
Protokół z obrad CXXIX (129) posiedzenia 

Zarządu Powiatu w Goltlapi 

z dniu 19 września 2018 roku 

godz.083//- 1106 

Ad.1 

Starosta stwierdzi! quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji 

- 3 członków zarządu /lista obecności w załączeniu - zal. nr I do prot okolu/, otworzy! CXXIX (129) 

posiedzenie Zarządu Powiatu /porządek obrad w zalqczeniu- zal. nr 2 do pro/okolu/. 

Zapytał, czy Członkowie Zarządu mają uwagi bądź sprostowania do przedstawionego 

porządku obrad. 

Uwag do porządku nie zgłoszono. 

Ad.2 

Przewodniczący Zarządu poinfonnowa!, iż protokoły z CXXVI (126), CXXVII (127), 

CXXVIII (128) posiedzenia Zarządu Powiatu były wyłożone do wglądu oraz przesiane drogą 

elektroniczną. Zapytał czy Członkowie Zarządu mają uzupełnienia bądź sprostowania 

do protokołów. 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadzi! glosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokoły CXXVI (126), CXXVII (127), CXXVIII 

(128), posiedzenia Zarządu Powiatu. 

Ad.3 

Komendant Powiatowy Policji w Gołdapi Pan Sylwester Symonowicz przedstawi! info1mację 

dotyczącą przebiegu letniego sezonu turystycznego w 2018 w Powiecie Gołdapskim 

I prezenlacja multimedialna w załączeniu zal. nr 3 do protokołu/. 

Referujący przedstawi! prezentacje multimedialną, która znajduje s1ę w załączeniu 

do protokołu. 



Starosta Pan Andrzej Ciołek dodał, że bardzo go nie pokoi obecna sytuacja w Policji, która 

dotyczy przejścia funkcjonariuszy Policji do służby w Wojsku. Obecnie przeszło 

już 9 funkcjonariuszy, a za chwilę jeszcze 3 emerytów. Zrobi się z tego 18%. Starosta zapytał 

Komendanta Pana Sylwestra Symonowicz co planują robić z danym problemem? 

Komendant Powiatowy Policji w Gołdapi Pan Sylwester Symonowicz odpowiedział, 

że prognoza jest tragiczna. Wiemy , że funkcjonariusze Policji chodzą do jednostki 

wojskowej i pytają się czy jest możliwość przejścia do pełnienia służby w Wojsku. Doda!, 

że fonkcjonariusze Policji przenoszą się ze względu na większe uposażenie oraz świadczenie 

mieszkaniowe, które jest wypłacane z tytułu nie posiadania mieszkania służbowego. 

Sekretarz Powiatu Pani Anna Makowska dodała, że w chwili obecnej różnica w uposażeniu 

wynosi I 000.00zl, a za chwilę różnica będzie wynosiła 1600.00zl 

Komendant Powiatowy Policji w Gołdapi Pan Sylwester Symonowicz dodał, że organizują 

dni otwarte .Jednostki Policji. Zachęcamy tym wszystkich kandydatów do przyjścia i pełnienia 

służby w Policji. Wspomniał, że zainteresowanie jest małe, praktycznie zerowe. Pod koniec 

roku szkolnego odwiedzaliśmy szkoły średnie ale żadna młoda osoba do nas się nie zgłosiła. 

Mieliśmy chęć przyjścia do nas dwóch celników ale jeden nie uzyskał pozwolenia, a druga 

Pani nie miała pozwolenia na br011. Współpracujemy również z Powiatowym Urzędem Pracy, 

który wezwał 19 bezrobotnych na spotkanie związane z przedstawieniem oferty 

na pełnienie służby w Policji po kursie podstawowym. Niestety gdy się dowiedzieli 

ile uposażenia ma Policjant to nie byli zainteresowani. Od początku roku miałem tylko dwie 

chętne do pełnienia sh1żby w Policji. Dodał, ze jedna kandydatka miała tylko wykształcenie 

zawodowe, a druga odpadła na teście sprawnościowym gdyż zabra.Jdo jej 3 sekund. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek dodał, że sytuacja jest me optymistyczna. Wspomniał, 

ze stan bezpieczeństwa utrzymuje się na dobrym poziomie ale za chwilę może to się zmienić 

i będzie dość nie ciekawie. Starosta poprosił aby porozmawiać z Panem Zieli11skim o danej 

sprawie bo robi się nie fajnie. 

Sela-etarz Powiatu Pani Anna Makowska dodała, że oficerowie też odchodzą gdzie 

zainwestował Resort MSWiA. 
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Starosta Pan Andrzej Ciołek odpowiedział, że dokładnie bo ilość poniesionej siły i środków 

na wyksztalcenie policjanta czy funkcjonariusza Straży Granicznej w moim mniemaniu 

jest dużo wyższe niż wyksztalcenie żołnierza zawodowego. Dodał, że wojsko może się cieszy 

ale z jego punktu widzenia jest to bardzo negatywne i wpływa na kwestię bezpieczeństwa. 

Członek Zarządu Pani Marzanna Wardziejewska dodała, że Policja potrzebna jest nam 

na co dzień, a wojsko w wojnie, której nie przewidujemy. 

Członek Zarządu Pan Bogdan Michnicz doda!, że wojsko potrzebne jest może raz w życiu 

al bo ani razu. 

Komendant Powiatowy Policji w Gołdapi Pan Sylwester Symonowicz dodał, że to nie jest 

tylko nasz problem bo fonkcjonariusze Straży granicznej również się przenoszą. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek odpowiedział, że musi to zostać rozstrzygnięte na poziomie 

ministerialnym bo kwestia bezpieczeństwa jest zagrożona. 

Komendant Powiatowy Policji w Gołdapi Pan Sylwester Symonowicz dodał, 

że 2 października 2018 roku w Warszawie organizowany jest duży protest Policjantów, 

na który z Gołdapi jedzie 42 osoby. Wspomniał, że na Minister mówi, że na przestrzeni kilku 

lat podwyżka będzie wynosiła 800.00zl bo na tyle przewidziany jest budżet. Na dzień 

dzisiejszy nie widzimy żadnej fonny negocjacji ani ugięcia się w stronę Związków 

Zawodowych Policji. 

