
Ad.1 

Protokół z LXXXI (81) posiedzenia 

Zarządu Powiatu w Gołdapi 

w dniu 21 czerwca 2017 roku 

w godz. 08°0-0817 

Starosta stwierdził quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji 

- 4 członków zarządu /lista obecności w załączeniu - zal. nr 1 do protokołu/, otworzył LXXXI (81) 

posiedzenie Zarządu Powiatu z proponowanym porządkiem obrad /porządek obrad w zalączeniu

zal. nr 2 do protokołu/. 

Ad.2 

Przewodniczący poinformował, iż protokół z LXXX (80) posiedzenia Zarządu Powiatu 

był wyłożony do wglądu oraz przesłany drogą elektroniczną. Przewodniczący Zarządu 

zapytał, czy Członkowie Zarządu mają uzupełnienia bądź sprostowania do protokołów. 

Uwag nie zgłoszono. 

Zarząd Powiatu przyjął 4 głosami za, przy jednej nieobecnej osobie protokół z LXXX 

(80) posiedzenia Zarządu Powiatu. 

Ad.3 

Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Pani Wioletta Anuszkiewicz przedstawiła 

wniosek w sprawie rezygnaCJI Poradni Psychologiczno Pedagogicznej 

i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z dotacji przyznanej przez zarząd powiatu 

na „Wykonanie badań konserwatorskich". /wniosek w załączeniu-zal. nr 3 do protokołu/. 

Referująca poinformowała, iż Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna i Powiatowa Stacja 

Sanitarno-Epidemiologiczna złożyły wniosek w którym informują, że rezygnują z przyznanej 

przez Zarząd Powiatu dotacji. W związku z tym umowa nie może zostać podpisana, 

która była przygotowana. Zwróciła się z prośbą, aby środki, które były przeznaczone 

na poradnie pozostawić na tym paragrafie na którym były. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego wniosku. 



Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz powiedziała, iż sytuacja jest tutaj jasna, wynika 

z tego, że jedna i druga jednostka zrezygnowała. Docelowo można wskazać, że Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna nie może przyjąć dotacji od jednostki nadrzędnej, natomiast 

znaleziono kilka rozwiązań do tej kwoty pieniężnej, które zostaną w tym paragrafie i będą 

wykorzystane na ten sarn cel zgodnie z zadaniami. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek powiedział, że w związku z tym, że nastąpiła kolizja prawna, 

jeśli chodzi o kwestie dedykowanych środków znaleźliśmy rozwiązanie finansowe, 

takie żeby było to zrealizowane, jednakże zgodnie z prawem finansowym musi to przybrać 

inny tryb obiegania finansowego. 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu rozpatrzył pozytywnie 4 głosami za, przy 1 osobie nieobecnej wniosek 

w sprawie rezygnacji Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej i Powiatowej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej z dotacji przyznanej przez zarząd powiatu na „Wykonanie 

badań konserwatorskich". 

Ad.4a 

Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Pani Wioletta Anuszkiewicz przedstawiła 

uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia Starosty Gołdapskiego do podpisania 

porozumienia dotacyjnego, realizacji i rozliczenia projektu „Razem pod parasolem prawa" 

dofinansowanego w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych 

zachowań „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 201 7 - priorytet 

„Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży". /uchwala Zarządu 

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

Referująca poinformowała, iż Wydział Promocji wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie złożyli do Warmińsko - Mazurskim Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w ramach 

rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań 

„Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017 - priorytet 

„Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży". wniosek na projekt 

„Razem pod parasolem prawa". Wartość całkowita projektu to 71 570,00 zł , kwota dotacji 
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wynosi 58 770,00 zł, Wkład własny niefinansowy to kwota w wysokości 12 800,00 zł. 

