
Protokół z obrad CXXVI (126) posiedzenia 

Zarzqdu Powiatu w Gołdapi 

z d11i11 22 sierpnia 2018 roku 

godz. 08°0 - OIJ33 

Ad.1 

Starosta stwierdził quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji 

- 3 członków zarządu /lista obecności w załączeniu - zal. nr I do pro/okolu/, otworzył CXXVI (126) 

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 

Przewodniczący Zarządu poinformował, iż protokoły z CXXI (121 ), CXXII ( 122), CXXIII 

(123), CXXIV (124), CXXV (125) posiedzenia Zarządu Powiatu były wyłożone do wglądu 

oraz przesłane drogą elektroniczną. Zapyta! czy Członkowie Zarządu mają uzupełnienia 

bądź sprostowania do protokołów. 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadzi! glosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokoły CXXI (121), CXXII (122), CXXIII (123), 

CXXIV (124), CXXV (125)posiedzenia Zarządu Powiatu. 

Ad. 3 
Dyrektor Domu Świętej Faustyny „ Nie lękajcie się" Pani Beata Kuprewicz 

przedstawiła infonnację z wykonania preliminarza kosztów za okres od 01.01.2018 r. 

do 30.06.2018 r. złożonego przez Caritas Diecezji Ełckiej z realizacji zadania publicznego 

„Prowadzenia całodobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego 



łączącej zadania o charakterze interwencyjny111~' / informacja z wykonania preliminarza kosztóll' 

w zalqczeniu - zal. nr 3 do protokołu.I. 

Referująca poinformowała, że dysponowali kwotą 484 047.47 zł, z czego: wynagrodzenia 

pracowników pedagogicznych - 215 193.53 zł; wyżywienie wychowanków - 47 035.18 zł; 

odzież i obuwie - 7980.61 zł; artykuły, podręczniki, przybory szkolne - 2500.68 zł; środki 

czystości 5151.75 zł; wypoczynek letni wychowanków - 16174.00 zł; kieszonkowe 

wychowanków - 5130.00 zł; utrzymanie budynku - 53 798.43 zł; wizyty lekarskie, 

korepetycje - 34 3 79 .64 zł czyli łącznie koszty merytoryczne wyniosły 3 87 343 .82 zł. Koszty 

obsługi zadania publicznego w tym administracji wyniosły łącznie 83 585.31 zł, 

w tym 82 995.23 zł - wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi; 590.08 zł 

- materiały, sprzęt biurowy. Inne koszty wyniosły 13 118. 34 z!, w tym 6865.52 z! 

-wyposażenie placówki; 6252.82 zł remonty. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionej infommcji? 

Starosta Pan Andrzej Ciołek zapyta! Dyrektor Domu Świętej Faustyny „ Nie lękajcie się" 

Panią Beatę Kuprewicz o wnioski, szanse i zagrożenia? 

Dyrektor Domu Świętej Faustyny „ Nie lękajcie się" Pani Beata Kuprewicz odpowiedziała, 

że na dzień dzisiejszy nie widzi żadnych zagroże1\. 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził glosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął informację z wykonania preliminarza kosztów 

za okres od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. złożonego przez Caritas Diecezji Ełckiej 

z realizacji zadania publicznego „Prowadzenia całodobowej placówki opiekuńczo 

-wychowawczej typu socjalizacyjnego łączącej zadania o charakterze interwencyjnym". 

Ad. 4 

Dyrektor Domu Świętej Faustyny „ Nie lękajcie się" Pani Beata Kuprewicz 

przedstawiła sprawozdanie końcowe złożone przez Caritas Diecezji Ełckiej z realizacji 

zadania publicznego „Prowadzenia całodobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej 
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typu socjalizacyjnego łączącej zadania o charakterze interwencyjnym" w okresie 

od O 1.07.2013 r. do 30.06.2018 r./ ,prall"ozdanie w zalqczeni11 - zal. nr 4 do protoko/11/. 

Referująca poinfonnowala, że jesteśmy placówką, która posiada 30 miejsc, w tym 2 miejsca 

interwencyjne. Na przełomie 5 lat w Placówce przebywali wychowankowie w przedziale 

od 3 do 22 roku życia. W większości nasi wychowankowie uczą się na terenie naszego miasta 

ale są i tacy, którzy uczą się w innych miastach np.: w: 2013 roku dwóch wychowanków 

uczyło się poza Gołdapią, a dwóch przebywało w Młodzieżowych Ośrodkach 

Wychowawczych; w 2014 roku jedna wychowanka uczyła się w Giżycku; w 2015 roku jeden 

wychowanek przebywa! w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym; w 2016 roku jeden 

wychowanek uczył się w Olecku, drugi wychowanek uczył się Giżycku oraz trzeci 

wychowanek przebywa! w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym; w 2017 roku jeden 

wychowanek uczul się w Olecki oraz dwie wychowanki przebywały w Młodzieżowym 

Ośrodku Wychowawczym; w 2018 roku jeden wychowanek uczul się w Olecki oraz dwie 

wychowanki przebywały w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym. Referująca dodała, 

że dzieci zawsze były wyposażone w odzież, obuwie, bieliznę oraz inne przedmioty osobiste. 

Dzieci zawsze są przygotowane do poszczególnych pór roku, a co za tym idzie np. zakup 

odzieży na lato czy zimę. Odzież otrzymujemy również od Caritas Diecezji Ełckiej 

oraz od naszych sponsorów. Dzieci również są wyposażane w środki higieny osobistej. Środki 

czystości takie jak: proszki, płyny do naczy11, płyny do płukania, tabletki, nabłyszczacz 

czy odświeżacz do zmywarek otrzymujemy także od Caritas diecezji Ełckiej. Dzieci wożone 

są do różnych specjalistów np.: do Ełku, Suwałk, Olecka, Węgorzewa i Białegostoku. 

Dużo dzieci ma wady zgryzu więc korzystają także z pomocy ortodonty, który przyjmuje 

w Węgorzewie. W razie potrzeby zakupujemy dla nich aparaty ortodontyczne i wozimy 

na kontrole. Dzieci w razie potrzeby mają również zakupione okulary korekcyjne. W każdej 

grupie dzieci jest aneks kuchenny, który składa się z kuchenki, lodówki, mikrofalówki 

oraz całodobowego wyżywienia. Większość dzieci realizuje obowiązek szkolny ale trafiają 

się również dzieci z problemami, które nie chcą się uczyć i trafiają do Młodzieżowego 

Ośrodka Wychowawczego. Wychowankowie zaopatrzani są w podręczniki i artykuły szkolne. 

Dzieci od 5 roku życia otrzymują kieszonkowe oraz korzystają z różnych zada6 rekreacyjno 

- sportowych np. zumba, ta11ce, zajęcia artystyczno - manualne. Dzieci mają również 

możliwość korzystania z wycieczek, wyjazdów oraz odpoczynku na koloniach letnich 

czy zimowych np.; Augustów, Orzysz, Białystok, Stegna, Łeba itp. Ilość wychowanków 

w poszczególnych latach: 2013 r. - 30; 2014 r. - 28; 2015 r.- 28; 2016 r. - 25; 2017 r. 

- 28; 2018 r. -28. Wychowanków z naszego powiatu jest od 7 do 12, a reszta wychowanków 
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pochodzi z innych powiatów. W okresie objętym sprawozdaniem powiat Gołdapski przekazał 

dotację dla Domu Św. Faustyny w łącznej kwocie 4 810 354.95 zł na realizację zadania 

z zakresu opieki społecznej. W ciągu 5 lat Caritas przekazała nam łącznie 47 142.21 zł, 

a były to środki spożywcze, środki czystości, odzież i obuwie. W ramach współpracy 

z bankiem żywności otrzymywaliśmy żywność. W obecnej chwili współpracujemy z fomą 

„ Biedronka ", w której odbieramy artykuły spożywcze i łączny koszt pomocy to kwota 

ponad 53 000.00 zł. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego sprawozdania? 

Starosta Pan Andrzej Ciołek poinfom10wał, że paleta spotkań, która została zaprezentowana 

i która była dedykowana dla dzieci jest imponująca. 

Członek Zarządu Powiatu Pani Marzanna Wardziejewska dodała, że ilość wyjazdów 

jest bardzo imponująca. 

Dyrektor Domu Świętej Faustyny „ Nie lękajcie się" Pani Beata Kuprewicz odpowiedziała, 

że wyjazdów jest dużo ale chodzi o to aby jak najwięcej dzieci chciało z nich korzystać. 

Do niektórych dzieci jest ciężko dotrzeć aby chciały skorzystać z wyjazdu. 

Więcej pytai\ nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowai1ie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował sprawozdanie końcowe złożone przez 

Caritas Diecezji Ełckiej z realizacji zadania publicznego „Prowadzenia całodobowej 

placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego łączącej zadania 

o charakterze intenvencyjnym" w okresie od 01.07.2013 r. do 30.06.2018 r. 

Ad. 5 

Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej Pan Jerzy Sobisz przedstawił wniosek w sprawie 

wprowadzenia zmian w Umowie Nr PS/I 1/2007 oraz zatwierdzenia preliminarza kosztów 

działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Ełckiej w Gołdapi na rok 2018 

I wniosek i preliminarz w załączeniu- zal. nr 5 do protokołu/. 