Komendant Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Gołdapi Pan Wojciech Szczepanik 

przedstawił informację dotyczącą przebiegu letniego sezonu turystycznego w 2018 

w Powiecie Gołdapskim./ prezentacja m11/timedialna w za/qczeniu zal. nr 4 do protoko/11/. 

Referujący przedstawił prezentacje multimedialną, która znajduje się w załączeniu 

do protokołu. 
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Pm1stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gołdapi Pani Halina Karpi11ska przedstawiła 

infornmcję dotyczącą przebiegu letniego sezonu turystycznego w 2018 w Powiecie 

Gołdapski In./ prezentacja multimedialna 1v załączeniu zal. nr 5 do protokołu/. 

Referująca przedstawiła prezentacje multimedialną, która znajduje się w załączeniu 

do protokołu. 

Wicestarosta Pani Grażyna Senda zapytała Panią Halinę Karpi11ską o wyniki bada11 wody 

z kąpielisk? 

Pa11stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gołdapi Pm1i Halina Karpii1ska odpowiedziała, 

że wyniki wody były dobre. Dodała, że administrator ma obowiązek kontrolować, badać 

i sprawdzać temperaturę wody oraz sporządzać notatki. 

Ad.4 

Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gołdapi Pani Bożena Chilicka 

przedstawiła infornmcję o funkcjonowaniu szkól i placówek oświatowych w roku szkolnym 

2017/2018 / prezentacja multimedialna w załączeniu zal. nr 6 do protokołu/. 

Refentjąca przedstawiła prezentacje multimedialną, która znajduje się w załączeniu 

do protokołu. 

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi Pan Grzegorz Klimaszewski przedstawi! 

informację o funkcjonowaniu szkól i placówek oświatowych w roku szkolnym 2017/2018 

I prezentacja multimedialna w zalqczeniu zal. nr 7 do protokołu/. 

Referujący przedstawił prezentacje multimedialną, która znajduje się w załączeniu 

do protokołu. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek dodał, że musimy przebić się z tą infornmcją do szkoły 

w Baniach Mazurskich. Musimy przekazać, że szkoły w Giżycku czy Węgorzewie 

nie są od nas wcale lepsze ponieważ zdawalność matur była w naszych szkołach lepsza. 

Starosta zapytał również czy prawdą jest, że absolwenci szkoły podstawowej i gimnazjwn 

nie będą mogli spotkać się w jednym profilu w szkole zawodowej? 

Główny specjalista ds. edukacji Pani Iwona Zegarowicz odpowiedział, że to jest prawda. 
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Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi Pan Grzegorz Klimaszewski dodał, 

że jest to prawda a wiąże się to z inna podstawą programową. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek dodał, że obawia się o nabór w tych profilach. Zależy czy nabór 

będzie pełny czy niepełny, a wiąże się to znowu z finansami. 

Dyrektor Zespołu Szkól Zawodowych Gołdapi Pan Piotr Bartoszuk przedstawił informację 

o fonkcjonowaniu szkól i placówek oświatowych w roku szkolnym 20 I 7 /20 I 8 / prezentacja 

multimedialna w załączeniu zal. nr 8 do protokołu/. 

Referujący przedstawi! prezentacje multimedialną, która znajdttje się w załączeniu 

do protokołu. 

Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi Pani Anna Kuskowska 

przedstawiła infornrncję o fonkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 

20I7/2018 / prezentacja 11111/timedialna w zalqczeniu zal. nr 9 do protoko/11/. 

Referująca przedstawiła prezentacje multimedialną, która znajduje się w załączeniu 

do protokołu. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek zapytał Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno

Wychowawczych Panią Annę Kuskowską czy w związku z termomodernizacją mamy zamiar 

coś sprzedać na jakieś wymienniki ciepła? 

Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych Pani Anna Kuskowska 

odpowiedziała, że wszystkie wymienniki ciepła na budynku głównym zostały na swoim 

miejscu ponieważ uznaliśmy, że w sytuacji awaryjnej mogą jeszcze nam posłużyć. Jedynie 

węzeł na sali gimnastycznej został wycięty i po rozmowach z Panem Markiem Podsiadło 

możemy go sprzedać za około 3000.00zl. Dodała, że jest 2 chętnych aby go kupić. 

Poinfonnowala również, że część kaloryferów, które zostały wymienione na nowe będzie 

chciała przeznaczyć do bursy, a pozostałe sprzedać. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek zapytał Zarząd Powiatu jakie maja stanowisko w danej sprawie. 

Członek Zarządu Powiatu Pan Bogdan Michnicz odpowiedział, ze nie ma sensu tego trzymać 
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Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych Pani Anna Kuskowska dodała, 

że tylko część chce przeznaczyć do bursy a resztę co zostanie sprzedać. 

Członek Zai·ządu Powiatu Pan Bogdan Michnicz zapytał czy te drugie to był piec olejowy? 

Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych Pai1i A1ma Kuskowska 

odpowiedziała, że nie. Były to tylko wymienniki pompy ciepła na Sali gimnastycznej 

przy węźle. 

Starosta Pai1 Andrzej Ciołek dodał, że jego zdai1iem to co jest nie przydatne trzeba sprzedać 

i nie ma sensu tego trzymać. Wspomniał tylko, że zastanawia się co będzie z kotlarni 

olejowymi, które zostaną wyłączone z eksplotacji na kilka lat. 

Członek Zai·ządu Powiatu Pai1 Bogdan Miclmicz doda!, że to zależy z czego zostały zrobione 

te kotły np.: żeliwa. 

Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych Pani Anna Kuskowska dodała, 

że ze sprzedaży kotłów otrzymalibyśmy małą sumę i nie warto ich sprzedawać. 

Po rozmowach z fachowcami uznaliśmy żeby je trzymać bo mogą nai11 się przydać w sytuacji 

awaryJneJ. 

Starosta Pai1 Andrzej Ciołek dodał, że musimy oprzeć się o wiedzę fachowców i nie będziemy 

majstrować. 

Ad. 5 

Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gołdapi Pani Bożena Chilicka 

przedstawiła informację dotyczącą przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 

2018/2019 !informacja w załączeniu - zal. nr JO do protokołu/. 

