Protokół z XIV (14) posiedzenia Zwzięciu Powiatu w Gołdapi
w dniu 21 maja 2015

godz. 7"Ad. I
Starosta stwierdził quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji
— 4 Członków Zarządu /lista obecności w załączeniu — zal. nr 1 do protokołu!, otworzył XIV (14)
posiedzenie Zarządu Powiatu /porządek obrad w załączeniu- zal. nr 2 do protokolul.

Uwag do porządku nie zgłoszono.

Ad. 2
Przewodniczący poinformował, iż protokoły z XII (12), XIII (13) posiedzenia Zarządu
Powiatu były wyłożone do wglądu oraz przesłane drogą elektroniczną. Zapytał,
czy Członkowie Zarządu mają uzupełnienia bądż sprostowania do protokołów.

Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

Protokoły z XII (12) i XIII (13) posiedzenia Zarządu Powiatu zostały przyjęte
jednogłośnie.

Ad. 3
Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno — Wychowawczych w Gołdapi Pani Anna
Kuskowska przedstawiła wniosek w sprawie dokonania zwiększenia planu wydatków
jednostki /wniosek w załączeniu — zol nr 3 do protokołu!.
Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno — Wychowawczych w Gołdapi Pani Anna
Kuskowska poinformował, ze "wniosek mówi o zwiększeniu planu wydatków w związku
z zaleceniami Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi oraz rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej dnia 31 grudnia 2014 roku. Pomieszczenia przedszkolne
zostaną przeniesione na parter budynku. Zostanie wykonany kompleksowy remont byłych
pomieszczeń biurowych dopasowując je do potrzeb i możliwości psychofizycznych
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Zachodzi również uzasadniona potrzeba zmian w funkcjonowaniu Warsztatu Terapii
Zajęciowej, a w szczególności:
1) ze względów praktycznych zapis w § 1 ust. 3 powinien uwzględnić tylko stanowiska
osób upoważnionych do dysponowania środkami finansowymi — obecnie pry każdej
zmianie osoby na stanowisku zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w umowie,
2) uzupełniające zajęcia terapeutyczno — rehabilitacyjne w zakresie fizjoterapii, o których
mowa § 3 ust. 5 pkt. 1, zgodnie ze „Standardem M.Z. produktów w specjalnościach
Rehabilitacja Medyczna":
a) lekarza:
• wymagane kwalifikacje — specjalizacja z rehabilitacji medycznej
— specjalizacja z medycyny fizykalnej i balneoklimatologii,
• kompetencje i zadania:
- kieruje procesem kompleksowej rehabilitacji, odpowiada za potrzeby
i wynik,
- ustala diagnozę, stopień i rodzaj dysfunkcji i w oparciu o nie opracowuje plan
leczenia wykorzystując do tego celu: informacje zawarte w skierowaniu
lekarza• POZ lub lekarza specjalisty — wyniki przeprowadzonego badania
przedmiotowego i podmiotowego pacjenta — wyniki (zleconych w razie
potrzeby) badań laboratoryjnych, z zakresu diagnostyki funkcjonalnej,
obrazowej i inne — wyniki konsultacji innych specjalistów,
b) opracowany plan leczenia zawiera — w odniesieniu do kinezy-terapii: cel etapu
z wyraźnie określonymi przeciwwskazaniami oraz czasolcres tego etapu z podaną
częstotliwością zabiegów,
c) fizjoterapeutę:
* wymagane kwalifikacje — studia wyższe w zakresie wychowania fizycznego
(kierunek rehabilitacja ruchowa lub fizjoterapia) lub technik fizjoterapii (dyplom
ukończenia Medycznego Studium Zawodowego, Wydział Fizjoterapii),
* kompetencje i zadania:
- ma prawo do usprawnienia ruchowego na podstawie zlecenia lekarskiego,
- ustala program usprawnienia ruchowego w oparciu o plan leczenia opracowany przez
lekarza oraz ocenę stanu funkcjonalnego pacjenta i ocenę wydolności,
- bezpośrednio współpracuje z lekarzem, informuje go o ewentualnych trudnościach
w realizowaniu usprawnienia.
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Celem wyrabiania i podtrzymywania kondycji i sprawności psychofizycznej uczestników
Warsztatów Terapii Zajęciowych wprowadzone zostaną zajęcia terapeutyczno — relaksacyjne,
m.in.: gry, ćwiczenia i zabawy muzyczno — mchowe, spacery, przejażdżki rowerowe, które
mogą prowadzić instruktorzy terapii zajęciowej — m.in.: w pracowniach, sali ćwiczeń, na
placach zajęć Warsztatów Terapii Zajęciowej i w plenerze.

