Protokół z XXXVIII

(38) posiedzenia Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 14 marca 2016 roku
godz.9 00-1007

w

Ad. 1
Starosta
— 5

stwierdził

Członków

ąuorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych
Zarządu

/lista

obecności

w

załączeniu

-

zal

nr

1

decyzji

do protokołu/,

otworzył XXXVIII (38) posiedzenie Zarządu Powiatu z proponowanym porządkiem obrad
/porządek obrad w załączeniu- zał. nr 2 do protokołu/.

Zaproponowano by włączyć do porządku obrad w punkcie 10 podpunkty:
c) wyrażająca opinię w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Galwiecie do kategorii dróg
gminnych
d) zmiany regulaminu organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi

Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął nowy porządek obrad.

Wyszedł Stefan Piech - 9.06

Ad. 2
Przewodniczący Zarządu poinformował, iż protokoły z XXXVI (36) i XXXVII (37)
posiedzenia Zarządu Powiatu były wyłożone do wglądu oraz przesłane drogą elektroniczną.
Zapytał czy Członkowie Zarządu mają uzupełnienia bądź sprostowania do protokołów.
Uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokoły z XXXVI (36) i XXXVII (37)
posiedzenia Zarządu Powiatu.
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Ad. 3
Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska Pani Małgorzata Lenarczylc
przedstawiła wniosek Burmistrza Gołdapi z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie uzgodnienia
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w gminie
Gołdap, obrębie ewidencyjnym Bałupiany, oznaczonego numerami działek 222/33, 222/36,
222/37, 222/13 /wniosek w załączeniu- zal. nr 3 do protokołu/.
Referująca poinformowała, że Burmistrz Gołdapi Pan Tomasz Luto zwrócił się do Zarządu
Powiatu z wnioskiem o uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru położonego w gminie Gołdap, obrębie ewidencyjnym Bałupiany,
oznaczonego numerami działek 222/33, 222/36, 222/37, 222/13. Rolą Zarządu jest takie
uzgadnianie, generalnie chodzi o to, że jest to obszar w I strefie miasta, podstrefie
przyspieszonego rozwoju, w sąsiedztwie przejścia granicznego i drogi krajowej. Generalnie
w tym projekcie teren przeznaczony jest pod zabudowę produkcyjną, magazyny, składy,
z drogą komunikacyjną. Teren objęty planem położony jest w sąsiedztwie Specjalnej
Suwalskiej Strefy Ekonomicznej. Plan będzie wprowadzony uchwałą Rady Miejsldej.
Teren ma około 15 ha.

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego wniosku.

Starosta Pan Andrzej Ciołek powiedział, że jest to kwestia rozwoju Gminy Gołdap.

Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska Pani Małgorzata Lenarczylc
powiedziała, że nie koliduje to z interesami powiatu, Skarbu Państwa, gruntów, sieci itd.

Sekretarz Powiatu Pan Marek Miros powiedział, że rozumie iż, powiększona zostanie
powierzchnia strefy ekonomicznej.

Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska Pani Małgorzata Lenarczyk
powiedziała, że to nie wynika z wniosku na tą chwilę, najprawdopodobniej tak, ale wniosek
dotyczy opiniowania uzgodnienia zabudowy towarzyszącej strefie.

Sekretarz Powiatu Pan Marek Miros zapytał czy są to grunty Skarbu Państwa.
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Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska Pani Małgorzata Lenarczyk
powiedziała, że są to grunty po części Gminy Gołdap, Agencji Nieruchomości Rolnych
i Skarbu Państwa.

Więcej pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył wniosek Burmistrza Gołdapi z dnia
24 lutego 2016 r. w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru położonego w gminie Gołdap, obrębie ewidencyjnym Bałupiany,
oznaczonego numerami działek 222/33, 222/36,222/37, 222/13.

Ad. 4
Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi Pan Grzegorz Klimaszewski przedstawił
wniosek w sprawie zwiększenia planu wydatków bieżących jednostki o 10 485,00 zł z
przeznaczeniem na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla ucznia szkoły /wniosek w
załączeniu- zał. nr 4 do protokołu/.

Referujący poinformował, że wpłynął wniosek o indywidualne nauczanie dla ucznia szkoły
oparty opinią Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, w związku z czym szkoła
zobowiązana jest takie nauczanie zorganizować. Opracowano koszty łącznie z dojazdami,
ponieważ uczeń pochodzi spoza Gołdapi.
Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego wniosku.