4 



Referujący poinfonnowal, że 26 czerwca 2018 roku weszło nowe rozporządzenie w sprawie 

algorytmu środków min.; dla powiatu. W związku, z tym dane rozporządzenie zwiększyło 

środki dla Warsztatu Terapii Zajęciowej o: 2017 r. - 30 000.00 zl; 2018 r. - 60 000.00zl oraz 

2019 r. - 60 000.00 zł. Dodał, że środki z PEFRONU to 90% wszystkich środków jakie 

są przeznaczone na działalność Warsztatu, a udział powiatu jest w I O 'Yo. W związku, 

z tym udział powiatu w 2018 roku trzeba zwiększyć o 3 333.33 zł, a w 2019 roku o 6 666.66 

zł. Dodał, że otrzymane dodatkowe środki przeznaczy na podniesienie płacy o 300.00 zl 

dla pracowników Warsztatu Terapii Zajęciowej. Wspomniał, że dołoży jeszcze środki 

z Funduszu plac, który powstał w wyniku długotrwałych zw0Inie11 lekarskich. 

Przewodniczący zapyta! czy są pytania do przedstawionego wniosku? 

Starosta Pan Andrzej Ciołek poinfonnował, że op1me są zbieżne, a wymógł prawny 

więc Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz też nie może składać sprzeciwu mimo trudnej 

sytuacji finansowej. 

Więcej pyta11 nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadzi! glosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie rozpatrzył wniosek w sprawie wprowadzenia zmian 

w Umowie Nr PS/11/2007 oraz zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności 

Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Elckiej w Gołdapi na rok 2018. 

Ad.6 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi Pan Wojciech Holdy11ski przedstawi! 

informację o stanie i strukturze bezrobocia oraz formy przeciwdziałaniu bezrobociu 

w I półroczu 2018 roku/ informacja w załączeniu - zal. nr 6 do protokołu/. 

Referujący poinfom10wal, że na dzie11 30 czerwca 2018 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy 

w Gołdapi zarejestrowanych było 848 bezrobotnych, w tym 508 kobiet. Wśród mieszka11ców 

wszystkich gmin tworzących powiat gołdapski miał miejsce spadek liczby bezrobotnych 

figurujących w ewidencji PUP. Największy zanotowano w gminie Gołdap - o 24,6 pkt. proc., 

na drugim miejscu znalazła się gmina Dubeninki - o 24,5 pkt. proc., z kolei ostatnią pozycję 

zajęła gmina Banie Mazurskie, gdzie liczba bezrobotnych zmniejszyła się - o 18,6 pkt. proc. 

W minionym półroczu nowych rejestracji było o 228 mniej, niż wykreśle11 z ewidencji osób 
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bezrobotnych. Stopa bezrobocia w pow1ec1e gołdapskim, na koniec czerwca 2018 roku, 

wynosiła 9,6% , a na koniec grudnia 2017 r. - 12,0%. Największy udział w ogólnej liczbie 

bezrobotnych mieli znajdujący się w szczególnej sytuacji na rynku pracy 89,5%, spadek 

o 1,2 pkt. proc., a także bezrobotni poprzednio pracujący 88,9%, wzrost o 2,0 pkt. proc. 

Najmniejszy udział przypadł zarejestrowanym cudzoziemcom 0,2%, co oznacza spadek 

o 0,3 pkt. proc. w porównaniu do 2017 r., a także bezrobotnym posiadającym co najmniej 

jedno dziecko niepełnosprawne do 18. roku życia 0,4%, spadek o 0,4 pkt. proc .. Największy 

spadek udziału w ogólnej liczbie zarejestrowanych zanotowano wśród osób korzystających 

ze świadcze11 z pomocy społecznej - o 5,2 pkt. proc., a największy wzrost dotyczył klientów 

posiadających co najmniej jedno dziecko do 6. roku życia - o 3,4 pkt. proc .. Najwięcej 

bezrobotnych 105 osób uprawnionych do zasiłku mieszkało w gminie Gołdap, przy czym 

kobiety stanowiły 60,9% tej grupy. Drugą pod względem liczby osób z prawem do zasiłku 

była gmina Dubeninki 16 bezrobotnych, udział kobiet osiągną! 50,0% ), a na trzecim miejscu 

uplasowała się gmina Banie Mazurskie 13 osób, wśród których panie stanowiły 38,5%. 

Od początku 2018 r. pozyskano 605 wolnych miejsc pracy, w tym najwięcej w maju - 176, 

tj. o 50 mniej w porównaniu do I półrocza 2017 r. W I półroczu 2018 r. odbyło się 7 giełd 

pracy - o 5 mniej w porównaniu do 2017 r., zorganizowanych łącznie 6 pracodawcom, którzy 

oferowali 74 wolne miejsca pracy - o 57 więcej, niż przed rokiem. W spotkaniach wzięło 

udział 51 osób o 91 mniej, niż w 2017 r., z których tylko 2 zostały zatrudnione, 

w tym 1 poszukująca pracy, tj. o 12 mniej, niż przed rokiem. W I półroczu 2018 r. oferty 

stażu 117, a więc 60,9% były najliczniejsze ze wszystkich zgłoszonych wolnych miejsc 

aktywizacji zawodowej. Większość pozyskanych ofert 321, tj. 53,1 % dotyczyła zatrudnienia 

subsydiowanego. Na koniec I półrocza 2018 r. limit środków Funduszu Pracy na aktywne 

fonny przeciwdziałania bezrobociu wynosił 4 630 900,00 zł. Część tej kwoty 1 1956 070,23 

zł, czyli 42,2% będzie przeznaczona na realizację projektów współfinansowanych przez Unię 

Europejską: 676 566,21 zł w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

(POWER) oraz 1 279 504,02 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Wmmi11sko-Mazurskiego (RPOWiM). W porównaniu do limitu z k011ea 

czerwca 2017 r., środki przyznane na rok bieżący są niższe o 16,7 pkt. proc .. W omawianym 

okresie aktywne fom1y rozpoczęło 312 bezrobotnych z terenu powiatu gołdapskiego, 

w tym 192 kobiety, czyli o 24,5 pkt. proc. mniej, niż w roku 2017 spadek o 101 osób). 

W minionym półroczu najpopularniejszy był staż, a osoby rozpoczynające tę fonnę stanowiły 

34,9% wszystkich klientów objętych aktywizacją, co oznacza spadek o 2,1 pkt. proc 

w porównaniu do I półrocza 2017 r. Na drugim miejscu znalazły się prace interwencyjne, 
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gdyż ich udział osiągną! 25,6%, a jednocześnie wzrósł o 12,3 pkt. proc. w stosunku do 2017 r. 

W omawianym okresie przygotowano i złożono do Wojewódzkiego Urzędu Pracy 

w Olsztynie cztery wnioski o przyznanie środków z rezerwy Funduszu Pracy na realizację: 

1) progranm aktywizacji zawodowej bezrobotnych w wieku 45 lat i powyżej, adresowanego 

do 16 osób, które podejmą zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych, budżet programu: 

94 171,32 zł, w tym wnioskowane z rezerwy FP: 72 OOO zł, okres realizacji: 02.05.2018 r. 

- 30.04.2019 r.;2) programu staży organizowanych w placówkach Agencji Resllukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa, kierowanego do 3 osób bezrobotnych, budżet programu: 

23 044,68 zł, w tym kwota z rezerwy: FP 23 000,00 zł, okres realizacji: 02.05-31.12.2018 r.; 

3) progranm aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia, 

kierowanego do 24 osób, które skorzystają z następujących fom1 wsparcia: roboty publiczne 

(17 osób), prace interwencyjne (5 osób), bon na zasiedlenie (2 osoby), budżet programu 

to 249900,00 zł, wtym z rezerwy FP: 238 OOO zł, okres realizacji: 28.06-31.12.2018 r.; 

4) programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkałych na wsi, adresowanego 

do 16 osób, formy wsparcia: roboty publiczne (12 osób), prace interwencyjne (4 osoby), 

całkowity budżet programu: 167 100,00 zł, w tym kwota wnioskowana z rezerwy 

FP: 161 000,00 z!, okres realizacji: 28.06-31.12.2018 r. Złożono wniosek o dofinansowanie 

projektu „Aktywizacja po 30 (2018)", realizowanego w ramach RPOWiM 2014-2020. Celem 

projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej 

w powiecie gołdapskim. Projekt jest skierowany do 100 osób zarejestrowanych 

w PUP w Gołdapi jako bezrobotne, a jednocześnie należących co najmniej do jednej 

z następujących grup: osób powyżej 50. roku życia, długotrwale bezrobotnych, kobiet, 

niepełnosprawnych, osób o niskich kwalifikacjach. W ranmch projektu realizowane 

będą następujące zadania: poradnictwo zawodowe lub pośrednictwo pracy - 100 osób, 

staż trwający do 6 miesięcy - 60 osób, jednorazowe środki na podjęcie działalności 

gospodarczej - 1 O osób, refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy - 1 O osób, prace 

interwencyjne - 20 osób. Budżet projektu wynosi 1 060 093,02 zł, przy czym ze środków 

EFS pochodzi kwota 901 079,07 zł, a realizacja będzie trwała od 1 stycznia do końca gmdnia 