Przewodniczący zapytał Członków Zarządu, czy mają pytania do przedstawionego wniosku.

Pytań nie zgłoszono.
Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

Zarząd Powiatu jednoglośnie przylgi wniosek w sprawie wprowadzenia zmian
w „Umowie nr PS/10/2007 z dnia 29 marca 2007 r. o finansowanie kosztów dzialalności
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Goldapi ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepelnosprawnych" oraz wprowadzenie tekstu jednolitego.

Ad. 5
Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowych Caritas Diecezji Ełckiej w Gołdapi Pan Jerzy
Sobisz przedstawił wniosek w sprawie wprowadzenia zmian w „Umowie nr PS/11/2007
z dnia 29 marca 2007 r. o finansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Gołdapi w części nieobjętej o dofinansowanie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych" oraz przyjęcie tekstu jednolitego

/wniosek w załączeniu — za! nr 5

do protokołu!.

Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowych Caritas Diecezji Ełckiej w Gołdapi Pan Jerzy
Sobisz poinformował, że wniosek mówi o wprowadzeniu zmian w,, Umowie nr PS/11/2007
z dnia 29 marca 2007 roku o finansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Gołdapi w części nieobjętej o dofinansowanie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych" oraz przyjęcie tekstu jednolitego.
Caritas Diecezji Ełckiej zmieniła siedzibę z ul. 3-go Maja 10 na ul. ks. Prał Mariana
Szczęsnego 1. W § 1 ust. 2 pkt. 1 lit a uwzględniono opis REGON po aktualizacji przez
Urząd Statystyczny. Ze względów praktycznych zapis w § 1 ust. 4 powinien uwzględniać
tylko stanowiska osób upoważnionych do dysponowania środkami finansowymi — obecnie
przy każdej zmianie osoby na stanowisku zachodzi konieczność wprowadzania zmian
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w umowie. Wskazanym jest ujednolicenie w umowie terminów, co w praktyce jest stosowane
— zarówno dotyczących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jak i Starostwa — składania
przez „Caritas Diecezji Ełckiej" informacji finansowych i przekazywania Starostwu transz
środków finansowych. Wprowadzenie w § 7 zapisu o tekście jednolitym umowy ułatwi
praktyczną jej przejrzystość.

Przewodniczący zapytał Członków Zarządu, czy mają pytania do przedstawionego wniosku.

Pytań nie zgłoszono.
Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął wniosek w sprawie wprowadzenia zmian
w „Umowie nr PS/11/2007 z dnia 29 marca 2007 r. o finansowanie kosztów działalności
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Goldapi w części nieobjętej o dofinansowanie
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych" oraz przyjęcie tekstu
jednolitego.

Ad. 6
Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony środowiska Pani Małgorzata Lenarczyk
przedstawiła informację o stanie środowiska oraz wyniku działań kontrolnych na terenie
Powiatu Gołdapskiego za 2014 rok

/prezentacja multimedialna w zatoczeniu — ml nr 6 do protokołu/.

Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony środowiska Pani Małgorzata Lenarczyk
poinformowała, że informacje o stanie środowiska opracowano głównie na podstawie
wydanego w 2013 roku przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony środowiska w Olsztynie
„Raport o stanie środowiska województwa warmińsko — mazurskiego w 2013 roku".
W celach porównawczych posłużono się raportami z lat wcześniejszych (2010, 2011 i 2012
rok).

Przewodniczący zapytał Członków Zarządu, czy mają pytania do przedstawionych informacji.

Pytań nie zgłoszono.
Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją o stanie środowiska oraz wyniku działań
kontrolnych na terenie Powiatu Goldapskiego za 2014 rok.