Referująca poinfom1owala, że placówka nie jest w pełni przygotowai1a do pracy w roku 

szkolnym 2018/2019, w związku z brakiem specjalisty do pracy z osoblli11i ze spectrum 

ASD. Od I września 2018 roku zatrudnionych mamy I O pracowników pedagogicznych, 

3 pracowników administracji i 2 pracowników obsługi. Wszyscy zatrudnieni posiadają 

kwalifikacje W)'magai1e na zajmowanych stai1owiskach. Pomieszczenia poradni 
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przygotowane są do pracy w roku szkolnym 2018/2019. Zaopatrzenie w pomoce dydaktyczne 

oraz narzędzia do badru't i terapii są wystarczające. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek poinf01mowal, że problem jest mi znany. Dodał, że na poziomie 

zapotrzebowru1ia społecznego to poradzimy sobie swoimi nauczycielami, których mruny 

w zasobach powiatowych. Musimy spokojnie do tego zagadnienia podejść. Wiemy, 

że zabiega Pru1i o fachowców w dziedzinie autyzmu i ma Pani do tego prawo. Natomiast 

do wszystkiego musimy podejść przez diagnozę skali zjawiska, a ta na chwilę obecną 

nie jest przytłaczająca. Skala zjawiska badając to z punktu widzenia ilości potrzebujących 

zdiagnozowru1a jest na jakimś poziomie. Wspomniał, że tematu nie zamyka i jeżeli 

uda nam się w przyszłości wygospodarować pieniądze na etat dla takiego specjalisty 

to na pewno to zrobimy. W zasobach kadrowych mamy specjalistów ale może nie takich 

jak Pru1i oczekuje. 

Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gołdapi Pru1i Bożena Chilicka dodała, 

że to nie o to chodzi bo Pru1 Jru1usz kwalifikacje zdobył ale on również zajmuje się diagnozą. 

Gdy po raz pierwszy był u nas wolontmiusz to rodzice też po raz pierwszy otrzymali pomoc. 

Rodzice tych dzieci przychodzą do nas i płaczą bo dzieci są agresywne, a oni nie radzą sobie. 

Dany problem jest narastający w stosunku do sytuacji kadrowej sprzed dwóch lat mruny 

1.5 etatu mniej, a zadru't więcej gdyż reforma przyniosła nowe zadru1ia. W truntym roku 

pracowaliśmy bardzo ciężko aby wyglądało tak jak wgląda. Wspomniała, że ludzie pracowali 

poza godzinami pracy i nie wie czy da radę zmobilizować pracowników do tak efektywnej 

pracy. 

DyTektor Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi Pm1 Grzegorz Klimaszewski przedstawił 

informację dotyczącą przygotowru1ia placówek oświatowych do roku szkolnego 2018/2019 

!informacja w załączeniu - zal. nr 11 do protokołu/. 

Referujący poinformował, że w Liceum Ogólnokształcących zatrudnionych 

jest 19 nauczycieli, 1 O w pełnym wymiarze, 9 w niepełnym. W tym 14 nauczycieli 

dyplomowm1ych i 5 mianowru1ych. Wspomniał, że wszyscy nauczyciele posiadają wymagane 

kwalifikacje. Jako kadra pomocmcza zatrudnionych jest 6 pracowników 2 osoby 

w administracji i 4 osoby w obsłudze. Pod względem kadrowym szkoła przygotowru1a 

jest do rozpoczęcia roku szklonego. Baza szkoły składa się z 2 budynków (szkoła i sala 

gimnastyczna); 17 sal wykorzystywanych do celów dydaktycznych; 2 pracowm 
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komputerowych, w których jest 32 komputery z dostępem do Internetu; Biblioteki z centrum 

multimedialnym 8 komputerów z dostępem do Internetu); Sala gimnastyczna - 1 (200 1112); 

Siłownia - 1 (281112
); Sala do tenisa stołowego - 1 (28m2

); Boisko do piłki ręcznej (asfaltowe) 

- 1 (703ni). Doda!, że w roku szkolnym 2018/2019 do liceum przyjęliśmy 61 uczniów 

do 3 klas. Na dzień 14 września na listach zapisanych jest 176 uczniów, którzy uczyć 

się będą w 7 oddziałach. Szkoła przygotowana do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek zapytał Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Pana Grzegorza 

Klimaszewskiego o ilość oddziałów pierwszych oraz o ilość uczniów w klasach? 

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Pan Grzegorz Klimaszewski odpowiedział, że zostaną 

otworzone 3 oddziały klasy pierwszej, w których łącznie będzie uczyło się 62 uczniów. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek dodał, że moce przerobowe jeszcze są. 

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Pan Grzegorz Klimaszewski doda!, że zostały 

utworzone 3 klasy dlatego, że man1y trzy profile w szkole: matematyka - fizyka, biologia 

- chemia oraz język polski - historia. Wspomniał, że nie można zrobić zbyt licznych klas 

gdyż mogą wtedy wystąpić skargi. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek dodał, że jest to mądrze zrobione oraz mamy nadzieję, 

że we wTześniu jeszcze ktoś dojdzie. Poinfonnowal, że jedyny głód co do tej szkoły 

to projekty. 

Dyrektor Licewn Ogólnokształcącego Pan Grzegorz Klimaszewski odpowiedział, ze teraz 

na pewno złożymy wniosek na konkurs, który będzie ogłoszony w listopadzie. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek dodał, że zachęca aby kadra pedagogiczna angażowała 

się w tego typu działania. 

Członek Zarządu Powiatu Pani Marzanna Wardziejewska zaproponowała aby po Zarządzie 

udostępnić notatkę dla portali z infom1acją o dobrych wynikach matur. 
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Starosta Pan Andrzej Ciołek poprosi! głównego specjalistę ds. Edukacji Panią Iwonę 

Zagarowicz o włączenie się w to ponieważ to pomoże dzieciom w podjęciu decyzji 

gdzie podjąć dalszą naukę. 

Dyrektor Zespołu Szkól Zawodowych Gołdapi Pan Piotr Bartoszuk przedstawił informację 

dotyczącą przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2018/2019 

/informacja w :::alqc:::eniu - :::al. nr i 2 do protokołu!. 

