
Protokół z obrad CXXI (121)posiedzenia 

Zarządu Powiatu w Gołdapi 

z dniu 20 czerwca 2018 roku 

godz. 08°0 - 0818 

Ad. 1 

Starosta stwierdzi! quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji 

- 5 członków zarządu /lista obecności w załączeniu - zal. nr I do protokołu/, otworzył CXXI (121) 

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

w punkcie 7 podpunktów c i d, w brzmieniu /zmiany do porządku obrad w załączeniu- zal. nr 3 

do protokołu! 

c) powołania komisji do przeprowadzenia czynności związanych z przetargami na zbycie 

nieruchomości z zasobu mienia powiatu, 

d) ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkól Zawodowych w Gołdapi. 

Przewodniczący zapytał, czy członkowie Zarządu maJą uwagi bądź sprostowania 

do zmienionego porządku obrad. 

Uwag do porządku nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadzi! glosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął zmieniony do porządku obrad. 

Ad.2 

Przewodniczący Zarządu poinformował, iż protokoły z CXVIII (l l 8), CXIX (119), 

CXX (120) posiedzenia Zarządu Powiatu były wyłożone do wglądu oraz przesiane drogą 

elektroniczną. Zapytał czy Członkowie Zarządu mają uzupełnienia bądź sprostowania 

do protokołów. 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził glosowanie. 



Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokoły CXVIII (118), CXIX (119), CXX (120) 

posiedzenia Zarządu Powiatu. 

Ad.3 

W zastępstwie Naczelnika Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Pani Anna Podciborska 

przedstawiła wniosek w sprawie udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert 

na realizację zadań publicznych Powiatu Gołdapskiego z zakresu prac konserwatorskich, 

restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 

położonych na terenie Powiatu Gołdapskiego, których realizację w roku 2018 wspiera Powiat 

Gołdapski. / wniosek w :załączeniu - :zal. nr 4 do protokołu/. 

Referująca poinformowała, że Zabytek ma unikatową wartość historyczną, wymagającą prac 

remontowych, aby zapewnić ich utrzymanie w należytym stanie oraz mającą duże znaczenie 

dla dziedzictwa kulturowego Powiatu Gołdapskiego. Parafia p.w. Św. Michała Archanioła 

w Żytkiejmach przedstawiła wniosek zapewniający jego realizację (ma zabezpieczone środki 

na wykonanie zadania). Mając na względzie przedstawione aspekty oraz opinie członków 

komisji proponuję udzielenie dotacji w kwocie 12.000,00 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej 

p.w. Michała Archanioła w Żytkiejmach. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego wniosku? 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadzi! glosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie rozpatrzył pozytywnie wniosek w sprawie udzielenia 

dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu 

Gołdapskiego z zakresu prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót 

budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie 

Powiatu Gołdapskiego, których realizację w roku 2018 wspiera Powiat Gołdapski. 

Ad. 4 

Dyrektor Zespołu Szkól Zawodowych Pani Mirosława Równa przedstawiła wniosek 

w sprawie wyrażenia zgody na realizacje zadania „Modernizacja drogi brukowej 

przy budynku nr 4 oraz placu apelowego" I wniosek w załączeniu - zal. nr 5 do protokołu/. 
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Referująca poinfonnowala, że w szkole istnieje pilna potrzeba naprawy chodników i drogi 

brukowej po usunięciu awarii z 2017 roku. Na końcu posesji znajduję się plac apelowy, 

który jest w bardzo złym stanie technicznym, plac jest nieutwardzony i nieodwodniony. 