Starosta Pan Andrzej Ciołek powiedział, że rozumie, iż czynniki chorobowe mają wpływ
na taki obrót spraw.

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi Pan Grzegorz Klimaszewski poinformował,
że uczeń miał operację kolana, w tej chwili nie może poruszać się ani przemieszczać,
dlatego musi mieć zorganizowane nauczanie indywidualne.

Starosta Pan Andrzej Ciołek zapytał ile to potrwa.
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Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi Pan Grzegorz Klimaszewski powiedział,
że potrwa to do końca roku szkolnego, nie wiadomo co będzie później.

Starosta Pan Andrzej Ciołek zapytał do której klasy uczęszcza uczeń.
Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi Pan Grzegorz Klimaszewski powiedział,
że do drugiej klasy.

Więcej pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył wniosek w sprawie zwiększenia
planu wydatków bieżących jednostki o 10 485,00 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie
indywidualnego nauczania dla ucznia szkoły.

Ad. 5
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowslca
przedstawiła wniosek w sprawie zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych jednostki
0 18 624,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie

inwestycji pn.: „Przebudowa

1 dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych łazienki w Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Gołdapi" /wniosek w załączeniu- zał. nr 5 do protokołu/.
Referująca poinformowała, że proponuje przesunąć 18 624, 00 zł ze świadczeń społecznych,
które nie zostaną wykorzystane, ponieważ kilkoro wychowanków z pieczy zastępczej
zrezygnowało z kontynuowania nauki po pierwszym semestrze, tak więc obliczono,
że stąd te fundusze można przesunąć i przeznaczyć na wkład własny na remont łazienki
i dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnoprawnych. Przy dofinansowaniu niestety
tylko

30%

pochodzić

będzie

z

Państwowego

Funduszu

Rehabilitacji

Osób

Niepełnosprawnych 12 267, 00 zł zgodnie z kosztorysem zrobionym przez Pana Biernackiego
było kwotą dofinansowania, 18 624, 00 zł to wkład własny. Dzięki temu remontowi jednostka
będzie całkowicie przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, a powinna być,
ponieważ obsługiwane są osoby niepełnosprawne. Na chwilę obecną nie mają możliwości
skorzystania z toalety z uwagi na drzwi 70', nie można wjechać do kabiny, iż jest bardzo
ciasna, zupełnie nieprzystosowana, nawet osoby zdrowe mają z tym problem.
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Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego wniosku.
Starosta Pan Andrzej Ciołek powiedział, że w związku, iż jest to jedynie przesunięcie
rekomenduje pozytywne rozpatrzenie tego wniosku.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył wniosek w sprawie zwiększenia
wydatków inwestycyjnych jednostki o 18 624,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie
inwestycji pn.: „Przebudowa i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych
łazienki w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi".
Ad. 6
Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi Pani Mirosława Równa przedstawiła
wniosek w sprawie zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych jednostki o 11 043,00 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa i dostosowanie do potrzeb
osób niepełnosprawnych łazienki w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi" /wniosek
w załączeniu- zał. nr 6 do protokołu/.

Referująca poinformowała, że tak jak wcześniej przedstawiono wniosek Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie, w tym roku można składać wnioski o dofinansowanie
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na likwidację barier
architektonicznych. Szkoła ma zalecenie Sanepidu na remont łazienek, jedna łazienka została
przekazana

Powiatowemu

Centrum

Pomocy

Rodzinie,

druga

wymaga

remontu,

dlatego referującej bardzo zależy na złożeniu wniosku na dofinansowanie remontu łazienki.
W budżecie jednostki brakuje funduszy

na wkład własny, czyli

11 043, 00 zł.

Referująca zwróciła się z prośbą o dofinansowanie wymienionej kwoty i wyrażenie zgody na
złożenie wniosku o dofinansowanie

do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych.

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego wniosku.

Starosta Pan Andrzej Ciołek powiedział, że jedynym problemem jest zwiększenie wydatków,
ale w związku z tym, że jest to przy udziale środków zewnętrznych rekomenduje pozytywne
rozpatrzenie tego wniosku.
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Przewodniczący przeprowadził głosowanie.
Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył wniosek w sprawie zwiększenia
planu wydatków

inwestycyjnych jednostki o 11 043,00 zł z

przeznaczeniem

na dofinansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa i dostosowanie do potrzeb osób
niepełnosprawnych łazienki w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi".