Realizację projektu zaplanowano na 2017 rok, w związku z powyższym należy upoważnić 

Starostę Gołdapskiego do podpisania porozumienia dotacyjnego, realizacji i rozliczenia 

projektu. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionej uchwały Zarządu Powiatu. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek krótko mówiąc formalności musi stać się zadość. Staraliśmy 

się do konkursu, udało się wygrać w związku z tym należy pochodne formalne ponieść. 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu podjął 4 głosami za, przy 1 osobie nieobecnej uchwałę Zarządu Powiatu 

w sprawie upoważnienia Starosty Gołdapskiego do podpisania porozumienia 

dotacyjnego, realizacji i rozliczenia projektu „Razem pod parasolem prawa" 

dofinansowanego w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości 

i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 

i 2017 - priorytet „Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci 

i młodzieży". 

Ad.4b 

Główny Specjalista ds. Edukacji Pani Iwona Zegarowicz przedstawiła uchwałę Zarządu 

Powiatu w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora placówki oraz powierzenia 

stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gołdapi". /uchwala Zarządu 

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

Referująca poinformowała, iż 27 kwietnia br. został ogłoszony konkurs na dyrektora Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej. W dniu 7 czerwca zebrała się Komisja Konkursowa 

w wyniku konkursu wyłoniono na dyrektora Panią Bożenę Chilicką. Na podstawie 

art. 36a ust. 1, 2 i 13 w zw. z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

i§ 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie 

regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz 

trybu pracy komisji konkursowej organ prowadzący powierza stanowisko kandydatowi 

wyłonionemu w drodze konkursu, zatwierdzając tym samym wynik postępowania 
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konkursowego. Kandydatowi wyłonionemu w drodze konkursu na stanowisko dyrektora 

powierza się stanowisko na okres nie dłuższy niż 5 lat szkolnych. W przypadku pani Bożeny 

Chilckiej, która pełni obowiązki dyrektora do 30 czerwca br. to powierzenie stanowiska 

dyrektora może się odbywać od 1 lipca 2017 r. do 31 sierpnia 2021 r., czyli 4 lata 

i 2 miesiące, gdyż ustawa nie pozwala na okres dłuższy niż 5 lat. Pd uwagę są brane lata 

szkolne, jest to zgodne z prawem. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionej uchwały Zarządu Powiatu. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu podjął 4 głosami za, przy 1 osobie nieobecnej u.chwałę Zarządu Powiatu 

w sprawie zatwierdzenia konkursu. na dyrektora placówki oraz powierzenia stanowiska 

dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gołdapi". 

Ad.4c 

Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Pani Marta Wiszniewska przedstawiła 

uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi 

nr 1770N Stręgielek - Przytuły dotychczasowej kategorii drogi powiatowej i zaliczenie 

jej do kategorii dróg gminnych. /uchwala Zarządu Powiatu w załączeniu- zal. nr 5 do protokołu/. 

Referująca poinformowała, iż Zarządu Dróg Powiatowych w Ogonkach zwrócił 

się do Zarządu Powiatu w Gołdapi z prośbą o udzielenie opinii w sprawie pozbawienia drogi 

nr 1770N Stręgielek - Przytuły, dotychczasowej kategorii dróg powiatowych i zaliczenie 

ich do kategorii dróg gminnych. Obowiązek wyrażenia stosownej opinii nakłada na zarządy 

sąsiednich powiatów ustawa o drogach publicznych. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionej uchwały Zarządu Powiatu. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu. podjął 4 głosami za, przy 1 osobie nieobecnej u.chwałę Zarządu Powiatu 

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi nr 1770N Stręgielek - Przytuły 
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dotychczasowej kategorii drogi powiatowej i zaliczenie jej do kategorii dróg gminnych. 

Ad.4d 

Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Pani Marta Wiszniewska przedstawiła 

uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia niektórych 

dróg w Giżycku, dotychczasowej kategorii dróg powiatowych i zaliczenie ich do kategorii 

dróg gminnych. /uchwala Zarządu Powiatu w załączeniu- zal. nr 6 do protokołu/. 

