
Ad.1 

Protokół z obrad CXVIII (118) posiedzenia 

Zarządu Powiatu w Gołdapi 

z dniu 16 maja 2018 roku 

godz. 08°0 - 08 45 

Starosta stwierdził quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji 

- 4 członków zarządu /lista obecności w załączeniu - zal. nr 1 do protokołu/, otworzył CXVIII (118) 

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

Zapytał, czy Członkowie Zarządu rnaJą uwagi bądź sprostowania do przedstawionego 

porządku obrad. 

Uwag do porządku nie zgłoszono. 

Ad.2 

Przewodniczący Zarządu poinformował, iż protokoły z CXIV (114), CXV (115), CXVI (116) 

i CXVII (117) posiedzenia Zarządu Powiatu były wyłożone do wglądu oraz przesłane drogą 

elektroniczną. Zapytał czy Członkowie Zarządu mają uzupełnienia bądź sprostowania 

do protokołów. 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokoły z CXIV (114), CXV (115), CXVI (116) 

i CXVII (117) posiedzenia Zarządu Powiatu. 

Ad.3 

Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Pani Wioletta Anuszkiewicz przedstawiała 

wniosek Stowarzyszenia Głos Puszczy Rorninckiej w sprawie aneksowanie urnowy nr PiR 

12/2018 !wniosek w załączeniu - zal. nr 3 do protokołu/. 



Refernjąca poinfonnowała, że zmiany polegają na tym, że Stawarzyszenie chciało pozyskać 

środki w wysokości 2000.00 zł jednak Gmina Dubeninki przekazała tylko 1500.00 zł, 

w związku z tym 500.00 zł musieli założyć ze środków własnych. Dodała, że nie ma żadnych 

zmian jeżeli chodzi o procentowe dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Gołdapi. 

Poinformowała, że w umowie zmienia się 4§punkt 3, który dotyczy zapisu, że środki 

publiczne to 1500.00 zł, a nie 2000.00 zł. 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionego wniosku. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu. jednogłośnie zaakceptował wniosek Stowarzyszenia Głos Pu.szczy 

Rominckiej w sprawie aneksowanie u.mowy nr PiR 12/2018. 

Ad. 4 

Naczelnik Wydziału Geodezji i Niernchomości Pani Krystyna Dąbkowska przedstawiła 

wniosek w sprawie ustanowienia trwałego zarządu dla niernchomości gruntowej położonej 

w Gołdapi w obrębie Gołdap 2 jako działka 1072/8 o powierzchni 0,0061 ha /wniosek 

w załączeniu- zal. nr 4 do protokołu/. 

Referująca poinfonnowała, że dana działka położona jest w pasie drogi powiatowej na ulicy 

Małej. Na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Pana Leszka Kowalewskiego 

wydział geodezji i niernchomości opracował projekt decyzji o przekazaniu w stały zarząd. 

Dodała, że wcześniej dana działka została przygotowana do sprzedaży na wniosek właściciela 

sąsiedniej niernchomości, w związku z tym, że nie doszło do transakcji sprzedaży 

Pan Dyrektor Leszek Kowalewski ma w planach remont danej drogi. 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionego wniosku 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 
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Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował wniosek w sprawie ustanowienia trwałego 

zarządu dla nieruchomości gruntowej położonej w Gołdapi w obrębie Gołdap2 

jako działka 1072/8 o powierzchni 0,0061 ha. 

Ad.5 

Sekretarz Powiatu Pani Anna Makowska przedstawiła uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie 

zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gołdapi /uchwala Zarządu 

Powiatu w załączeniu - zal. nr 5 do protokołu!. 

Referująca poinformowała, że zmiany przede wszystkim dotyczą utworzenia oddzielnego 

stanowiska Inspektora Danych - IOD. Dodała, że dana osoba będzie realizowała zadania 

Starostwa jak i samodzielnych jednostek oraz będzie podlegała pod Pana Starostę Andrzeja 

Ciołka. 

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

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie zmiany 

Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gołdapi. 

Ad. 6a 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pan Leszek Kowalewski przedstawił projekt 

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

poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej m 1786N Droga m 1784 N 

(Piękne Łąki) - Niedrzwica - droga m 1784 N (Gołdap) na odcinku od km 2+622 

do km 4 + 7 43 o długości 2, 12 km "!uchwala Rady Powiatu w załączeniu- zal. nr 6 do protokołu/. 

