
Protokół z LXIV (64) posiedzenia Zarządu Powiatu w Gołdapi 

w dniu 5 gmdnia 2016 roku 

w godz. 12°0-1248 

Ad.1 

Starosta stwierdził quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji 

4 Członków Zarządu !lista obecności w załączeniu - zal. nr 1 do protokołu!, 

otworzył LXIV (64) posiedzenie Zarządu Powiatu z proponowanym porządkiem obrad 

/porządek obrad w załączeniu- zal. nr 2 do protokołu!. 

Ad.2a 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie 

wprowadzenia autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Gołdapskiego na lata 2017 - 2033 /uchwala Zarządu Powiatu w załączeniu- zal. nr 3 do 

protokołu! 

Zwiększono Referująca poinformowała, zwiększono wysokość dochodów ogółem w tym 

dochodów bieżących o kwotę 812 580,22 zł z tytułu dotacji rozwojowej na realizację 

projektów: 

- ,,Szkoła naszych oczekiwań" - dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb 

rynku pracy oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę 

zawodu w kwocie 479 957,98 zł, 

- ,,Świat bez tajemnic" - podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój 

kompetencji kluczowych uczniów w kwocie 332 622,24 zł. 

Wysokość wydatków bieżących o kwotę 812 580,22 z przeznaczeniem na realizację 

projektów: 

- ,,Szkoła naszych oczekiwań"- dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb 

rynku pracy oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę 

zawodu w kwocie 533 286,65 zł, 

- ,,Świat bez tajemnic"- podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój 

kompetencji kluczowych uczniów w kwocie 332 622,24 zł. 

Wkład własny zabezpieczono poprzez pomniejszenie wydatków bieżących w innej podziałce 

klasyfikacji budżetowej tj. w rozdziale 80195 -kwota 53 328,67 zł. 

Zmniejszono o 166 612,00 zł kwotę wydatków majątkowych na realizację zadania: 
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„Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania termomodernizacja budynków 

szpitalnych i oświatowych w Gołdapi". 

Zmianie uległ wynik budżetu, w związku z czym deficyt wynosi 1 957 388,00 zł. Zostanie 

sfinansowany przychodami z emisji obligacji, których wysokość po zmianie wynosi 

I 957 388,00 zł. 

Dokonano zmian w załączniku Nr 2 do projektu uchwały tj: 

- określono limity dla przedsięwzięć „Szkoła naszych oczekiwań" w kwocie łącznej 

931 777 ,85 zł oraz „Świat bez tajemnic" w kwocie łącznej 400 546,94 zł, 

- zmniejszono limit ogólny o kwotę 166 612,00 zł na realizację zadania „Opracowanie 

dokumentacji technicznej dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych 

i oświatowych w Gołdapi". 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionej uchwały Zarządu Powiatu. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie 

wprowadzenia autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Gołdapskiego na lata 2017 - 2033. 

Ad.2b 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie 

wprowadzenia autopoprawek do projektu budżetu powiatu na 2017 rok !uchwala Zarządu 

Powiatu w załączeniu- zal. nr 4 do protokołu/. 

Referująca poinformowała od momentu przekazania przez Zarząd Powiatu projektu budżetu 

Powiatu Gołdapskiego na 2017 rok, uchwalonego Uchwałą Zarządu Nr 102/2016 z dnia 14 

listopada 2016 roku, nastąpiły okoliczności powodujące konieczność wprowadzenia 

proponowanych zmian do projektu przedłożonego Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej w Olsztynie w formie autopoprawki. Komisje stałe Rady Powiatu powinny 

wydać opinie o przedłożonym projekcie budżetu na 2017 rok z uwzględnieniem 

autopoprawki. 

W projekcie budżetu powiatu na 2017 rok i załącznikach dokonano następujących poprawek: 
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W projekcie uchwały budżetowej w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:" Dochody budżetu 

powiatu w wysokości 26 138 154,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: 

1) dochody bieżące w wysokości 25 879 824,22 zł, 

2) dochody majątkowe w wysokości 258 330,00 zł." 

