
Ad.1 

Protokół z CV (105) posiedzenia 

Zarządu Powiatu w Gołdapi 

w dniu 24 stycznia 2017 roku 

godz. soo_841 

Starosta stwierdził quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji 

- 4 członków zarządu /lista obecności w załączeniu - zal. nr 1 do protokołu/, otworzył CV (105) 

posiedzenie Zarządu Powiatu z proponowanym porządkiem obrad /porządek obrad w załączeniu 

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

do porządku obrad. 

Uwag do porządku nie zgłoszono. 

Ad.2 

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi Pani Mirosława Równa przedstawiła 

wniosek w sprawie zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2018 w ramach 

„Programu wyrównywania różnic między regionami III" inwestycji pod tytułem „Likwidacja 

nierówności chodnikowych dla uczniów i osób niepełnosprawnych przy budynkach Zespołu 

Szkół Zawodowych w Gołdapi oraz zwiększenia środków budżetowych szkoły. !wniosek 

w załączeniu - zal. nr 3 do protokołu/ 

Referująca poinformowała, iż PFRON ogłosił nabór składania wniosków na „program 

wyrównywania różnic między regionami III". Jednostki powiatowe wnioski mogą składać 

do 9 lutego 2018. Posesja szkoły ma wiele chodników i dróg wewnętrznych, które 

są w tragicznym stanie zawłaszcza uszkodzone po awarii wodociągu. Koszt wymiany 

3 chodników i dróg to kwota 84480,39 zł. Parking jest także w tragicznym stanie. 

Zaplanowane zostało również wykonanie placu apelowego z kostki brukowej wraz z wymianą 

drogi dojazdowej koszt to kwota 128 005,12 zł. Razem wariant 2 to kwota 212 485,51 zł. 

Połowę tej kwoty refunduje PFRON a połowa ma pochodzić z własnych środków. W planie 

budżetu szkoły brak jest środków na ten cel. 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionego wniosku. 



Skarbnik Pani Bożena Radzewicz powiedziała, iż jej opinia jest pozytywna. Dla zachowania 

procedur, który wariant wybrać należałoby zwołać Zarząd i raz jeszcze to przeanalizować. 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Za:rząd :rozpat:rzył pozytywnie 4 głosami za, p:rzy 1 osobie nieobecnej wniosek w sp:rawie 

zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie ze ś:rodków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosp:rawnych na :rok 2018 w :ramach 

„P:rog:ramu wy:równywania :różnic między :regionami III" inwestycji pod tytułem 

„Likwidacja nie:równości chodnikowych dla uczniów i osób niepełnosprawnych p:rzy 

budynkach Zespołu. Szkół Zawodowych w Gołdapi o:raz zwiększenia ś:rodków 

budżetowych szkoły. 

Ad.3 

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi Pani Mirosława Równa przedstawiła 

wniosek w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Technikum w Gołdapi 

do II edycji pilotażowego „Programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących 

Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych" na lata 2018-2020 oraz 

zwiększenie środków budżetowych szkoły w 2018 roku o kwotę 6 210,00 zł w przypadku 

zakwalifikowania szkoły do programu. !wniosek w załączeniu - zal. nr 3 do protokołu/ 

Referująca poinformowała, iż MON ogłosiło program pilotażowy dla szkół prowadzących 

klasy mundurowe, druga edycja. W tej edycji planowanych jest zakwalifikowanie 100 szkół. 

Szkoły w klasie 3 technikum będą realizowały program „edukacja wojskowa". Projekt 

obejmuje okres od 1 września 2018 r. do 31 stycznia 2020 r. i przewiduje zajęcia teoretyczne 

i praktyczne w wymiarze 2 godzin tygodniowo- razem 185 godzin. Program będzie 

realizowany przy ścisłej współpracy z jednostką wojskową. Uczniowie, którzy zrealizują 

program otrzymają zaświadczenie MON i po odbyciu krótkiego przeszkolenia będą mieli 

pierwszeństwo w naborze do wojsk obrony terytorialnej. Uczniowie klas drugich technikum, 

którzy realizują przedmiot edukacja obronna wyrazili chęć do przystąpienia do programu. 

Mon zapewni 80%kosztów związanych z zakupem umundurowania, zakup doposażenia. 