Ad. 7 a
W zastępstwie Głównego Specjalisty ds. Zdrowia i Opieki Społecznej uchwałę Zarządu
Powiatu w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór operatora zarządzającego
GoldMedica Spółka z o.o. w Gołdapi przedstawiła Główny specjalista ds. Edukacji Pani
Iwona Zegarowicz /uchwała Zarządu Powiatu w załączeniu — zat nr 7 do protokohd.
Główny specjalista ds. Edukacji Pani Iwona Zegarowicz poinformowała, że wniosek dotyczy
sprawy ogłoszenia konkursu ofert na wybór operatora zarządzającego „GoldMedica" Spółka
z o.o. w Gołdapi. Ogłoszenie konkursowe stanowi załącznik do projektu uchwały.
Do konkursu mogą przystąpić podmioty gospodarcze działające, zarządzające,
co najmniej trzema szpitalami wielo oddziałowymi, działające na rynku usług medycznych,
co najmniej 5 lat, w których liczba osób zatrudnionych w podmiotach zarządzających ogółem
nie jest mniejsza niż 300 w przeliczeniu na pełne etaty. Podmiot wyłoży oświadczenie
o wartości kapitału obrotowego ze stanem na dzień 31.12.2014 roku, ponadto dokumenty,
które niezbędne będą do złożenia przez potencjalnych operatorów. Dokumenty rejestracyjne,
czyli opis Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji. Przede
wszystkim koncepcja funkcjonowania spółki „GoldMedica" w szczególności w zakresie
kierunku dalszego rozwoju, rozwiązań organizacyjno — ekonomicznych skutkujących
zbilansowanie działalności gospodarczej spółki i zapewniających bieżące realizacje
zobowiązań spółki. Inne dokumenty tj. listy, referencje i opinie od innych samorządów, które
podpisały umowy operatorskie. Potencjalni oferenci na pewno będą występować
do wspólnika o dodatkowe informacje dotyczące bieżącej sytuacji spółki. Będzie to możliwe
po zgłoszeniu takiego żądania przy podpisaniu klauzuli poufności. Termin składania ofert
upływa 19 czerwca 2015 roku do godziny 15°°. Oferty mają być sporządzone w języku
polskim. Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Wicestarosta Gołdapi
Pani Grażyna Barbara Senda. Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach.
W pierwszym etapie konkursu, komisja konkursowa wskazana przez Zarząd Powiatu dokona
oceny złożonych materiałów, następnie oferenci, którzy w wyniku tej oceny formalnej
zostaną zakwalifikowani do drugiego etapu postępowania. Zostaną zaproszeni
do indywidualnych rozmów w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gołdapi. W wyniku oceny
ofert,
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w szczególności koncepcji zarządzania spółką Zarząd Powiatu dokona wyboru oferenta
i przystąpi do szczegółowych negocjacji w kwestii umowy. Ostatni punkt ogłoszenia
konkursowego jest następujący: Zarząd Powiatu może w każdej chwili bez podania przyczyny
zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia podmiotu do zarządzania spółką
„GoldMedica". Decyzja Zarządu Powiatu o wyborze bez wyłonienia podmiotu jest ostateczna
i nie podlega żadnej procedurze odwoławczej.

Przewodniczący zapytał Członków Zarządu, czy mają pytania dotyczące przedstawionej
uchwały Zarządu Powiatu.

Pytań nie zgłoszono.
Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwalę Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia
konkursu ofert na wybór operatora zarządzającego GoldMedicaSpólka z o.o.
w Gołdapi.

