ciołek powiedział, iż będzie

to przedyskutowane w wymiarze

natężenia

ruchu, potrzeb gminnych oraz powiatowych.

Ad.11
Wolnych wniosków nie

zgłoszono.

Ad.12
Przewodniczący Zarządu Podziękował członkom Zarządu

za

pracę. Zamknął

CI (101)

posiedzenie Zarządu Powiatu.

Na tym protokół skończono.
Protokół składa się

z 18 stron kolejno ponumerowanych.
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Monika Bruszewska 13.12.2017
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