Liczne dziury wypełnione wodą są trudne do przejścia. W miejscu tym odbywają się apele 

i jest to również miejsce ewakuacji przeciwpożarowej. Miejsce to służy jako parking. Istnieje 

konieczność utwardzenia tego miejsca. W tym celu pozyskano z odzysku kostkę betonową 

ok. 500 1112• Koszt inwestycji to kwota 89879.75 zł. W budżecie szkoły są środki na zadanie 

inwestycyjne „ Likwidacja nierówności chodnikowych dla uczniów osób 

niepełnosprawnych przy budynku Zespołu Szkól Zawodowych w Gołdapi" 

oraz „ Wykonanie dojazdu dla osób niepełnosprawnych do budynków ZSZ I PCPR 

w Gołdapi. Wykonanie placu apelowego w kwocie 106 244.00 zł. Proszę o zgodę na zmianę 

w/w zadania na zadania inwestycyjne, modernizacja drogi brukowej przy budynku 

nr 4 oraz placu apelowego. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego wniosku? 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadzi! glosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie rozpatrzył pozytywnie wniosek w sprawie wyrażenia 

zgody na realizacje zadania „Modernizacja drogi brukowej przy budynku nr 4 

oraz placu apelowego". 

Ad.5 

Dyrektor Zespołu Szkól Zawodowych Pani Mirosława Równa przedstawiła wniosek 

w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie inwestycji pod nazwą „Wykonanie utwardzenia 

terenu z sześciokątnych płyt betonowych - trylinka przy budynku nr 1" oraz zwiększenia 

środków budżetu szkoły !wniosek w załączeniu- zal. nr 6 do protokołu/. 

Referująca poinformowała, że za budynkiem nr 1 znajduję się parking, który 

jest nieutwardzony. Pracownicy szkoły maja kłopot z zaparkowaniem samochodów, 

zwłaszcza w okresie wiosennym i jesiennym. Błotniste podłoże powoduje, że użytkowanie 

tego miejsca jest bardzo utrudnione. W tym miejscu znajduje się również kontener na śmieci, 

którego wywóz sprawia również kłopot. Z odzysku otrzymałam trylinkę, którą planuję 

położyć w tym miejscu. Utwardzenie tego miejsca rozwiązałoby problem. Wykonm1ie 

3 



tej inwestycji jest powiązane z modernizacją placu apelowego. Koszt inwestycji to kwota 

19914.12 z!. W budżecie szkoły jest brak środków na ten cel, dlatego proszę o zwiększenie 

budżetu szkoły o kwotę 19915.00 zł. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego wniosku? 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził glosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie rozpatrzył pozytywnie wniosek w sprawie wyrażenia 

zgody na wykonanie inwestycji pod nazwą „Wykonanie utwardzenia terenu 

z sześciokątnych płyt betonowych - trylinka przy budynku nr 1" oraz zwiększenia 

środków budżetu szkoły. 

Ad.6 

Dyrektor Zespołu Szkól Zawodowych Pani Mirosława Równa przedstawiła wniosek 

w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie inwestycji pod nazwą „Wymiana pok.rycia części 

dachu na budynku nr 2" oraz zwiększenie środków budżetu szkoły o brakującą kwotę/ wniosek 

lt' zalqczeniu -zal. nr 7 do protokołu/. 

Refemjąca poinformowała, że od 2 lat dach na budynku nr 2 przecieka. Koszt remontu całego 

dachu to około 200.000,00zl. W chwili obecnej pilnie należy przełożyć część dachu 

i zlikwidować przecieki. Kosztorys ofertowy wynosi 38003,00. Wykonanie tych robót 

pozwoli zabezpieczyć dach na okres 10-15 lat. Proponuje przesunąć środki z zadania 

inwestycyjnego „Likwidacja nierówności chodnikowych dla uczniów osób 

niepełnosprawnych przy budynkach Zespołu Szkól Zawodowych w Gołdapi" 

oraz „ Wykonanie dojazdu dla osób niepełnosprawnych do budynłców ZSZ i PCPR 

w Gołdapi. Wykonanie placu apelowego". Wnioski złożone do PEFRONU w Olsztynie 

zweryfikowano negatywnie. 

Przewodniczący zapyta! czy są pytania do przedstawionego wniosku? 