2018 r. Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 

47% uczestników. Rezultatem będzie także podjęcie pracy lub działalności na własny 

rachunek. Ponadto w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności 

gospodarczej utworzonych zostanie 1 O miejsc pracy. Realizacja projektu rozpoczęła 

się jeszcze przed złożeniem wniosku i podpisaniem umowy o dofinansowanie, ponieważ 

za kwalifikowalne można było uznać wydatki związane z projektem poniesione 
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od O I.O 1.2018 r. Do k011ca czerwca br. do projektu przystąpiło 85 osób: wszystkich objęto 

poradnictwem zawodowym, 79 osób skorzystało z usługi pośrednictwa pracy, 55 rozpoczęło 

staż, 6 uczestników otrzymało dotacje na podjęcie działalności gospodarczej, 

20 - zatrudniono w ramach prac interwencyjnych. Realizowane były także dwa projekty, 

które rozpoczęły się w 2017 r.: 1) ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy 

w powiecie gołdapskim (III)", kierowany do 180 osób w wieku 18-29 lat, trwający 

od 01.02.2017 r. do 31.03.2018 r. W 2018 r. do projektu przystąpiło 55 osób: wszystkich 

objęto poradnictwem zawodowym, 50 osób - pośrednictwem pracy, 42 - rozpoczęły staż, 

5 - przyznano dotacje na podjęcie działalności gospodarczej, a 6 osób otrzymało bony 

na zasiedlenie. Od początku realizacji projektu udział w nim rozpoczęły 182 osoby: 

wszystkich objęto poradnictwem zawodowym, 170 osób pośrednictwem pracy, 

151 - rozpoczęło staż, 12 - przyznano dotacje na podjęcie działalności gospodarczej, 

natomiast 17 osób otrzymało bony na zasiedlenie. Wydatki projektu w 2018 r. wyniosły 

449 319,55 z! (od początku realizacji projektu: I 254 329,71 zł). 2) ,,Aktywizacja 

po 30 (2017)", adresowany do osób bezrobotnych w wieku powyżej 29. roku życia, 

z ustalonym I lub Il profilem pomocy, jednocześnie należących co najmniej do jednej z grup: 

klientów powyżej 50. roku życia, długotrwale bezrobotnych, kobiet, niepełnosprawnych, osób 

o niskich kwalifikacjach. Okres realizacji przedsięwzięcia to: 01.01.2017 r. - 31.08.2018 r. 

W 2018 r. do projektu przystąpiła I osoba, która rozpoczęła prace interwencyjne. Łącznie 

udział w projekcie rozpoczęły 182 osoby: wszystkich objęto poradnictwem zawodowym, 

171 osób skorzystało z usługi pośrednictwa pracy, 131 rozpoczęło staż, 11 otrzymało środki 

na podjęcie własnej działalności gospodarczej, 27 - zatrudniono w ramach prac 

interwencyjnych, natomiast 13 - podjęło pracę w ran1ach refundacji kosztów wyposażenia 

lub doposażenia stanowiska pracy. Wydatki projektu w 2018 r. wyniosły 207 378,20 zł 

(od początku realizacji - 1586473,23 zł). Referujący doda!, ze Rząd od stycznia 2019 roku 

chce wprowadzić zmiany dotyczące ustawy o rynku pracy. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionej informacji. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek zapytał o szanse i zagrożenia na gruncie naszego powiatu? 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Pan Wojciech Holdyński odpowiedział, że przyszły 

rok jest bezpieczny. Kwestia jest tylko w tym na co Rząd przeznaczy środki, w związku 

z tym, że bezrobocie spada w całej Polsce. 
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Więcej pytań nie zgłoszono. 

Zarząd zapoznał się z informacją. 

Ad. 7a 

P.o. Naczelnika Wydziału Geodezji i Niemchomości Pan Piotr Czemeryński przedstawił 

uchwalę Zarządu Powiatu w sprawie nabycia przez Powiat Gołdapski nieruchomości 

niezabudowanych zajętych pod drogi, położonych w obrębie 2 miasta Gołdap I uchwala Zarządu 

Powiatu w załączeniu - zal. nr 7 do protokołu/. 

Referujący poinfoimowal, że nabycie niemchomości gruntu oznaczonych numerami 

ewidencyjnymi działek: - 1082/1 o pow. 0,0046 ha zapisanej w Księdze Wieczystej 

Nr OLI C/00024097/1; 1082/5 o pow. 0,0041 ha zapisanej w Księdze Wieczystej 

Nr 011 C/00024094/0; 1082/13 o pow. 0,0042 ha zapisanej w Księdze Wieczystej 

Nr 011 C/00024096/4; -2015/9 o pow. 0,0011 ha zapISanej w Księdze Wieczystej 

Nr OLI C/00042042/3; - 2015/7 o pow. 0,0019 ha zapisanej w Księdze Wieczystej 

Nr OLI C/00004881/8 położonych w obrębie 2 miasta Gołdap, pozwoli na modernizację ulic 

i poszerzenie pasów drogowych ul. Cichej, Malej, Zielonej. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionej uchwały? 

Pyta11 nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził glosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwalę Zarządu Powiatu w sprawie nabycia przez 

Powiat Gołdapski nieruchomości niezabudowanych zajętych pod drogi, położonych 

w obrębie 2 miasta Gołdap. 

Ad. 7b 

P.o. Naczelnika Wydziału Geodezji i Nieruchomości Pan Piotr Czemeryi1ski przedstawił 

uchwalę Zarządu Powiatu w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bez przetargowej 

nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 71/1 położonej w obrębie Pietraszki gmina 

Gołdap/ uchwala Zarządu Powiatu w zalączeniu - zal. nr 8 do pro/okolu!. 
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Refentjący poinformował, że do Starostwa Powiatowego w Gołdapi wpłynęło podanie Pani 

Bożeny. Siłkowskiej, w sprawie kupna w drodze bez przetargowej nieruchomości oznaczonej 

numerem geodezyjnym 71/1 o powierzchni 0,0039 ha, zapisanej w Księdze Wieczystej 

Nr OLIC/00008448/9 na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 

nr 69/14 o powierzchni 0,0275 ha, położonej w obr. Pietraszki gm. Gołdap. Zarząd Powiatu 

w Gołdapi na posiedzeniu nr LXXXIl z dnia 12 lipca 2013 wyraził zgodę na podjęcie prac 

zmierzających do sprzedaży ww. działki. Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi pismem 

Nr ZDP.6840.2.2.705.2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. wyraził zgodę na sprzedaż działki. 

Przedmiotem zbycia będzie nieruchomość, która poprawi warunki zagospodarowania 

nieruchomości przyległej, i nie będzie mogla być zagospodarowana jako odrębna 

nieruchomość, a tym san1ym spowoduje uregulowanie stanu prawnego drogi powiatowej. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionej uchwały? 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadzi! glosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwalę Zarządu Powiatu w sprawie przeznaczenia 

do sprzedaży w drodze bez przetargowej nieruchomości oznaczonej numerem 

geodezyjnym 71/1 położonej w obrębie Pietraszki gmina Gołdap. 

Ad. 7c 

P .o. Naczelnika Wydziah1 Geodezji i Nieruchomości Pan Piotr Czemery11ski przedstawi! 

uchwalę Zarządu Powiatu w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze drugiego 

przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości oznaczonej numerami geodezyjnymi 

działek : 671/8; 671/10 i 671/12 o ogólnej powierzchni 0,7920 ha, położonej w mieście 

Gołdap przy ul. Lipowej za cenę wywoławczą ustaloną w wysokości niższej niż wmiość 

nieruchomości, jednak nie niższej niż 50% tej wmiości, tj: 200.000,00 zł / uchwala Zarządu 

Powiatu w załączeniu - zal. nr 9 do protokołu/. 

Referujący poinf01mował, że sprzedaż zabudowanej nieruchomości oznaczonej numermm 

ewidencyjnymi działek: 671/8 o powierzchni 0,2550 ha, 671/10 o powierzchni 0,0541 ha 

oraz 671/12 o powierzchni 0,4829 ha, pozwoli pozyskać środki finansowe do budżetu 

Powiatu. 
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Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionej uchwały? 

Starosta Pan Andrzej Ciołek poinformował, że w pierwszym przetargu działka 

była wystawiona za 330 000.00 zł, w związku z tym, że nie było zainteresowania schodzimy 

do niższej ceny. Dodał, ze działka znajduje się przy szpitalu i jest dość atrakcyjna, 

gdyż znajduje się przy rzece i ma drogę dojazdową. 

Więcej Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził glosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwalę Zarządu Powiatu w sprawie przeznaczenia 

do sprzedaży w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości 

oznaczonej numerami geodezyjnymi działek : 671/8; 671/10 i 671/12 o ogólnej 

powierzchni O, 7920 ha, położonej w mieście Gołdap przy ul. Lipowej za cenę 

wywoławczą ustaloną w wysokości niższej niż wartość nieruchomości, jednak nie niższej 

niż 50'Yo tej wartości, tj: 200.000,00 zł. 

Ad. 7d 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła uchwalę Zarządu Powiatu w sprawie 

przyjęcia infommcji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za I półrocze 

2018 roku i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej I uchwala Zarządu Powiatu 

w załączeniu - zal. nr i O do prot okolu/. 