Ad. 7
Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno- Wychowawczych w Gołdapi Pani Anna Kuskowska
przedstawiła wniosek w sprawie zwiększenia planu wydatków bieżących jednostki
0 7 490,00 zł z przeznaczeniem na

zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia

1 pochodne w związku z koniecznością objęcia dzieci wczesnym wspomaganiem rozwoju
dziecka /wniosek

w załączeniu- zał. nr

7 do protokołu/.

Referująca poinformowała, że wnioskuje o dokonanie zmian w budżecie jednostki poprzez
zwiększenie planu wydatków o kwotę 7 490, 00 zł. Zwraca się z prośbą w związku
z przyjęciem nowych dzieci na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Zwiększenie dotyczy
zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki w rozdziale 80102, 80111 i 80134
paragraf 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników", 4110 „Składki na ubezpieczenia
społeczne" i 4120 „Składki na Fundusz Pracy". Z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Gołdapi napływają opinie o objęcie dzieci wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka.
Jednostka nie posiada środków finansowych na pokrycie wynagrodzenia wraz z pochodnymi
dla nauczycieli, w związku z wyżej wymienionymi zadaniami.

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego wniosku.

Starosta Pan Andrzej Ciołek poprosił o opinię Skarbnik Powiatu Panią Bożenę Radzewicz.

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz powiedziała, że opinia finansowa została
zarekomendowana w taki sposób żeby środki wygospodarować z innej podziałki klasyfikacji
budżetowej 895, są to nieprzewidziane wydatki, które nie mają wpływu na wynagrodzenia
i

plan

finansowy,

który jest

realizowany

przez

Zespół

Placówek

Edukacyjno-

Wychowawczych, dlatego zarekomendowała przesunięcie z innej klasyfikacji.
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Starosta Pan Andrzej Ciołek powiedział, że przy założeniu, iż więcej nieprzewidzianych
działań związanych z finansami w tej jednostce nie będzie.

Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno- Wychowawczych Pani Anna Kuskowslca
powiedziała, że dokłada wszelkich starań by jednostka funkcjonowała jak najlepiej i rozwijała
się.
Starosta Pan Andrzej Ciołek zarekomendował pozytywne rozpatrzenie wniosku.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył wniosek w sprawie zwiększenia
planu wydatków bieżących jednostki o 7 490,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie
planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne w związku z koniecznością objęcia dzieci
wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka.

Ad. 8
Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Pani Wioletta Anuszkiewicz przedstawiła
wniosek

w

sprawie

udzielenia

dotacji

w

ramach

otwartego

konkursu

ofert

na realizację zadań publicznych Powiatu Gołdapskiego z zakresu prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
położonych na terenie Powiatu Gołdapskiego, których realizację w roku 2016 wspiera Powiat
Gołdapski /wniosek w załączeniu- zał. nr 8 do protokołu/.

Referująca

poinformowała,

że

w

ramach

konkursu

otwartego

konkursu

ofert

na realizację zadań publicznych Powiatu Gołdapskiego z zakresu prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
położonych na terenie Powiatu Gołdapskiego rozstrzygnięto, iż dotacja udzielona zostanie
Kościołowi

Parafialnemu

p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi

Panny

w

Żabinie

oraz dla Domu Wspólnoty Mieszkaniowej Tatyzy. Oboje wnioskodawcy wnioskują o pełną
kwotę, wkłady własne różnią się. Wkład własny Kościoła to ponad 4 000, 00 zł, natomiast
Wspólnoty Mieszkaniowej Tatyzy ponad 142 000, 00 zł. W związku z tym, że dwóch
członków komisji określiło się by kwotę podzielić na pół, jeden z członków zaproponował by
Kościół otrzymał 2 000, 00 zł, a Wspólnota Mieszkaniowa Tatyzy 10 000, 00 zł, czwarty
członek komisji nie określił się. Referująca poprosiła Zarząd o decyzję.
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Starosta Pan Andrzej Ciołek zapytał jaka jest propozycja Naczelnika Wydziału Promocji
i Rozwoju Powiatu Pani Wioletty Anuszkiewicz.
Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Pani Wioletta Anuszkiewicz powiedziała,
że proponuje podzielić kwotę na pół.

Starosta Pan Andrzej Ciołek otworzył dyskusję.