Pytm\ nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził glosowm1ie. 
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Zarząd Powiatu jednogłośnie rnzpatrzyl pozytywnie wniosek w sprawie wyrażenia 

zgody na wykonanie inwestycji pod nazwą „Wymiana pokrycia części dachu 

na budynku nr 2" oraz zwiększenie środków budżetu szkoły o brakującą kwotę. 

Ad. 7a 

Prezes Zarządu GoldMedica sp. z o.o. w Gołdapi Pan Wiesław Jurgielewicz przestawi! 

uchwalę Zarządu Powiatu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego GoldMedica 

sp. z o.o. z siedzibą w Gołdapi i objęcia przez Powiat Gołdapski udziałów w podwyższonym 

kapitale spółki /uchwala Zarządu Powiatu w załączeniu - zal. nr 8 do protokołu/. 

Referujący poinfonnowal, że w związku z koniecznością wykonania adaptacji pomieszczeń 

na IV kondygnacji budynku głównego w celu przeniesienia oddziału pediatrycznego 

brak możliwości zabezpieczenia przez Spółkę GoldMedica środków własnych, zasadnym 

jest podwyższenie kapitału zakładowego spółki i objęcie przez Powiat Gołdapski udziałów 

w podwyższonym kapitale spółki. Podwyższony kapitał zakładowy Spółki będzie 

przeznaczony na wykonanie adaptacji tych pomieszczeń. Jednocześnie pozwoli 

to na realizację w zaadaptowanych pomieszczeniach projektu ur RPWM. 

03.02.00-28-0039/l 7 pt. ,,Wdrożenie usług e-zdrowia w GoldMedica sp. z o.o. w Gołdapi" 

dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: Cyfrowy Region w części 

dotyczącej oddziału pediatrycznego. Koszt wykonania robót adaptacyjnych 

w pomieszczeniach na IV kondygnacji w budynku głównym szpitala wynosi 614 000,00 zł 

(w zaokrągleniu) zgodnie z wykonanym kosztorysem inwestycji W związku z powyższym 

kwota 614 000,00 zł, pozwoli na zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie wyżej 

wymienionych kosztów. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionej uchwały Zarządu Powiatu ? 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadzi! glosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwalę Zarządu Powiatu w sprawie podwyższenia 

kapitału zakładowego GoldMedica sp. z o.o. z siedzibą w Gołdapi i objęcia przez Powiat 

Gołdapski udziałów w podwyższonym kapitale spółki. 
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Ad. 7b 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Pan Leszek Kowalewski przedstawił uchwalę Zarządu 

Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnego 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę drogi 

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

w miejscowości Gołdap" w trybie przetargu nieograniczonego /uchwala Zarządu Powiatu 

z załączeniu - zal. nr 9 do protokołu/. 

Referujący poinfonnowal, że projekt budowlany inwestycji pn.: ,,Przebudowę drogi nr 4804N 

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

Gołdap" zawiera przebudowę wodociągu, który zostanie sfinansowany przez Gminę Gołdap. 

W celu uzyskania korzystniejszej ceny i usprawnienia realizacji przedsięwzięcia uczestnicy 

porozumienia podjęli decyzję o wspólnym przeprowadzenia postępowania o udzielenia 

zamówienia publicznego. 

Przewodniczący zapyta! czy są pytania do przedstawionej uchwały Zarządu Powiatu ? 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził glosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwalę Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę drogi nr 4804N - ul. Cicha, drogi 

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

przetargu nieograniczonego. 

Ad. 7c 

Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości Pani Krystyna Dąbkowska przedstawiła 

uchwalę Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia czynności 

związanych z przetargami na zbycie nieruchomości z zasobu mienia powiatu/ uchwala Zarządu 

Powiatu z załączeniu - zal. nr i O do protokołu/. 

Referująca poinformowała, że w związku ze zmianami na stanowiskach pracy w wydziale 

Geodezji i Nieruchomości, należało przygotować projekt uchwały w sprawie powołania 

komisji do przeprowadzenia czynności związanych z przetargami na zbycie nieruchomości 

z zasobu mienia powiatu. 
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Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionej uchwały Zarządu Powiatu ? 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził glosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwalę Zarz:1du Powiatu w sprawie powołania 

komisji do przeprowadzenia czynności związanych z przetargami na zbycie 

nieruchomości z zasobu mienia powiatu. 

