
Protokół z obrad CXXVIJJ (128) posiedzenia 

Zarządu Powiatu w Gołdapi 

z d11i11 07 września 2018 roku 

godz. 08°11 - 0832 

Ad. l 

Starosta stwierdzi! quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji 

- 3 członków zarządu /lista obecności w :calączeniu - zal. nr 1 do protokołu/, otworzył CXXVIII (128) 

posiedzenie Zarządu Powiatu /por:cqdek 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. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek przedstawił nowego Dyrektora Zespołu Szkól Zawodowych 

w Gołdapi Pana Piotra Bartoszuka. 

Dyrektor Zespołu Szkól Zawodowych w Gołdapi Pan Piotr Bartoszuk poinformował, 

że w danej szkole pracuje 14 lat i dlatego postanowi! zgłosić się na kandydata na stanowisko 

Dyrektora. Dodał, że pochodzi stad i jest nauczycielem historii oraz wiedzy o społeczeństwie. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek zapytał Zarząd Powiatu czy mają pytania do Dyrektora Zespołu 

Szkól Zawodowych Pana Piotra Bartoszuka? Dodał, że na początku roku szkolnego 

przedstawił nowego Dyrektora dla Rady pedagogicznej oraz uczniom Zespołu Szkól 

Zawodowych w Gołdapi. Wspomniał również, że czekają go dwa bardzo trudne lata związane 

z końcówką niżu demograficznego. 

Członek Zarządu Pani Marzarma Wardziejewska dodała, że ma nadzieję, że będzie pięknie 

tak jak Pan Piotr Bartoszuk mówił na konkursie gdy stara! się o stanowisko Dyrektora 

Zespołu Szkól Zawodowych w Gołdapi. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek dodał również że Pan Piotr Bartoszuk lubi to co robi, a wskazują 

na to lata spędzone w szkole. Widać, że szkoła ma szansę dalszego rozwoju, ponieważ 



jest na dobrym kursie. Trzeba tylko dalszego kontynuowania aby zgromadzony potencja! 

i rozpęd utrzymać. 

Ad. 2a 

Główny Specjalista ds. Edukacji Pani Iwona Zegarowicz przedstawiła uchwalę Zarządu 

Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o świadczenie usług Ogólnopolskiej 

Sieci Edukacyjnej /uchwal Zarządu Powiatu w calqcceniu -w/. nr 3 do protokołu!. 

Referująca poinfom10wala, że zgodnie z Ustawą o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, którą 

uchwali! Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 27 października 2017 r. szkoły otrzymały 

możliwość bezpłatnego dostępu do szerokopasmowego Internetu oraz usług bezpieczeństwa 

teleinfom1atycznego. Rolę Operatora OSE powierzono Państwowemu Instytutowi 

Badawczemu NASK, mającemu wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań 

telekomunikacyjnych. Operator OSE zapewni Szkole świadczenie usługi dostępu 

do szerokopasmowego Internetu o symetrycznej przepustowości I 00 Mb/s, usług 

bezpieczeństwa teleinfonnatycznego, obejmujących ochronę przed szkodliwym 

oprogramowaniem, monitorowanie zagrożeń i bezpieczeństwa sieciowego, w tym wsparcie 

Szkoły w podejmowaniu działań zabezpieczających uczniów przed dostępem do treści, które 

mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju oraz usług ułatwiających 

użytkownikom OSE dostęp do technologii cyfrowych. Usługi te będą świadczone 

nieodpłatnie. Zgodnie z Ustawą o OSE zawarcie „ Umowy o świadczenie publicznie 

dostępnych usług telekomunikacyjnych w ogólnopolskiej sieci edukacyjnej' wymaga zgody 

wydanej przez Organ Prowadzący Szkolę na złożenie wniosku o świadczenie usług 

Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej przez dyrektora Liceum Ogólnoksztalcącego im. Jana 

Pawia II w Gołdapi. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionej uchwały Zarządu Powiatu. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek zapyta! Głównego Specjalistę ds. Edukacji Panią Iwonę 

Zegarowicz ile będzie to kosztowało? 