Referujący poinformował, że szkoła przygotowana jest do pracy w roku szkolnym 2018/2019. 

Doda!, że został dokonany nabór do 3 oddziałów technikum oraz jednego oddziału szkoły 

branżowej. Łącznie we wszystkich klasach oddziałów będzie uczyć się 318 uczniów 

i słuchaczy. Wspomniał, że stan kadry uległ zmianie, w związku z brakiem etatu dla jednej 

nauczycielki, z którą rozwiązaliśmy umowę oraz ograniczyliśmy 3 nauczycielom etaty. 

Poinfonnował, że w budynku m 1 została wymieniona instalacja elektryczna, a na budynku 

nr 2 trwa wymiana dachu oraz ku końcowi są prace związane z drogą wewnętrzną 

i wyłożeniem kostki brukowej na placu apelowym. Wspomniał, ze budżet szkoły na rok 2018 

jest niewystarczający. 

Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi Pani Anna Kuskowska 

przedstawiła informację dotyczącą przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 

2018/2019 /informacja w zalqc:eniu - :al. nr 13 do protokołu/. 

Referująca poinf01mowała, że dokonano: przeglądu sprzętu i urządzeń w salach lekcyjnych, 

pracowniach oraz pomieszczeniach internatu i pomieszczeniach bursy szkolnej; przeglądu 

boiska oraz fit-parku; podczas przerw międzylekcyjnych zaplanowano dyżury nauczycieli 

w szkole i na posesji placówki (czasowo zawieszone ze względu na trwąjące prace 

remontowe); w ramach zajęć popołudniowych w bursie i internacie zaplanowano zajęcia 

w grupach wychowawczych; zaplanowano systematyczne spotkania zespołów 

wychowawczych w szkole, internacie i bursie szkolnej; zapoznano wychowanków 

z regulaminami obowiązującymi w szkole, bursie i internacie oraz w poszczególnych 

pracowniach przedmiotowych, zaplanowano systematyczne apele organizacyjno 

- porządkowe, których celem jest monitorowanie bezpiecznego pobytu wychowanków 

w placówce; zaplanowano przeprowadzenie próbnego alarnrn przeciwpożarowego; 

przeprowadzono generalny remont sypialni internackiej - sala 112; zamontowano zewnętrzny 

system monitoringu na budynku dydaktycznym; przeprowadzono bieżące prace 

konserwatorsko - porządkowe; wewnątrz placówki przeprowadzono roboty budowlane 
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polegające na wymianie instalacji CO oraz instalacji elektrycznej - oświetleniowej. Podczas 

kontroli warunków korzystania z obiektów szkoły (placówki), stwierdzono natomiast: 

brak bran1y wjazdowej i furtki wejściowej; odpadające tynki na ścianach zewnętrznych 

budynku pozostawiające ubytki w elewacji zewnętrznej - trwające prace termo 

modernizacyjne; plac zabaw czasowo wyłączony z użytkowania na czas prowadzenia 

zewnętrznych prac budowlanych związanych z przeprowadzaną tem1omodernizacją budynku 

szkolnego; ze względu na prowadzone prace remontowe (tern10 modernizacyjne) ograniczono 

ilość wejść ewakuacyjnych; teren budowy (wykopów) zabezpieczony i ogrodzony; 

pomieszczenia sali gimnastycznej czasowo wyłączone z użytkowania ze względu na trwające 

prace remontowe. Komisja do spraw kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych 

warunków korzystania z obiektów szkoły uznała, że na terenie obiektów należących 

do Zespołu Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Gołdapi pomimo prowadzonych 

Jeszcze zewnętrznych prac remontowych (ocieplenie budynku), nie występttje zagrożenie 

życia i zdrowia osób korzystających z tych obiektów oraz zapewnione są bezpieczne 

i higieniczne warunki pobytu w szkole. Teren budowy (wykopów) właściwie zabezpieczony 

i odgrodzony. Plac zabaw czasowo wyłączony z użytkowania. Jest to sytuacja wyjątkowa. 

Prace budowlane zbliżają się ku końcowi. Planowane zakm\czenie prac zgodnie z umową 

- 31.I0.2018r. W pomieszczeniach szkoły, w których będą przebywać uczniowie wszystkie 

prace związane z termomodernizacją budynków są już zakończone i nie prowadzi się tam 

remontów, napraw lub prac instalacyjnych. 

Członek Zarządu Powiatu Pani Marzanna Wardziejewska zapytała Dyrektor Zespołu 

Placówek Edukacyjno-Wychowawczych Panią Annę Kuskowską o te1111in zakończenia 

tennomodernizacji. 

Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych Pani Anna Kuskowska 

odpowiedziała, że tennomodernizacja zakończy się do 31 października 2018 roku. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek dodał, że wizerunkowo placówka zyska sporo oraz abyśmy 

miejmy nadzieję na szczęśliwe zakończenie. Wspomniał, że Pani Dyrektor Anna Kuskowska 

spełniła nasze oczekiwania i mamy nadzieję, że nie poprzestanie na jednym projekcie i myśli 

już o następnych. 
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Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych Pani Anna Kuskowska 

odpowiedziała, że już zostało zrobione rozeznanie do następnych projektów ale niestety 

nie mamy na nie środków. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek dodał, że środków finansowych jeszcze jest w RPO i postaramy 

się po nie sięgnąć. Poinformował, że nie udało się wykroić dodatkowego miejsca 

na sanitariaty i łazienki. Poprosi! Dyrektor Panią Annę Kuskowską pomyślała o zasobach 

własnych, które można byłoby przeznaczyć na sanitariaty i łazienki. 

Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych Pani Anna Kuskowska 

odpowiedziała, że nie jest to dobra wiadomość gdyż mamy nabory i zapowiada się większa 

ilość wychowanków. Zaproponowała rozbudowę albo części budynku sąsiadttjącego abyśmy 

w pełni mogli realizować zadania gdyż własnych zasobów nie mamy. Wspomniała, że może 

w zasobach powiatu są budynki, z których można było by korzystać. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek zapytał czy Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno 

-Wychowawczych Panią Annę Kuskowską ma już jakiś pomysł? 

Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych Pani Anna Kuskowska 

odpowiedziała, że niestety na razie nie ma żadnego pomysłu. Poprosiła wszystkich 

aby nad tym pomyśleć. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek doda!, że to co mu jedynie przychodzi to szpital może mieć 

jakieś zasoby. 

Członek Zarządu Powiatu Pani Marzanna Wardziejewska zapytała czy w budynku 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nie ma miejsc? 

Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych Pani Anna Kuskowska 

odpowiedziała, że są takie sytuacje, że szkoła jest w innym budynku niż internat np.: Eile. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek dodał, że na gorąco nic nie wymyślimy. Musimy o tym pamiętać 

aby to zrealizować. 
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Ad.6 

Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powian1 Pani Wioletta Anuszkiewicz przedstawiła 

projekt „Programu współpracy powiatu gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3. ustawy o działalności pożytku publicznego 

i wolontmiacie, na rok 2019."/ projekt w :alqczeniu - zal. nr 14 do protokołu/. 

Referująca poinfonnowala, że dany projekt jest reguhtjącym zasady współpracy powiatu 

z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie powiatu gołdapskiego , na rzecz jego 

mieszkańców. Dokument zawiera priorytety, których realizację powiat będzie wspierał 

w przyszłym roku oraz określa wysokość środków finansowych na realizacje wsparcia. 

Program zawiera także wyszczególnienie innych, pozafinansowych fom1 współpracy powiatu 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. Przyjęcie 

projektu pozwoli na uruchomienie procesu konsultacji społecznych. W budżecie powiatu 

planuje zabezpieczyć się na realizację programu środki finansowe w wysokości 45 OOO zł. 

Przewodniczący zapyta! czy są pytania do przedstawionego projektu? 

Starosta Pan Andrzej Ciołek poinfom10wal, że priorytety mamy wyznaczone 

i jest to kontynuacja uchwały Rady Powiatu. 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadzi! glosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt „Programu współpracy powiatu 

gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 

w art. 3 ust 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2019". 

Ad. 7a 

W zastępstwie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Główna 

księgowa Pani Teresa Makowska przedstawiła uchwalę Rady Powiatu w sprawie: zmieniająca 

uchwalę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadm1ia w 2018 roku/ uchwala Rady 

Powiatu w załączeniu - zal. nr 15 do protokołu/. 

Referująca poinformowała, że zmiana polega na zwiększeniu środków dla Warsztatów 

Terapii Zajęciowej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
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o kwotę 30 001.00 zł oraz po przekazanej infmmacji z Powiatowego Urzędu Pracy, 

że nie wpłyną! żaden wniosek na utworzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 

oraz na podjęcie działalności przez osobę niepełnosprawną zasadne jest przesunięcie wolnych 

środków 124.30 zł na dofinansowanie organizacji stażu osobie niepełnosprawnej w ramach 

rehabilitacji zawodowej oraz przesunięcie kwoty 79 875.70 zł na rehabilitację społeczną. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionej uchwały Rady Powiatu? 

Starosta Pan Andrzej Ciołek dodał, że poz10111 nasycema na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej i doposażenie m1eJsc pracy dla osób niepełnosprawnych w całym powiecie 

został już zaspokojony. 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadzi! glosowanie. 

Zarz:1d Powiatu ,jednogłośnie przyjął zmieniającą uchwalę Rady Powiatu w sprawie 

określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2018 roku. 

Ad. 7b 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła zmieniającą uchwalę Rady Powiatu 

w sprawie wyemitowania obligacji przez Powiat Gołdapski oraz olaeślenia zasad ich zbywania, 

nabywania i wykupu/ uchwala Rac(v Po1Viatu H' załączeniu~ zal. nr 16 do protokołu/. 

Referująca poinformowała, że Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 29 czerwca 

1995 r. o obligacjach, jednostka samorządu terytorialnego może zaciągać kredyty i pożyczki 

oraz emitować papiery wartościowe na finansowanie planowanego deficytu budżetu. 

W 2013 r. Rada Powiatu podjęła uchwalę w sprawie wyemitowania obligacji przez Powiat 

Gołdapski na kwotę 4 700 OOO zł z terminem wykupu w latach 2019-2022 oraz 2027-2028. 

W wieloletniej prognozie finansowej na rozchody z tytułu wykupu obligacji planowano 

w latach 2019, 2027 i 2028 kwotę po 500 OOO zł rocznie, w roku 2020 - 1 OOO OOO zł, 

a w latach 2021 - 2022 kwotę po 1 100 OOO zł rocznie. W celu spełnienia wskaźnika 

z art. 243 na rok 2018 i realizacji budżetu w latach następnych należy zrestrukturyzować 

zadłużenie. W związku z tym należy dokonać zmian te1minu wykupu obligacji 
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wyemitowanych w 2013 r. w kwotach i tenninach zaproponowanych w przedmiotowej 

uchwale. Wyemitowane obligacje w 2013 r. na okaziciela w łącznej liczbie 4 70 sztuk 

o wartości nominalnej I O OOO zł. każda, na łączną kwotę 4 700 000,00 zł zostaną wykupione 

w pięciu seriach z dochodów własnych Powiatu Gołdapskiego. Poszczególne serie zostaną 

wykupione w latach 2022, 2027 - 2028 oraz 2031-2033. Zmiana tenninu wykupu obligacji 

daje możliwość spełnienia w 2019 r. i latach następnych relacji o której mowa 

w art. 243 ustawy o finansach publicznych . Z uwagi na powyższe zasadnym jest podjęcie 

uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyemitowania obligacji przez 

Powiat Gołdapski oraz olaeślenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu w 2013 r. 

W konsekwencji zmianie ulegnie WPF i zostanie podpisany aneks do umowy o emisję 

obligacji. 

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

Starosta Pan Andrzej Ciołek poinformował, że ta kadencja była poświęcona szpitalowi 

i jest to konsekwencja naszych dzialm\. Od początku kadencji na szpital przeznaczyliśmy 

3100 000.00 z!. 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadzi! glosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyj:JI uchwalę Rady Powiatu w sprawie wyemitowania 

obligacji przez Powiat Gołdapski oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 

Ad. 7c 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła uchwalę Rady Powiatu w sprawie 

emisji obligacji przez Powiat Gołdapski oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania 

i -wykupu/ uchwala Rady Powiatu w załączeniu - :al. nr 17 du protokołu/. 