Ad. 7d 

Główny Specjalista ds. Edukacji Pani Iwona Zegarowicz przedstawiła uchwalę Zarządu 

Powiatu w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkól 

Zawodowych W Gołdapi/ uchwala Zarządu Powiatu z zalączeniu - zal. nr 11 do protokołu/. 

Referująca poinformowała, że 31 sierpnia 2018 r. ko11czy się kadencja dyrektora Zespołu 

Szkól Zawodowych w Gołdapi. Konkurs ogłoszony w maju nie wyłonił kandydata, 

w związku z powyższym należy przeprowadzić kolejne postępowanie konkursowe. 

Następny termin składania ofert jest do 6 lipca 2018 roku. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionej uchwały Zarządu Powiatu ? 

Pytru1 nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwalę Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia 

konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkól Zawodowych w Gołdapi. 

Ad. 8a 

W zastępstwie Specjalisty ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej, Sekretarz Powiatu Pani Anna 

Makowska przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmieniającą uchwalę 

w sprawie uchwalenia Progrrunu Gołdapska Karta Seniora / zmieniająca uchwala Rac!v Powiatu 

w ::.alqczeniu - zal. nr 12 do protokołu/. 

Refentjąca poinfonnowała, że zmiana Uchwały Rady Powiatu w Gołdapi w sprawie 

uchwalenia Programu Gołdapska Karta Seniora wynika z konieczności zapewnienia 

stosowania Rozporządzenia Pru·lamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
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27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119/1) 

oraz ustawy z dnia 24 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1000). 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionej uchwały Rady Powiatu? 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadzi! glosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął uchwalę Rady Powiatu w sprawie zmieniającą 

uchwalę w sprawie uchwalenia Programu Gołdapska Karta Seniora. 

Ad. 8b 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu 

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 

2018-2033 /uclnvala Rady Powiatu w zalqcceniu - zal. nr 13 do protokołu/. 

Referująca poinformowała, że w Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego 

na lata 2018-2033 dokonano znacznych zmian, które polegają na urealnieniu dochodów 

i wydatków. W wieloletniej prognozie finansowej urealnia się wartość dochodów w tym 

z tytułu dotacji i środków planowanych w ran1ach dochodów bieżących oraz majątkowych. 

Urealnia się kwotę wydatków, deficyt i przychody zgodnie z uchwalą w sprawie zmian 

budżetu w 2018 r. Wprowadza się wolne środki, o których mowa w art. 2 I 7 

ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, które umożliwią docelowo spłatę częściową 

wcześniej zaciągniętych zobowiązań z terminem wykupu w roku 2020 i 2021 oraz częściowe 

zmniejszenie planowanego deficytu w 2018 r. Wieloletnia prognoza finansowa odzwierciedla 

aktualny stan budżetu powiatu po dokonanych zmianach: Plan dochodów zwiększa 

się o kwotę 254 027,87 zł i po zmianach wynosi 44 617180,99 zł. Plan wydatków zwiększa 

się o kwotę 1 186 497,75 zł i po zmianach wynosi 49 577 642,17 zł. Deficyt budżetu powiatu 

ulega zmianie i wynosi 4 960 461,18 zł. Przychody budżetu ulegają zmianie i wynoszą 

6 010 461,18 zł. Rozchody 0,00 zł. 

Przewodniczący zapyta! czy są pytania do przedstawionej uchwały Rady Powiatu? 
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Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadzi! glosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął uchwalę Rady Powiatu w sprawie zmian 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2018-2033. 

Ad. 8c 

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 14 

do protokołu/. 

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

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" urealnia się plan finansowy 

dochodów do planowanego wykonania poprzez zmniejszenie o kwotę 300 000,00 zl. 