Referująca poinformowała, iż Zarządu Dróg Powiatowych w Giżycku zwrócił się do Zarządu 

Powiatu w Gołdapi z prośbą o udzielenie opinii w sprawie pozbawienia niektórych dróg 

w Giżycku, dotychczasowej kategorii dróg powiatowych i zaliczenie ich do kategorii dróg 

gminnych. Obowiązek wyrażenia stosownej opinii nakłada na zarządy sąsiednich powiatów 

ustawa o drogach publicznych. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionej uchwały Zarządu Powiatu. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu podjął 4 glosami za, przy 1 osobie nieobecnej uchwałę Zarządu Powiatu 

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia niektórych dróg w Giżycku, 

dotychczasowej kategorii dróg powiatowych i zaliczenie ich do kategorii dróg gminnych. 

Ad.4e 

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Pani Anna Makowska przedstawiła uchwałę Zarządu 

Powiatu w sprawie upoważnienia Starosty Gołdapskiego do podpisania porozumienia 

dotacyjnego realizacji i rozliczenia projektu „DOM, czyli Dzielnicowy Oddany Mieszkańcom 

- II etap" dofinansowanego w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości 

1 aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 

1 2017", obszar działania - Dzielnicowy bliżej nas. /uchwala Zarządu Powiatu w załączeniu 

- zał. nr 7 do protokołu/. 

Referująca poinformowała, iż 9 lutego 2017r. w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie 

Wojewódzkim w Olsztynie został złożony wniosek o dofinansowanie projektu 

„Dom, czyli Dzielnicowy Oddany Mieszkańcom - II etap" dofinansowanego w ramach 

rządowego programu ograniczania przestępczości 1 aspołecznych zachowań 
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„Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017", obszar działania 

- Dzielnicowy bliżej nas. Wniosek złożony przez Powiat przeszedł dwuetapową weryfikację 

i został pozytywnie oceniony w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

W dniu 18 maja 2017r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski pismem m ZK-IIIA.68.1.2.2017 

poinformował, iż w budżecie państwa zostały zaplanowane środki finansowe na realizację 

niniejszego projektu, tj.: ,,DOM, czyli Dzielnicowy Oddany Mieszkańcom - II etap" 

.Wartość całkowita projektu to 70 200,00 zł, kwota dotacji wynosi 48 680,00 zł, wkład 

własny niefinansowy to kwota wysokości 21 520,00 zł. Realizację projektu zaplanowano 

od maja do grndnia 2017r. W związku z powyższym upoważnienie Starosty Gołdapskiego 

kierownika Starostwa Powiatowego w Gołdapi jest niezbędne do podpisania porozumienia 

dotacyjnego, realizacji i rozliczenia projektu. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionej uchwały Zarządu Powiatu. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu podjął 4 głosami za, przy 1 osobie nieobecnej uchwałę Zarządu Powiatu 

w sprawie upoważnienia Starosty Gołdapskiego do podpisania porozumienia 

dotacyjnego realizacji i rozliczenia projektu „DOM, czyli Dzielnicowy Oddany 

Mieszkańcom - II etap" dofinansowanego w ramach rządowego programu ograniczania 

przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka 

na lata 2016 i 2017", obszar działania- Dzielnicowy bliżej nas 

Ad.Sa 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu 

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2017 

-2033. /projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu- zal. nr 8 do protokołu/. 

Referująca poinformowała, iż w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gołdapskiego 

na lata 2017-2033 dokonuje się urealnienia wykazu przedsięwzięć. Wieloletnia prognoza 

finansowa odzwierciedla aktualny stan budżetu powiatu po dokonanych zmianach. 

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 189 250,94 zł i po zmianach wynosi 27 127 558,73 zł. 

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 189 250,94 zł i po zmianach wynosi 29 11 O 940,00 zł. 
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Deficyt budżetu powiatu nie ulega zmianie i wynosi 1 983 381,27 zł. Przychody nie ulegają 

zmianie i wynoszą 1 983 381,27 zł. Rozchody to 0,00 zł. 

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

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu. przyjął 4 głosami za, przy 1 osobie nieobecnej projekt u.chwały Rady 

Powiatu. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu. Gołdapskiego 

na lata 2017-2033. 

Ad.Sb 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu 

w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2017. /projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu 

- zal. nr 9 do protokołu/. 