W związku ze zwiększeniem kwoty dochodów bieżących z tytułu dotacji rozwoJOWeJ 

na realizację projektów: 

- ,,Szkoła naszych oczekiwań"- dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb 

rynku pracy oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę 

zawodu w kwocie 479 957,98 zł, 

- ,,Świat bez tajemnic"- podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój 

kompetencji kluczowych uczniów w kwocie 332 622,24 zł. 

W projekcie uchwały budżetowej w§ 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,,Wydatki budżetu powiatu w wysokości 28 095 542,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, 

z tego: 

- wydatki bieżące w wysokości 25 691 905,22 zł, 

- wydatki majątkowe w wysokości 2 403 637,00 zł." 

W związku ze: 

• zwiększeniem kwotę wydatków bieżących z przeznaczeniem na realizację projektów: 

- ,,Szkoła naszych oczekiwań" - dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb 

rynku pracy oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę 

zawodu w kwocie 533 286,65 zł, 

- ,,Świat bez tajemnic"- podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój 

kompetencji kluczowych uczniów w kwocie 332 622,24 zł. 

• Zmniejszeniem kwoty wydatków w rozdziale 80195 i zabezpieczeniem wkładu własnego 

do projektu „Szkoła naszych oczekiwań" - kwota 53 328,67 zł. 

• zmniejszeniem o 166 612,00 zł kwoty wydatków majątkowych na realizację zadania: 

„Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania termomodernizacja budynków 

szpitalnych i oświatowych w Gołdapi" 

W projekcie uchwały budżetowej § 2 ust 2 otrzymuje brzmienie „Wydatki inwestycyjne 

w 2017 roku w wysokości 1 033 018,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3". 

W projekcie uchwały budżetowej § 2 ust 4 otrzymuje brzmienie „Wydatki na programy 

i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu 

Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających 

zwrotowi zgodnie z załącznikiem Nr 4." 
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W projekcie uchwały budżetowej § 3. otrzymuje brzmienie „Deficyt budżetu powiatu 

w wysokości 1 957 388,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji 

obligacji w kwocie 1 957 388,00 zł." 

W projekcie uchwały budżetowej § 4. otrzymuje brzmienie „Przychody budżetu 

w wysokości 1 957 388,00 zł, rozchody w wysokości 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7." 

W projekcie uchwały budżetowej § 5. otrzymuje brzmienie „Limity zobowiązań 

z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych 

zaciąganych na: 

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 1 900 000,00 zł. 

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 957 388,00 zł." 

W projekcie uchwały budżetowej § 1 O. otrzymuje brzmienie: 

- W budżecie tworzy się rezerwę ogólną - 43 000,00 zł. 

- Rezerwę celową - 172 745,00 zł, z tego: 

- 115 745,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty nagród dla nauczycieli, odpraw emerytalnych 

oraz innych wydatków w jednostkach oświatowych; 

- 57 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe. 

Treść normatywna projektu ulega zmianie i otrzymuje brzmienie jak w załączonym projekcie 

uchwały budżetowej na 2017 rok. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionej uchwały Zarządu Powiatu. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie 

wprowadzenia autopoprawek do projektu budżetu powiatu na 2017 rok. 

Ad.2c 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie 

zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług (V AT) w Powiecie Gołdapskim 

i jego jednostkach organizacyjnych /uchwała Zarządu Powiatu w załączeniu- zał. nr 5 do 

protokołu/. 