W rozdziale 71095 „Pozostała działalność" urealnia się plan dochodów do rzeczywistego 

wykonania poprzez zwiększenie o kwotę 144 176,00 z!. W rozdziale 75411 „Komendy 

powiatowe PaI'lstwowej Straży Pożarnej" dokonuje się zwiększenia planu finansowego 

dochodów o kwot 57 701,00 zł w związku z decyzja Wojewody Warmi11sko-Mazurskiego 

Nr FK 132/2018 z dnia 29 maja 2018 r. środki zostały przekazane na sfinansowanie uposażeń 

strażakom. W rozdziale 80153 „ Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu 

do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych" dokonuje 

się zwiększenia planu finansowego dochodów jednostki o kwotę 11 484,45 z! w związku 

z decyzją Wojewody nr FK 110/2018 z dnia 19.05.2018r. Środki przeznaczone 

będą na wyposażenie szkól w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. 

W rozdziale 85111 „Szpitale ogólne'' urealnia się plan dochodów do rzeczywistego 

wykonania poprzez zwiększenie o kwotę 335 824,00 zł. W rozdziale 85508 „ Rodziny 

zastępcze" dokonuję się zmniejszenia planu finansowego dochodów jednostki o kwotę 

23 087,63 zł w związku ze spadkiem ilości dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej, 

osiągnięciem pełnoletniości i usamodzielnieniem oraz 11111iejszą ilością dzieci otrzymujących 

świadczenia na kontynuacją nauki jednorazową pomoc rzeczową pieniężną 

na usamodzielnienie. W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo

wychowawczych" dokonuje się Z11111iejszenia planu finansowego dochodów o kwotę 

44 351,55 zł w związku z urealnieniem do rzeczywistego planowanego wykonania. Liceum 

Ogólnokształcące w Goldapi:W rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące" dokomue 

s1ę zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę 1 334,60 zł. Środki te pochodzą 

9 



z wynaJ111U sali lekcyjnej oraz z refundacji kosztów wynagrodzenia pracownika. Zespól 

Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi: W rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe 

specjalne" dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę 2 160,00 zl 

uzyskanych w ramach zadania sport, kultura, rekreacja turystyka dla osób 

niepełnosprawnych ze środków PFRON. W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno 

-wychowawcze" dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę 

18 787,00 zł z tytułu refundacji części poniesionych kosztów na wynagrodzenie skierowanych 

bezrobotnych oraz z tytułu opiat za korzystanie ze stołówki szkolnej w celu zakupu 

piekarnika elektrycznego i 3 szaf metalowych do przechowywania dokumentów. Plan 

dochodów budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 254 027,87 zl. Wydatki 

w Starostwie Powiatowym w Gołdapi ulegają zmianie W rozdziale 63003 „Zadania 

w zakresie upowszechniania turystyki" dokonuje się zwiększenia planu finansowego 

wydatków o kwotę 37 329,00 zl w celu zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowania 

za działkę nabytą z mocy prawa przez Powiat Gołdapski pod budowę drogi rowerowej 

w ranmch inwestycji „ Trasy rowerowe na terenie Powiatu Gołdapskiego". W rozdziale 

70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" dokonuje się zwiększenia planu 

finansowego wydatków o kwotę 3 300,00 zł na nabycie przez Powiat Gołdapski w drodze 

zamiany nieruchomości gruntowej. W rozdziale 75495 „Pozostała działalność" dokonuje 

się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 13 000,00 zł na dofinansowm1ie 

zakupu samochodu operacyjnego osobowego dla KP PSP poprzez Fundusz Wsparcia 

Państwowej Straży Pożarnej. W rozdziale 80195 „Pozostała działalność" dokonuje 

się zmniejszenia planu finansowego wydatków o kwotę per saldo 160 607,10 zł i przenosi 