Referująca poinfonnowala, że Zgodnie z art. 89 ust. I pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 

o finansach publicznych oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 201 Sr. o obligacjach, 

jednostka samorządu terytorialnego może zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery 

wartościowe na finansowanie planowanego deficytu budżetu. Emisja obligacji ma ułatwić 

finansowm1ie planowanego deficytu budżetowego w 2018 roku, wynikającego w szczególności 

z realizacji zadai\ inwestycyjnych. Powiat wyemituje obligacje na okaziciela w łącznej liczbie 
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3 800 sztuk o wartości nominalnej 1 OOO z! każda, na łączną kwotę 3 800 OOO z!. Obligacje zostaną 

wykupione w IO seriach z dochodów własnych Powiatu Gołdapskiego według waiiości nominalnej. 

Emisja obligacji nastąpi w IO seriach, z km\cowym te1111inem wykupu w roku 2034. Emisja zostanie 

dokonana w trybie ofe1ty niepublicznej a Zarząd Powiatu przeprowadzi wszelkie działania związane 

z wyborem agenta emisji obligacji. Obligacja jest papierem wartościowym emitowanym w serii, 

w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusza) i zobowiązuje 

się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia. Obligacje powiatowe w swej istocie spełniają 

funkcję kredytu, jednak są dla Powiatu bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy, 

głównie z uwagi na swoją elastyczność, poprzez: I )prostsze i bezpieczniejsze procedury przetargowe 

na wyłonienie agenta emisji obligacji; 2) istnieje możliwość negocjacji ceny finansowania (kosztu) 

obligacji po złożeniu ofert; możliwość zastosowania różnych marż dla danej sesji; 3) dłuższy okres 

karencji niż przy kredycie, co umożliwia zaangażowanie środków finansowych jako wkład własny 

do przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków unijnych w kolejnych latach. Emisja obligacji 

daje możliwość określenia takich terminów wykupu, które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie 

płynności finansowej budżetu. Z analizy budżetu wynika, iż emisja obligacji na kwotę 3 800 OOO z!., 

pozwoli zachować płynność finansów Powiatu. Z uwagi na powyższe niezbędne jest podjęcie uchwały 

Rady Powiatu w sprawie wyemitowania obligacji przez Powiat Gołdapski oraz określenia zasad 

ich zbywania, nabywania i wykupu. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionej uchwały Rady Powiatu? 

Starosta Pan Andrzej Ciołek dodał, że tak konstrukcja wydaje się być konstrukcją bezpieczną, 

odkładającą się w czasie. Wiemy, że potrzeba inwestowania, a środki zewnętrzne które 

pojawiają się jeszcze w tej projekcji finansowej są i szkoda by było z nich nie skorzystać. 

Jest to konsekwencja tego, że mamy możliwość inwestowania z pomocą środków 

europejskich i to robimy, a czas na spłatę zakładamy sobie na lata kolejne kiedy pieniędzy 

zewnętrznych nie będzie. 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadzi! glosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął uchwalę Ray Powiatu w sprawie emisji obligacji 

przez Powiat Gołdapski oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 

15 



Ad. 7d 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła uchwałę Rady Powiatu w sprawie 

zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2018-2033/ uchwala 

Rady Powiatu w załączeniu - zal. nr 18 do protokołu/. 

Referująca poinfonnowala, że wydłuża się okres Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Gołdapskiego do roku 2034. Zgodnie z brzmieniem art. 227 n.u.fp. WPF obejmuje okres roku 

budżetowego oraz eo najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty WPF nie może być jednak krótszy 

niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków, określone dla każdego przedsięwzięcia ujętego 

w dokumencie. Ponadto prognozę kwoty długu, stanowiącą część WPF, sporządza się na okres, 

na który zaciągnięto oraz zamierza się zaciągnąć zobowiązania. I) W wieloletniej prognozie 

finansowej urealnia się wartość dochodów w tym z tytułu dotacji i środków planowanych w ramach 

dochodów bieżących oraz majątkowych. 2) Urealnia się kwotę wydatków, deficyt i przychody zgodnie 

z uchwalą w sprawie zmian budżetu w 20 I Sr. 3) Urealnia się kwotę wydatków na realizację projektów 

realizowanych przy współfinansowaniu środków UE oraz dokonuje się urealnienia wykazu 

przedsięwzięć. Wieloletnia prognoza finansowa odzwierciedla aktualny stan budżetu powiatu 

po dokonanych zmianach: Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 163 058,63 zł i po zmianach wynosi 

46 070 575,69 zł. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 35 058,63 zł i po zmianach wynosi 

51 601 036,87 zl. Deficyt budżetu powiatu nie ulega zmianie i wynosi 5 530 461,18 zł. Przychody 

budżetu nie ulegają zmianie i wynoszą 6 530 461,18 zł. Rozchody nie ulegają zmianie i wynoszą 

I OOO 000,00 zł. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionej uchwały Rady Powiatu? 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął uchwalę Ray Powiatu w sprawie zmian 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2018-2033. 

Ad. 7e 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła uchwalę Rady Powiatu w sprawie 

zmian budżetu powiatu w rok 2018/ uchwala Rady Powiatu w załączeniu - zal. nr 19 do protokołu/. 

Referująca poinfom10wała, że dochody w Starostwie Powiatowym w Gołdapi: W rozdziale 

75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, bunnistrzów 

i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie" dokonuje się zwiększenia 
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planu finansowego dochodów o kwotę 25 022,00 zł zgodnie z pismem DOL-804-7/18 Krajowego 

Biura Wyborczego Delegatury w Olsztynie z dnia 2 sierpnia 20 I Sr z przeznaczeniem 

na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego. 

