
Ad.1 

Protokół z obrad CXIV (114) posiedzenia 

Zarządu Powiatu w Gołdapi 

z dniu 13 kwietnia 2018 roku 

godz. 1040 - J J06 

Starosta stwierdził quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji 

- 5 członków zarządu /lista obecności w załączeniu - zal. nr 1 do protokołu/, otworzył CXIV (114) 

posiedzenie Zarządu Powiatu /porządek obrad w załączeniu- zal. nr 2 do protokołu/. 

Zapytał, czy Członkowie Zarządu maJą uwagi bądź sprostowania do przedstawionego 

porządku obrad. 

Uwag do porządku nie zgłoszono. 

Ad.2 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła zbiorczy bilans, rachunku zysków 

i strat oraz zestawienie zmian w :funduszu Powiatu Gołdapskiego za 2017 r. !bilans w załączeniu 

- zal. nr 3 do protokołu/. 

Referująca przedstawiła bilans z wykonania budżetu jednostek Samorządu Terytorialnego 

za rok 2017, który obejmuje łączne dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych, 

łączny rachunek zysków i strat oraz łączne zastawienie zmian funduszu. Sprawozdanie 

finansowe zostało opracowane zgodnie z ustawą o Rachunkowości oraz o finansach 

publicznych. Dodała, że podczas sprawozdania finansowego ustalono wysokość wzajemnych 

rozliczeń pomiędzy jednostkami budżetowymi funkcjonującymi w ramach jednostki 

Samorządu Terytorialnego w zakresie o określonym rozporządzeniu. Czyli w zakresie 

wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze jak 

również zakresie wyniku finansowego ustalonego na operacjach dokonywanych pomiędzy 

tymi jednostkami. Łączny bilans powiatu zamyka się kwotą 66 550 000,11 zł z czego aktywa 

trwałe to 63 020 415,21 zł aktywa obrotowe 3 529 584,90 zł. Źródłami finansowania tego 

majątku jest fundusz w wysokości 61 997 197 ,3 9 zł w skład tego :funduszu wchodzi fundusz 

z lat poprzednich oraz wynik finansowy za rok 2017 czyli l 727 545,80 zł. Po stronie 

pasywów występuje państwowy fundusz celowy, zobowiązania, fundusze specjalne, 



rozliczenia międzyokresowe. Łączny rachunek zysków i strat przedstawia zestawienie 

uzyskanych przychodów czyli otrzymane dotacje, subwencje, uzyskane odsetki oraz koszty 

funkcjonowania powiatu tupu: zużycia materiałów, energii, usługi pozostałe, wynagrodzenia. 

Łączny rachunek zysków i strat zamknął się zyskiem 1 727 545,80zł. Łączne zestawienie 

zmian w funduszu jednostki przedstawia stan funduszu i kapitały poczynając od ukazania 

funduszu na początku roku 2017, ukazane są jego zwiększenia i zmniejszenia. Fundusz który 

po uzdolnieniu wyniku finansowego na 31 grudnia 2017 roku wynosi 61 997 197,39 zł. 

Referująca dodała informację uzupełniająca w wieloletniej prognozie finansowej na lata 

2017 -2028 na świadczenia pracownicze zabezpieczono kwotę 5 639 019,54 zł. 

Ad.3a 

Dyrektor Zarządu Dróg w Gołdapi Pan Leszek Kowalewski przedstawił projekt uchwały 

Rady Powiatu w sprawie przystąpienia do realizacji inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi 

nr 4804N ul. Cicha, drogi nr 4822N ul. Mała oraz drogi nr 4854N -ul. Zielona 

w miejscowości Gołdap - etap II"/ projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu zal. nr 4 do protokołu.I. 