Główny Specjalista ds. Edukacji Pani Iwona Zegarowicz odpowiedziała, że wszystko 

jest za danno. 
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Członek Zarządu Pani Marzanna Wardziejewska zapytała Głównego Specjalistę ds. Edukacji 

Panią Iwonę Zegarowicz czy przedszkola nie ma na mapie? 

Główny Specjalista ds. Edukacji Pani Iwona Zegarowicz odpowiedziała, że kilka lat temu 

2011 - 2012 roku było polecenie aby się podłączać. Polecenie Ministra Cyfryzacji w systemie 

cyfryzacji oświatowej dotyczyło aby wypełnić ankietę i wyrazić wolę przyłączenia. Jeżeli 

tego nie zrobiliście to waszej szkoły nie ma na liście. Dodała, że można spróbować zgłosić 

szkolę na stronie internetowej. Wspomniała, że na razie jest Szkoła w Lisach, Dubeninkach 

oraz kilka w Gołdapi. 

Więcej pytai1 nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadzi! glosowai1ie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwalę Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia 

zgody na złożenie wniosku o świadczenie usług Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. 

Ad.2b 

Główny Specjalista ds. Edukacji Pani Iwona Zegarowicz przedstawiła uchwalę Zarządu 

Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o świadczenie usług Ogólnopolskiej 

Sieci Edukacyjnej /uchwal Zarządu Powiatu w ::aląc::eniu - zal. nr 4 do protokołu/. 

Referująca poinformowała, że zgodnie z Ustawą o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, którą 

uchwali! Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 27 października 2017 r. szkoły otrzymały 

możliwość bezpłatnego dostępu do szerokopasmowego Internetu oraz usług bezpiecze11stwa 

teleinformatycznego. Rolę Operatora OSE powJerzono Państwowemu Instytutowi 

Badawczemu NASK, mającemu wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu rozwiąza11 

telekomunikacyjnych. Operator OSE zapewm Szkole świadczenie usługi dostępu 

do szerokopasmowego Internetu o symetrycznej przepustowości I 00 Mb/s, usług 

bezpieczeństwa teleinformatycznego, obejmujących ochronę przed szkodliwym 

oprogran1owai1iem, monitorowanie zagrożeń i bezpieczeństwa sieciowego, w tym wsparcie 

Szkoły w podejmowaniu dziala11 zabezpieczających uczniów przed dostępem do treści, które 

mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju oraz usług ułatwiających 

użytkownikom OSE dostęp do technologii cyfrowych. Usługi te będą świadczone 

nieodpłatnie. Zgodnie z Ustawą o OSE zawarcie „ Umowy o świadczenie publicznie 

dostępnych usług telekomunikacyjnych w ogólnopolskiej sieci edukacyjnej' wymaga zgody 
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wydanej przez Organ Prowadzący Szkolę na złożenie wniosku o świadczenie usług 

Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej przez dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno

Wychowawczych w Gołdapi. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionej uchwały Zarządu Powiatu. 

Pyta11 nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził glosowanie. 

Zarząd Powiatu ,jednogłośnie podjął uchwalę Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia 

zgody na złożenie wniosku o świadczenie nslng Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. 

Ad. 2c 

Główny Specjalista ds. Edukacji Pani Iwona Zegarowicz przedstawiła uchwalę Zarządu 

Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o świadczenie usług Ogólnopolskiej 

Sieci Edukacyjnej /uchwal Zarządu Pawia/u w zalqczeniu - zal. nr 5 do protokołu!. 