Członek Zarządu Pani Marzanna Wardziejewska powiedziała, że z jednej strony podzielenie
kwoty pół na pół jest w porządku, a z drugiej strony Kościół jest bogatszy.

Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Pani Wioletta Anuszkiewicz powiedziała,
że komisja sugerowała się tym, że jeżeli dostaną mniejsze kwoty to ani jedne, ani drugie się
tego nie podejmie. Kościół ma już zaciągnięte kredyty na inne remonty, których dokonał,
także komisja starała się podejść do sprawy sprawiedliwie.

Wszyscy Członkowie Zarządu zgodnie zaopiniowali by dotację podzielić pół na pół.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył wniosek w sprawie udzielenia
dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu
Gołdapskiego

z

zakresu

prac

konserwatorskich,

restauratorskich

łub

robót

budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie
Powiatu Gołdapskiego, których realizację w roku 2016 wspiera Powiat Gołdapski.
Ad. 9
Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości Pani Krystyna Dąblcowska przedstawiła
wniosek w sprawie ustanowienia trwałego zarządu dla Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Gołdapi oraz wygaszenie trwałego zarządu dla Zespołu Szkół Zawodowych
w Gołdapi części nieruchomości zabudowanej na działce oznaczonej numerem geodezyjnym
1885/14 o powierzchni 1,5459 ha budynków byłego internatu nr 4 - łazienki o powierzchni
12,18 TO /wniosek w załączeniu- zał. nr 9 do protokołu/.
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Referująca poinformowała, że za porozumieniem Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Pani
Mirosławy Równej następuje przekazanie łazienki, to jest pomieszczenie, w którym
znajdować się będzie łazienka dostosowana do potrzeb niepełnosprawnych w Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie. Na wniosek Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
Pani Małgorzaty Gryszkowskiej oraz Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Pani Mirosławy
Równej przygotowano jedną decyzję, ponieważ tak prawnie należy wykonać, projekt decyzji
Zarządu Powiatu, w której wygasza się ułamkowo część do nieruchomości zabudowanej
i przekazuje się tą część dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Przekazanie
jest na czas nieokreślony, jest naliczona opłata, ponieważ przepisy także tego wymagają,
ale opłata ta wynosi 26, 45 zł. Referująca zwróciła się z prośbą o przyjęcie projektu decyzji.

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego wniosku.
Pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył wniosek w sprawie ustanowienia
trwałego

zarządu

dla

Powiatowego

Centrum

Pomocy

Rodzinie

w

Gołdapi

oraz wygaszenie trwałego zarządu dla Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi części
nieruchomości zabudowanej na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 1885/14
0 powierzchni 1,5459 ha budynków byłego internatu nr 4 - łazienki o powierzchni

12,18 m2.
Ad. 10 a
Główny Specjalista ds. Edukacji Pani Iwona Zegarowicz przedstawiła uchwałę Zarządu
Powiatu w sprawie ustalenia na 2016 rok planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym
jest powiat gołdapski /uchwała Zarządu Powiatu w załączeniu- zał. nr 10 do protokołu/.
Referująca poinformowała, że zgodnie z Kartą Nauczyciela, a w szczególności art. 70
1 rozporządzeniem wykonawczym do tego artykułu Zarząd Powiatu zobligowany jest
corocznie do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym
jest powiat gołdapski. Zaprezentowana uchwała powstała w porozumieniu z dyrektorami
jednostek powiatowych, jest zgodna ze wszystkimi aktami normatywnymi, zgodnie
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z rozporządzeniem organ prowadzący ma zabezpieczyć w budżecie powiatu 1% od ogólnej
puli wynagrodzeń dla nauczycieli. W tym roku taka kwota zabezpieczona to 46 018, 00 zł.
Ustawa okołobudżetowa na rok 2016 pozwala przydzielić na dofinansowanie doskonalenia
nie mniej niż 50% tych środków. W załączniku do uchwały plan dofinansowania w rozbiciu
na poszczególne szkoły wygląda następująco: dla Liceum Ogólnokształcącego 5 600, 00 zł,
dla Zespołu Szkół Zawodowych 7 400, 00 zł, dla Zespołu Placówek EdukacyjnoWychowawczych 8 200, 00 zł, dla Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej 2 000, 00 zł,
w rezerwie Powiatu Gołdapskiego na organizację szkoleń dla nauczycieli, jeżeli takowa
potrzeba zajdzie w ciągu roku pozostają środki w wysokości 22 818, 00 zł.

