
Protokół z obrad CXXV (125) posiedzenia 

Zarządu Powiatu w Gołdapi 

z dniu 6 sierpnia 2018 roku 

godz. 0830 - 0844 

Ad. l 

Starosta stwierdził quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji 

- 3 członków zarządu /lista obecności"' załączeniu - zal. nr 1 do protokołu!, otworzy! CXXV (125) 

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

Zapyta!, czy Członkowie Zarządu mają uwagi bądź sprostowania do przedstawionego 

porządku obrad. 

Uwag do porządku nie zgłoszono. 

Ad. 2a 

Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Pani Wioletta Anuszkiewicz przedstawiła 

uchwalę Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia Starosty Gołdapskiego do podpisania 

porozumienia dotacyjnego, realizacji i rozliczenia projektu „Razem pod parasolem prawa 

- li edycja" dofinansowanego w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości 

i aspołecznych zachowm\ ,,Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na Jata 2018-2020" 

- priorytet „Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży"/ uchll'ala 

Zarządu Powiatu w załączeniu - zal. nr 3 do protokołu/. 

Referująca poinformowała, że do Warmińsko - Mazurskim Urzędu Wojewódzkiego 

w Olsztynie został złożony wniosek „Razem pod parasolem prawa - li edycja" w ramach 

rządowego programu ograniczm1ia przestępczości i aspołecznych zachowm\ ,,Razem 

bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020" - priorytet „Przeciwdzialm1ie 

zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży". Wniosek przeszedł dwuetapową 

weryfikację i uzyskał pozytywną ocenę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. W dniu 

10.07.2018 r. Wojewoda Wa1111ińsko - Mazurski poinfom10wał, że projekt „Razem pod 

parasolem prawa - li edycja" otrzyma dofinansowanie. Wartość całkowita projektu: 84 920 

złotych. Kwota dotacji: 72120 złotych. Wkład własny niefinansowy: 12800 złotych. 

Realizację projektu zaplanowano na 2018 rok. W związku z powyższym, upoważnienie 



Starosty Gołdapskiego - kierownika Starostwa Powiatowego w Gołdapi jest niezbędne 

do podpisania porozumienia dotacyjnego, realizacji i rozliczenia projektu. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionej uchwały Zarządu Powiatu? 

Pytru1 nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadzi! glosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwalę Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia 

Starosty Gołdapskiego do podpisania porozumienia dotacyjnego, realizacji i rozliczenia 

projektu „Razem pod parasolem prawa - II edycja" dofinansowanego w ramach 

rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem 

bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020"- priorytet „Przeciwdziałanie 

zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży" 

Ad.2b 

Sekretarz Powiatu Pani Anna Makowska przedstawiła uchwalę Zarządu Powiatu w sprawie 

upoważnienia Starosty Gołdapskiego do podpisania porozumienia dotacyjnego realizacji 

i rozliczenia projektu „On, Ty i Ja- razem na szlaku bezpieczeństwa Powiatu Gołdapskiego" 

dofinansowru1ego w ramach rządowego progrrunu ograniczania przestępczości i aspołecznych 

zachowru1 „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020", obszru· 

działania - Edukacja dla bezpieczeństwa /uchwala Zarzqdu Powiatu w wlqczeniu- zal. nr 4 

do protokołu/. 

Referująca poinfonnowała, że 30 maJa 2018r. w Wru1nińsko-Mazurskim Urzędzie 

Wojewódzkim w Olsztynie został złożony wniosek o dofinansowanie projektu „On, Ty i Ja 

- razem na szlaku bezpieczeństwa Powiatu Gołdapskiego" dofinansowanego w ranmch 

rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowru1 „Razem 

bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020", obszar działania - Edukacja dla 

bezpieczeństwa. Wniosek złożony przez Powiat przeszedł dwuetapową weryfikację i został 

pozytywnie ocemony w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Administracji. 

W dniu 10.07.2018r. Wojewoda Wrun1ińsko-Mazurski pismem nr ZK-III.68.1.19.2018 

poinformował, iż w budżecie pru'lstwa zostały zaplanowane środki finansowe na realizację 

niniejszego projek'iu, tj.: ,,On, Ty i Ja - razem na szlaku bezpieczeóstwa Powiatu 

Gołdapskiego". Wartość całkowita projektu: 152 835,00 zł Kwota dotacji: 99 985,00 zł. 
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Wkład własny niefinansowy: 52 850,00 zł Realizację projektu zaplanowano 

od lipca do grudnia 2018r. W związku z powyższym upoważnienie Starosty Gołdapskiego 

- kierownika Starostwa Powiatowego w Gołdapi jest niezbędne do podpisania porozumienia 

dotacyjnego, realizacji i rozliczenia projektu. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionej uchwały Zarządu Powiatu ? 