Ad. 7 b
W zastępstwie Głównego Specjalisty ds. Zdrowia i Opieki Społecznej uchwałę Zarządu
Powiatu w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu ofert na wybór operatora
zarządzającego GoldMedica Spółka z o.o. w Gołdapi przedstawiła Główny specjalista ds.
Edukacji Pani Iwona Zegarowicz /uchwała Zarządu Powiatu w załączeniu - zał. nr 8 do protokołu!.
Główny specjalista ds. Edukacji Pani Iwona Zegarowicz poinformowała, że wniosek dotyczy
powołania komisji konkursowej w celu wyboru operatora zarządzającego „GoldMedica"
Spółka z o.o. w Gołdapi.
Procedura konkursu wymaga wskazania członków komisji wraz z regulaminem ich pracy.
W celu wyłonienia operatora niezbędne jest powołanie komisji, w następującym składzie:
Starosta Gołdapski Pan Andrzej Ciołek, jako przewodniczący komisji, Wicestarosta
Gołdapski Pani Grażyna Barbara Senda, jako wiceprzewodnicząca komisji, Członek Zarządu
Powiatu Pani Marzanna Marianna Wardziejewska, Prezes Zarządu „GoldMedica" Pan
Wiesław Jurgielewicz, Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno —
Opiekuńczego Pani Zofia Syperek, Radna Powiatu Gołdapskiego Pani Małgorzata Kuliś,
lekarz rodzinny Pani Alicja Iwaniuk oraz Radca Prawny Starostwa Powiatowego w Gołdapi
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Pan Eugeniusz Noga, który będzie pełnił funkcję sekretarza na obradach komisji
konkursowej.
Komisja zostanie powołana na czas wyboru operatora zarządzającego „GoldMedica"
rozwiązuje się z chwilą wyłonienia bądź nie wyłonienia operatora. Uchwała wchodzi z dniem
podjęcia, prace komisji reguluje regulamin komisji konkursowej załączony do projektu
uchwały Zarządu Powiatu.

Przewodniczący zapytał Członków Zarządu, czy mają pytania dotyczące przedstawionej
uchwały Zarządu Powiatu.

Pytań nie zgłoszono.
Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

Zarząd Powiatu podjąl uchwalę Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji
do przeprowadzenia konkursu ofert na wybór operatora zarządzającego „GoldMedica"
Spólka z o.o. w Goldapi czterema glosami za i jednym głosem wstrzymującym.

Ad. '7 c
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi Pan Wojciech Holdyński przedstawił
uchwalę Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
w Gołdapi do składania oświadczeń woli w imieniu powiatu gołdapskiego przy realizacji
projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gołdapskim"
w ramach Poddzialania 1.1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

/uchwała Zarządu

Powiatu w załączeniu — zat nr 9 do protokołu/

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi Pan Wojciech Hołdyński poinformował,
że budżet projektu na 2015 rok wyniesie 814.400,00 zł. w tym: dofinansowanie ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego — 748,400,00 zł., wkład krajowy Funduszu Pracy
— 66.000,00 zł.

Przewodniczący zapytał Członków Zarządu, czy mają pytania dotyczące przedstawionej
uchwały Zarządu Powiatu.
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Pytań nie zgłoszono.
Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwalę Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia
dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Goldapi do składania oświadczeń woli
w imieniu powiatu goldapskiego przy realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych
pozostających bez pracy w powiecie goldapskim" w ramach Poddzialania 1.1.2
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, wspótfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ad. 7 d
Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Pani Marta Wiszniewska przedstawiła
uchwalę Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi
nr 1841N Wyszowate — granica powiatu, dotychczasowej kategorii drogi powiatowej
i zaliczenie jej do kategorii dróg gminnych /uchwała Zarządu Powiatu w załączeniu — zat nr 10 do
protokołu!

Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Pani Marta Wiszniewska poinformowała, że
Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku zwrócił się do Zarządu Powiatu w Gołdapi z prośbą
o wyrażenie opinii dotyczącej pozbawienia drogi nr 1841N Wyszowate — granica powiatu,
dotychczasowej kategorii drogi powiatowej i zaliczenie jej do kategorii dróg gminnych.
Obowiązek wyrażenia stosownej opinii nakłada na zarządy ościennych powiatów ustawa
o drogach publicznych.

Przewodniczący zapytał Członków Zarządu, czy mają pytania dotyczące przedstawionej
uchwały Zarządu Powiatu.

Pytań nie zgłoszono.
Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwalę Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia
opinii dotyczącej pozbawienia drogi nr 1841N Wyszowate — granica powiatu,
dotychczasowej kategorii drogi powiatowej i zaliczenie jej do kategorii dróg gminnych.
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Ad. 7 e
Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Pani Marta Wiszniewska przedstawiła
uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi
nr 133002N na odcinku Kleszczewo - dr. pow. Nr 1839N do kategorii dróg powiatowych
i pozbawienia jej dotychc72sowej kategorii drogi gminnej /uchwała Zarządu Powiatu w załączeniu
- zal nr 11 do protokołu!.

Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Pani Marta Wiszniewska poinformowała,
że Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku zwrócił się do Zarządu Powiatu w Gołdapi z prośbą
o wyrażenie opinii dotyczącej zaliczenia drogi nr 133002N na odcinku Kleszczewo - dr. pow.
Nr 1839N do kategorii dróg powiatowych i pozbawienia jej dotychczasowej kategorii drogi
gminnej. Obowiązek wyrażenia stosownej opinii nakłada na zarządy sąsiednich powiatów
ustawa o drogach publicznych.

Przewodniczący zapytał Członków Zarządu, czy mają pytania dotyczące przedstawionej
uchwały Zarządu Powiatu.

Pytań nie zgłoszono.
Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwalę Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia
opinii dotyczącej zaliczenia drogi nr 133002N na odcinku Kleszczewo - dr. pow.
Nr 1839N do kategorii dróg powiatowych i pozbawienia jej dotychczasowej kategorii
drogi gminnej.

Ad. 7 f
Zastępca Głównego Księgowego Pani Beata Chełska przedstawiła uchwałę Zarządu Powiatu
w sprawie przyjęcie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Gołdapskiego w roku 2014
/uchwalą Zarządu Powiatu w załączeniu - zaL nr 12 do protokołu!

Zastępca Głównego Księgowego Pani Beata Chełska poinformowała, że w 2014 roku
zrealizowano dochody w wysokości 31.272.616,15 zł., co stanowi 99,85% planu rocznego.
Wydatki w roku 2014 zrealizowano w wysokości 32.319.507,10 zł., co stanowi 94,13% planu
rocznego. Przychody budżetu ogółem za 2014 rok wyniosły 1.000.000,00 zł. Pochodzą
z obligacji w wysokości 1.000.000,00 zł. oraz wolnych środków pozostałych z lat ubiegłych
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w wysokości 2.015.845,81 zł. Rozchody budżetu w 2014 roku nie występowały. W roku 2014
budżet Powiatu Gołdapskiego zamknął się deficytem w kwocie 1.046.890,95 zł.

Przewodniczący zapytał Członków Zarządu, czy mają pytania dotyczące przedstawionej
uchwały Zarządu Powiatu.

Pytań nie zgłoszono.
Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcie
informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Goldapskiego w roku 2014.

Ad. 8 a
Wicestarosta Pani Grażyna Barbara Senda przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od realizacji projektu pn. „Termomodemizacji
budynków szpitalnych w Gołdapi dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego
EOG 2009-2014 /projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu - zat nr 13 do protokołu!.
Wicestarosta Pani Grażyna Barbara Senda poinformowała, że na podstawie art. 12 pkt.
8 lit. e ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 roku
poz. 595) oraz w związku z Uchwałą nr XXXVIII/228/2013 Rada Powiatu w Gołdapi dnia
9 sierpnia 2013 roku wyraziła zgodę na złożenie wniosku o dofinansowanie, realizację
projektu oraz zabezpieczenie środków finansowych niezbędnych do realizacji projektu
„Termomodemizacja budynków szpitalnych w Gołdapi" oraz dofinansowania ze środków
Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014. Proponuje o odstąpienie od realizacji
ww. projektu oraz rozwiązanie umowy na dofinansowanie zawartej w dniu 24.10.2014 roku
pomiędzy Ministerstwem Środowiska a Powiatem Gołdapskim.
Zgodnie z Uchwałą nr XXXVIII/228/2013 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 9 sierpnia 2013
roku w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie, realizację projektu
„Termomodemizacja budynków szpitalnych w Gołdapi" i uzyskanym w 80%
dofinansowaniem ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 w sierpniu 2014
roku Powiat Gołdapski przystąpił do realizacji ww. projektu. Szacowany całkowity koszt
realizacji projektu wynosił do kwoty 3.362.113,00 zł. w tym szacowane koszty kwalifikowane
w ramach projektu wynosiły do kwoty 3.155.032,00 zł. W ramach projektu zostały
11

zaplanowane prace termo modernizacyjne obiektów szpitalnych w Gołdapi na łączną kwotę
2.810.870,00 zł. (z czego już zrobiono przyłącze do zbiorczej sieci ciepłowniczej na kwotę
378.840,00 zł). Zgodnie z przeprowadzonymi postępowaniami przetargowymi wynika, iż na
pozostałą część zadania trzeba zabezpieczyć środki średnio w kwocie 3.690.350,00 zł.
W budżecie projektu brakuje, więc średnio 1.258.320,00 zł. W związku z powyższym
realizacja projektu jest niezgodna z wolą Rady Powiatu. Dofinansowanie projektu będzie
kształtowało się na poziomie 55% do 45%.