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

o kwotę 3 266, I O zl w związku z podpisaniem umowy na Projekt „M jak matma'' na niższą kwotę, 

niż wnioskowano pierwotnie. W rozdziale 85111 „Szpitale ogólne'' dokonuje się zmniejszenia planu 

finansowego dochodów o kwotę l 09 834,48 zl w związku z aktualizacją wniosku o dofinansowanie 

oraz umowy na pozyskane środki w ramach dofinansowania Unii Europejskiej. W rozdziale 

85322 „Fundusz Pracy" dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę 52 700,00 zl 

zgodnie z decyzją MPiPS. W rozdziale 85395 „Pozostała działalność' dokonuję się przesunięcia 

środków między paragrafami planu finansowego dochodów o kwotę 27 995,00 zł w związku 

urealnieniem dofinansowania w ramach środków z Unii Europejskiej. W rozdziale 85403 „Specjalne 

ośrodki szkolno-wychowawcze" dokonuje się zmniejszenia planu finansowego dochodów o kwotę 

65 059,52 zl zł w związku z aktualizacją wniosku o dofinansowanie oraz umowy na pozyskane środki 

w ramach dofinansowania Unii Europejskiej. W rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny" dokonuję 

się zmniejszenia planu finansowego dochodów o kwotę 4 495,00 zł w związku z decyzją Wojewody 

Wmmi1\sko-Mazurskiego nt FK 245/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 roku. Środki przeznaczone 

są na realizację rządowego programu „Dobry start". W rozdziale 85508 „ Rodziny zastępcze" 

dokonuje się zmniejszenia planu finansowego dochodów o per saldo kwotę 6 376,37 zł głównie 

w związku ze zmniejszeniem kosztów ponoszonych na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych 

(spadek liczby dzieci).W rozdziale 855 l O „Działalność placówek edukacyjno-wychowawczych" 

dokonuję się zmniejszenia planu finansowego dochodów o kwotę 52 110,45 zł w związku ze zmianą 

liczby dzieci umieszczonych w placówkach opiekm\czo-wychowawczych. Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Gołdapi: W rozdziale 85508 „ Rodziny zastępcze" dokonuje się zwiększenia 

planu finansowego dochodów o kwotę 361,29 zł w związku z naliczaniem odsetek od świadcze1\ 

nienależnie pobranych oraz ze względu na zwrot świadcze1\ nienależnie pobranych z lat ubiegłych. 

Plan dochodów budżetu powiatu zmniejsza się per saldo o kwotę 163 058,63 zl. Wydatki w Starostwie 

Powiatowym w Gołdapi: W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe" urealnia się plan 

wydatków do rzeczywistego wykonm1ia poprzez zwiększenie planu finansowego wydatków o kwotę 

13 7 682, 17 z!. W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" dokonuję 

się przesunięcia środków między paragrafami planu finansowego wydatków o kwotę I 137,64 zł 

w związku koniecznością zabezpieczenia środków na opłatę operatów szacunkowych określających 

wartość rynkową prawa własności nieruchomości. W rozdziale 75019 „Rady powiatów" dokonuje 

się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 30 000,00 zł w związku z koniecznością 

zabezpieczenia wydatków na zakup systemu do glosowania oraz transmisji obrad Rady Powiatu w Gołdapi. 

W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe" dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków 

o kwotę 40 000,00 zł w związku ze zwiększonymi wydatkami na zakup druków i tablic 
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komunikacyjnych oraz dokonuje się przesunięcia środków między paragrafami w ramach posiadanego 

planu o kwotę 6 635,40 zł w związku dofinansowania projektów „Kwalifikacje drogą do sukcesu" 

i „Szkoła naszych oczekiwań". W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego" 

dokonuje się przesunięcia środków między paragrafami planu finansowego wydatków o kwotę 

500,00 zł w związku z urealnieniem wydatków do przewidywanego wykonania. W rozdziale 

75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, bunnistrzów 

i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie" dokonuje się zwiększenia 

planu finansowego wydatków o kwotę 25 022,00 zł zgodnie z pismem DOL-804-7 /I 8 Krajowego 

Biura Wyborczego Delegatmy w Olsztynie z dnia 2 sierpnia 2018r z przeznaczeniem 

na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jst. W rozdziale 75212 „Pozostałe wydatki 

obronne' dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 60,00 zł w celu urealnienia 

planu wydatków do rzeczywistego wykonania. W rozdziale 75702 „Obslnga papierów wartościowych, 

kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego" dokonuje się zwiększenia planu 

finansowego wydatków o kwotę 20 000,00 zł w celu urealnienia planu wydatków do rzeczywistego 

wykonania. W rozdziale 80115 „Technika" dokonuje się przesunięcia środków między paragrafami 

w ramach posiadanego planu o kwotę 876,16 zł w związku z realizacją projektu „Kwalifikacje drogą 

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

paragrafami w ramach posiadanego planu o kwotę 5 759,24 zł w związku z realizacją projektu „Szkoła 

naszych oczekiwm\". W rozdziale 85111 „Szpitale ogólne" dokonuje się zwiększenia planu 

finansowego wydatków o kwotę per saldo 204 245,00 zł. Urealniono projekt w ramach 

dofinansowania Unii Europejskiej oraz zabezpieczono środki na wydatki związane z dodatkowymi 

pracami w ramach realizowanego zadania „Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty 

Powiatu Gołdapskiego". W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze" dokonuje 

się zmniejszenia planu finansowego wydatków o kwotę 11 O 245,00 zł w związku z aktualizacją 

wniosku o dofinansowanie oraz umowy na pozyskane środki w ramach dofinansowania Unii 

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

i kar za korzystanie ze środowiska" dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 

5000,00 zł w związku z urealnieniem wydatków do przewidywanego wykonania. Liceum 

Ogólnoksztaleące w Gołdapi: W rozdziale 80120 „Licea ogólnoksztaleące" dokonuje się przesunięcia 

środków między paragrafami w ramach posiadanego planu o kwotę 5 900,00 zł w związku 

z zabezpieczeniem funduszy na realizację zadaJ\. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi: 

W rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie" dokonuję się zmniejszenia planu 

fina11sowego wydatków jednostki o kwotę 9 390,00 zł w związku z przeliczeniem wysokości składek 

na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy od wynagrodzei\ i osoba która była liczona podczas 

projektowania budżetu na 2018 r. nie została zatrndniona na podstawie umowy na zastępstwo, 

lecz na umowę zlecenia. W rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny" dokonuje się zmniejszenia planu 

finansowego wydatków o kwotę per saldo 4 495,00 zł w związku z decyzją Wojewody Wanni1\sko 
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-Mazurskiego nt FK 275/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 roku. Środki dotyczą rządowego programu 

