
Protokół z obrad CXXX (130) posiedzenia 

Z11rzqd11 Powiatu w Gołdapi 

z dniu JO września 2018 roku 

godz.10°0 -1012 

Ad. I 

Starosta stwierdził quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji 

- 4 członków zarządu /lista obecności w zalącze11i11 - zal. nr I do protoko/11/, otworzy! CXXX (130) 

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.2a 

Wiceprzewodniczący Komisji Statutowej Pan Wacław Grenda przedstawi! projekt uchwały 

Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Gołdapskiego lprojekt11 11chwaly Rady 

Powiatu w ::alqc:::eniu - zal. nr 3 do protokołu/. 

Referujący poinformował, że musimy zmienić niektóre zapisy w naszym statucie, który 

będzie obowiązywał już dla przyszłej rady. Zwrócił szczególną uwagę na zwoływanie sesji 

nad zwyczajnej dla, której obowiązują dwa terminy I) 3 dni przed sesją z powiadomieniem 

i dostarczeniem dokumentów 2) I dzie11 przed sesją w sytuacji koniecznej. Poprosi! 

aby w kolejnej kadencji było już to wszystko uregulowane. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu? 

Sehetarz Powiatu Pani Anna Makowska poinformowała, że w poprzednim statucie nie było 

oheślonego pojęcia „ Sesja w trybie nadzwyczajnym", w związku z czym był 7 dniowy 

tennin przed sesją w trybie nonnalnym. W nowym statucie został ujęty zapis: 1 dzie11 przed 

rozpoczęciem obrad radni dostają powiadomienie i materiał, na którym będą pracować. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek zapyta! o tryb zwykły? 



Sekretarz Powiatu Pani Anna Makowska odpowiedziała, że w trybie zwykłym 7dni zgodnie z 

ustawą o samorządzie powiatowym. 

Przewodniczący Rady Powiatu Stefan Piech zapytał czy powiadomienie w formie 

elektronicznej też jest dopuszczalne? 

Sekretarz Powiatu Pani Anna Makowska odpowiedziała, że tak oraz poinformowała, 

że staramy się skutecznie powiadamiać ale nie mamy wpływu na to czy ktoś to odbierze. 

Dodała, że powiadamiamy również telefonicznie. 

Więcej pyta11 nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził glosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

uchwalenia Statutu Powiatu Gołdapskiego. 

Ad.2b 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawi! projekt uchwały Rady Powiatu 

W z1n1an budżetu po\viatu vv rok 2018 /projektu uchwa(v Rady Powiatu w :=alqczeniu - zal. nr 4 

do protokołu!. 

Refemjący poinformował, że dochody w Starostwie Powiatowym w Gołdapi: W rozdziale 

60014 „Drogi publiczne powiatowe" dokonuje się zmniejszenia planu finansowego dochodów 

o kwotę 22 000,00 zł w związku z urealnieniem planów do przewidywanego wykonania ( dotyczy 

zawartych porozumień z jst). W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" 

dokonuje się zmniejszenia planu finansowego dochodów o kwotę 4 269,00 z! w związku 

z urealnieniem planów do przewidywanego wykonania. W rozdziale 71012 „Zadania z zakresu 

geodezji i kartografii" dokonuje się zmiany źródła finansowania dochodów o kwotę 64 000,00 zł 

w związku z decyzją Wojewody Wannińsko-Mazurskiego Nr FK 299/2018 z dnia 27 września 2018 

roku. Środki w ramach zadania zleconego przeznaczone są na zapewnienie wkładu własnego 

dla projektu pn. ,,Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Gołdap". W rozdziale 

75212 „Pozostałe wydatki obronne" dokonuje się zmniejszenia planu finansowego dochodów 

o kwotę 5 000,00 zl w związku z decyzją Wojewody Wam1ińsko-Mazurskiego Nr FK 293/2018 

z dnia 24 września 2018 roku. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2018 r. W rozdziale 

75495 „Pozostała działalność' dokonuję się zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę 

l 72 I 05,00 z! w celu realizacji projektów „Razem pod parasolem prawa - Il edycja" oraz 
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„On, Ty i Ja - razem na szlaku bezpiecze,\stwa powiatu gołdapskiego". W rozdziale 

80153„ Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów 

edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych" dokonuje się zwiększenia planu finansowego 

dochodów o kwotę 520,38 zł w związku z decyzją Wojewody Nr FK 307/2018 z dnia 28 września 