Zapewni wyżywienie i zakwaterowanie na poligonie szkoleniowym. Szkoła ma zapewnić 

wynagrodzenie nauczyciela zajęć edukacji wojskowej oraz opłacić koszty dojazdu na poligon. 

Wniosek o przystąpieniu szkoły do programu należy złożyć do 10 lutego 2018 r. 
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Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionego wniosku. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd rozpatrzył pozytywnie 4 głosami za, przy 1 osobie nieobecnej wniosek w sprawie 

wyrażenia zgody na przystąpienie Technikum w Gołdapi do U edycji pilotażowego 

„Programu. wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony 

Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych" na lata 2018-2020 oraz zwiększenie 

środków budżetowych szkoły w 2018 roku. o kwotę 6 210,00 zł w przypadku 

zakwalifikowania szkoły do programu.. 

Ad.4 

W zastępstwie Naczelnika Wydziału i Promocji Referent Pani Ewelina Kuczyńska, Naczelnik 

Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska Pani Małgorzata Lenarczyk, Główny 

Specjalista ds. Edukacji Pani Iwona Zegarowicz, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Pani 

Anna Makowska, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pan Leszek Kowalewski 

oraz Dyrektor Powiatowego Centrnm Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata 

Gryszkowska przedstawili informacje dotyczące realizacji zadań wykonywanych w ramach 

zawartych porozumień w roku 2017. /wniosek w załączeniu - zal. nr 4 do protokołu/ 

W Zastępstwie Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Pani Ewelina Kuczyńska 

poinformowała, iż Wydział Promocji i Rozwoju w 2017 r. zrealizował 16 porozumień, które 

dotyczyły: porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Gołdap prowadzenia zadań 

powiatowej biblioteki publicznej na kwotę 1 O 000,00 zł, następne porozumienie dotyczyło 

udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadania publicznego w ramach rządowego 

programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań. Porozumienie zostało 

zawarte między Wojewodą Arturem Chojeckim a Powiatem Gołdapskim, reprezentowanym 

przez Starostę Gołdapskiego Andrzeja Ciołka. Kolejne 14 porozumień były pokłosiem 

porozumienia zawartego z Wojewodą. 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionej informacji. 
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Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd zapoznał się z informacją dotyczącą realizacji zadań wykonywanych w ramach 

zawartych porozumień w :roku 2017. 

Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska Pani Małgorzata Lenarczyk 

poinformowała, iż Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska sprawuje nadzór nad 

gospodarką leśną w ,lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu 

Gołdapskiego: Nadleśnictwo Gołdap, Nadleśnictwo Olecko oraz Nadleśnictwo Czerwony 

Dwór. W ubiegłym roku nadzorem lasów objęte były 3 741 ha na zasadzie zawartych 

porozumień stawka za ha wynosiła 15 zł za rok. Stanowiło to koszty 56 115,00 zł. 

Gospodarka prowadzona jest według uproszczonych planów lasów, które są aktualne dla 

Gminy Dubeninki i Gminy Banie Mazurskie. Ze względu na to, że kończy się ważność 

uproszczonych planów urządzania lasu dla Gminy Gołdap, w roku 2018 będzie 

przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionej infonnacji. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd zapoznał się z informacją dotyczącą :realizacji zadań wykonywanych w :ramach 

zawartych porozumień w :roku 2017. 

Główny Specjalista ds. Edukacji Pani Iwona Zegarowicz poinformowała, iż w 2017 r. zostało 

podpisane jedno porozumienie . Porozumienie odnośnie programu kompleksowego wsparcia 

dla rodzin „Za życiem" obejmuje swoim zakresem: pomoc ciężarnym uczennicom 

oraz utworzenie ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno opiekuńczego ze szczególnym 

uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionej informacji. 

Pytań nie zgłoszono. 
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Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd zapoznał się z informacją dotyczącą realizacji zadań wykonywanych w ramach 

zawartych porozumień w roku 2017. 