Starosta Pan Andrzej Ciołek podziękował i poinfonnowal, że z obu działai1 będzie prawie 

270 000,00 zł. Dodał, że wpłynie to na poprawę edukacji począwszy od maluszków, 

a skończywszy na naszych seniorach. Realizujemy te działania w różnych obszarach 

i uwrażliwiainy na tematy bezpieczeństwa. 

Członek Zarządu Pai1i MarzaJ111a Wardziejewska odpowiedziała, że doświadczenie man1y. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek dodał, że trzeba korzystać z takich środków. 

Sekretarz Powiatu Pani Anna Makowska poinformowała, że zakwalifikowaliśmy 

się do i1111ego obszaru, który jest ukierunkowany w temacie działania na bezpieczeństwu. 

Dodała, że mamy już za sobą realizację z dwóch obszarów. 

Starosta Pai1 Andrzej Ciołek dodał, że bardzo go to cieszy. Poinformował, że kiedyś 

te pieniądze wyszukaliśmy i skutecznie udaje nain się je pozyskiwać. Zatem działan1y 

od jednego projektu, a nawet dwóch rocznie. Wspomniał, że w tym roku złożyliśmy jeszcze 

projekt na próbę aby doświetlić miejsca gdzie przechodzą dzieci. Dodał, że będziemy 

o to aplikować w następnym roku. 

Więcej pyta11 nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadzi! glosowai1ie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwalę w sprawie upoważnienia Starosty 

Gołdapskiego do podpisania porozumienia dotacyjnego realizacji i rozliczenia projektu 

,,On, Ty i Ja razem na szlaku bezpieczeństwa Powiatu Gołdapskiego" 

dofinansowanego w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości 
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i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 

2018- 2020", obszar działania - Edukacja dla bezpieczeństwa 

Ad. 2c 

W zastępstwie Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu Pani Marlena Nadgórna 

uchwalę Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia niektórych dróg 

w Gminie Olecko do kategmii dróg powiatowych przedstawiła Marlena Nagórna Referent 

Wydziału Komunikacji i Transportu Wydziału Komunikacji i Transportu /uchwala Zarządu 

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

Referująca poinformowała, że pismem z dnia 26.07.2018r. Zarząd Powiatu w Olecku zwrócił 

się do Zarządu Powiatu w Gołdapi o wyrażenie opinii w sprawie zaliczenia do kategorii dróg 

powiatowych niżej niektórych dróg w Gminie Olecko. Obowiązek wyrażenia stosownej opinii 

nakłada na zarządy sąsiednich powiatów ustawa o drogach publicznych. Podjęcie załączonej 

uchwały stanowi zatem spełnienie wymogu ustawowego. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionej uchwały Zarządu Powiatu ? 

Starosta Pan Andrzej Ciołek dodał, ze to trochę odmienna sytuacja niż do tej pory, gdyż było 

aby drogi powiatowe zaliczać do dróg gminnych. 

W zastępstwie Naczelnika Wydziału Komunikacji Transportu Pani Marlena Nadgóma 

odpowiedział, że na to jest następny wniosek. 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadzi! glosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwalę w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej 

zaliczenia niektórych dróg w Gminie Olecko do kategorii dróg powiatowych. 

Ad.2d 

W zastępstwie Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu Pani Marlena Nadgórna 

uchwalę Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia niektórych 

dróg w mieście Olecko kategorii dróg powiatowych w celu zaliczenia ich do kategorii dróg 
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gmim1ych przedstawiła Marlena Nagórna Referent Wydziału Komunikacji i Transportu 

Wydziału Komunikacji i Transportu /uchwala Zarządu Powiatu w załączeniu- zal. nr 6 do protokołu/. 

Referująca poinformowała, że pismem z dnia 26.07.2018r. Zarząd Powiatu w Olecku zwrócił 

się do Zarządu Powiatu w Gołdapi o wyrażenie opinii w sprawie pozbawienia 29 dróg 

w mieście Olecko kategorii dróg powiatowych i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych. 

Obowiązek wyrażenia stosownej opinii nakłada na zarządy sąsiednich powiatów ustawa 

o drogach publicznych. Podjęcie załączonej uchwały stanowi zatem spełnienie wymogu 

ustawowego. 