2018 roku. Środki przeznaczone są na wyposażenia szkól w podręczniki, materiały edukacyjne 

i materiały ćwiczeniowe. W rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia 

dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego " dokonuje się zmniejszenia planu 

finansowego dochodów o kwotę 60 417,00 zł w związku z decyzją Wojewody Nr FK 300/2018 z dnia 

27 września 2018 roku. Zmniejszenie planu dotacji wynika z przeprowadzonej analizy potrzeb 

jest w zakresie zadań związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby 

nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi: 

W rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące" dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów 

o kwotę 1 949,20 zł. Środki te pochodzą z refi.mdacji kosztów wynagrodzenia pracownika 

zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych. Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi: W rozdziale 

60014 „Drogi publiczne powiatowe" dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę 

40 096,00 zł w związku z planowanymi do uzyskania dochodami ze sprzedaży materiałów z ulic, 

na których prowadzone są prace inwestycyjne oraz w związku z otrzymanymi środkami na pokrycie 

kosztów naprawy zniszczonych odcinków dróg powiatowych po przeprowadzonym rajdzie. Plan 

dochodów budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 122 984,58 zł. Wydatki w Starostwo 

Powiatowe w Gołdapi: W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe" zmniejsza się plan 

wydatków o kwotę 9 859,00 zł i przenosi do planu finansowego ZDP w celu pokrycia kosztów 

związanych z naprawą dróg. W rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii" dokonuje 

się zmiany źródła finansowania wydatków o kwotę 64 000,00 zł w związku z decyzją Wojewody 

Wannińsko-Mazurskiego Nr FK 299/2018 z dnia 27 września 20!8 roku. Środki przemaczane 

są na zapewnienie wkładu własnego dla projektu pn. ,,Modernizacja ewidencji gruntów i budynków 

dla gminy Gołdap". Umożliwiło to zmniejszenie w rozdziale 71095 „Pozostała działalność" 

planu finansowego wydatków o kwotę 64 000,00 zł, która w ramach środków własnych przeznaczona 

była na zapewnienie wkładu własnego dla w/w projektu. 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 przesunięcia planu finansowego 

wydatków między paragrafami w ramach posiadanego planu o kwotę 2 006,00 zł W rozdziale 

75212 „Pozostałe wydatki obronne" dokonuje się zmniejszenia planu finansowego wydatków 

o kwotę 5 000,00 zł w związku z decyzją Wojewody Wannińsko-Mazurskiego Nr FK 293/20!8 

z dnia 24 września 2018 roku. W celu dokonania zmian w planie finansowym powiatu gołdapskiego. 

W rozdziale 75495 „Pozostała działalność" dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków 

o kwotę 172 105 zł w związku z decyzją Wojewody Wa1111ińsko-Mazurskiego Nr FK 311/2018 

z dnia 2 października 2018 roku. Środki zostały przekazane na realizację projektów „Razem 
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pod parasolem prawa - Il edycja" w kwocie 72 120,00 zł oraz „On, Ty i Ja - razem na szlaku 

bezpieczeństwa powiatu gołdapskiego" w kwocie 99 985,00 zł. W rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne 

i celowe", zgodnie z postanowieniami Zarządu Powiatu, rozwiązuje się rezerwę celową przeznaczoną 

na wydatki oświatowe i dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w części 

dotyczącej kwoty 21 367,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planów finansowych w jednostkach 

oświatowych na wypłatę odprawy eme1ytalnej oraz na nagrody z okazji DEN. Rezerwa celowa 

przeznaczona na wydatki oświatowe ulega zmniejszeniu i po zmianach wynosi 43 083,00 zł 

zaś rezerwa na zarządzanie kryzysowe pozostaje bez zmian i wynosi 58 000,00 zł. Łącznie rezerwa 

celowa po zmianach wynosi 101 083,00 zł. Rezerwa ogólna wynosi 0,00 zł. W rozdziale 

80195 „Pozostała działalność" dokonuje się zmniejszenia planu finansowego wydatków o per saldo 

25 401,00 zł m.in. z przeznaczeniem na zwiększenie planów finansowych w jednostkach oświatowych 

na przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zgodnie ze złożonymi wnioskami oraz na polu'ycie 

kosztów wykonania metalowej zabudowy jednostki zewnętrznej pompy ciepła, umiejscowionej 

przy wschodniej stronie budynku Sali gimnastycznej ZPEW w Gołdapi jak również na zabezpieczenie 

zobowiązań z tytułu usług bieżących w ZSZ. W rozdziale 85195 „Pozostała działalność" dokonuje 

się przesunięcia środków między paragrafami w ramach posiadanego planu o kwotę 400,00 zł 

w związku z zakupem nagród w powiatowym konkursie wiedzy na temat profilaktyki 1-llV/AlDS. 

Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi: W rozdziale 80 I 20 „Licea ogólnokształcące" dokonuje 

się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę per saldo 4 179,20 zł w związku 

z przeznaczeniem środków na sfinansowanie nauczycielom pomocy zdrowotnej oraz sfinansowanie 

kosztów wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych. Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi: W rozdziale 85 I 56 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego " dokonuje 

się zmniejszenia planu finansowego wydatków o kwotę 982,80 zł w związku z decyzją Wojewody 

Nr FK 300/20 I 8 z dnia 27 września 20 I 8 roku. Zmniejszenie planu dotacji wynika z przeprowadzonej 

analizy potrzeb jst w zakresie zadań związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne 

za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Zespól Szkól Zawodowych w Gołdapi: 

W dziale 80 I „Oświata i wychowanie" dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków 

o kwotę 22 277,00 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie pomocy zdrowotnej, wypłatę odprawy 

emerytalnej, na wypłatę nagród Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz w celu 

zabezpieczenia planu wydatków budżetowych w zakresie usług bieżących. Zespół Placówek 

Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi: W dziale 801 „Oświata i wychowanie" i w dziale 

854 „Edukacyjna opieka wychowawcza" dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków 

o kwotę 14 257,38 zł. Środki zostaną przemaczane na nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej, zrefundowanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz zakup podręczników zgodnie 

z decyzją Wojewody. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków między paragrafami w ramach 

posiadanego planu o kwotę 30 719,83 zl. Przyjęcie zmian umożliwi prawidłową realizację zadań. 
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Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi: W rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 

świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego " dokonuje 

się zmniejszenia planu finansowego wydatków o kwotę 59 434,20 zł w związku z decyzją Wojewody 

Nr FK 300/2018 z dnia 27 września 2018 roku. Zmniejszenie planu dotacji wynika z przeprowadzonej 

analizy potrzeb jst w zakresie zadań związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne 

za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. W rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy 

pracy" dokonuję się przesunięcia środków między paragrafami w ramach posiadanego planu o kwotę 

4 595,00 zł. Środki te zapewnią pok,ycie planu wydatków bieżących przez Powiatowy Urząd Pracy 

w Gołdapi w sposób celowy, oszczędny i tenninowy. 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 

29 100,00 zł w celu zapewnienia właściwego prowadzenia gospodarki finansowej Komendy. Zarząd 

Dróg Powiatowych w Gołdapi: W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe" dokonuje 

się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 91 186,00 zł. w celu pok,ycia wydatków 

związanych z remontowaniem dróg powiatowych. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna 

w Gołdapi: W rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie 

specjalistyczne" dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 5 024,00 zł 

w związku z przyznaniem nagród Starosty dla pracowników poradni i dofinansowaniem funduszu 

zdrowotnego nauczycieli. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia planu finansowego wydatków 

o kwotę 4 350,00 zł. w ramach posiadanego planu finansowego. Plan wydatków budżetu powiatu 

zwiększa się per saldo o kwotę 122 984,58 zł. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 122 984,58 zł. 

i po zmianach wynosi 46 193 560,27 zł. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 122 984,58 zł. 

i po zmianach wynosi 51 724 021,45 zł. Deficyt budżetu powiatu ulega zmianie i wynosi 5 530 461, 18 

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

zł. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu? 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził glosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian 

budżetu powiatu w rok 

5 



Ad.3 

Przewodniczący Zarządu podziękował Członkom Zarządu za pracę. Zamkną! CXXX (130) 

posiedzenie Zarządu Powiatu. 

Na (vm protokół zako,JCzono. 

Protokół składa się z 6. stron kolejno ponumerowanych. 

Członkowie Zarządu: 

I. Grażyna Barbara Senda ............. . 

Star~oldapski 

Ąndfie} Ciołek 
/; 
li 

2. Marzam1aMarianna Wardziell;sl .... ,,, ... ,. "J_;;--
3. Andrzej Jan Osiński ......... /i4A-: ..... o~-::'::~. 

~,i t. -

Protokołowała: Monika Bruszewska I O. I 0.2018 r.&, 
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