Referująca poinfonnowała, że Budżet Powiatu Gołdapskiego na rok 2018 oraz Wieloletnia 

prognoza finansowa została uchwalona przez Radę Powiatu w Gołdapi uchwalą 

Nr Llll/234/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. Wstępnie uchwalono: Plan dochodów 

- 42 825 340,00 zł; Plan wydatków - 46 187 340,00 zł. Dochody ogółem wzrosły 

o 3 109 048,45 zł. Duży wpływ na wzrost dochodów mają przedsięwzięcia z udziałem 

środków unijnych. Wydatki wzrosły ogółem o 5 149 509,63 zł. Planowany deficyt w kwocie 

5 402 461, 18 zł na dzień 30.06.2018 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 

3 047 378,40 zł. Deficyt planuje się polayć przychodami pochodzącymi z emisji obligacji 

w kwocie 3 722 000,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 1 680 461, I 8zl. 

Stan dochodów został zrealizowany w 37 %, a plan wydatków w 27%. Najwyższy udział 

w wykonanych dochodach powiatu stanowią subwencje. Ponad połowę wykonanych 

dochodów budżetu. Udział dochodów własnych to zaledwie 18,92 % całości wykonanych 
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dochodów. Dotacje celowe stanowią 22,34 % zaś dotacje rozwojowe 2,16 %. Z wykonanych 

w pierwszej połowie 2018 r. dochodów ogółem przypada na: dochody bieżące 

- 15 749 412,79 z! (93,26 %); dochody majątkowe-] 139 054,02 zł (6,74 %).Dotacje celowe 

z budżetu pru1stwa na realizację zadm1 z zalaesu administracji rządowej: Plan roczny 

6 847 212,45zł, Wykonanie - 2 829 583,53 zł, co stanowi 41,32 % planu. Dotacje celowe 

na zadania własne i w ramach porozumień z administracją rządową: Plru1 roczny 

- 1259956,82 zł, Wykonanie- 192 666,00 zł, tj. 15,29 % planu. Dotacje celowe otrzymru1e 

od jednostek srunorządu terytorialnego w ran1ach umów i porozumień między jednostkruni 

san1orządu te1ytorialnego Plan roczny - 2 696 464,82 z!, Wykonanie - 581 002,88 zł, 

tj. 21,55 % planu. Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł Plan roczny-339 110,00 zł, 

Wykonru1ie - 170 180,22 zł, tj. 50, 18 % planu. Dotacje i środki na finansowanie wydatków 

na realizację zadm1 finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. I pkt. 2 

i 3 uofp (środki z budżetu Unii Europejskiej) Plan roczny - 12 463 593,65 zł, Wykonanie 

- 365 493,30, tj. 2,93 % planu. Dochody własne: Plan roczny - 6 207 156.7lzł, Wykonanie 

- 3 194 898,88zł, tj. 51,4 7% planu. Dział 630 - Turystyka: Planowane w2018 r. dochody 

w kwocie 0,00 zł wykonano w wysokości 28,31 zł. Dział 700 - Gospodarka mieszkru1iowa 

oraz niematerialne usługi komunalne: Planowane do wykonania dochody w wysokości 

305 303,00 zł, wykonano w I półroczu 2018 r. w kwocie 47 829,07 zł, co stru10wi 

15,67 % planu. Dział 750 - Administracja publiczna: Plru10wane dochody własne w kwocie 

448 603,83 zł wykonru10 w I półroczu 2018 r.w kwocie 41 309,94 zł, tj. 9,21 % planu. 

Dział 752 - Obrona narodowa: Powiat Gołdapski w I półroczu 2018 roku otrzyma! 0,01 zł 

jalw dopisane odsetki do rachunku. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa: Planowane w 2018 r. dochody w kwocie 1 000,00 zł zrealizowano 

w 70,93 %. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej. Wpływy z innych opiat stanowiących dochody 

jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowane w kwocie 

4 043 658,00 zł, wykonano w kwocie 1 985 090,93 zł, co stru10wi 49,09 %. Dział 758 - Różne 

rozliczenia: Dochody planowane do uzyskania z oprocentowania środków na rachunkach 

bankowych Powiatu Gołdapskiego przy plru1ie 8 217,63 zł wykonano w kwocie IO 729,46 zł, 

co stanowi 130,57 % plrum. Dział 801 - Oświata i wychowru1ie i dział 854 - Edukacyjna 

opieka wychowawcza: Na planowane dochody własne w 2018 r. w kwocie 241 270,13 zł, 

wykonano 127 490,51 zł, tj. 52,84 % planu. Dział 851 - Ochrona zdrowia. Na plru10wane 

dochody po zmianach 335 824,00 zł wykonano 336 103,58 zł (100,08 %).Dział 852 - Pomoc 

społeczna: Planowru1e dochody roczne wynoszą 600,00 zł, z tego wykonano 3 84,58 zł 
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tj. 64, 1 O % planu. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: Planowane 

dochody na 2018 r. wynoszą 28 340,00 zł. Wykonano w I półroczu 2018 r. w kwocie 

20 052,00 zł, co stanowi 70,76 % planu. Dział 855 - Rodzina: Planowane dochody roczne 

wynoszą 1 134,12 zł, z tego wykonano 2 270,53 zł tj. 200,20 % planu. Dział 900 

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: Planowane dochody na 2018 r. w kwocie 

37 000,00 zł wykonano w wysokości 36 980,90 zł, co stanowi 99,95 % planu. Realizacja 

wydatków budżetowych: Roczny plan wydatków (po zmianach) wynosi 51 336 849,63 zł, 

z tego: Wydatki bieżące - 30 078 403,96 zł, co stanowi 58,59 % wydatków ogółem, 

w tym: wynagrodzenia i pochodne - 18 284 364,61 zł; wydatki związane z realizacją 

statutowych zadańjednostek-5 618 393,49 zł; dotacje na zadania bieżące-] 614 129,23 zł; 

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 743 142,92 zł; wydatki na programy finansowane 

z udziałem środków unijnych - 2 552 833,71 zł; wypłaty z tytułu poręcze11 i gwarancji 

- 0,00 zł; na obsługę długu powiatu - 265 540,00 zł; Wydatki majątkowe - 21 258 445,67 zł., 

co stanowi 41,41 % planu wydatków ogółem. Z ogólnej sumy planowanych wydatków 

w pierwszym półroczu 2018 roku, zrealizowano: wydatki bieżące - 13 186 240, 78 zł, 

co stanowi 43,84 % planowanych wydatków bieżących, wydatki majątkowe - 654 847,63 zł, 

co stanowi 3,09 % planowanych wydatków majątkowych. Wydatki bieżące: W pierwszym 

półroczu 2018 roku w ramach wydatków bieżących na planowane 30 078 403,96 zł. 

wykonano wydatki na łączną kwotę 13 186 240,78 zł. Realizacja wydatków bieżących 

w poszczególnych działach przedstawia się następująco: Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo: 

Plan - 21 000,00 zł, Wykonanie - 435,00 zł, Realizacja - 2,07 %; Dział 020 - Leśnictwo, 

Plan 333 110,00 zł, Wykonanie - 121 768,62 zł, Realizacja - 36,56 %; Dział 

150 - Przetwórstwo przemysłowe: Plan 8 000,00 zł, Wykonanie - 0,00 zł, Realizacja - 0,00 

%; Dział 600 - Transport i łączność; Plan - 1 836 829,30 zł, Wykonanie - 761 829,68 zł, 

Realizacja- 41,48 %; Dział 630-Turystyka: Plan - 63 387,73 zł, Wykonanie - 7 818,73 zł, 

Realizacja - 12,33 %; Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi 

komunalne; Plan - 88 897,32 zł, Wykonanie - 20 351,12 zł, Realizacja - 22,89 %; Dział 710 

-Działalność usługowa: Plan - 159 820,00 zł, Wykonanie - 34 495,83 zł, Realizacja 

- 21,58 %; Dział 750 - Administracja publiczna: Plan - 4 544 206,37 zł, Wykonanie 

- 2 103 859,01 zł, Realizacja - 46,30 %; Dział 752 - Obrona narodowa: Plan - 61 660,00 zł, 

Wykonanie - 7 791,10 zł, Realizacja - 12,64 %; Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne 

i ochrona przeciwpożarowa: Plan - 3 734 631,00 zł, Wykonanie - 1 962 109,77 zł, Realizacja 

- 52,54 %; Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości: Plan - 125 208,00 zł, Wykonanie 

- 50 885,00 zł, Realizacja - 40,64 %; Dział 757 - Obsługa długu publicznego: Plan 
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- 265 540,00 zł, Wykonanie - 121 710,94 zł, Realizacja - 45,84 %; Dział 758 - Różne 

rozliczenia: Rezerwy ogólne i celowe - pozostała nierozdysponowana kwota rezerwy 

- 209 830,00 zł. Dział 801 - Oświata i wychowanie: Planowane wydatki bieżące związane 

z oświatą i wychowaniem w powiecie w 2018 r. w kwocie 10 335 186,11 zł wykonano 

w wysokości 4 595 782,35 zł co stanowi 44,47 % planowanych wydatków bieżących 

na oświatę. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza: Planowane wydatki bieżące 

w powiecie w 2018 r. w kwocie 1 576 923,15 zł wykonano 

w wysokości 798 456,96 zł co stanowi 50,63 % planowanych wydatków bieżących. Razem 

na zadania oświatowe zaplm10wano wydatki 11 912 109,26 zł, wydatkowano 

- 5 394 239,31 zł. 45,28%; Dział 851 - Ochrona zdrowia: Plan - 844 235,00 zł, Wykonm1ie 

