Protokół z
Zarządu

XCI (91) posiedzenia
Powiatu w

Gołdapi

w dniu 22 września 2017 roku

godz. 09 40-0955

Ad.1
stwierdził

Starosta
- 4

pozwalające

quorum

na podejmowanie prawomocnych

członków zarządu /lista obecności w załączeniu - zal. nr 1 do protokołu/, otworzył

posiedzenie

Zarządu

decyzji
XCI (91)

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

Powiatu

zmiany poprzez dodanie punktu 3 z podpunktami a, b oraz c w brzmieniu: /zmiany do porządku
obrad w załączeniu- zal. nr 3 do protokołu/:

- projekt

uchwały

zadania

Rady Powiatu w sprawie

nazwą

pod

gołdapskiego",

przystąpienia

Powiatu

Gołdapskiego

„Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i

do realizacji

oświaty

powiatu

dofinansowanego w ramach Regionalnego Programem Operacyjnego

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
- projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Gołdapskiego

na lata 2017-2033

- projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu w rok 2017

Przewodniczący zapytał,

Członkowie Zarządu mają uzupełnienia bądź

czy

sprostowania

do przedstawionych zmian porządku obrad.

Uwag nie

Zarząd

zgłoszono.

Powiatu. jednogłośnie

przyjął porządek

obrad ze zmianami.

Ad.2

Naczelnik

Wydziału

uchwałę Zarządu
związanych

Geodezji i

Nieruchomości

Powiatu w sprawie

z przetargami na zbycie

Pani Krystyna

powołania

nieruchomości

Dąbkowska przedstawiła

komisji do przeprowadzenia

czynności

z zasobu mienia powiatu /uchwala

Zarządu

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

poinfonnowała,

iż

w

pracowników w Wydziale Geodezji i

związku

z

długotrwałymi

zwolnieniami lekarskimi

Nieruchomości, należało przygotować

projekt

uchwały

w sprawie

powołania

komisji do przeprowadzenia

czynności związanych

z przetargami

na zbycie nieruchomości z zasobu mienia powiatu.

Przewodniczący zapytał,

Pytań

nie

czy

są

pytania do przedstawionej

uchwały Zarządu

Powiatu.

zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

Za:rząd

Powiatu

komisji

do

podjął jednogłośnie uchwałę Zarządu

p:rzep:rowadzenia

nieruchomości

czynności

Powiatu w sprawie

związanych

z

p:rzeta:rgami

powołania

na

zbycie

z zasobu mienia powiatu.

Ad.3a

Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska Pani Małgorzata Lenarczyk
przedstawiła

projekt

uchwały

do realizacji zadania pod
powiatu

gołdapskiego",

Województwa
w załączeniu

Rady Powiatu w sprawie

nazwą

przystąpienia

„Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i

oświaty

dofinansowanego w ramach Regionalnego Programem Operacyjnego

Warmińsko-Mazurskiego

na lata 2014-2020 /projekt

uchwały Rady Powiatu

zal. nr 5 do protokołu/.

Referująca poinfonnowała, iż

w

związku

z

pozytywną oceną

projektu „Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i
złożonego

Gołdapskiego

Powiatu

w ramach konkursu

Mazurskiego

Działanie

Poddziałanie

04.04.01

ogłoszonego

przez

wniosku o dofinansowanie

oświaty

Zarząd

powiatu

gołdapskiego"

Województwa

Warmińsko

04.03.00 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków.
Efektywność

energetyczna w budynkach publicznych w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
2014-2020 i uzyskaniem przez Powiat

Gołdapski

Warmińsko-

Mazurskiego na lata

wsparcia w kwocie 7 591 491, 92

zł

zasadnym jest przystąpienie do realizacji zadania.

Przewodniczący zapytał,

Pytań

nie

czy są pytania do przedstawionej

uchwały Zarządu

Powiatu.

zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie

2

Zarząd

Powiatu

przystąpienia

przyjął jednogłośnie

projekt

Gołdapskiego

Powiatu

do

uchwały

Rady Powiatu w sprawie

realizacji

,,Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i

zadania

oświaty

nazwą

pod

gołdapskiego",

powiatu

dofinansowanego w ramach Regionalnego Programem Operacyjnego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

na lata 2014-2020.