Referujący poinformował, że.dana realizacja zadania polega na powierzchniowym utrwaleniu 

drogi Gołdap - Niedżwica o długości ok. 2 km. Dodał, że dana droga będzie robiona tą samą 

technologią co droga w Stańczykach oraz Banie Mazurskie - Rogale. Łączny koszt inwestycji 

to 157 700.00 zł w tym 141 688.00 zł z subwencji budżetu państwa oraz 16 012.00 zł środki 

z Powiatu Gołdapskiego. Poinformował również, że środki z państwa są dlatego, 

że Ministerstwo po rozpatrzeniu wszystkich wniosków na dofinansowania podjęło decyzję, 

że przekaże każdemu więcej o 16%. 
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Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu. 

Wicestarosta Pani Grażyna Senda zapytała o kwotę z budżetu Państwa? 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pan Leszek Kowalewski odpowiedział, 

że ok. 156 000.00 zł. 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że dane środki nie są w 100 % 

pewne gdyż nie mamy jeszcze pisemnego potwierdzenia na dane środki. 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pan Leszek Kowalewski odpowiedział, 

że dzwonił kilka razy i Ministerstwo Finansów prześle na ePUAP daną informację. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek poinformował, że jeżeli nie wyjdzie to na następnym Zarządzie 

zdejmiemy to z porządku. Dodał, że rozmowy też są ważne i zawsze można sporządzić 

notatkę służbową z przeprowadzanych rozmów telefonicznych. 

Członek Zarządu Powiatu Pan Bogdan Michnicz podziękował dla Dyrektora Zarządu Dróg 

Powiatowych Panu Leszekowi Kowalewskiemu za prace wykonane w Rapie. Zapytał 

czy będą robione jeszcze pobocza drogi i co z drogą na Grodzisko? 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pan Leszek Kowalewski odpowiedział, 

że raczej nie bo się nie wyrobią. Dodał, że może rozbronujemy pobocza. Poinformował, 

że nie ma pracowników aby wszystko zrobić. Realizujemy jeszcze inne prace np. droga 

do Marlinowa i inne. Powiadomił, że zostały już ogłoszone przetargi na Stańczyki i Banie 

Mazurskie. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek zapytał czy z Nasut była interwencja na żwirówkę? 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pan Leszek Kowalewski odpowiedział, 

że była i mają to również na uwadze. 
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Starosta Pan Andrzej Ciołek zapytał czy droga Pogorzel - Grabowa była robiona 

już remonterem? 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pan Leszek Kowalewski odpowiedział, 

że jeszcze nie i dodał, że remonter pójdzie pierwszo na drogę w Stańczykach dlatego, 

że są zapowiedzi realizacji inwestycji w Stm1czykach może już mszyć w czerwcu. Wszystkie 

plm1y omówimy na Zespole Drogowym. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek zapytał Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych czy zrobione jest 

odstąpienie od publikacji dwutygodniowych raportów medialnych odnośnie tego co zrobione 

i co planowana? 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pan Leszek Kowalewski odpowiedział, 

że nie ma kiedy tego zrobić. 

Członek Zarządu Powiatu Pan Bogdan Michnicz w imieniu mieszkańców zapytał Dyrektora 

Zarządu Dróg Powiatowych dlaczego jest to tak późno robione skoro nie było zimy? 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pan Leszek Kowalewski odpowiedział, 

że wszystko zależy od temperatur. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek poinfonnował, że Wicestarosta została wyznaczona 

do kontrolowania Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdap. Starosta Pan Andrzej Ciołek 

poprosił również o raport medialny jeżeli jest zrobiony. 

Sekretarz Powiatu Pani Anna Makowska poinformowała Członka Zarządu Pana Bogdana 

Michnicza, że mieszkańcom zawsze można odpowiedzieć listownie, że „W związku 

z poprawą warunków atmosferycznych będziemy przystępować do realizacji robót 

budowlanych'' bo ludzie tego nie wiedzą. 

Więcej pytm1 nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 
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Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

przystąpienia do realizacji inwestycji pn. ,,Przebudowa poprzez podwójne 

powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 1786N Droga nr 1784 N (Piękne Ląki) 

- Niedrzwica - droga nr 1784 N (Gołdap) na odcinku od km 2+622 do km 4 + 743 

o długości 2,12 km". 