Referująca poinformowała, że zgodnie z Ustawą o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, którą 

uchwali! Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 27 października 2017 r. szkoły otrzymały 

możliwość bezpłatnego dostępu do szerokopasmowego Internetu oraz usług bezpiecze11stwa 

teleinformatycznego. Rolę Operatora OSE powierzono Pa11stwowemu Instytutowi 

Badawczemu NASK, mającemu wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu rozwiąza11 

telekomunikacyjnych. Operator OSE zapewm Szkole świadczenie usługi dostępu 

do szerokopasmowego Internetu o symetrycznej przepustowości 100 Mb/s, usług 

bezpiecze11stwa teleinformatycznego, obejmujących ochronę przed szkodliwym 

oprogramowaniem, monitorowanie zagroże11 i bezpiecze11stwa sieciowego, w tym wsparcie 

Szkoły w podejmowaniu działa11 zabezpieczających uczniów przed dostępem do treści, które 

mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju oraz usług ułatwiających 

użytkownikom OSE dostęp do teclmologii cyfrowych. Usługi te będą świadczone 

nieodpłatnie. Zgodnie z Ustawą o OSE zawarcie „ Umowy o świadczenie publicznie 

dostępnych usług telekomunikacyjnych w ogólnopolskiej sieci edukacyjnej' wymaga zgody 

wydanej przez Organ Prowadzący Szkolę na złożenie wniosku o świadczenie usług 

Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej przez dyrektora Zespołu Szkól Zawodowych w Gołdapi. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionej uchwały Zarządu Powiatu. 
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Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadzi! glosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwalę Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia 

zgody na złożenie wniosku o świadczenie usług Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. 

Ad. 2d 

W zastępstwie Naczelnika Wydziału Geodezji i Nieruchomości uchwalę Zarządu Powiatu 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 

nieruchomości oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 1464/2, 1463/5 o ogólnej 

powierzchni O, 1717 ha, zapisanej w Księdze Wieczystej Nr OLI C/0003863/9, położonej 

w mieście Gołdap przy ul. 11-go Listopada 1 przedstawiła podinspektor Wydziału Geodezji 

i Nieruchomości Karolina Józefowicz /uchwala Zarcqdu Powiatu w calqcceniu -wf. nr 6 do protokołu/. 

Referująca poinformowała, że sprzedaż zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerami 

ewidencyjnymi działek: 1464/2, 1463/5 o ogólnej powierzchni O, 1717 ha, pozwoli pozyskać 

środki finansowe do budżetu Powiatu. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionej uchwały Zarządu Powiatu. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek poprosi! aby referująca przybliżyła co to jest za działka. 

Podinspektor Wydziału Geodezji i Nieruchomości Karolina Józefowicz poinformowała, 

że jest to działka wraz z budynkiem po byłej siedzibie Policji. 

Członek Zarządu Pan Bogdan Michnicz zapytał o wycenę danej działki? 

Podinspektor Wydziału Geodezji i Nieruchomości Karolina Józefowicz odpowiedziała, 

że działka wraz z budynkiem została wyceniona na 500 000.00 zl. 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził glosowanie. 
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Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwalę Zarządu Powiatu w sprawie przeznaczenia 

do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości oznaczonej 

numerami ewidencyjnymi działek 1464/2, 1463/5 o ogólnej powierzchni 0,1717 ha, 

zapisanej w Księdze Wieczystej Nr OLlC/0003863/9, położonej w mieście Gołdap 

przy ul. 11-go Listopada 1 

Ad. 2e 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła uchwalę Zarządu Powiatu 

w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2019 r. 

i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2034 luchll'a! Zarządu Pawia/u 

w załączeniu - zal. nr 7 do protokołu/. 

Refernjąca poinformowała, że zgodnie z art. art. 230 i 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 

roku o finansach publicznych ( t.j. z 2017 r., poz. 2077 ze zm. ) oraz § I i 2 Uchwały 

Nr XLIV /209/1 O Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 26 sierpnia 20 I O r. w sprawie określenia 

trybu prac nad projektem uchwały budżetowej inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu 

wieloletniej prognozy finansowej i projektu uchwały budżetowej należy do zarządu. 