Referujący poinformował, że dokumentacja dlatego projektu została opracowana w ubiegłym 

roku i wszystko jest przygotowane do realizacji. Referujący dodał, że pojawił się nowy 

program Rządowy pod nazwą „ Na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez 

Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej'', który pomaga tzw. biednym powiatom gdzie 

wskaźnik dochodów dla mieszkańca jest odpowiednio niski. I jest możliwość uzyskania 

dofinansowania nawet rzędu 80 %, które jest dosyć korzystne. Dodał, że w związku 

z zamiarem aplikowania w/w o dofinansowanie ze środków Rządowego Programu na rzecz 

Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury 

Drogowej oraz zapewnieniem Gminy Gołdap o współfinansowaniu przedmiotowej 

inwestycji, wnioskujemy o zabezpieczenie w budżecie powiatu na 2018 rok kwoty 

1 346 094,00 zł w następującym montażu finansowym: 1) Wartość projektu 1 346 094,00 zł 

2) Dofinansowanie z Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez 

Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej 714 305,00 zł 3)Wkład własny Beneficjenta 

631 789,00 zł w tym: Gmina Gołdap 480 910,00 zł, Powiat Gołdapski 150 879,00 zł. 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionego projekt uchwały Rady Powiatu. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek dodał, że jest to konsekwencja zabukowań w obu budżetach 

realizacji tego przedsięwzięcia o ile uda nam się skorzystać z pomocy programów 
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pomocowych. Tak więc kontynuujemy zadanie korzystając z kolejnej oferty, która pojawiła 

się na rynku w zakresie zewnętrznego dofinansowania. Przypomniał, że te ulice są również 

w trakcie procedowania z rezerwy mostowej czyli rezerwy ministerialnej 

Dyrektor Zarządu Dróg w Gołdapi Pan Leszek Kowalewski dodał, że ma ustną informację 

dotycząca te1minów wyników rezerwy mostowej. Oznajmił, że wyniki będą na przełomie 

kwietnia- maja. 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwał Rady Powiatu w sprawie 

przystąpienia do realizacji inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi nr 4804N ul. Cicha, drogi 

nr 4822N ul. Mała oraz drogi nr 4854N -ul. Zielona w miejscowości Gołdap - etap Il" 

Ad.3b 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu 

w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2018 /projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu - zal. 

nr 5 do protokołu! 

Referująca poinfonnowała, że zmiany w budżecie powiatu wynikły w związku 

z proponowanym przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przystąpienia 

do realizacji inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi nr 4804N ul. Cicha, drogi nr 4822N ul. Mała 

oraz drogi nr 4854N -ul. Zielona w miejscowości Gołdap - etap II" z zamiarem aplikowania 

w/w o dofinansowanie ze środków Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz 

Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej 

oraz zapewnieniem Gminy Gołdap o współfinansowaniu przedmiotowej inwestycji proponuje 

się za równo po stronie dochodów jak i wydatków zwiększenie wartości inwestycji o kwotę 

351 076,00 zł są to środki pochodzące z Rządowego Programu. W związku z powyższym 

plan dochodów i wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 351 076,00 zł. Deficyt i rozchody 

nie ulegają zmianie. 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania. 

Pytań nie zgłoszono. 
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Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwał Rady Powiatu. w sprawie zmian 

budżetu powiatu w roku 2018. 

Ad.4 

Specjalista ds. zdrowia i pomocy Pani Karina Derek przedstawiła uchwałę Zarządu Powiatu 

w sprawie o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wspierania 

rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: ,,Prowadzenie całodobowej placówki 

opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego łączącej zadania o charakterze 

interwencyjnym "/uchwala Zarządu Powiatu w załączeniu- zał. nr 6 do protokołu/. 

Referująca poinfonnowała, że Rada Powiatu w Gołdapi uchwałą Nr LIX/258/2018 z dnia 

29 marca 2018 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu 

pieczy zastępczej pod nazwą: ,,Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo 

- wychowawczej typu socjalizacyjnego łączącej zadania o charakterze interwencyjnym" 

postanowiła zlecić realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej podmiotom wskazanym w art. 190 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zw. z art. 3 ust. 2 i ust. 3 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zlecenie 

realizacji zadania odbędzie się po uprzednim ogłoszeniu konkursu ofert na realizację 

ww. zadania na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. Po upływie terminu składania ofert powołana komisja 

dokona ich oceny i przedstawi realizatora zadania. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek dodał, że jest to konsekwencja przyjętego działania, więc 

zlecenie podmiotowi zewnętrznemu, zadania prowadzenia naszej placówki. 