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionej uchwały Zarządu Powiatu.

Członek Zarządu Pan Stefan Piech zapytał czy są jakieś priorytety jeżeli chodzi o kształcenie.

Główny Specjalista ds. Edukacji Pani Iwona Zegarowicz powiedziała, że biorąc pod uwagę
sugestie dyrektorów, a więc to w czym kształcą się nauczyciele ze szkół powiatowych to będą
to przede wszystkim: informatyka, wychowanie fizyczne, socjoterapia, pedagogika, terapia
pedagogiczna, technologia żywności, turystyka i hotelarstwo, dietetyka, diagnoza problemów
uczniów, logopedia. Dofinansowanie na swoje studia otrzymają ci nauczyciele, którzy
doskonalą się na studiach podyplomowych, studiach wyższych I lub II stopnia, kursach
kwalifikacyjnych i doskonalących, seminariach, warsztatach, udziałach w konferencjach.

Członek Zarządu Pani Marzanna Wardziejewslca zapytała czy pieniądze na poszczególne
szkoły wynikają z 1% wydatków w każdej placówce.

Główny Specjalista ds. Edukacji Pani Iwona Zegarowicz powiedziała, że każda ze szkół
przygotowała 1% do swojego planu finansowego, a że ustawa okołobudżetowa pozwala dać
0,5%, więc te środki zostały przydzielone w połowie.

Członek Zarządu Pani Marzanna Wardziejewslca zapytała, że w związku z tym, że Poradnia
Psychologiczno- Pedagogiczna powinna mieć więcej tych środków, bo w zakresie swoich
zadań ma szkolenie innych. Zapytała czy jeżeli zaistniałaby potrzeba skorzystania z tych
dodatkowych środków to Poradnia jest wtedy priorytetem.
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Główny Specjalista ds. Edukacji Pani Iwona Zegarowicz powiedziała, że oczywiście,
przypomniała, że ustawa okołobudżetowa już trzeci rok z kolei pozwala organowi
prowadzącemu na przydzielenie nie mniej niż 50% na dofinansowanie doskonalenia.
W poprzednich latach z tej rezerwy zdarzyło się tylko raz w ubiegłym roku, że Poradnia
Psychologiczno- Pedagogiczna skorzystała z rezerwy. Był to wniosek na około 1 000, 00 zł.
W tym roku weszły również pewne zmiany w rozporządzeniu w sprawie podziału
tych środków, są nowe zadania dla bibliotek pedagogicznych oraz nowe zadania dla poradni
od 1 stycznia 2016. Szczególnie Zespół Placówek Edukacyjno- Wychowawczych jako organ
prowadzący Bibliotekę Pedagogiczną, jak również Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna
będą musiały zmierzyć się z tymi nowymi zadaniami, jeżeli takowe potrzeby wyjdą,
to jak najbardziej jednostki te będą uprawnione by skorzystać z rezerwowych środków.

Członek Zarządu Pan Stefan Piech zapytał o korzystanie ze środków w poprzednich latach.

Główny Specjalista ds. Edukacji Pani Iwona Zegarowicz powiedziała, że w poprzednich
latach szkoły wykorzystywały te

środki w 100%, dyrektorzy dofinansowali przede

wszystkim studia podyplomowe. Tylko w tamtym roku Poradnia

Psychologiczno-

Pedagogiczna wnioskowała o dodatkowe środki.

Więcej pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia
na 2016 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół
i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat gołdapski.

Ad. 10 b
Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła uchwałę Zarządu Powiatu
zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu przyznawania
i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków z budżetu Powiatu
Gołdapskiego oraz zasady rozliczania płatności dokonywanych przy ich wykorzystaniu
/uchwała Zarządu Powiatu w załączeniu- zał. nr 11 do protokołu/.
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Referująca poinformowała, że w oparciu o art. 247 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych wydatki budżetowe jednostki samorządu terytorialnego mogą być
dokonywane przy użyciu kart płatniczych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Zarząd
Powiatu uchwałą nr 31/2011 z dnia 31 maja 2011 roku określił zasady, sposób i tryb
przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków
oraz zasady rozliczania płatności dokonywanych przy ich wykorzystaniu. Z uwagi
na

konieczność

wprowadzenia

dodatkowych

osób

uprawnionych

do

korzystania

ze służbowych kart płatniczych niezbędne jest dokonanie zmiany w regulaminie,
będącego załącznikiem do uchwały.