Referująca poinformowała, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 września 2016 

r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu 
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środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem 

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego -

konieczne jest określenie zasad rozliczania podatku od towarów i usług wraz z jednostkami 

organizacyjnymi Powiatu Gołdapskiego najpóźniej od dnia 1 stycznia 201 7 r. Z dniem 

01 stycznia 2017 roku Powiat Gołdapski dokona bieżącej centralizacji rozliczeń z tytułu 

podatku od towarów i usług (VAT) obejmującej czynności (transakcje) przeprowadzane przez 

Powiat Gołdapski i jego jednostki organizacyjne. Jednostki organizacyjne Powiatu 

Gołdapskiego objęte centralizacją V AT to: Starostwo Powiatowe w Gołdapi, Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi, Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi, Liceum 

Ogólnokształcące w Gołdapi, Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Gołdapi, 

Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna w Gołdapi, Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi, 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej oraz Powiatowy Urząd Pracy nie wchodzą 

w skład jednostek objętych centralizacją podatku VAT po otrzymaniu interpretacji Ministra 

Finansów. Jednocześnie wprowadza się załącznik nr 2, w którym są określone zasady 

sporządzania centralizacji. Wywiązała się rozmowa na temat stron umowy dotyczących 

sprzedawcy i wystawcy, aneksowania umów. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionej uchwały Zarządu Powiatu. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie zasad 

centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług (V AT) w Powiecie Gołdapskim 

i jego jednostkach organizacyjnych. 

Ad.2d 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie 

udzielenia pełnomocnictw Dyrektorom powiatowych jednostek organizacyjnych !uchwala 

Zarządu Powiatu w załączeniu- zal. nr 6 do protokołu! 

Referująca poinformowała, iż udziela się pełnomocnictwa: Dyrektorowi Zarządu Dróg 

Powiatowych w Gołdapi, Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi, 

Dyrektorowi Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gołdapi, Dyrektorowi Liceum 
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Ogólnokształcącego w Gołdapi, Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi, 

Dyrektorowi Zespołu Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Gołdapi: 

do działania w zakresie: 

zawierania i aneksowania umów na dostawę towarów 1 usług w 1m1emu Powiatu 

Gołdapskiego w zakresie planu finansowego jednostki; 

- wystawiania w imieniu Powiatu Gołdapskiego faktur V AT; 

- wystawiania w imieniu Powiatu Gołdapskiego faktur V AT korygujących; 

- wystawiania w imieniu Powiatu Gołdapskiego not korygujących; 

wystawiania w imieniu Powiatu Gołdapskiego paragonów fiskalnych i innych czy1mości 

niezbędnych w zakresie centralizacji podatku V AT; 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionej uchwały Zarządu Powiatu. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia 

pełnomocnictw Dyrektorom powiatowych jednostek organizacyjnych. 

Ad.Ja 

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

Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod tytułem 

,, Świat bez tajemnic "/projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu- zal. nr 7 do protokołu!. 

Referująca poinformowała, że w uchwale Nr XXVI/115/2016 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 

24 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod tytułem „Świat bez 

tajenmic", wprowadza się następujące zmiany: 

- w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Beneficjentem projektu jest Powiat Gołdapski, natomiast realizację projektu powierza się 

Zespołowi Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi." 

- w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,, 1. Projekt, o którym mowa w § 1, realizowany będzie w Zespole Placówek Edukacyjno

Wychowawczych w Gołdapi od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r. 

- § 3 otrzymuje brzmienie: 
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§ 3 Całkowity budżet projektu wymes1e 430 543,10 złotych. Wymagany wkład własny 

Powiatu Gołdapskiego w wysokości 29 996, 16 złotych zostanie wniesiony do projektu 

w formie wolontariatu nauczycieli Zespołu Placówek Edukacyjno -Wychowawczych 

w Gołdapi. 

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

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniająca 

uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod tytułem „Świat bez 

tajemnic". 

Ad.3b 

Główny Specjalista ds. Edukacji Pani Iwona Zegarowicz przedstawiła projekt zmieniającej 

uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku 

o dofinansowanie, realizację projektu oraz zabezpieczenie środków finansowych, 

niezbędnych do realizacji projektu pn. ,, Szkoła naszych oczekiwań" /projekt uchwały Rady 

Powiatu w załączeniu- zal. nr 8 do protokołu! 

Referująca poinformowała, że w uchwale Nr XX/90/2016 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 15 

stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie, 

realizację projektu oraz zabezpieczenie środków finansowych, niezbędnych do realizacji 

projektu pn. ,,Szkoła naszych oczekiwaii", wprowadza się następujące zmiany: 

- w§ 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Projekt realizowany będzie w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi 

w okresie od 01.02.2017 r. do 31.01.2019 r." 