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

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 
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Zarząd Powiatu. jednogłośnie podjął u.chwałę Zarządu. Powiatu. w sprawie ogłoszenia 

otwartego konkursu. ofert na realizację zadania z zakresu. wspierania rodziny i systemu. 

pieczy zastępczej pod nazwą: ,,Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo 

- wychowawczej typu socjalizacyjnego łączącej zadania o charakterze interwencyjnym". 

Ad.5 

Starosta Pan Andrzej Ciołek poinformował, że z przyjemnością przyjął laur za zaJęc1e 

6 miejsca Powiatu Gołdapskiego w rankingu: Powiaty do 60 tysięcy mieszkańców. 

Dodał, że jest to honor i zaszczyt, że w skali 100 innych powiatów nasz powiat zajął 

6 miejsce za pozyskiwanie :funduszy dla powiatu. 

Starosta Andrzej Ciołek poinfonnował, że otrzymaliśmy list otwarty skierowany 

od Wójta Gminy Banie Mazurskie, który ma na celu pokazania dla społeczeństwa negocjacji 

polegających na osiągnięciu większej pomocy finansowej co do remontu dróg w gminie 

Banie Mazurskie. Dodał, że nasza propozycja to 30 % wartości inwestycji i nie więcej 

niż 150 000,00 zł. 

Wicestarosta Pani Grażyna Senda dodała, że propozycja Wójta Bań Mazurskich w liście 

otwartym jest nie do przyjęcia ze względów finansowych. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek odpowiedział, że Wicestarosta odpowiedziała bardziej otwarcie, 

a ja trochę bardziej dyplomatycznie. Dodał, że oczywiste jest wytknięcie nam, że są to drogi 

powiatowe jak również zadanie własne, o których my wiemy i nie trzeba do nich nikogo 

przekonywać. Ale zobowiązania, reguły w całej Polsce są takie, że pół wkładu własnego daje 

gmina na terenie, którym się realizuje dany projekt bądź wykłada nawet 100 % wkładu 

własnego bo wiedzą, że sytuacje finansowe powiatu są kiepskie, a powiaty nie są budżetami 

inwestycyjnymi. Dochodów własnych majątkowych nie mają. Dodał, że we wcześniejszej 

kadencji w Baniach Mazurskich zostało wykonanych dużo inwestycji. 

Radny Pan Bogdan Michnicz zapytał Pana Dyrektora Leszka Kowalewskiego o przystanek 

w Baniach Mazurskich na ulicy Kościuszki. Zapytał równie czy będą przeprowadzane prace 

remontowe na chodnikach i kawałku ulice ze względu na ubytek w drodze?. 
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Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pan Leszek Kowalewski odpowiedział, 

że będzie to zrobione w tym roku ale dokładnej daty nie poda, gdyż ma mało ludzi do pracy 

a są pilniejsze prace do wykonania np. profilowanie i remonty dróg. 

Starosta Andrzej Ciołek zapytał Pana Bogdana Michnicza czy zadowala go odpowiedź 

Pana Dyrektora. Poprosił o trochę cierpliwość oraz poinformowała, że zostanie to zrobione 

w późniejszym terminie. Dodał również, żeby Pan Dyrektor zanotował to w wykazie spraw 

do realizacji. 

Ad.6 

Wolnych wniosków nie zgłoszono. 

Ad.7 

Przewodniczący Zarządu podziękował Członkom Zarządu za pracę. Zamknął CXVI (114) 

posiedzenie Zarządu Powiatu. 

Na tym protokół zakmkzono. 
Protokół składa się z 6 stron kolejno ponumerowanych. 

Członkowie Zarządu: 

1. Grażyna Barbara Senda ........ . 

2. Marzanna Marianna W ardzi1j sk~;/· ..... . 

3. Andrzej Jan Osiński ....... ./f""L,,,t( ..... C..... . .. 
4. Bogdan Michnicz .......... :1 \..:L ................... . 

Protokołowała: Monika Bruszewska, 13.04.2018 r. 
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