W celu opracowania projektu uchwal w w/w sprawach, Zarząd Powiatu jest obowiązany 

wydać niezbędne wytyczne do opracowania materiałów planistycznych do projektów uchwal 

określając ich fonnę, wzory dokumentów oraz datę złożenia. Dodała, że wytyczne Zarządu 

Powiatu w Gołdapi do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały 

budżetowej na 2019 r. to: Zasady konstrukcji projektu budżetu Powiatu Gołdapskiego 

na 2019 rok; Wnioski Radnych i Komisji stałych Rady w sprawie wprowadzenia do budżetu 

zadań własnych powiatu - do 30 września 2018 r; Dyrektorzy jednostek organizacyjnych 

powiatu oraz powiatowych służb, inspekcji i straży, a także naczelnicy wydziałów i osoby 

zajmujące samodzielne stanowiska w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, przedkładają 

zbiorcze projekty planów finansowych dochodów i wydatków budżetu powiatu 

w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf - do I października 2018 r. Skarbnik Powiatu 

przygotowuje i przedkłada zbiorczy projekt budżetu powiatu wraz ze stosownym projektem 

uchwały w sprawie projektu budżetu powiatu na rok 2019 pod obrady Zarządu Powiatu 

- do 12 listopada 2018 r. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia projektu budżetu na 2019 r. 

i przesłanie do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania 

oraz przedłożenie Radzie Powiatu w Gołdapi - do 15 listopada 2018 r. Dochody będą 

ustalane zgodnie z infom1acją Ministra Finansów, decyzją Wojewody Wmmińsko 

Mazurskiego bądź na podstawie przewidzianego wykonania za 2018 rok. Natomiast jeżeli 
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chodzi o wydatki proponujemy aby w momencie sporządzania projektu budżetu 

bazą były wydatki przewidziane w roku 2018. ZaJdada się w planach finansowych Powiatu 

Gołdapskiego wzrost wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi do 5%. Wydatki 

na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń należy wyliczyć w oparciu o przewidywane 

zatrudnienie na koniec 2018 r., uwzględniając zmiany organizacyjne, przewidywane wypłaty 

nagród jubileuszowych, odprawy emerytalne itp. Z uwagi na konieczność odpowiedniego 

zbilansowania dochodów i wydatków zakłada się możliwość wprowadzenia zmian 

w przedłożonych propozycjach wydziałów Starostwa Powiatowego jednostek 

organizacyjnych w tym brak możliwości zwiększenia wynagrodzeń. przewidywane 

zatrudnienie w 2018 r. zgodne z zatwierdzonymi arkuszan1i organizacyjnymi szkól i planarni 

pracy placówek. Wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych - zgodnie z Kartą 

Nauczyciela i Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wysokości 

minimalnych stawek wynagrodze{1; wynagrodzenia dla pracowników nie będących 

nauczycielami, zgodnie z ponadzaJdadowym układem zbiorowym pracy, przewidywanych 

nagród jubileuszowych; 0,8 % funduszu plac pracowników pedagogicznych należy naliczyć 

na nagrody z okazji Dnia Edukacji. Składki na Fundusz Pracy, Składki na ubezpieczenie 

społeczne, Odpis na ZFŚS zgodnie z rozporządzeniami lub ustawami. Wspomniała, że na rok 

2019 przewidziany jest deficyt budżetu powiatu. W związku z powyższym zasadne 

jest podjęcie przedmiotowej uchwały. 