Referująca poinformowała, iż w związku z tym, że jest półrocze zostały urealnione dochody 

w rozdziałach pozostała działalność, gospodarka gruntami i nieruchomościami, w rozdziale 

71095 również pozostała działalność, w rozdziale Starostwo Powiatowe jak również wpływy 

z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego. Zostały urealnione 

dochody również w rozdziale szkoły zawodowe, pozostała działalność w ramach oświaty, 

w szpitalach jak również w rodzinach zastępczych. Pozostałe zmiany dotyczą otrzymanej 

decyzji od Wojewody Warmińsko- Mazurskiego, jest to zmniejszenie w rozdziale składki 

na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenie na rzecz osób nieobjętych obowiązkiem 

ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 48 894,00 zł. Wynika to z weryfikacji przez jednostki 

zapotrzebowania. Na chwilę obecną wystarczające, natomiast w Zarządzie Dróg 

Powiatowych zostały wypracowane dochody w wysokości ponad 85 000,00 zł, wynikają 

one z kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego pod reklamę bądź roboty budowlane 

oraz umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym, jak również 

wynika to z nadpłaty od dostawców na podstawie faktury korygującej, w związku 

z refimdacją z Urzędu Pracy wynagrodzenia wraz z pochodnymi w ramach prac 

interwencyjnych jak również z pokryciem kosztów naprawy zniszczonych odcinków 

po 74 rajdzie organizowanym przez Polski Związek Motorowy. Również w Zespole 

Placówek dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 3 750,00 zł wynika ona z opłat 
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ponoszonych przez nauczycieli w ramach korzystania ze stołówki. Jeśli chodzi o plan 

wydatków również dokonano urealnienia tegoż planu dotyczy to gospodarki gruntami 

1 nieruchomościami, w rozdziale Starostwo Powiatowe dokonano 
. . . 

zmmeJszema 

do rzeczywistych potrzeb, w rozdziale pozostała działalność jak również w rozdziale 

Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze. W planie finansowym Zespołu Placówek 

Edukacyjno- Wychowawczych dokonano jednocześnie zwiększenia o kwotę 3 750,00 zł 

w ramach wypracowanych dochodów własnych na zakup doposażenia do kuchni i stołówki 

szkolnej. Proponuje się również zmniejszenie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 

oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gołdapi w związku z przeprowadzoną weryfikacją 

składek i otrzymaną decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego kwoty przyznanej dotacji 

w celu jego urealnienia. Natomiast jeśli chodzi o Zarząd Dróg Powiatowych analogicznie 

do wypracowanych dochodów, Zarząd Dróg Powiatowych zwraca się z prośbą o przesunięcie 

tychże środków na organizację robót publicznych, na pokrycie bieżących napraw sprzętu 

będącego w dyspozycji Zarządu Dróg Powiatowych, na poprawę bezpieczeństwa ruchu 

kołowego oraz w związku z odpisem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2017 

r. Plan dochodów i wydatków zmienia się o kwotę 189 250, 94 zł. Deficyt, przychody 

i rozchody nie ulegają zmianie. 

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

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu przyjął 4 głosami za, przy 1 osobie nieobecnej projekt uchwały Rady 

Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2017. 

Ad.6 

Spraw bieżących nie zgłoszono. 

Ad.7 

Wolnych wniosków nie zgłoszono. 
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Ad.8 

Przewodniczący Zarządu Podziękował członkom Zarządu za pracę. Zamknął LXXXI (81) 

posiedzenie Zarządu Powiatu. 

Na tym protokół skończono. 

Protokół składa się z 9 stron kolejno ponumerowanych. 

Członkowie Zarządu: 11 
1. Grażyna Barbara Senda ........ ·7tLf.......-/. .... . ~ .............. . 
2. Marzanna Marianna Wardzie~je ' a ........ ~ . :1).':: ..... . . ( ' ~V.~11 I 

3. Andrzej Jan Osiński .......... , ;I ' ........... ;t.1. 0.. -~ ... . 

4. Bogdan Miclmicz .......... .Ji{~"l- ...................... . 
u 

Protokołowała: Monika Bruszewska 21.06.2017 r. 
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