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Pani Anna Makowska poinformowała, iż Wydział 

Organizacyjny realizował 50 porozumień dotyczyły min: Porozumienie zostało zawarte 

w zalaesie wyznaczenia Radców Prawnych udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej 

na obszarze Powiatu Gołdapskiego, w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację 

zadania publicznego w ramach programu ograniczania przestępczości i aspołecznych 

zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasialrn na lata 2016 i 2017 koordynowanego 

przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - w ramach porozumienia powiat 

otrzymał dotację celową w wysokości 48 680,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania 

pt. ,,DOM, czyli DZIELNICOWY ODDANY MIESZKAŃCOM - II edycja". W ramach 

projektu zostały zawarte porozumienia m. in. ze Związkiem Harcerstwa Polskiego - Hufcem 

Gołdap, z Komendą Powiatowa Policji w Gołdapi, z Ośrodkiem Pomocy Społecznej 

w Gołdapi, z Biblioteką Publiczną w Gołdapi, z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej 

w Dubeninkach, z Powiatowym Centrnm Pomocy Rodzinie w Gołdapi, z Gminnym 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich, z Warsztatami Terapii Zajęciowej 

w Gołdapi, z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi, z Sołectwem 

Żytkiejmy - Gmina Dubeninki. Zostały również zawarte porozumienie z Komendantem 

Warmińsko- Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie Na realizację umowy 

Powiat zabezpieczył środki finansowe w wysokości 4 000,00 zł zgodnie z Uchwałą 

Nr XXXVII/157/2016 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 22 grndnia 2016 roku w sprawie 

uchwalenia budżetu powiatu na rok 2017 .Przedmiotem umowy było przekazanie poprzez 

„Fundusz Wsparcia Straży Granicznej" Warmi11sko- Mazurskiemu Oddziałowi Straży 

Granicznej w Kętrzynie środków finansowych z przeznaczeniem na zakup towarów i usług 

niezbędnych do ochrony granicy na terenie Powiatu Gołdapskiego. Ostatnie porozumienie 

zostało zawarte z Komendantem Wojewódzkim Policji w Olsztynie. Na realizację 

porozumienia Powiat zabezpieczył środki finansowe w wysokości 3 000,00 zł zgodnie 

Uchwałą Nr XXXVII/157/2016 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 22 grndnia 2016 roku 

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 201 7. Środki finansowe zostały przekazane 

poprzez Fundusz Wparcia Policji przy Komendzie Wojewódzkiej Policji 

5 



w Olsztynie z przeznaczeniem na zakup towarów i usług niezbędnych do prawidłowego 

funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi. Końcowe rozliczenia wraz 

ze szczegółowym opisem wydatkowania środków finansowych zostały przedłożone zgodnie 

z zawartym porozumieniem oraz umową. 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionej informacji. 

Pytrn.1 nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd zapoznał się z informacją dotyczącą realizacji zadań wykonywanych w ramach 

zawartych porozumień w roku 2017. 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Prn.1 Leszek Kowalewski poinformował, 

iż w 2017 r. w zakresie dróg zostało zawartych 5 porozumień, 1 porozumienie z Gminą 

Dubeninki, 4 porozumienia z Gminą Gołdap. Dotacja z Gminy Dubeninki w kwocie 

15 000,00 zł na projekt przebudowy Mostu w Stańczykach nie doszła do skutku, został 

to przeniesione na rok obecny. Wszystkie dotacje z Gminą Gołdap doszły do skutku i zostały 

zrealizowane. Gmina Gołdap dotowała powiat w łącznej kwocie 202 512,00 zł. W ramach 

tego zostały zrealizowa1.1e zadania tj.: dokumentacja techniczna przebudowy ul. Małej, 

ul. Cichej i ul. Zielonej, budowa chodników na ul. Leśnej i ul. Sportowej, dokumentacja 

projektowa przebudowy drogi na ul. Osiedle I oraz dofinansowanie zakupu sa1.11ochodu 

ciężarowego do utrzymania dróg powiatowych. 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionej infonnacji. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd zapoznał się z informacją dotyczącą realizacji zadań wykonywanych w ramach 

zawartych porozumień w roku 2017. 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska 

poinformowała, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje porozumienia zawierane 
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między powiatami, w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości 

wydatków na jego utrzymanie (art. 191 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 201 lr. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej). w 2017 r. takich porozumień było 30, zostały 

podzielone na porozumienia z pieczy instytucjonalnej i porozumienia z pieczy rodzinnej. 