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

Członek Zarządu Pani Marzanna Wardziejewska zapytała Skarbnika Powiatu Panią Bożenę 

Radzewicz czy podwyżka 5 % jest tyko dla pracowników obsługi? 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz odpowiedziała, że jeżeli budżet 

na to pozwoli podwyżka będzie dla wszystkich pracowników Starostwa Powiatowego 

oraz dla pracowników jednostek organizacyjnych. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek doda! aby zaznaczyć, że podwyżka będzie do 5%. Wspomniał, 

że musimy zrobić wszystko aby podwyżka wynagrodzeń była, gdyż już jest duży problem 

z fachowcami. 
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Członek Zarządu Pani Marzanna Wardziejewska dodała, że największą motywacją jest płaca 

aby utrzymać pracownika. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek potwierdzi!, że tak oraz dodał, że załoga Starostwa Powiatowego 

w Gołdapi jest bardzo dobra i jest warta tego aby o nich zawalczyć. 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadzi! glosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwalę Zarządu Powiatu w sprawie wytycznych 

do opracowania projektu budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2019 r. i projektu 

Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2034 

Ad.3 

Starosta Pan Andrzej Ciołek poinfom1ował, że jest problem z grupą sportową uprawiająca 

tenis stołowy. Dodał, że treningi odbywały się na Sali gimnastycznej w Liceum 

Ogólnokształcącym w Gołdapi. Wspomniał, że UKS rozłączy! się i trzeba im znaleźć nowe 

lokum, w którym mogłyby odbywać się treningi. 

Członek Zarządu Pani Marzanna Wardziejewska zapytała Starostę Andrzeja Ciołka 

kto opiekuję się sekcją? 

Starosta Pan Andrzej Ciołek odpowiedział, że Pan Różycki i Pan Chilicki. Dodał, 

że po pewnych zgrzytach rozdzielili się z Panem Jejerem, który pozyskiwał środki. 

Członek Zarządu Pani Marzanna Wardziejewska zapytała Starostę Andrzeja Ciołka w jakim 

wieku są dzieci z UKS? 

Starosta Pan Andrzej Ciołek odpowiedział, że są to dzieci ze szkól podstawowych. Starosta 

dodał, że jest za rozwojem sportu i chce im jak najbardziej pomóc. Dodał, że będzie można 

im zaproponować salę gimnastyczną w szkole w Garbowie lub świetlicę w Kozakach. 

Wspomniał, że chłopcy zajmują wysokie miejsca w województwie i w kraju. Jeden uczestnik 

z dobrymi wynikan1i został prze111es10ny do Lidzbarka Warmińskiego. 
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Starosta Pan Andrzej Ciołek poinformował, że odbył nieoficjalne spotkanie z Dyrektorem 

Królikowskim na, którym dowiedział się, że mieszkańcy nadal walczą aby przebieg drogi 

nr 651 był inny. Nie oficjalnie dowiedziałem się, że droga będzie robiona od ronda na ulicy 

Suwalskiej do granicy województwa. Wspomniał, że ruch może wtedy przechodzić przez 

środek miasta. Wspomniał również o dofinansowaniu na drogi czyli te 500 OOO 000.00 zł. 

Dodał, że jest dnże światełko w tunelu, że powiaty mniej zasobne będą korzystały 

z dofinansowania w skali 80% do 20%. 

Ad. 4 

Wolnych wniosków nie zgłoszono. 

Ad. 5 

Przewodniczący Zarządu podziękował Członkom Zarządu za pracę. Zamlmął CXXVIII (128) 

posiedzenie Zarządu Powiatu. 

Na tym protokół zakolzc:=0110. 

Protokół składa się= 9 stron kolejno ponumerowanych. 

Członkowie Zarządu: 

1. Grażyna Barbara Senda ............ 4~. :J.. ;-
2. Marza~a Mari~1~ Wardziejews~:~: .~.v.1/!l~9 ... . 
3. AndrzeJ Jan Osmsk1. ..... ~t· .. ..................... . 
4. Bogdan Miclmicz ........... r. ( -:-: ..................... . 

p 

Protokołowała: Monika Bruszewska 07.09.20181@ 

Staros)JfGoldapski 
/,tr;?v,''· 

Afufrzej Ciołek !// 
fi 
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