- 342 851,08 zł, Realizacja - 40,61 %; Dział 852 - Pomoc społeczna: Plan - 413 242,00 zł, 

Wykonm1ie- 185 698,70 zł, Realizacja- 44,94 %; Dział 853 -Pozostałe zadania w zakresie 

polityki społecznej: Plm1 - 2 505 890,60 z!, Wykonanie - 893 171,40 zł, Realizacja - 35,64 % 

Dział 855 - Rodzina: Plan - 2 784 707,38 zł, Wykonanie - 1 118 977,50 zł, Realizacja 

- 40, 18 %; Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: Plan - 74 000,00 zł, 

Wykonm1ie - 8 978,81 zł, Realizacja - 12,13 %; Dział 921 - Kultura i oclu·ona dziedzictwa 

narodowego: Plan - 60 000,00 zł, Wykonanie - 35 000,00 zł, Realizacja - 58,33 %; Dział 926 

- Kultura fizyczna i sport: Plm1 - 32 100,00 zł, Wykonm1ie - 14 269,18 zł, Realizacja 

- 44,45 %.Wydatki majątkowe: W pierwszym półroczu 2018 roku w rmnach wydatków 

majątkowych na planowane 21 258 445,67 zł wykonano inwestycje i zakupy inwestycyjne 

na łączną kwotę 654 847,63 zł. Zadania inwestycyjne realizowały jednostki: Starostwo 

Powiatowe w Gołdapi: Plan - 14 141 927,67 zł, Wykonanie - 639 070,63 zł, Realizacja 

- 4,52 %. Zrealizowane inwestycje realizowane przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi 

w I półroczu 2018 r.:- 4 201,68 zł - dokonano zwrntu niewykorzystanej dotacji dotyczące 

wydatków majątkowych, - 9 868,95 zł - realizowano Projekt zintegrowanej inf01macji 

geodezyjnej i kartograficznej Powiatu Gołdapskiego,- 625 000,00 zł - podwyższono kapitał 

zakładowy GoldMedica spółka z o.o. poprzez ustanowienie nowych udziałów o wartości 

nominalnej po 100,00 zł każdy. Plm1owane inwestycje, zakupy inwestycyjne i pozostałe 

wydatki majątkowe realizowane przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi w 11 półroczu 2018 r.: 

Nabycie nieruchomości gnmtowej działki nr 1463/5 położonej w Gołdapi 

przy ul. 11 Listopada - 3 300,00 zł; Tennomodernizacja budynków ochrony zdrowia 

i oświaty Powiatu Gołdapskiego - 9 364 061,32 zł; Zalrnp samochodu - 65 000,00 zł; Zalrnp 

samochodu operacyjnego osobowego dla KP PSP w Gołdapi - 13 000,00 zł; Projekt 

zintegrowanej informacji geodezyjnej kartograficznej Powiatu Gołdapskiego 
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1994221,20 zł; Wydatki na zakup l objęcie udziałów w GoldMedica Sp. z o.o. 

614 000,00 zł; Dotacje celowe w ramach projektu „Własna Firn1a w EGO" 

1 272 500,00 zł; Dotacje celowe w ramach projektu „Wdrażanie usług e-zdrowia 

w GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi" - 176 774,52 zł. Zarząd Dróg Powiatowych: 

Plan - 5 368 722,00 zł, Wykonanie - 1 198,00 zł, Realizacja - 0,02 %. W I półroczu 2018 

roku wykonano regulację stanów prawnych - wykup gruntów pod przyszłe inwestycje. 

Planowane inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych 

w Gołdapi w II półroczu 2018 r. : Przebudowa drogi powiatowej nr 4827N - ul. Nadbrzeżna 

w Gołdapi - 1938018,00 zł; Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy powiatowej 

nr 4802N - Bagienna w Gołdapi - 442 000,00 zł; Wykonanie dokumentacji projektowej 

pn. "Przebudowa mostu (]NI- 30004068) w miejscowości Stai\czyki w ciągu drogi 

powiatowej nr 1936N w kilometrze 1 +880" - 30 000,00 zł, Przebudowa drogi nr 4804N 

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

- Etap II - 1 730 722,00 zł, Budowa przejścia dla pieszych wraz z azylem oraz infrastrukturą 

towarzyszącą w obrębie skrzyżowania ulic Żeromskiego i Nadbrzeżnej w Gołdapi - rejon 

PUP (materiały) - 6 707,00 zł; Budowa przejścia dla pieszych z azylem wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą na ul. Cmentarnej w Gołdapi (materiały) - 7 501,00 zł; Regulacja stanów 

prawnych - wykup gruntów pod przyszłe inwestycje - 28 802,00 zł; Wykonanie nakładki 

bitumicznej i chodników na drodze powiatowej nr 1902N - Most na rzece Gołdapa 

- Boćwi1\ski Młyn - 159 074,00 zł; Wykonai1ie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa 

drogi powiatowej nr 4845N ul. Ustronie w Gołdapi od km 0+016 o Ian 0+945" 

- 57 000,00 zł; Przebudowa poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej 

nr 1936N, na odcinku Błąkały - Stai\czyki-Maciejowięta o długości ok. 4,3 Ian - 31 O 000,00 

zł; Przebudowa poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 1764N 

Banie Mazurskie - Rogale o długości ok. 6,6 km - 500 000,00 zł; Przebudowa poprzez 

podwójne powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 1786N Droga nr 1784N (Piękne 

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

o długości 2, 12 km - 157 700,00 zł. Zespól Szkól Zawodowych: Plan - 14 7 796,00 zł, 

Wykonanie - 0,00 zł, Realizacja - 0,00 %. Plai10wane inwestycje realizowane przez Zespół 

Szkól Zawodowych w Gołdapi w II półroczu 2018 r. :Wykonanie utwardzenia terenu 

z sześciokątnych płyt betonowych - trylinka przy budY11ku nr 1 - 19 914,00 zł, Wymiai1a 

pokrycia części dachu na budynku nr 2 - 38 002,00 zł, Modernizacja placu apelowego 

oraz drogi brukowej przy budynku nr 4 - 89 880,00 zł. Komenda Powiatowa Pai\stwowej 

Straży Pożarnej: Plan - I 600 000,00 zł, Wykonanie - 14 579,00 zł, Realizacja - 0,91 %. 
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Na Rozbudowę Strażnicy KP PSP w Gołdapi - III etap w pierwszym półroczu 2018 roku 

wydatkowano kwotę 14 579,00 zł. Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych Powiatu 

Gołdapskiego przedstawia Tabela Nr 4. Zobowiązania Powiatu Gołdapskiego na 30.06.2018 

r. wynoszą 8 440 000,00 zł. Stan zobowiązań według tytułów dłużnych na dzień 30.06.2018 

r., zgodnie ze sprawozdaniami Rb-Z, wynosi 8 444 540,36 zł, z tego: 1) obligacje w kwocie 

- 8 440 000,00 z!: wyemitowane w 2010 r.- PKO B.P. S.A. -2 080 000,00 zł; wyemitowane 

w 2013 r. - PKO B.P. S.A. - 4 700 000,00 zł; wyemitowane w 2014 r. - PKO B.P. S.A. 

- I OOO 000,00 zł; wyemitowane w 2015 r. - PKO B.P. S.A. - 660 000,00 zł. 2) zobowiązania 

wymagalne - 4 540,36 zł - kwota dotyczy zobowiązań wymagalnych PUP w Gołdapi, 

czyli bezspornych zobowiązań, których tem1in płatności dla dłużnika minął, 

a które nie zostały am przedawnione, ani umorzone. Są to zobowiązania, wynikające 

z niepodjętych zasiłków dla bezrobotnych, stypendiów za naukę i staż, które powstały 

w wyniku nieodebrania należności w wyznaczonym tenninie w kasie Banku Spółdzielczego. 

Zobowiązania Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjna - Opiekuńczego 

w Gołdapi - nie występują. Spłaty kredytów i pożyczek oraz papierów wartościowych: 

W 2018 roku zaplanowano wykup obligacji na kwotę I 050 000,00 zł, stąd też na dzie1\ 

30.06.2018r. planowane rozchody wynoszą I 050 000,00 zł. Na dzieJ\ 30.06.2018 r. 

ulokowano środki w kwocie I 500 000,00 zł. Planowane przychody w 2018 r. to kwota 

- 6 452 461,18 z!, pochodzące z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych - 2 730 461,18 zł 

oraz planowane do emisji papiery wartościowe na kwotę 3 722 000,00 zł. Referująca dodała, 

że w kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej stan zadłużenia na koniec 

I półrocza 2018 roku wynikający z wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji wynosi 

8 440 000,00 zl. Emisja obligacji planowana jest w li połowie 2018 roku pod warunkiem, 

że powiat nie uzyska dodatkowych dochodów, które wpłynęłyby na zmniejszenie zadłużenia. 

Przewidywany stan zadhiżenia w 2018 roku to 11 112 000,00 zł co stanowi 24,19 % planowa. 

Realizacja planu dochodów i wydatków budżetu powiatu w I półroczu 2018 roku przebiegała 

zgodnie z planem. Kształtowanie się Wieloletniej prognozy finansowej: Przychody 42.32%. 