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionej uchwały Zarządu Powiatu.

Starosta Pan Andrzej Ciołek powiedział, że jest to kwestia wyeliminowania banknotowego
płacenia za chociażby tankowanie pojazdów, karta jest dużo wygodniejszą formą płatności.

Pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie określenia
zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy
dokonywaniu wydatków z budżetu Powiatu Gołdapskiego oraz zasady rozliczania
płatności dokonywanych przy ich wykorzystaniu.

Ad. 10 c
Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Pani Marta Wiszniewska przedstawiła
uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Galwiecie do kategorii
dróg . gminnych /uchwala Zarządu Powiatu w załączeniu- zał. nr 12 do protokołu/
Referująca poinformowała, że Gmina Gołdap zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą
o opinię w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Galwiecie do kategorii dróg gminnych.
Droga w Gałwieciach mierzy 488 m, jest ona częścią działki o numerze ewidencyjnym 40/4.
Zaliczenie drogi do kategorii dróg gminnych musi zostać poprzedzone opinią Zarządu
Powiatu, umożliwiłoby to Gminie Gołdap staranie się o środki z PROW.
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Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionej uchwały Zarządu Powiatu.
Sekretarz Powiatu Pan Marek Miros zapytał czy chodzi o wewnętrzną drogę, między
blokami, w stronę pałacu czy również do szosy.

Starosta Pan Andrzej Ciołek powiedział, że od szosy do szosy, w trójkącie.

Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Pani Marta Wiszniewska powiedziała,
że odcinek został zaznaczony na rysunku.

Więcej pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie zaliczenia
drogi w miejscowości Galwiecie do kategorii dróg gminnych.

Ad. 10 d
W zastępstwie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia WrzesieńKisielewslca przedstawiła uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie zmiany regulaminu
organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi /uchwala Zarządu Powiatu w załączeniuzał. nr 13 do protokołu/

Referująca

poinformowała,

że

proponowana

zmiana

dotyczy

wytypowania

osób

zastępujących Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi podczas jego nieobecności.
Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionej uchwały Zarządu Powiatu.

Członek Zarządu Pani Marzanna Wardziejwska zapytała czy wcześniej nie została
wyznaczona taka osoba.

Inspektor ds. Technicznych w Zarządzie Dróg Powiatowych Pani Sylwia WrzesieńKisielewska powiedziała, że była wyznaczana taka

osoba, ale było różnie, raz był

to kierownik obwodu, a z racji tego, że były pełnione dyżury do godziny 12.00 i odbywały
sesje w gminach to kierownik obwodu nie mógł w nich uczestniczyć.
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Członek Zarządu Pan Stefan Piech powiedział żeby nie było wątpliwości to osobą tą będzie
referująca Inspektor ds. Technicznych w Zarządzie Dróg Powiatowych Pani Sylwia
Wrzesień- Kisielewska.
Więcej pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie zmiany
regulaminu organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi.

Ad. 11
Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej Pan Jerzy Sobisz przedstawił sprawozdanie
z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gołdapi za

rok 2015 /sprawozdanie w

załączeniu- zał. nr 14 do protokołu/.

Referujący poinformował, że sprawozdanie z działalności przedkładane jest na podstawie
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Warsztatów Terapii Zajęciowej. Sprawozdanie
obejmuje siedem różnych informacji. Najważniejszą rolę w zarządzaniu pełnią finanse,
które pochodzą z trzech źródeł: głównym źródłem jest PFRON, czyli 739 800, 00 zł, Zarząd
Powiatu 82 200, 00 zł, jest to kwota, która powinna wynosić 10% wszystkich środków, około
4% pochodzi z innych źródeł, m.in. Caritas. Na konto Warsztatów Terapii Zajęciowej
wpłynęło 9 198, 28 zł z tytułu sprzedaży rękodzieł uczestników placówki. Sprawozdanie
obejmuje również liczbę osób zakwalifikowanych do udziału w Warsztatach, zestawienie
poziomu frekwencji w ubiegłym roku, w ubiegłym roku frekwencja wyniosła około 81%.
Referujący nie jest z niej zadowolony, jednak jak podkreśla uczestnicy Warsztatów Terapii
Zajęciowej są naprawdę schorowanymi ludźmi. Najobszerniejszą częścią sprawozdania jest
charakterystyka form i metod działalności terapeutyczno- rehabilitacyjnej, która opisuje każde
działania, techniki wykonywanych prac. Zostało ujęte jaka część poszczególnych grup
uczestników

opanowała

dane

umiejętności

oraz

techniki

wykonywanych

prac.