Ad6b 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2017 rok/ uchwala Rady Powiatu w załączeniu- zal. 

nr 7 do protokołu!. 

Referująca poinformowała, że Zarząd Powiatu realizując ustawowy obowiązek przyjął 

w miesiącu marzec i kwiecień sprawozdanie finansowe oraz zbiorczy bilans. Na posiedzeniu 

20 kwietna 2018 roku Komisja rewizyjna rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała 

sprawozdanie i bilans zbiorczy oraz sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu w 2017 

roku. Sprawozdanie finansowe zostało przekazane do organu nadzorującego zgodnie 

z zachowaniem terminu. Mając na uwadze Komisja rewizyjna Rady Powiatu w Gołdapi 

wniosła o zatwierdzenie przedstawionego przez Zarząd Powiatu w Gołdapi sprawozdania. 

Dodała, że na obecną chwilę dysponujemy pozytywną opinią Regionalnej Izby 

Obrachunkowej dotyczącą złożonego przez Komisję rewizyjną wniosku. Przyjęcie projektu 

uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2017 rok jest więc 

zasadne. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania :finansowego wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2017 rok. 
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Ad. 6c 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu 

w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Gołdapi absolutorium z tytułu wykonania budżetu 

za rok 201 7 / uchwala Rady Powiatu w załączeniu- zal. nr 8 do protokołu/. 

Referująca poinformowała, że Zarząd Powiatu realizując ustawowy obowiązek przyjął 

sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za rok 201 7 wraz 

z sprawozdaniem Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego oraz 

z informacją o stanie mienia podejmując uchwałę 178/2018 z dnia 27 marca 2018 roku 

w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu 

Gołdapskiego za 2017 rok. Sprawozdanie zostało przedstawione Radzie Powiatu oraz 

Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie w wymaganym terminie. Dodała, że na chwilę 

obecną dysponujemy pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat 

wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2017 rok. Komisja rewizyjną również 

pozytywnie zaopiniowała wyżej wymienione sprawozdanie więc uważam, że przyjęcie 

uchwały Rady Powiatu w Gołdapi w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Gołdapi 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017 jak najbardziej uzasadnione. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu. 

Pytali nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

udzielenia Zarządowi Powiatu w Gołdapi absolutorium z tytułu wykonania budżetu 

za rok 2017. 

Ad.6d 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu 

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2018 

-2033/ uchwala Rady Powiatu w załączeniu- zal. nr 9 do protokołu/. 

Referująca poinfom1owała, że projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2018 -203 3 zakładał urealnienie 

po stronie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów zgodnie ze zmianami 

budżetowymi. 
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Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2018-2033. 

Ad.óe 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu 

w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2018/ uchwala Rady Powiatu w załączeniu- zal. nr JO 

do protokołu/. 

Referująca poinformowała, że dochody w Starostwie Powiatowym w Gołdapi ulegają zmianie: 

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe" dokonuje się zwiększenia planu 

finansowego dochodów o kwotę 156 933,00 zł na podstawie informacji z Ministerstwa 

Finansów o zwiększeniu środków z budżetu państwa na realizację zadania „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 4827N- ul. Nadbrzeżna w Gołdapi od km 0+000,00 do km O+ 140,00 - odcinek 

I oraz od km 0+000,00 do km 0+329,50 - odcinek II" oraz „Przebudowa poprzez podwójne 

powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 1786N Droga nr 1784 N (Piękne Łąki) 

-Niedrzwica-droga nr 1784 N (Gołdap) na odcinku od km 2+622 do km 4 + 743 o długości 

2,12 km". W rozdziale 75045 „ Kwalifikacja wojskowa" dokonuje się zmniejszenia planu 

finansowego dochodów o kwotę 173,00 zł w związku z decyzją Wojewody Warmif1sko 

-Mazurskiego nr FK 71/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie z rozliczeniem 

wydatków poniesionych na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2018 r. W rozdziale 

75295 „Pozostała działalność" dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów 

o kwotę 49 800,00 zł w związku z decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr FK 

76/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r. środki przeznaczone są dla powiatów - Komend 

Powiatowych/Miejskich Państwowej Straży Pożarnej - na sfinansowanie wyposażenia 

osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz sprzętu informatyki i łączności w ramach 

Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby 

Ochrony Państwa w latach 2017-2020.W rozdziale 80149 „ Realizacja zadań wymagających 

stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach 

przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych fonnach wychowania przedszkolnego'' 

dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę 12 330,00 zł w związku 

8 



z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 82/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 roku 

o zwiększeniu planu dotacji celowych w wyżej wymienionym rozdziale. Środki przeznaczone 

są dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r. Zespół Szkół 

Zawodowych w Gołdapi: W rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe" dokonuje się zwiększenia 

planu finansowego dochodów o kwotę 11 308,00 zł w związku z podpisaniem umowy 

na zorganizowanie prac interwencyjnych oraz zwrotem nadpłaty na Fundusz Pracy z lat 

ubiegłych. Zwiększenie dotyczy także większych dochodów za ogrzewanie pomieszczeń 

uzyskanych od PCPR w stosunku do ujętych w planie. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Gołdapi: W rozdziale 85508 „ Rodziny zastępcze" dokonuję się zwiększenia planu 

finansowego dochodów jednostki o kwotę 96,12 zł w związku z zwrotem dodatku 

wychowawczego nienależnie pobranego z poprzedniego roku. Wydatki w Starostwie 

Powiatowym w Gołdapi ulegają zmianie: W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe'' 

dokonuje się zmniejszenia planu finansowego wydatków o kwotę 16 012,00 zł docelowo 

na zadanie „Przebudowa poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej 

nr 1786N Droga nr 1784 N (Piękne Łąki) - Niedrzwica - droga nr 1784 N (Gołdap) 

na odcinku od Ian 2+622 do km 4 + 743 o długości 2,12 h11". W rozdziale 71045 „Zadania 

z zakresu geodezji i kartografii' dokonuje się przesunięcia środków między paragrafami 

w ramach posiadanego planu o kwotę 7 000,00 zł w celu urealnienia planu wydatków. 

W rozdziale 75045 „ Kwalifikacja wojskowa" dokonuje się zmniejszenia planu finansowego 

wydatków o kwotę 173,00 zł w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 

nr FK 71/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie z rozliczeniem wydatków 

poniesionych na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2018 r. W rozdziale 75515 

„Nieodpłatna pomoc prawna '' dokonuje się przesunięcia środków między paragrafami 

w ramach posiadanego planu o kwotę 24 290,40 zł w związku z podjętą Uchwałą 

Nr 171/2017 Zarządu Powiatu w Gołdapi z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie unieważnienia 

otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu 

nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. W rozdziale 80195 „Pozostała 

działalność" dokonuje się zmniejszenia planu finansowego wydatków o kwotę 1 203,88 zł 

w celu urealnienia planu projektu „Szkoła Naszych Oczekiwań" w związku ze złożeniem 

wniosku aplikacyjnego. Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi: W rozdziale 80120 

„Licea ogólnokształcące" dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 

1 300,00 zł. Przeznaczona suma zostanie przekazana na zakup nagród dla absolwentów 

szkoły oraz nagród na zakończenie roku szkolnego dla pozostałych uczniów. Zarząd Dróg 

Powiatowych w Gołdapi: W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe" dokonuje 
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się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 172 945,00 zł na podstawie 

informacji z Ministerstwa Finansów o zwiększeniu środków z budżetu pa{1stwa na realizację 

zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4827N- ul. Nadbrzeżna w Gołdapi od km 

0+000,00 do km 0+140,00 - odcinek I oraz od km 0+000,00 do km 0+329,50 - odcinek II" 

docelowo na nadzór inwestorski oraz „Przebudowa poprzez podwójne powierzchniowe 

utrwalenie drogi powiatowej nr 1786N Droga nr 1784 N (Piękne Łąki) - Niedrzwica - droga 

nr 1784 N (Gołdap) na odcinku od km 2+622 do km 4 + 743 o długości 2,12 km". 