Ad.3b
Bożena

Skarbnik Powiatu Pani

Radzewicz

przedstawiła

uchwały

projekt

Rady Powiatu

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2017-2033
/projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu - zal. nr 6 do protokołu/.
Referująca poinformowała, iż

dochodów i wydatków oraz deficyt i przychody zgodnie z
się

w 2017 r. Dokonuje

się wartość

w wieloletniej prognozie finansowej urealnia

również

uchwałą

zmian planu wydatków

w sprawie zmian budżetu

majątkowych

i

bieżących

na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5
środków

na

realizację

oświatowych

w

Gołdapi".

ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w celu zabezpieczenia
przedsięwzięcia

Dokonuje

się

pn. ,,Termomodernizacja budynków szpitalnych i

urealnienia wykazu

przedsięwzięć

w

załączniku

zadania „Termomodernizacja budynków szpitalnych i
w poszczególnych latach

wartość

majątkowych

to 9 652 712,59

i

bieżących

zadania:

oświatowych

Łączne nakłady

zł

m 2 poprzez wprowadzenie
w

Gołdapi"

Urealnia

się

finansowe w ramach wydatków

Okres realizacji: lata 2014-2018 Ogólna wartość

projektu: 9 652 712,59 zł, Środki własne: 2 061 220,67 zł, Środki UE: 7 591 491,92 zł.
Wydatki w poszczególnych latach: 2015 - 294 795,63
2018 - 9 257 247,02
aktualny stan

zł.

budżetu

o

kwotę

38 717,00

zł

o

kwotę

139 386,94,00

zł

, 2017 - 100 669,94

zł,

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2017-2033 odzwierciedla

powiatu po dokonanych zmianach: Plan dochodów

i po zmianach wynosi 27 615 404,34
zł

zł.

i po zmianach wynosi 29 296 074,28

po zmianie wynosi 1 680 669,94

zł.

Przychody po zmianie

Plan wydatków
zł.

Deficyt

wynoszą

zwiększa się
zwiększa się

budżetu

powiatu

1 680 669,94

zł.

Rozchody 0,00 zł.

Przewodniczący zapytał,

Pytań

nie

czy są pytania do przedstawionej

uchwały Zarządu

Powiatu.

zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie

3

Zarząd

przyjął jednogłośnie

Powiatu

projekt

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu

uchwały

Rady Powiatu w sprawie zmian

Gołdapskiego

na lata 2017-2033.

Ad.3c

Skarbnik Powiatu Pani

Bożena

budżetu

w sprawie zmian

przedstawiła

Radzewicz

projekt

uchwały

Rady Powiatu

uchwały Rady Powiatu w załączeniu

powiatu w rok 2017 !projekt

- zal. nr 7 do protokołu!.
Referująca poinformowała, iż

zwiększenia

z

w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe" dokonuje

planowaną pomocą finansową

projektowej na

przebudowę

od Gminy

finansowego dochodów o
zastępstwa

o

kwotę

250,00

zł

kwotę

Gołdapi"

Wydziału

realizowanego w

„Pozostała działalność"
zł tytułem

1 467,00

zł

37 000,00

w

związku

na zadanie pn. ,,Wykonanie dokumentacji

procesowego na rzecz Powiatu

Rejonowego w Olecku
W rozdziale 75295

Gołdap

drogi na Osiedlu I w

Powiatowych. W rozdziale 71095

i kosztów

kwotę

planu finansowego dochodów jednostki o

dokonuje

Zarządzie

w

związku

zwrotu od pozwanego kosztów procesu
Gołdapskiego

zgodnie z wyrokiem

Sądu

dokonuje

się zwiększenia

planu dochodów

celem zabezpieczenia planu finansowego na odsetki w ramach projektu

dokonuje

się zwiększenia

planu finansowego wydatków o

z planowanym udzieleniem pomocy i1mej jednostce
poprawę

dróg powiatowych po

kwotę

samorządu

klęsk

1O 000,00

zł

terytorialnego

przejściu nawałnicy,

która

miejsce w nocy z 11-12 sierpnia br. w województwie pomorskim. W rozdziale 71095

„Pozostała działalność"

1 200,00

zł tytułem

w Olecku
75011

planu

I Cywilnego z dnia 15 marca 2017 r., Sygn. Akt C327/15.