W I półroczu 2018 r. Powiat Gołdapski realizował przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Gołdapskiego. Limit wydatków na przedsięwzięcia na 2018 

rok po zmianach wynoszą 15 199 115,18 zł. W I półroczu 2018 roku powiat zrealizował 

przedsięwzięcia na kwotę 295 136,28 zł, co stanowi 1,94 % planowanych wydatków 

na przedsięwzięcia. Szczegółowy przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletnich w podziale 

na poszczególne zadania bieżące majątkowe został przedstawiony w tabeli 

nr 1 do infom1acji. 
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Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionej uchwały? 

Pytru't nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził glosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwalę w sprawie przyjęcia informacji 

o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za I półrocze 2018 roku 

i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

Ad. 8a 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pan Leszek Kowalewski przedstawi! projekt 

uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr LXI/265/2018 Rady Powiatu z dnia 

26 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do realizacji inwestycji pn. ,,Przebudowa poprzez 

podwójne powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 1764N Banie Mazurskie - Rogale 

o długości ok. 6,6 łan"/ uchwala Ra,(v Powiatu w zalqc:eniu - zal. nr i i do pro/okolu/. 

Referujący poinfom10wal, że dana uchwala dotyczy zmiany uchwały Nr LXl/265/2018 Rady 

Powiatu z dnia 26 kwietnia 2018 r. Dodał, że chodzi o rozszerzenie zalu-esu inwestycji. 

Wynika to z podjętej uchwały dnia 14.08 2018 r. przez Radę Gminy Banie Mazurskie, która 

dotyczy aby zaoszczędzone środki z drogi Rogale - Banie Mazurskie przeznaczyć 

na zrobienie 1 Ian drogi Żabin - Widgiry. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionej uchwały? 

Stru·osta Pan Andrzej Ciołek poinformował, że w związku zaistniałymi oszczędnościami 

wystąpi! do Rady Gminy Banie Mazurskie i do Wójta Bru't Mazurskich o !alcie rozwiązanie. 

Będąc na sesji Gminy Banie Mazurskie zaproponował talcie rozstrzygnięcie oraz poprosił 

aby oni sami wskazali odcinek drogi, który jest najbardziej dokuczliwy. 

Członek Zarządu Pan Bogdru1 Michnicz zapytał Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych 

w Gołdapi Pana Leszka Kowalewskiego o remont drogi Rapa - Banie Mazurskie? 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pan Leszek Kowalewski odpowiedział, 

że prace trwają na różnych odcinkach, w związku z interwencjami mieszkańców. Dodał, 
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że prace na danym odcinku będą droższe za metr gdyż fim1a będzie musiała specjalnie 

przyjechać aby zrobić 1 km drogi. Referujący wspomniał, ze on sam nie może zlecić prac 

na pewnych odcinkach ponieważ mówi o tym ustawa o zamówieniach publicznych. 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz dodała, że w budżecie są środki finansowe. 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pan Leszek Kowalewski odpowiedział, 

może i są ale zadanie jest takie jak wygląda. 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz dodała, że gdy mamy środki to możemy ogłosić 

przetarg, a umowę podpiszemy dopiero jak Rada zatwierdzi zadanie inwestycyjne. 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pan Leszek Kowalewski odpowiedział, 

że no to chyba, że tak można. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek doda!, że jeżeli w budżecie są środki to nie ma przeciwwskazań 

żeby nie czynić tych zabiegów, które są przygotowaniem do tego zadania. Poinfonnowal, 

że dopiero umowa jest zobowiązaniem ze stroną, a przetarg w sam w sobie 

nie jest przeszkodą. 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził glosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął uchwalę Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały 

Nr LXI/265/2018 Rady Powiatu z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia 

do realizacji inwestycji pn. ,,Przebudowa poprzez podwójne powierzchniowe utnvalenie 

drogi powiatowej nr 1764N Banie Mazurskie - Rogale o długości ok. 6,6 Irm". 

Starosta Pan Andrzej Ciołek poprosił Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych 

w Gołdapi Pana Leszka Kowalewskiego o zapoznanie się z tematem dotyczącym zajęcia pasa 

drogowego pod inwestycje gminne dodał, ze chodzi o ulicę Bagienną. Wspomniał, 

że on się z tym nie zgadza ponieważ nasza inwestycja pt.: ,, Deszczówka" to za zajęcie 

pasa nie możemy już liczyć na środki. Jest to nie uzasadnione ponieważ gmina pod swoją 

inwestycje zajmuje pas i to my powinniśmy czerpać z tego pożytek. Poinfom10wał, że jeżeli 
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będą jakieś problemy to proszę wystosować do mnie pytanie i wtedy Radca Prawny odpowie 

jeżeli sami sobie z tym nie poradzicie. Drugim tematem jest zajęcie pas drogowego 

pod inwestycje gminne na ulicy Okrzei, ul. Cmentarnej. Doda!, ze chciałby wiedzieć jakiego 

rzędu będą to pieniądze. 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pan Leszek Kowalewski odpowiedział, 

że nie jest w stanie odpowiedzieć teraz na te pytanie. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek poinfonnowal Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych 

Pana Leszka Kowalewskiego, że mieszkańcy ul. Suwalskiej. Kolejowej, 1 Maja, Świerkowej, 

Zatorowej i ulic sąsiadujących złożyli pismo do Przewodniczącego Rady Powiatu 

Pana Stefana Piecha, które dotyczy aby wprowadzić do porządku obrad Sesji uchwały 

intencyjnej w sprawie poparcia wniosku mieszkańców dotyczącego przebiegu drogi 

wojewódzkiej nr.651 omijającego miasto Gołdap. Dodał, że pismo podpisali: Kanigowski, 

Białecka, Buraczewski, Pasiuk, Ostrowska, Atkielski oraz 6 osób wnioskuje aby dana droga 

nie miała takiego przebieg, za którym my byliśmy 3 lata czyli: Kolejowa, I Maja i Zatorowa. 

Wspomniał, 

że zlecił opinię prawną do tego pisma. W związku z przepisami prawnymi Rada Powiatu 

nie posiada kompetencji do podejmowania uchwal w przedmiotowej sprawie. Inwestorem 

przedmiotowej sprawy: inwestycji drogowej jest Zarząd Województwa i w ich imieniu Zarząd 

Dróg Wojewódzkich w Olsztynie realizuje zadanie. Starosta Pan Andrzej Ciołek 

poinformował również, ze mieszkańcy złożyli taki protest do SKO. W związku, 

z tym, że decyzję środowiskową wydal Wójt Gminy Dubeninki to cala dokumentacja będzie 

dostarczona do SKO w Olsztynie i tam będzie rozpatrzona pod kątem zgodności wydana 

decyzji z przepisami środowiskowymi. Doda!, że ma nadzieję, że 8 osób nie zatrzyma takiej 

inwestycji. 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pan Leszek Kowalewski odpowiedział, 

że rozmawiał z Panem Lukaszukiem zastępcą Dyrektora Królikowskiego w Zarządzie Dróg 

Wojewódzkich. Doda!, że Pan Lukaszewicz poinfom10wal go, że szykują 

tak jak jest w przebiegu i projekcie oraz, że we wrześniu trafi to do Wojewody. Wspomniał, 

ze Pan Króliowski, Pan Łukaszewicz oraz Pani z Ministerstwa będą na naszym konwencie 

i będzie możliwość porozmawiania w cztery oczy. 
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Członek Zarządu Pan Bogdan Michnicz dodał, że jeżeli dana droga zostanie zrobiona 

to wszyscy będziemy się cieszyć. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek odpowiedział, że tak jest. 

Członek Zarządu Pan Bogdan Michnicz zapytał kiedy ma ruszyć dana inwestycja? 

Starosta Pan Andrzej Ciołek odpowiedział, że 2019 lub 2020. 

Członek Zarządu Pani Marzanna Wardziejewska poinfonnowala, ze man1y dwie dobre drogi 

wyjazdowe na Kowale Oleckie i Węgorzewo. Dodała, ze brakuje tylko drogi wyjazdowej 

na granicę w kierunku Dubeninek. Wspomniała, ze my jako Członkowie Zarządu powinniśmy 

cieszyć się, że istnieje możliwość zrobienia danej drogi. 

Ad. 8b 

Główny Specjalista ds. Edukacji Pani Iwona Zegarowicz przedstawiła projekt uchwały Rady 

Powiatu w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli 

prowadzących kształcenie w formie zaocznej, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych, 

pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych 

oraz zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym w szkołach 

prowadzonych przez powiat gołdapski / uchll'ala Rady Powiatu li' zalqczeniu - zal. nr 12 do prot okolu/. 

Referująca poinformowała, że zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 roku 

o finansowaniu zadań oświatowych proponuję się przyjęcie uchwały. Dodała, że zmiany 

wchodzą od 1 wTześnia 2018 roku. W związku ze zmianami w Karcie Nauczyciela 

wprowadzonymi ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, należy uregulować stan prawny 

aktów organu prowadzącego: w kwestii tygodniowego wymiaru pracy specjalistów, którzy 

mogą mieć wymiar nie wyższy niż 22 godz., w kwestii określania godzin nauczycieli 

bibliotek pedagogicznych, gdyż ten zapis pojawia się w KN oraz form rozliczania nauczycieli 

szkól zaocznych. Nie ma już konieczności regulowania przez organ prowadzący pensum 

łączonego, gdyż zapisy te wprowadzono do aktu wyższego, czyli KN. 