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi: W rozdziale 80115 „Technika" dokonuje 

się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 11 308,00 zł. w związku 

z podpisaniem umowy na zorganizowanie prac interwencyjnych oraz zwrotem nadpłaty 

na Fundusz Pracy z lat ubiegłych. Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi: 

W rozdziale 80149 „ Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 

i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego" dokonuje się zwiększenia 

planu finansowego wydatków jednostki o kwotę 12 330,00 zł w związku z decyzją Wojewody 

nr FK-I.3111.2.82.2018 z dnia 20.04.2018r. Środki przeznaczone będą na zakup materiałów 

do przystosowania klasopracowni na potrzeby oddziału przedszkolnego dla uczniów 

ze spektrum autyzmu. W rozdziale 85495 „Pozostała działalność" dokonuje się przesunięcia 

środków między paragrafami planu finansowego wydatków o kwotę 8 789,00 zł. W związku 

trwania realizacji projektu „Świat bez tajemnic" zostały dokonane zmiany wynikające 

z potrzeb organizacji. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Gołdapi: W rozdziale 

85406 „Poradnie psychologiczne - pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne" dokonuje 

się przesunięcia środków między paragrafami planu finansowego wydatków o kwotę 

500,00 zł w związku z dużym zapotrzebowaniem szkół dla których organem prowadzącym 

jest powiat gołdapski na wsparcie specjalistów poradni, co wiąże się z koniecznością dojazdu 

do tych placówek. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi: W rozdziale 

75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej'' dokonuje się przesunięcia 

środków między paragrafami planu finansowego wydatków o kwotę 372,00 zł w związku 

z przeznaczeniem na zapewnienie pełnego odpisu na ZFŚS na 2018 rok dla zatrudnionych 

pracowników korpusu służby cywilnej. W rozdziale 75295 „Pozostała działalność" dokonuje 

się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 49 800,00 zł. W związku z otrzymaną 

decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 76/2018 z dnia 19.04.2018 r. 

z przeznaczeniem na sfinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu 

modernizacji Policji, Straży Granicznej, Paf1.stwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu 
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w latach 2017-2020. Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 

230 294,12 zł. Zmiany nie powodują zmiany deficytu przychodów i rozchodów 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian 

budżetu powiatu w roku 2018. 

Ad.7 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła bilans skonsolidowany Powiatu 

Gołdapskiego za rok 2017 /bilans skonsolidowany w załączeniu - zal. nr 11 do protokołu/. 

Referująca poinformowała, że kolejnym etapem sprawozdań po jednostkowych i zbiorczych 

jest bilans skonsolidowany. Bilans skonsolidowany Powiatu Gołdapskiego jest 

przygotowywany zgodnie z zapisami przepisami ustawy o rachunkowości. Dodała, 

że podczas sprawozdania ustalono wysokość wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami 

budżetowymi funkcjonującymi w ramach jednostki Samorządu Terytorialnego w zakresie 

w określonym rozporządzeniu wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych 

rozrachunków o podobnym charakterze jak również w wyniku finansowym ustalonego na 

wykonanych operacjach pomiędzy wymienionymi jednostkami. Podpisany przez Zarząd 

Powiatu i skarbnika bilans skonsolidowany jest przekazywany do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej i naszym obowiązkiem jest dokonania tego do 30 czerwca 2018 roku. Bilans 

skonsolidowany obejmuje obecnie oprócz jednostek organizacyjnych Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Pielęgnacyjna - Opiekuńczego oraz dane z GoldMedica sp. z o.o. 

Bilans skonsolidowany zamyka się sumą bilansową w wysokości 72 520 779.05 zł 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego bilansu skonsolidowanego. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 
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Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął bilans skonsolidowany Powiatu Gołdapskiego 

za :rok 2017. 

Ad. 8 

Starosta Pan Andrzej Ciołek pornszył temat dofinansowania Zespół Szkoły Zawodowych 

w Gołdapi. Dodał, że oficjalny wniosek jeszcze nie wpłynął. Starosta Pan Andrzej Ciołek 

pornszył również kwestię dotycząca awarii instalacji wodnej w szpitalu została 

już naprawiona jak również piec w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Pielęgnacyjno 

- Opiekuńczym. 

Ad.9 

Wolnych wniosków nie zgłoszono. 

Ad.10 

Przewodniczący Zarządu podziękował Członkom Zarządu za pracę. Zamknął CXVIII (118) 

posiedzenie Zarządu Powiatu. 

Na tym protokół zakończono. 
Protokół składa się z 12 stron kolejno ponumerowanych. 

Członkowie Zarządu: 

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

2. Marzanna Marianna W ardziej;wska ...... . 

3 A d . J o . ' k. f,i,,!lif.. . n rzeJ an sms 1. .......•• L.1{J~ .......... . 
4. Bogdan Michnicz ......... .... J.~

1

/l:-:.\ .. .................. . 
! 
' 

Protokołowała: Monika Bruszewska 18.04.2018 
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