Przewodniczący zapytał Członków Zarządu, czy mają pytania dotyczące przedstawionego
projektu uchwały Rady Powiatu.

Pytań nie zgłoszono.
Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

Zarząd Powiatu jednoglośnie przyjąl projekt uchwaty Rady Powiatu w sprawie
wyrażenia zgody na odstąpienie od realizacji projektu pn. „Termomodernizacji
budynków szpitalnych w Goldapi dofinansowanego ze środków Mechanizmu
Finansowego EOG 2009-2014.

Burmistrz Gołdapi Pan Tomasz Luto poprosił o głos w w/w punkcie.

Starosta Pan Andrzej Ciołek nie udzielił głosu Burmistrzowi Gołaapi Panu Tomaszowi Luto.

Ad. 8 b
Zastępca Głównego Księgowego Pani Beata Chełska przedstlawia projekt uchwały Rady
Powiatu w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapslciego na lata
2015-2025 !projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu -zol nr 14 do protokołu!.
Zastępca Głównego Księgowego Pani Beata Chełska poinformowała, że projekt uchwały
Rady Powiatu w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy finansowej Powiatu Gołdapskiego
na lata 2015-2025 przewiduje zwiększenie po stronie dochodów jak i wydatków o kwotę
27.000,00 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Goldapskiego na lata 2015-2015
deficyt nie uległ zmianie i wynosi on 2.990.000,00 zł. Planowane zadłużenie nie uległo
zmianie i wynosi 9.171.000,00 zł. na koniec grudnia 2015 roku.
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Przewodniczący zapytał Członków Zarządu, czy mają pytania dotyczące 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 Goldapskiego na lata 2015-2025.

Ad. 8 c
Zastępca Głównego Księgowego Pani Beata Chełska przedstawia projekt uchwały Rady
Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2015

/projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu

— zol nr 15 do protokołu!.

Zastępca Głównego Księgowego Pani Beata Chełska poinformowała, że plan dochodów
budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 27.125,39 zł. Plan wydatków budżetu
powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 27.125,39 zł. Plan dochodów zwiększa się o kwotę
27.125,39 zł. i po zmianach wynosi 31.106.048,78 zł. Plan wydatków zwiększa się o kwotę
27.125,39 zł. i po zmianach wynosi 34.096.218,60 zł. Deficyt po zmianach wynosi
2.990.169,82 zł. Przychody wynoszą 3.360.169,82 zła rozchody 370.000,00 zł.

Przewodniczący zapytał Członków Zarządu, czy mają pytania dotyczące przedstawionego
projektu uchwały Rady Powiatu.

Pytań nie zgłośzono.
Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian
budżetu powiatu w roku 2015.

Ad. 8 d
Starosta Powiatu Pan Andrzej Ciołek przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
powołania Skarbnika Powiatu

/projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu zaL nr 16 do protokołu!.
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Starosta Powiatu Pan Andrzej Ciołek zaproponował na stanowisko Skarbnika Powiatu Panią
Bożenę Radzewicz. Dodała, że Pani Bożena Radzewicz pracowała w prywatnej firmie
na stanowisku kadrowej na stanowisku głównej księgowej przez 13 lat. Natomiast
w Powiatowym Urzędzie Pracy, jako inspektor po czym awansowała na stanowisko
starszego księgowego. Obecnie od 5 lat pełni funkcję głównego księgowego. Posiada
certyfikat księgowej Ministra Finansów z 2003 roku oraz uprawnienia do usługowego
prowadzenia ksiąg.

Przewodniczący zapytał Członków Zarządu, czy mają pytania dotyczące przedstawionego
projektu uchwały Rady Powiatu.