„Pozostała działalność"

tj. Powiatowi Kartuskiemu na
miała

Dróg

się zwiększenia

„Informatyczne zielone garnizony". W rozdziale 60078 „Usuwanie skutków
żywiołowych"

się

kosztów

Wydziału

„Urzędy

dokonuje

się zwiększenia

zastępstwa

planu finansowego wydatków o

procesowego zgodnie z wyrokiem

Sądu

Rejonowego

I Cywilnego z dnia 15 marca 2017 r., Sygn. Akt C327/15. W rozdziale
się

wojewódzkie" dokonuje

finansowego jednostki o

kwotę

684,00

zł

w

przesunięcia

związku

środków

w ramach planu

z urealnieniem rzeczywistych potrzeb

w ramach realizowanego zadania z ustawy kompetencyjnej. W rozdziale 75018
Marszałkowskie"

20 619,00

zł.

W

kwotę

dokonuje
związku

z

się

„Urzędy

zmniejszenia planu finansowego wydatków jednostki o

otrzymaną informacją

z

kwotę

Urzędu Marszałkowskiego odstępuje się

od przekazania dotacji na zadanie pn: ,,Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur". W rozdziale
75295
o

„Pozostała działalność"

kwotę

250,00

zł

dokonuje

się zwiększenia

planu finansowego wydatków

celem zabezpieczenia planu finansowego na odsetki w ramach projektu

„Informatyczne zielone garnizony". W rozdziale 75495

„Pozostała działalność"

dokonuje

się

4

przesunięcia środków

w planie finansowym jednostki o
realizację

z urealnieniem planu wydatków na
dofinansowanego w ramach
zachowań

jednostki o

kwotę

dokonuje

oświatowych

Oczekiwań"

Naszych

finansowego w jednostce
Gołdapi

związane

zgodnie ze

o

kwotę

6 000,00

zł

oraz w

oświatowej
złożonymi
środków

z gromadzeniem

przesunięcia środków

zł,

związku

w

aspołecznych

Stasiaka na lata 2016 i 2017"- priorytet
młodzieży".

się zwiększenia środków

per saldo 12 734,38

pracowników placówek

w

programu ograniczania przestępczości i

zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i

„Pozostała działalność"

zł

3 280,00

projektu pn.: ,,Razem pod parasolem prawa"

Władysława

„Razem bezpieczniej im.

„Przeciwdziałanie

„Szkoła

rządowego

kwotę

W rozdziale 80195

w ramach planu finansowego
wynagrodzeń

z przeznaczeniem na zabezpieczenie

oraz urealnieniem wydatków w ramach projektu
związku

z przeznaczeniem na

zwiększenie

planu

na przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli PP-P
wnioskami .. W rozdziale 90019
opłat

z

środowiska"

i kar za korzystanie ze

w ramach planu finansowego jednostki o

z przeznaczeniem na zakup

urządzenia

„Wpływy

kwotę

i wydatki

dokonuje
zł,

6 500,00

się

w tym:

wydziału

wielofunkcyjnego do

BiOŚ oraz o kwotę 500,00 zł tytułem zakupu nagród konkursowych. W rozdziale

85111„Szpitale

ogólne"

oraz

przystąpieniem

Powiatu

Gołdapskiego"

planu wydatków o kwotę 100

na lata 2014-2020,
Poddziałanie

publicznych. Dofinansowanie ze

4.3.1

środków

Działanie

ośrodki
669,94zł

Efektywność

491,92zł,

wkład

kwotę

per saldo 10 950,00

zł

Społecznej.