się do planu finansowego jednostek oświatowych celem zabezpieczenia wynagrodzeń 

nauczycieli. W rozdziale 85111 „Szpitale ogólne" dokonuje się zwiększenia plmrn 

finm1sowego wydatków o kwotę 614 000,00 zł docelowo na podwyższenie kapitału 

zakładowego GoldMedica Sp. z o.o. z siedzibą w Gołdapi i objęcia przez Powiat Gołdapski 

udziałów w podwyższonym kapitale spółki. W dziale 854 „Edukacyjna opieka 

wychowawcza" dokonuje się przesunięcia środków między paragrafami w ramach 

posiadanego plmrn o kwotę 500,00 zl w celu zakupu nagród laureatom konkursu 

matematycznego. W rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków 

z opiat i kar za korzystanie ze środowiska" dokonuje się zwiększenia planu finansowego 

wydatków o kwotę 65 000,00 zł na zakup samochodu osobowo-terenowego na potrzeby 

realizacji zadań m.in. w wydziale BIOŚ w stm·ostwie Powiatowym w Gołdapi. Środki 

na zakup samochodu pochodzą z rozliczenia dochodów za lata poprzednie dotyczące 
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gromadzenia środków z opiat i kar za korzystanie ze środowiska. Liceum Ogólnokształcące 

w Gołdapi: W rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące" dokonuje się zwiększenia planu 

finansowego wydatków o kwotę 51 334,60 z! stanowiącą m.in. zabezpieczenie środków 

finansowych na wynagrodzenia dla pracowników jednostki. Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Gołdapi: W rozdziale 85508 „ Rodziny zastępcze" dokonuję się zmniejszenia 

planu finansowego wydatków jednostki o kwotę per saldo 124 724,00 zl w związku 

ze spadkiem ilości dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej, osiągnięciem pełnoletniości 

i usamodzielnieniem oraz mniejszą ilością dzieci otrzymujących świadczenia na kontynuacją 

nauki i jednorazową pomoc rzeczową i pieniężną na usamodzielnienie. W rozdziale 85510 

„Działalność placówek edukacyjno-wychowawczych" dokonuje się zmniejszenia planu 

finansowego wydatków o kwotę 193 819,20 z! w związku ze spadkiem ilości dzieci 

umieszczonych w placówkach opiekuńczo wychowawczych, osiągnięciem pełnoletniości 

i usan10dzielnieniem oraz mniejszą ilością dzieci otrzymujących świadczenia na kontynuację 

nauki i jednorazową pomoc rzeczową i pieniężną na usamodzielnienie. Zespól Szkól 

Zawodowych w Gołdapi: W rozdziale 80115 „Technika" dokomtje się zwiększenia planu 

finansowego wydatków o kwotę 295 000,00 zł. Środki docelowo będą przeznaczone 

na zabezpieczenie wynagrodze11 pracownikom oświaty. W rozdziale 80130 „Szkoły 

zawodowe" dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 46 552,00 zł. 

Środki docelowo będą przeznaczone m.in. na naprawę chodników i drogi brukowej 

po usunięciu awmii oraz remont dachu na budynku nr 2 i wykonanie robót na placu 

apelowym. Zespól Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi: W rozdziale 80102 

„Szkoły podstawowe specjalne" dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków 

o kwotę 275 268,00 z! głównie na zabezpieczenie wynagrodze11 dla pracowników oświaty. 

W rozdziale 80111 „Gimnazja specjalne" dokonuje się zwiększenia planu finansowego 

wydatków o kwotę 23 216,00 z!. głównie na zabezpieczenie wynagrodze11 dla pracowników 

oświaty. W rozdziale 80134 „Szkoły zawodowe specjalne" dokonuje się zwiększenia planu 

finansowego wydatków o kwotę 21 747,00 zł. docelowo na zabezpieczenie wynagrodzeń 

dla pracowników oświaty. W rozdziale 80149 „Realizacja zadaó wymagających stosowm1ia 