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

Starosta Pan Andrzej Ciołek poinfonnował, ze pozostaje mi tylko pozazdrościć Powiatowi 

Oleckiemu, że w taki naturalny sposób ulice w mieście przechodzą pod zarządzanie miasta. 

Mimo, ze mają kategorię drogi powiatowej. Dodał, że miasto Ełk już to zrobiło i Olecko 

prawie też. Wspomniał, że ma nadzieję, że i u nas to niedługo nastąpi. 

Więcej pytru\ nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadzi! glosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwalę w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej 

pozbawienia niektórych dróg w mieście Olecko kategorii dróg powiatowych w celu 

zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych 

Ad.2e 

Skru·bnik Powiatu Pru1i Bożena Radzewicz przedstawiła uchwalę Zarządu Powiatu 

w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2018 /uchwala Zarządu Powiatu w załączeniu- zal. nr 6 

do protokołu/. 

Referująca poinf01mowa!a, że dochody Starostwa Powiatowe w Gołdapi W rozdziale 75411 

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej" dokonuje się zwiększenia planu 

finansowego dochodów o kwotę 200 000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko 

-Mazurskiego jako zwiększenie dotacji celowej na zadanie pn. Budowa strażnicy KP PSP 

w Gołdapi - III etap". Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 

200 000,00 zł. Natomiast wydatki Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 

w Gołdapi W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej" dokonuje 
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się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 200 000,00 zł zgodnie z decyzją 

Wojewody Warmińsko -Mazurskiego jako zwiększenie środków w ramach zadm'l zleconych 

na zadanie pn. Budowa strażnicy KP PSP w Gołdapi - III etap". Plan wydatków budżetu 

powiatu zmniejsza się per saldo o kwotę 200 000,00 z!. Plm1 dochodów zwiększa się o kwotę 

200 000,00 zł i po zmimmch wynosi 46 031 217,45 zł. Plm1 wydatków zwiększa się o kwotę 

200 000,00 zł i po zmianach wynosi 51 433 678,63 zł. Deficyt budżetu powiatu nie ulega 

zmim1ie i wynosi 5 402 461,18 zł. Przychody budżetu nie ulegają zmianie 1 wynoszą 

6 452 461, 18 zł. Rozchody nie ulegają zmianie i wynoszą 1050 000,00 z!. 

Przewodniczący zapytał czy są pytm1ia do przedstawionej uchwały Zarządu Powiatu ? 

Starosta Pan Andrzej Ciołek zapyta! Skarbnika Powiatu Pm1ią Bożenę Radzewicz 

czy są to pieniądze od Wojewody? 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz odpowiedziała, że od Wojewody jest 200 000.00zł, 

natomiast bezpośrednio od Komendanta przejdą środki poza naszym budżetem w wysokości 

271 000.00 zł. Czyli przez nasz budżet przepłynie obecnie I 800 000.00 zł, a 2 071 000.00 zł 

będzie wynosiła realizacja inwestycji. 

Stm·osta Pm1 Andrzej Ciołek zapyta! Skarbnika Powiatu Panią Bożenę Radzewicz 

czy te 270 000.00 zł są bezpośrednio otrzymane od Komendanta. 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz odpowiedziała, że tak bezpośrednio 

od Komendanta. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek dodał, że słowa dotrzymali i bardzo się z tego cieszy. 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadzi! glosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwalę w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 

2018. 
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Ad.3 

Spraw bieżących nie zgłoszono. 

Ad. 4 

Wolnych wniosków nie zgłoszono. 

Ad.5 

Przewodniczący Zarządu podziękował Członkom Zarządu za pracę. Zamknął CXXV (125) 

posiedzenie Zarządu Powiatu. 

Na tym protokół :ak011Czono. 

Protokół składa się z 7 stron kolejno ponumerowanych. 

Czlo11kowie Zarządu: 

1. Grażyna Barbara Senda ...................... j /i' ...... .. 
2. Marzanna Marianna Wardzie~:~~: \vviJaf-f „ 

3. Andrzej Jan Osiński ..... ../~[l' ....... :. .. *:'·ce ...... .. 

4. Bogdan Michnicz ...... .. J1fl~ .... ..................... . 
(/ 
•i 

Protokołowała: Monika Brnszewska 6.08.2018 r.~R 
~" 

Staros,(boldapski 
Aif.Y•'"" f rzej Ciołek 

f 
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