Dokonuje

się również

zmniejszenia planu finansowego wydatków o

kwotę

9 876,38

zł

z urealnieniem wydatków do rzeczywistych potrzeb. W rozdziale 8551 O

wydatków
dla

opiekuńczo-wychowawczych"
kwotę

o

19

usamodzielniających

pochodzących

oświaty

energetyczna w budynkach

wydatków jednostki do rzeczywistych potrzeb. W rozdziale 85508 „Rodziny

placówek

związku

własny
się

co wynika

pracowników na dodatkowe badania oraz na zabezpieczenie

wydatków na Forum Jednostek Pomocy

się

w

W rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie" dokonuje

konieczności wysłania

dokonuje

szkolno

4.3 Kompleksowa modernizacja

unijnych 7 591

zmniejszenia planu finansowego wydatków o
z

„Specjalne

w ramach Regionalnego Program Operacyjny Województwa

energetyczna budynków,

220,67zł.

85403

do projektu pn. ,,Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i

Warmińsko-Mazurskiego

2 061

rozdziale

się zwiększenia

-wychowawcze" dokonuje
z

w

000,00
się

dokonuje
zł

w

się

zastępcze"

w

związku

"Działalność

zmniejszenia planu finansowego

związku

wychowanków

urealnienia

z

placówki

przeliczeniem

świadczeń

opiekuńczo-wychowawczej

z powiatu gołdapskiego W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej

Straży Pożarnej"

dokonuje

się przesunięcia środków

w ramach planu finansowego jednostki

5

zł.

Zmiany

z przeznaczeniem na

wypłatę

o

kwotę

26 779,00

za pierwsze

półrocze

przebywającym

dotyczą

przeniesienia: -

przedłużony

rekompensaty za

2017 r. -

środków

środków

z wakatów - 20 000,00
służby

czas

uposażeń

ze zmniejszenia

zł

strażaków

dla

:funkcjonariuszom

na zwolnieniach lekarskich w okresie od O1.06.2017 r.-31.08.2017 r.

w kwocie 3 542,00

zł

z przeznaczeniem na nagrody uznaniowe dla

strażaków

(zgodnie z art.

105g ust. 1 i 2 Ustawy o PSP z dnia 24 sierpnia 1991 r., t.j. Dz. U. Z 2016 r. poz. 603 ze zm.).
pozostałe środki

Ponadto

z podatku od

nieruchomości,

bieżących

sprzętu

producenta

przeglądu

na wykonanie

SWD oraz innych
działalność"

o

kwotę

specjalistycznego

się

dokonuje

42,00

zł.

będącego

w

użytkowaniu

usług,

przesumęcrn

środków

dla

dorosłych.

W rozdziale 80130

Zaoszczędzone środki zostaną

zadań wymagających
młodzieży

w

wsparcia technicznego systemu

w

ramach

planu

„Pozostała

finansowego

ogólnokształcące"

kwotę

„Szkoły

25 590,00

zawodowe" dokonuje
rozdziału

przeznaczone za zakup

opału.

zł

dokonuje

i przenosi

się

Ogólnokształcących

się zwiększenia środków

80120) o

kwotę

per saldo.

W rozdziale 80150 „Realizacja

ogólnokształcących,

podstawowych, gimnazjach, liceach

szkołach

przesunięcia środków

się

także

stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci

szkołach

profilowanych i

„Oświata

przeglądów

jednostki, a

80130 z powodu braku naboru w Liceum

w ramach planu finansowego jednostki ( z

i

zostaną

Kwota zostanie wydatkowana na pokrycie kosztów szkolenia w Wojskowej

rozdziału

do

gruntami

KSC

z :funkcjonowania jednostki. W rozdziale 75295

zmniejszenia planu finansowego wydatków jednostki o

środki

trwały zarząd

członkami

Akademii Technicznej w .Warszawie. W rozdziale 80120 „Licea
się

za

napraw, konserwacji oraz okresowych

rocznego obiektu, zakup

wynikających

opłaty

niebędących

oraz przeznaczone na szkolenia pracowników
przeznaczone na: wykonane

z

zawodowych oraz

szkołach

w ramach planu finansowego o

liceach

artystycznych" dokonuje

kwotę

418,00

zł.

się

W dziale 801

i wychowanie" oraz w dziale 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza" dokonuje

przesunięcia

środków

o

kwotę

zł

per saldo 9 412,00

celem urealnienia planu

do rzeczywistych potrzeb. W rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
w tym poradnie specjalistyczne" dokonuje
o

kwotę

978,00

zł

się zwiększenia

planu finansowego wydatków

z przeznaczeniem pomoc na fundusz zdrowotny nauczycieli w jednostce.