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

przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego" 

dokonuje się zwiększenia planu finm1sowego wydatków o kwotę 80 973,00 z!. głównie 

na zabezpieczenie wynagrodzeń dla pracowników oświaty. W rozdziale 80153 „ Zapewnienie 

uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych 

lub materiałów ćwiczeniowych" dokomtje się zwiększenia planu finansowego wydatków 
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jednostki o kwotę 11 484,45 zł w związku z decyzją Wojewody nr FK 110/2018 

z dnia 19.05.2018r. Środki przeznaczone będą na wyposażenie szkól w podręczniki, materiały 

edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno 

-wychowawcze" dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 

25 884,00 zł. głównie na zabezpieczenie wynagrodzeń dla pracowników oświaty. Komenda 

Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi: W rozdziale 75411 „Komendy 

powiatowe Państwowej Straży Pożarnej" dokonuje się zwiększenia planu finansowego 

wydatków o kwotę 57 701,00 z! w związku z decyzja Wojewody Wan11ińsko-Mazurskiego 

Nr FK 132/2018 z dnia 29 maja 2018 r. Środki zostaną przekazane na sfinansowanie 

uposażeń strażalcom. Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 

1 186 497,75 zł. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 254 027,87 zł i po zmianach wynosi 

44 617 180,99 z!. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 1 186 497,75 zł i po zmianach 

wynosi 49 577 642,17 zł. Deficyt budżetu powiatu ulega zmianie i wynosi 4 960 461,18 zł. 

Przychody budżetu ulegają zmianie i wynoszą 6 010 461,18 zł. Rozchody 0,00 zł. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionej uchwały Rady Powiatu? 

Starosta Pan Andrzej Ciołek dodał, że samochód zostanie zalrnpiony na potrzeby wyjazdów 

w teren dla Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska oraz dla Wydziału Geodezji 

i Niernchomości. Na zakup samochodu zabezpieczono środki w kwocie ok. 70 000,00 z! 

z Ochrony Środowiska oraz ok. 60 000,00 zł środków własnych. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek poinformował, że cala reszta i dwa projekty w Zespole Szkól 

Zawodowych to ponad 2 100 000,00 ZŁ, a wkład własny 100 000,00 zł 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinforn1owala, że te dwa projekty 

nie są zabezpieczone w tej uchwale. Będą zabezpieczone w kolejnej uchwale. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek doda!, że chciał tylko poinforn1ować, że wszystko jest na etapie 

pozytywnych rekomendacji z RPO jeżeli chodzi o te rozstrzygnięcia. Pierwszy projekt 

ok. 2000 000,00zł, drogi projekt 272 609,00 zł, który będzie podlegał negocjacjom. 

Więcej pytai1 nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził glosowai1ie. 
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Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął uchwalę Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu 

powiatu w roku 2018. 

Ad.9 

Starosta Pan Andrzej Ciołek poruszył sprawę wydania upoważnienia dla Dyrektora 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzaty Gruszkowskiej 

do przeprowadzenia kontroli w Domu Św. Faustyny - ,,Nie lękajcie się" w Gołdapi 

w zakresie kontroli przestrzeganie standardów pracy z dziećmi. 

Ad. IO 

Wolnych wniosków nie zgłoszono. 

Ad.11 

Przewodniczący Zarządu podziękował Członkom Zarządu za pracę. Zamknął CXXI (121) 

posiedzenie Zarządu Powiatu. 

Na tym protokół zakmlC.·zono. 

Protokół składa się z 13 stron kolejno ponumerowanych. 

Członkowie Zarządu: 

1. Grażyna Barbara Sen da ....... _-.- ............ ·ił_·.·.- ........ . 
2. Marzanna Mari~a Wardzi~jewska .... ~?~~f-··· 
3. Andrzej Jan Osmsk1. .... /l~.O.::':&I ......... . 
4. Bogdan Michnicz ........... ;t;}r,.,.~ .................... . 

t 

/r.-, 
Protokolowala: Monika Bruszewska 20.06.2018 f. '\IY, 

"--~-

Star~st. 
7 ołdapski -~ 

A1 drzej Ciołek 

I 
t• 
!' I 
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