„Dob1y start". W rozdziale 85508 „ Rodziny zastępcze" dokonuje się zmniejszenia planu 

finansowego wydatków o kwotę 264 030,00 zł w powodu nieumieszczenia dzieci w rodzinach 

zastępczych, w związku z przeliczeniem świadczeń wypłacanych rodzicom zastępczym i rodzinnym 

domom dziecka oraz wynagrodzeń bezosobowych pochodnych od nich. W rozdziale 

8551 O „Działalność placówek edukacyjno-wychowawczych" dokonuje się zmniejszenia planu 

finansowego wydatków o kwotę 116 044,80 zł w związku z nieumieszczaniem dzieci w rodzinach 

zastępczych, oraz w związku z przeliczeniem wydatków w placówce opiekuńczo-wychowawczej 

z tytułu kosztów utrzymania wychowanków oraz na wypłatę świadczeń dla pełnoletnich 

wychowanków. Zespól Szkól Zawodowych w Gołdapi: W dziale 801 „Oświata i wychowanie" 

dokonuje się przesunięcia środków między paragrafami w ramach posiadanego planu o kwotę 

34 211,00 zł celem zabezpieczenia wydatków do wysokości przewidywanej oraz w związku 

z urealnieniem projektu „M jak matma''. Zespól Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi: 

W dziale 801 „Oświata i wychowanie" i w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza" dokonuje 

się przesunięcia środków między paragrafami w ramach posiadanego planu oraz dokonuje 

się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 42 137,00 z! na zabezpieczenie wynagrodze1\ 

wraz z pochodnymi dla nauczycieli za okres od 01 października do km\ca grudnia 2018 roku. Zmiana 

w budżecie umożliwi prawidłową realizację zadań. Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi: W rozdziale 

85333 „Powiatowe urzędy pracy" dokonuję się przesunięcia środków między paragrafami w ramach 

posiadanego planu o kwotę 510,00 z!. Środki te zapewnią pokrycie planu wydatków bieżących 

przez Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi w sposób celowy, oszczędny i terminowy. Komenda 

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

Państwowej Straży Pożarnej" dokonuje się przesunięcia środków między paragrafami w ramach 

posiadanego planu o kwotę 51 939,00 z! w celu zapewnienia właściwego prowadzenia gospodarki 

finansowej Komendy. Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi: W rozdziale 60014 „Drogi publiczne 

powiatowe" urealnia się plan wydatków do rzeczywistego wykonania poprzez zmniejszenie planu 

finansowego wydatków o kwotę 35 000,00 zł. Plan wydatków budżetu powiatu zmniejsza się per 

saldo o kwotę 35 058,63 zł . Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 163 058,63 zł i po zmianach 

wynosi 46 070 575,69 z!. Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 35 058,63 zł i po zmianach wynosi 

51 601 036,87 zł. Deficyt budżetu powiatu ulega zmianie i wynosi 5 530 461,18 zł. Przychody 

budżetu ulegają zmianie i wynoszą 6 530 461, 18 z!. Rozchody po zmianie 1 OOO 000,00 z!. 

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

Selaetarz Powiatu Pani Anna Makowska poinformowała, że przepisy stanowiły wcześniej, że 

K._rajowe Biuro Wyborcze zabezpieczy nam monitoring, w związku z przeprowadzanymi 
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w-yborami. Przepisy zostały odgórnie w-y1111e111one, a obciążony został samorząd 

więc oni nie zapewnią nam indywidualnego monitoringu tylko my jako samorząd musimy 

to zrobić zgodnie ze zmianami o samorządzie powiatowym. Drugą sprawą są zabezpieczone 

środki na obsługę Komisji Terytorialnej wyborów, które zostały pomniejszone o 10 OOO zł. 

Dodała, że łącznie mamy mniej o 30 OOO zł. Poinformowała również, że środki zabezpieczone 

na zakup samochodu czyli te 60 OOO zł mogą nie starczyć gdyż wpłynęły oferty na 68 OOO zł. 

Wicestarosta Pani Grażyna Senda dodała, że z końcem roku zaczynają się w-yprzedaże 

samochodów. 

Sekretarz Powiatu Pani Anna Makowska odpowiedziała, że my potrzebujemy samochodu 

z napędem na cztery kola gdyż potrzebny jest on dla w-ydziału budownictwa, który w-yjeżdża 

w teren. Producentem tego typów samochodów jest Dacia, która w-yceniła samochód 

na ponad 100 OOO zł, a nas nie stać jest aby taki drogi samochód kupić. 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przypomniała, że środki na zakup samochodu 

pochodzą z opłat z tytułu kar wypracowanych w latach poprzednich „ Prawo ocln·ony 

środowiska''. 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził glosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął uchwalę Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu 

powiatu w rok 2018. 

Ad. 8 

Starosta Pan Andrzej Ciołek poinformował o problemach służby zdrowia, w związku 

z zapowiedzianymi podw-yżkami. Wspomniał o spotkaniu 7 powiatów, w którym 

uczestniczyła Minister Pani Halina Szymańska. 

Ad. 9 

Wolnych wniosków nie zgłoszono. 
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Ad.10 

Przewodniczący Zarządu podziękował Członkom Zarządu za pracę. Zrunlmął CXXIX (129) 

posiedzenie Zarządu Powiatu. 

Na tym protokół :ako11c:ono. 

Protokół składa się: 2 i stron kolejno ponumerowanych. 

Cz/011kmvie Zarządu: a 
1. Grazyna Barbara Senda .... ·_··_· ..... -A~-......... 
2. Marzruma Marianna Wardz1eJ;~rska.;;,,· . Gł~;-· 
3 A d . J O .. I. !!/-/ J ,,-.;(\.!; . n rzeJ an sms c1. ........ T „ M·-'"l ·.... . · · .. · · · .... · 

• {. - ij 
4. Bogdan Miclmicz ...... I./ .. :·:-: ............................ . 

f 

Starosta y-f ldapski 

/7--
l)tlrzej Ciołek 

Protoko!owala: Monika Bruszewska ! 9.09.2018 r~ 
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