Realizacja porozumień przebiega bez problemów. Jeśli chodzi o pieczę instytucjonalną 

to została podzielona na dzieci, które przebywają w innych powiatach i na dzieci z innych 

powiatów, które przebywają w naszym powiecie. W naszej placówce przebywa 19 dzieci 

w związku z tym zostało zawartych 9 porozumień z innymi powiatami. Nasze dziecko 

przebywało w Ełku w Domu Dziecka, porozumienie wygasło z końcem kwietnia 2017 r. 

ponieważ dziewczyna usamodzielniła się. Jeśli chodzi o rodzinną pieczę zastępczą, łącznie 

zawartych jest 16 porozumie11. 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionej informacji. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd zapoznał się z informacją dotyczącą realizacji zadań wykonywanych w ramach 

zawartych porozumień w roku 2017. 

Ad.5 

Skarbnik Powaitu przedstawiła uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia kwartalnej 

informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Gołdapskiego za IV kwartał 2017 roku /uchwała 

Zarządu Powiatu w załączeniu - zal. nr 5 do protokołu/ 

Referująca poinformowała, iż Na podstawie przepisów art. 37 ustawy o finansach 

publicznych Zarząd jednostki samorządu terytorialnego podaje do publicznej wiadomości 

w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału - kwartalną informację 

o wykonaniu budżetu, w tym kwocie deficytu albo nadwyżki oraz o udzielonych umorzeniach 

niepodatkowych należności budżetowych powiatu. Plan dochodów budżetu powiatu, 

po zmianach na dzień 31 grudnia 2017r. wynosi 28 138 131,58 zł. Dochody wykonano 

w wysokości 28 001 216,71 zł., tj. w 99,51 %. Plan wydatków budżetu powiatu, po zmianach 

na dzień 31 grudnia 2017r. wynosi 29 404 483,90 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości 

27 216 406,93 zł., tj. w 92,56 %. Planowany deficyt budżetu powiatu po zmianach, na dzień 
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31 grudnia 2017 roku wynosi 1 266 352,32 zł. Na koniec IV kwartału 2017r.wykonano 

nadwyżkę budżetu w kwocie 784 809,78 zł. Planowane przychody budżetu powiatu 

po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 roku wynoszą 1 266 352,32 zł z tytułu wolnych 

środków z lat ubiegłych. W IV kwartale 2017 roku nie emitowano obligacji. Przychody 

z tytułu wolnych środków wykonano w kwocie 2 040 694,28 zł. W budżecie powiatu na rok 

2017 nie planowano rozchodów budżetu. W IV kwartale 201 7r. Powiat Gołdapski nie 

udzielał poręczeń i gwarancji. Zobowiązania z tytułu wyemitowanych papierów 

wartościowych wynoszą 8 440 OOO zł., co stanowi 29,99% planowanych dochodów ogółem. 

W IV kwartale 2017 r. dokonano umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, 

o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych - Gminie Gołdap - umorzono 

opłatę w kwocie 464.002,04 zł, ustaloną w decyzji Starosty Gołdapskiego znak: 

BiOŚ.613.61.2014 z dnia 30.10.2014 r., za usunięcie 8 sztuk drzew. Przyczyna umorzenia 

- zostały odsadzone młode drzewka, które zachowały żywotność po 3 latach 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionej uchwały Zarządu Powiatu. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu podjął 4 głosami za, przy 1 osobie nieobecnej uchwałę Zarządu Powiatu 

w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Gołdapskiego 

za IV kwartał 2017 roku. 

Ad.6 

Starosta poinformował ,iż otrzymał zaproszenie na wystawę do Centrum konferencyjnego 

Expo Mazury w Ostródzie, przyszło 5 nieodpłatnych miejscówek na 10-11 lutego, jeśli jest 

ktoś zainteresowany to mogę przekazać. 

Ad.7 

Wolnych wniosków nie zgłoszono. 

Ad.8 

Przewodniczący Zarządu Podziękował członkom Zarządu za pracę. Zamknął CIV (104) 

posiedzenie Zarządu Powiatu. 
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Na tym protokół skończono. 

Protokół składa się z 9 stron kolejno ponumerowanych. 

Członkowie Zarządu: 

1. Grażyna Barbara Senda ............ . 

2. Marzanna Marianna Wardziejewsk ....... . 

3. Andrzej Jan Osiński ..... . 

4. Bogdan Michnicz ........... . 

Protokołowała: Monika Bruszewska, 24.01.2018 

Staros~ldapski ;;; .. 
Ahldhei Ciołek /1/ :I 

V 
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