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe" dokonuje
finansowego wydatków jednostki o

kwotę

pn. ,,Wykonanie dokumentacji projektowej na
Plan wydatków
dochodów

budżetu

zwiększa się

o

powiatu
kwotę

74 000,00
przebudowę

zwiększa się

38 717,00

zł

zł

się

w

zwiększenia

związku

z zadaniem

drogi na Osiedlu I w

per saldo o

kwotę

planu

Gołdapi".

139 386,94

i po zmianach wynosi 27 615 404,34

zł.

zł.

Plan
Plan

6

wydatków

zwiększa się

kwotę

o

zł

139 386,94,00

i po zmianach wynosi 29 296 074,28

Deficyt budżetu powiatu po zmianie wynosi 1 680 669,94
1 680 669,94

zł.

nie

Przychody po zmianie

wynoszą

Rozchody 0,00 zł.

Przewodniczący zapytał,

Pytań

zł.

zł.

czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu.

zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie

Zarząd

Powiatu

budżetu

przyjął jednogłośnie

projekt

uchwały

Rady Powiatu w sprawie zmian

powiatu w rok 2017.

Ad.4
Główny

br.

Specjalista ds. Edukacji Pani Iwona Zegarowicz

uchwałę

o zmianie niektórych ustaw w

poprzez wprowadzenie
prowadzony zapis
spośród

nałożył

na

ustawy

doszło

z

Starostę obowiązek

rehabilitacyjno-

przedszkolnych

wychowawczych
rozporządzenie

w sprawie

bądź też

opiekuńczego.

specjalnych,

będzie

podstawowych

pełniła

może

Starosta

szkół

tę

zadań nadmienił:

placówkę

wybrać

wskazywanie jednostek

udzielających

ośrodków

Rząd wydał również
Rozporządzenie

koordynacyjno-rehabilitacyjno-

udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji
właściwych

rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w
fizjoterapeutycznej,

oświaty,

ośrodka

wykonawcze do tego zapisu w zmienionej ustawie.

i do tych

życiem"

funkcję

specjalnych,

z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych.

problemów rozwojowych dziecka, wskazywanie

terapeutycznej,

programu „ Za

- mianowicie wskazanie takiej placówki

szczegółowych zadań dotyczących ośrodków

opiekuńczych
dotyczącej

szkół

realizacją

22 czerwca

do zmian w ustawie o systemie

prowadzonych w danym powiecie, która

koordynacyjnoz

tejże

związku

poinformowała, iż

psychologicznej,

dla dziecka i jego

szczególności

pedagogicznej

1

rehabilitacyjnej,
logopedycznej,

specjalistycznej pomocy dzieciom, organizowanie

wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach

określonych

w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo
w

oświatowe,

zależności

w wymiarze do 5 godzin tygodniowo dla danego dziecka, oraz

od potrzeb dziecka -

dodatkowych

usług

terapeutów, fizjoterapeutów,

psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów, koordynowanie korzystania
z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu.

7

Starosta Pan Andrzej
rehabilitacyjno-

Ciołek powiedział, iż

opiekuńczego pełnił Zespół

proponuje, aby

funkcję ośrodka

koordynacyjno-

Placówek Edukacyjno- Wychowawczych.

Ad.5
Wolnych wniosków nie

zgłoszono.

Ad.6
Przewodniczący Zarządu podziękował Członkom Zarządu

za

pracę. Zamknął

CXI (91)

posiedzenie Zarządu Powiatu

Na tym protokół zakończono.
Protokół składa się

z 8 stron kolejno ponumerowanych.

Członkowie Zarządu:

1.

2.

Marzanna Marianna Wardzt·
e· ew~ska ....
.
J
o
.
'
k.
.
And rzeJ an s1ns 1 . . . . . . . ~ . ·/. . . . .

3.

Bogdan Michnicz ....... .!. .... ~ ............................. .

Protokołowała:

. ............ .

Monika Bruszewska 22.09.2017
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