Pytań nie zgłoszono.
Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
powołania Skarbnika Powiatu.

Ad. 9
Członek Zarządu Powiatu Pan Stefan Piech zapytał, czy w komisji, która będzie wyłaniała
operatora znajduje się ktoś z personelu lekarzy wyższej rangi?
Starosta Powiatu Pan Andrzej Ciołek odpowiedział, że personel medyczny objęty jest tym
postępowaniem i w związku z tym nie uczestniczy w wyłonieniu operatora. Będzie doradzało
trzech niezależnych, obiektywnych merytorystów mianowicie: Pani Małgorzata Kuliś, Pani
doktor Alicja lwaniuk oraz Pani Zofia Syperek.

Ad. 10
Wolnych wniosków nie zgłoszono.

Radny Powiatu Pan Wacław Grenda zapytał Starostę Pana Andrzeja Ciołka, dlaczego nie dał
głosu dla Burmistrza Gołdapi Pana Tomasza Luto przed głosowaniem?

Starosta Pan Andrzej Ciołek odpowiedział, że jest prowadzącym posiedzenie Zarządu
Powiatu.
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Radny Powiatu Pan Wacław Gręda zapytał, dlaczego?

Starosta Pan Andrzej Ciołek odpowiedział, że praca jest zgodna z zatwierdzonym porządkiem
posiedzenie Zarządu Powiatu.

Radny Powiatu Pan Wacław Gręda stwierdził, że jakaś szansa była dojść do porozumienia.

Burmistrz Gołdapi Pan Tomasz Luto stwierdził, te rozumie, iż będzie możliwość
wypowiedzenia się na sesji?

Starosta Pan Andrzej Ciołek odpowiedział, że tak, oczywiście.

Burmistrz Gołdapi Pan Tomasz Luto zapytał, czy może coś jeszcze dodać?

Starosta Pan Andrzej Ciołek odpowiedział, że tak, oczywiście.

Burmistrz Gołdapi Pan Tomasz Luto stWierdził, że jeżeli Starosta Pan Andrzej Ciołek taką
formułę współpracy widzi między Gminą Gołdap a Starostwem Powiatowym
to gratuluje. Ze strony Gminy Gołdap jest dobra wola współpracy.

Burmistrz Gołdapi Pan Tomasz Luto zapytał Starostę Pana Andrzeja Ciołka, kiedy chce
zabrać głos na sesji to nikt nie ogranicza Starosty Pana Andrzeja Ciołka.

Burmistrz Gołdapi Pan Tomasz Luto powiedział, że wspomaga inwestycje powiatowe,
z czego doskonale Starosta Pan Andrzej Ciołek zdaje sobie sprawę. Także nie wie, jak
Starosta Pan Andrzej Ciołek widzi tę formę współpracy.

Starosta Pan Andrzej Ciołek odpowiedział, że dalszą współpracę widzi świetlanie.

Burmistrz Gołdapi Pan Tomasz Luto dodał jeszcze, że chodziło mu o udzielanie głosu.

Starosta Pan Andrzej Ciołek odparł, że przed chwilą go Panu udzieliłem.
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Radny Powiatu Pan Wacław Gręda stwierdził, że posiedzenia Zarządu Powiatu to jest kpina.
Dodał, iż nie dziwie się, że Rada Powiatu reaguje tak samo jak tutaj Zarząd Powiatu. Według
Radnego jakaś dyskusja powinna zawsze być.

Kandydatka na Skarbnika Powiatu Pani Bożena Radzewicz dokonała autoprezentacji
Członkom Zarządu Powiatu.

Ad. 11
Przewodniczący podziękował Członkom Zarządu za pracę. Zamknął XIV (14) posiedzenie
Zarządu Powiatu.
Na tym protokół zakończono.
Protokół sklada się z 16 stron kolejno ponumerowanych.

STAROSTA

A ditej Ciołek

Członkowie Zarzodu:
1. Grażyna Barbara Senda
2. Marzanna Mariamia Wardziejewska
3. Andrzej Jan Osiński

Ok'

/rp

4. Stefan Piech

Protokół sporządziło Moniko Bruszeivska. 21.05.2015 r.
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