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

Członek Zarządu Pani Mm·zanna Wardziejewska poinformowała, że Pani Iwona Zegarowicz 

tak ładnie relacjonuje, że wszystko jest jasne. 
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Starosta Pan Andrzej Ciołek dodał, że może to dlatego , że w przeszłości była nauczycielem. 

Członek Zarządu Pani Marzanna Wardziejewska dodała, że nie każdy nauczyciel tak potrafi. 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadzi! głosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął uchwalę Rady Powiatu w sprawie określenia 

tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie 

w formie zaocznej, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych, pedagogów, psychologów, 

logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz zaliczania 

do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym w szkołach 

prowadzonych przez powiat gołdapski. 

Ad. 8c 

Główny Specjalista ds. Edukacji Pani Iwona Zegarowicz przedstawiła projekt uchwały Rady 

Powiatu w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 

przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz 

niektórych innych składników wynagrodzenia / uchwala Rady Powiatu w zalqczeniu - zal. nr I 3 

do pratokolu/. 

Referująca poinformowała, że zmienia się tabela w załączniku do uchwały z dnia 29 grudnia 

2011 roku. Dodała, ze została zmieniona miesięczna wysokość dodatku funkcyjnego 

dla Dyrektorów naszych Szkól. Dodatki funkcyjne zostały rozszerzone o 5% przodu i 10% 

z tylu. Zmiana podyktowana jest tym, że zmieniły się warunki wynagradzania nauczycieli 

pełniących kierunki kierownicze, którzy nie mogą sobie dorobić. W związku, z tym została 

wprowadzona propozycja aby zwiększyć wachlarz przyznawania dodatku funkcyjnego 

i motywującego dla nauczycieli z kadry kierowniczej. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionej uchwały Rady Powiatu? 

Starosta Pan Andrzej Ciołek poinfonnował, że taka jest propozycja, która została dokładnie 

omówiona z fachowcem w dziedzinie Oświaty Panią Marzanną Wardziejewską. Dodał, 

że regulacje będzie stosował według zasług, pracy i aktywności dyrektorów. 
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Członek Zarządu Pani Marzanna Wardziejewska pochwaliła, że wchodzi to z dniem 

I września 2018 roku oraz podziękowała Pani Iwonie Zegarowi cz za przygotowanie 

tego na czas. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek dodał, że profesjonalnie jak zwykle. 

Więcej pytm1 nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadzi! glosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął uchwalę Rady Powiatu w sprawie ustalenia 

regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania 

nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego za warunki pracy 

oraz niektórych innych składników wynagrodzenia. 

Ad. 8d 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu 

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na Jata 2018-2033 

/uchwala Rady Powiatu 11' załączeniu - zal. nr I 4 do prof okolu!. 

Referująca poinfmmowa!a, że w wieloletniej prognozie finansowej urealnia się wartość 

dochodów w tym z tytułu dotacji i środków planowanych w rmnach dochodów bieżących 

oraz majątkowych. Urealnia się kwotę wydatków, deficyt i przychody zgodnie z uchwalą 

w sprawie zmian budżetu w 2018 r. Urealnia się kwotę wydatków na realizację projektów 

realizowanych przy współfinansowaniu środków UE oraz dokomtje się urealnienia wykazu 

przedsięwzięć poprzez wprowadzenie projektów pod tytułem: a) ,,Kwalifikacje drogą 

do sukcesu", w ramach Progranm Regionalnego Program Operacyjny Województwa 

Warmi11sko-Mazurskiego na Jata 2014-2020, Priorytet: Kadry dla gospodarki, Działanie: 

Rozwój kształcenia szkolenia zawodowego. Ogólna wm·tość projektu wynosi 

I 912 907,69 z! w tym: środki z budżetu UE 1 625 971,53 z!, środki 

BP - 95 645,39 zł oraz obowiązkowy finansowy wkład własny Powiatu 191 290,77 zł. 

Realizacja w poszczególnych Jatach 2018 - 2020. b) "M jak matma" w rmnach Progrmnu 

Regionalnego Progrmn Operacyjny Województwa Wmmi11sko-Mazurskiego na Jata 

2014-2020, Priorytet: Kadry dla gospodarki, Działanie: Podniesienie jakości oferty 

edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Ogólna wartość 
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projektu wynosi 258 857,68 zł w tym: środki z budżetu UE 220 029,02 zl, środki 

BP - 25 885,77 zł oraz obowiązkowy finansowy wkład własny Powiatu 12 942,89 zł. 

Realizacja w poszczególnych latach 2018 - 2020. Wieloletnia prognoza finansowa 

odzwierciedla aktualny stan budżetu powiatu po dokonanych zmianach: Plan dochodów 

zwiększa się o kwotę 202 416,87 zł i po zmianach wynosi 46 233 634,32 zł. Plan wydatków 

zwiększa się o kwotę 202 416,87 zł i po zmianach wynosi 51636095,50 zł. Deficyt budżetu 

powiatu nie ulega zmianie i wynosi 5 402 461,18 zł. Przychody budżetu nie ulegają zmianie 

i wynoszą 6 452 461, 18 zł. Rozchody nie ulegają zmianie i wynoszą I 050 000,00 zl. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionej uchwały Rady Powiatu? 

Pytm1 nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadzi! glosowm1ie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął uchwalę Rady Powiatu w sprawie zmian 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2018-2033. 

Ad. 8e 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu 

W sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2018 I uchwala Rady Powiatu w zalqcceniu - cal. nr 15 

do protokołu/. 

Referująca poinformowała, że dochody w Starostwie Powiatowym w Gołdapi kształtują 

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

finansowego dochodów o kwotę 83 826,00 zł w związku z uzyskaną pomocą finm1sową 

dla Powiatu Gołdapskiego na realizację inwestycji pn.: ,,Przebudowa drogi nr 4804N ul. 

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

- etap II". Jednocześnie ulega zmianie nazwa zadania inwestycyjnego zgodnie z podjętą 

uchwalą Rady Gminy Banie Mazurskie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Gołdapskiemu na realizację inwestycji pn: ,,Przebudowa poprzez podwójne powierzchniowe 

utrwalenie drogi powiatowej nr 1764 N Banie Mazurskie - Rogale o długości ok. 6,6 Ian" 

na : ,,Przebudowa poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 1764 N 

Banie Mazurskie - Rogale o długości ok. 6,6 km oraz drogi powiatowej nr 1815 N Rapa -

Żabi.n - Widgiry na odcinku ok. I Ja.n.". W rozdziale 63003 „Zadania w zakresie 

upowszechniania turystyki" dokonuje się zwiększenia plmm finansowego dochodów o kwotę 
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34 214,00 zł w związku z uzyskaną pomocą finansową dla Powiatu Gołdapskiego na wypłatę 

odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy prawa przez Powiat w związku z realizacją 

projektu pn.: ,,Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko

mazurskie". W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożmnej" 

dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę 25 059,00 zł w związku 

z decyzją Wojewody Wmn1ińsko-Mazurskiego Nr FK 236/2018 z dnia 13 sierpnia 2018 r. 

Środki zostały przyznane na wypłaty rekompensat za przedłużony czas służby 

dl funkcjonariuszy Komend Powiatowych Państwowych Straży Pożarnej. W rozdziale 85504 

„Wspieranie rodziny" dokonuję się zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę 

JO 075,00 zł w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nt FK 235/2018 

z dnia 13 sierpnia 2018 roku. Środki przeznaczone są na realizację rządowego programu 

„Dobry stm·t''. W Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi: W rozdziale 80120 „Licea 

ogólnokształcące" dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę 2 944,90 

z!. Środki te pochodzą z refundacji kosztów wynagrodzenia pracownika zatrudnionego 

w ramach prac interwencyjnych na stm1owisku woźny - konserwator oraz z nadpłaty 

za energię elektryczną. W Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi: 

W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze" oraz w rozdziale 85417 

„Szkolne schroniska młodzieżowe" dokonuje się zwiększenia planu fina11sowego dochodów 

o kwotę 7 332,57 zł w związku z pozyskaniem dochodów z tytułu sprzedaży złomu 

oraz otrzymania od ubezpieczyciela środków na pokrycie kosztów związm1ych z zaistniałą 

szkodą (zalanie pomieszczeń w piwnicy) . W Zespole Szkól Zawodowych w Gołdapi: 

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność" dokonuje się zmniejszenia planu finansowego 

dochodów o kwotę 687,60 zł w związku z urealnieniem dochodów dotyczących projektu 

„M jal, matma". W Zarządzie Dróg Powiatowych w Gołdapi: W rozdziale 60014 

„Drogi publiczne powiatowe" dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów 

o kwotę 39 653,00 zł w związku ze zwrntem nadpłaty od dostawcy oraz w związku 

ze wzrostem z tytułu większej niż planowana sprzedaży dreW11a z pasów dróg powiatowych 

i sprzedaży kostki brukowej pochodzącej z rozbiórki chodników. Plm1 dochodów budżetu 

powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 202 416,87 zł. Wydatki w _Starostwie Powiatowym 

w Gołdapi:_ W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe" dokonuje się zmniejszenia 

planu finar1sowego wydatków o kwotę 2 215,94 zł . Środki są przesunięte do planu 

finansowego ZDP w Gołdapi w związku ze zwiększoną potrzebą wykonania remontów 

cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych. W rozdziale 75818 „Rezerwy 

ogólne i celowe, zgodnie z postm10wienim11i Zarządu Powiatu, rozwiązuje się rezerwę celową 
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przeznaczoną na wydatki oświatowe uchwaloną w wysokości 101 830,00 zł i dokonuje 

się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w części dotyczącej kwoty 