- § 2 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 2 Zabezpiecza się w budżecie Powiatu Gołdapskiego w latach 2017-2019 kwotę 

931 777,85 zł, będącą całkowitym budżetem projektu. Środki na realizację projektu 

pochodzić będą w 90% ze środków europejskich. Kwota dofinansowania projektu wyniesie 

838 600,06 zł. Wymagany jest wkład własny w wysokości 10% wartości, tj. 93 177,79 zł. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu. 
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Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniająca 

uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie, realizację 

projektu oraz zabezpieczenie środków finansowych, niezbędnych do realizacji projektu 

pn. ,,Szkoła naszych oczekiwań" 

Ad. 3c 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu 

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 

2016-2028 /projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu- zal. nr 9 do protokołu/. 

Referująca poinformowała, że w stosunku do przyjętej uchwały Nr XXXIV / 149 / 2016 z dnia 

24 listopada 2016 r. dokonuje się urealnienia wykazu przedsięwzięć poprzez wprowadzenie 

projektu do realizacji przez Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych pod tytułem 

"Świat bez tajemnic" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz priorytetu 2 Kadry dla gospodarki 

w ramach działania 2.2 Podniesienie jakości ofe1iy edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój 

kompetencji kluczowych uczniów. Ogólna wartość projektu wynosi 430 543,10 zł, 

obowiązkowy wkła.d własny Powiatu 29 996, 16 zł w tym: wkład własny finansowy 0,00 zł, 

wkład własny niefinasowy w postaci pracy nauczycieli w formie wolontariatu wynosi 

29 996,16 zł. Wartość finansowa projektu wynosi 400 546,94 zł. Realizacja 

w poszczególnych latach przedstawia się następująco: 

Rok 2017 - 332 622,24 zł, 

Rok 2018 - 67 924,70 zł. 

W wykazie przedsięwzięć zmianie ulega limit inwestycji w roku 2017 dla zadania 

opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania termomodernizacja budynków 

szpitalnych i oświatowych i oświatowych w Gołdapi do kwoty 191 388,00 zł. 

W wieloletniej prognozie finansowej dokonuje się zmian w ramach przyjętego na rok 2017 

i 2018 planu dochodów i wydatków bieżących w celu zabezpieczenia środków na realizację 

przedsięwzięć. Wartość dochodów i wydatków oraz deficyt i przychody w 2016 roku 

nie ulegają zmianom. 

8 



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

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2016-2028. 

Ad. 4 

Starosta Pan Andrzej Ciołek poruszył kwestię dotycząca przyjazdu delegacji z Gruzji w dniu 

9.12.2016 r. o godz. 10.00. Dodał, że na spotkanie zostaną zaproszeni kierownicy jednostek 

i naczelnicy oraz Radni. Przedstawił również program tego przyjazdu. Przedstawiciele Gruzji 

chcą poznać funkcjonowanie Starostwa. Odbędą się wizyty m.in. w Zespole Placówek 

Edukacyjno-Wychowawczych oraz do Centrum rehabilitacji dzieci i młodzieży Marzenia 

natomiast na zakończenie planowa jest wizyta w Pijalni Wód oraz spacer po dzielnicy 

uzdrowiskowej. 

Ad.5 

Wolnych wniosków nie zgłoszono. 

Ad. 6 

Przewodniczący Zarządu podziękowała Członkom Zarządu za pracę. Zamknął LXIV (64) 

posiedzenie Zarządu Powiatu. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokół składa się z 9 stron kolejno ponumerowanych. 
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3. Bogdan Michnicz ....... . J/1 .. : .<!-. .. . 7 .. 

0 
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4. Andrzej Jan Osiński . . . . . . .!: . . .. . .. .. ..~~.. . i ........ . 

I 
Sporządziła: Monika Bruszewska, 5.12.2016 r. 

STAROSTA GOŁDAPSKI 
/ 

/~ f ffzej Ciołek 
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