37 380,00 zł z przeznaczemem na zwiększenie planów finansowych w jednostkach 

oświatowych na wypłaty odpraw. Rezerwa celowa przeznaczona na wydatki oświatowe 

ulega zmniejszeniu i po zmianach wynosi 64 450,00 zł zaś rezerwa na zarządzanie kryzysowe 

pozostaje bez zmian i wynosi 58 000,00 zł. Łącznie rezerwa celowa po zmianach wynosi 

122 450,00 zł. Rezerwa ogólna wynosi 0,00 zł. W rozdziale 85218 „Powiatowe centra 

pomocy rodzinie" dokonuję się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 

5 074,74 zł w celu zabezpieczenia środków w Starostwie Powiatowym w Gołdapi związanego 

z dotacją przeznaczoną na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego. W rozdziale 85311 

„Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych" dokonuje się zwiększenia 

planu finansowego wydatków o kwotę 3 333,30 zł. Przyjęcie zmian w budżecie umożliwi 

dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej zgodnie z rozporządzeniem 

Rady Ministrów w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom 

wojewódzkim i powiatowym. Zgodnie z ustawą o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych 

WTZ jest finansowany w 90 % ze środków PFRON i w 10% ze środków samorządowych. 

W Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi: W rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące" 

dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 2 944,90 zł. Środki 

te pochodzą z refondacji kosztów wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ran1ach prac 

interwencyjnych na stanowisku woźny - konserwator oraz z nadpłaty za energię elektryczną. 

Pozyskane środki zostały przeznaczone bieżącą działalność jednostki. W Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi: W rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy 

rodzinie" dokonuję się z1m1iejszenia planu finansowego wydatków jednostki o kwotę 

5 075,00 zł ._ W rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny" dokomtję się zwiększenia planu 

finansowego wydatków o kwotę 10 075,00 zł w związku z decyzją Wojewody Warmińsko 

-Mazurskiego nt FK 235/2018 z dnia 13 sierpnia 2018 roku. Środki przeznaczone 

są na realizację rządowego programu „Dobry start''. W Zespole Szkól Zawodowych 

w Gołdapi: W dziale 801 „Oświata i wychowanie" dokonuję się zwiększenia planu 

finansowego wydatków o kwotę per saldo 16 318,30 zł w związku z koniecznością wypłaty 

odprawy oraz dostosowaniem wydatków w ramach projektu „M jak matma" finansowanego 

w ramach środków UE. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków między paragrafami 

w ramach posiadanego planu. W Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych 

w Gołdapi: W rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne" dokonuje się zwiększenia 

planu finansowego wydatków o kwotę 17 108,00 zl na wypłatę odprawy emerytalnej 
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pracownikowi w związku z jego przejściem na emeryturę po ustaniu stosunku pracy. 

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność" dokonuje się przesunięcia środków między 

paragrafami w ramach posiadanego planu o kwotę 171 600,00 zł. W rozdziale 85403 

„Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze" oraz w rozdziale 85417 „Szkolne schroniska 

młodzieżowe" dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 7 332,57 zł 

w celu konserwacji i naprawy pomieszczeń ZPE-W oraz zakup obuwia profilaktycznego 

pracownikom i zakup materiałów potrzebnych do remontu pomieszczeń. W Powiatowym 

Urzędzie Pracy w Gołdapi: W rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy" dokonuję 

się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę per saldo 52 700,00 zł zgodnie 

z decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Środki zostały przyznane 

na finansowanie w 2018 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne 

pracowników PUP w Gołdapi. Dokonano również przesunięcia środków w ramach 

posiadanego planu co umożliwi właściwą realizację wydatków. W Komendzie Powiatowej 

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

Pm\stwowej Straży Pożarnej" dokonuje się przesunięcia środków między paragrafan1i 

w ramach posiadanego planu o kwotę 2 901,00 zł w celu pokiycia kosztów wynagrodzenia 

z tytułu umowy zlecenia oraz badm\ profilaktycznych strażaków. Również dokonuje 

się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 25 059,00 zł w związku z decyzją 

Wojewody Wam1ińsko-Mazurskiego Nr FK 236/2018 z dnia 13 sierpnia 2018 r. Środki 

zostały przyznane na wypłaty rekompensat za przedłużony czas służby dl funkcjonariuszy 

Komend Powiatowych Państwowych Straży Pożmnej. W Zarządzie Dróg Powiatowych 

w Gołdapi: W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe" dokonuje się przesunięcia 

środków między paragrafami w ramach posiadanego planu o kwotę 1 020,00 zł 

w celu pokrycia wydatków badm't profilaktycznych pracowników, opiaty zmiennej za usługi 

wodne oraz na pohycie wydatków komorniczych w związku ze ściągnięciem należności 

od dłużnika na podstawie tytułu wykonawczego. Dokonuje się również zwiększenia plmm 

finansowego wydatków o kwotę 107 142,00 zł w związku ze zwiększoną potrzebą wykonania 

remontów cząstkowych nawierzclmi bitumicznych dróg powiatowych. Wartość dodatkowej 

usługi oszacowano na kwotę 44 772,00 zł zaś niezbędnych materiałów 62 370,00 (emulsja 

- 24 tony, g1ysy - 260 ton) Częściowo źródło sfinansowania wydatków pochodzi 

ze zwiększenia dochodów budżetowych wypracowanych przez ZDP. Jednocześnie ulega 

zmianie nazwa zadm1ia inwestycyjnego zgodnie z podjętą uchwalą Rady Gminy Bm1ie 

Mazurskie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gołdapskiemu na realizację 

inwestycji pn: ,,Przebudowa poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej 

26 



nr 1764 N Banie Mazurskie - Rogale o długości ok. 6,6 km" na : ,,Przebudowa poprzez 

podwójne powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 1764 N Banie Mazurskie - Rogale 

o długości ok. 6,6 Ian oraz drogi powiatowej nr 1815 N Rapa - Żabin - Widgiry na odcinku 

ok. I km." Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 202 416,87 zł . 

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 202 416,87 zł i po zmianach wynosi 46 233 634,32 zł. 

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 202 416,87 zł i po zmianach wynosi 51636095,50 z!. 

Deficyt budżetu powiatu nie ulega zmianie i wynosi 5 402 461, 18 zł. Przychody budżetu 

nie ulegają zmianie i wynoszą 6 452 461,18 zł. Rozchody nie ulegają zmianie i wynoszą 

I 050 000,00 zł. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionej uchwały Rady Powiatu? 

Pytrn1 nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowrn1ie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął uchwalę Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu 

powiatu w roku 2018. 

Starosta Prn1 Andrzej Ciołek poinfonnowal, że Pani od ścieżki rowerowej me zgodziła 

się z sumą odszkodowania pod grunt na ścieżkę rowerową i znowu się odwołała. 

Ad.9 

Starosta Pan Andrzej Ciołek poinformował, że na drogach Sta11czyki Maciejowięta, 

Maciejowięta - Bałupiany, Niedrzwica, Banie Mazurskie - Ziemiany - Rogale zostały 

już zrealizowane podwójne utrwalenia. Dodał, że otrzymaliśmy jeszcze bonus na utrwalenie 

I km drogi Juchnajcie - Skocze. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek poinfonnował, że na szpital potrzebne jest 3 500 000.00 zł 

wkładu własnego aby projekt zakończyć. Dodał, że był w szpitalu, w którym widać, że prace 

postępują. Obecnie wymieniono już hydraulikę teraz trwają prace związane z elektryką. 

Ocieplenie zostało wykonrn1e, zostały jeszcze do wymiany okna oraz dach na budynku 

administracyjnym. Wspomniał, że wojewoda zapowiedział się z kontrolą. Kontrolowrn1e będą 

łóżka na które mamy dofinansowrn1ie. 
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Starosta Pan Andrzej Ciołek poinfom1owal, że o ścieżkach rowerowych porozmawia z Panią 

Wicemarszałek, z którą umówiony jest w Olsztynie. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek poinformował, że zbliża się koniec kadencji i w związku 

z tym przewidziana jest prezentacja podsumowująca. Doda!, że ostatnia sesja odbędzie 

się pod koniec października. 

Ad.10 

Wolnych wniosków nie zgłoszono. 

Ad.11 

Przewodniczący Zarządu podziękował Członkom Zarządu za pracę. Zamkną! CXXVI (126) 

posiedzenie Zarządu Powiatu. 

Na tym protokół zak011Czono. 

Protokół składa się z 28 stron kolejno ponumerowanych. 

Czloukowie Zarządu: ~ 

1. Grazyna Barbara Senda .... ·.· ... . . --:-. . JjJ;;,J,: :~·· 
2. MarzannaMariamm Wardz1eJe\ ka ... 

1
.,::rr~i-··· 

3. Anddrzej J~łO~iński ........ \t .... : ................. . 
4. Bog ~ M,rnc, ........... '/ ....................... . 

Protokołowała: Monika Bruszewska 22.08.2018 r@ 

Staro~oldapski 
/ e,;tfl /''"j CfoM 
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