Wszystko zostało bardzo szczegółowo opisane, m.in. wycieczki. Uczestnicy Warsztatów
uczestniczą w zajęciach ruchowych oraz różnych przedsięwzięciach związanych ze sportem
i aktywnością fizyczną. Biorą udział w przedsięwzięciach artystycznych. Warsztaty Terapii
Zajęciowej sprzedają swoje rękodzieła na różnych kiermaszach itp. Najwięcej sprzedaje się
ich w Sanatorium. Uczestnicy mają możliwość skorzystania z ćwiczeń relaksacyjnych
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i ruchowych, które zastąpiły terapię rehabilitacyjną. Następnie referujący poinformował
o uczestnikach, którzy poczynili postępy. Zadowalający jest fakt, że uczestnicy rozwijają
swoje umiejętności, niektórzy nawet w kilku płaszczyznach. Podkreślił, że nie wszyscy
nabywają umiejętności, zwykle po przerwie letniej jest problem, ponieważ uczestnicy cofają
się i zapominają o nabytych umiejętnościach. Co pół roku oceniana jest indywidualna
realizacja programu i efektów rehabilitacji każdego uczestnika. Referujący nadmienił,
że materiał jest bardzo obszerny, w związku z czym zwrócił się z prośbą o przyjęcie
sprawozdania i chętnie odpowie na pytania.

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego sprawozdania.

Członek Zarządu Pani Marzanna Wardziejewska powiedziała, że uczestnicy odbywają bardzo
dużo wycieczek oraz uczestniczą w wielu przedsięwzięciach.

Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej Pan Jerzy Sobisz powiedział, że niedaleko Gołdapi
znajdują się warsztaty, gdzie panują rygorystyczne warunki, a uczestnicy „są zamknięci
na klucz". Podkreślił, że jego podopieczni wychodzą w różne miejsca, do miasta, chcą
pokazać się. Dodał, że wśród szczudlarzy część z nich to uczestnicy Warsztatów,
którzy to zapoczątkowali w Gołdapi. Taki był zamysł by zatrzeć różnicę między ludźmi
niepełnosprawnymi, a zdrowymi.

Członek Zarządu Pan Stefan Piech poprosił o przypomnienie ilu uczestników liczą Warsztaty
Terapii Zajęciowej.

Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej Pan Jerzy Sobisz powiedział, że w tej chwili jest
ich 50, więcej nie może ich być.

Członek Zarządu Pan Stefan Piech zapytał czy pracownicy otrzymali podwyżki.

Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej Pan Jerzy Sobisz powiedział, że jest zmieniony
regulamin w sprawie wynagrodzenia, ale jeszcze nie ma na to pieniędzy.

Członek Zarządu Pan Stefan Piech zapytał czy podjęte zostały jakieś działania by udało się
to osiągnąć.
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Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej Pan Jerzy Sobisz powiedział, że zapisane jest
to w rozporządzeniu.
Więcej pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął sprawozdanie z działalności Warsztatów Terapii
Zajęciowej w Gołdapi za rok 2015.

Ad. 12
Główny Specjalista ds. Edukacji Pani Iwona Zegarowicz przedstawiła projekt uchwały Rady
Powiatu w sprawie oceny rocznej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gołdapi /uchwala
Rady Powiatu w załączeniu- zał. nr 15do protokołu/

Referująca poinformowała, że w związku z przedłożeniem sprawozdania z działalności
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gołdapi przez Kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej
Pan

Jerzego

Sobisza,

które

zostało

przyjęte

przez

Zarząd

Powiatu

na

mocy

paragrafu 21 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2004 roku w
sprawie Warsztatów Terapii Zajęciowej organ, który jest organem założycielskim musi
dokonać oceny w formie uchwały. Zgodnie z zapisem paragrafu 1 do tejże uchwały Rady
Powiatu ocenia się pozytywnie działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gołdapi za rok
2015. Oceny dokonano na podstawie sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej, wykorzystania
środków finansowych, które stanowi jako załącznik do tej uchwały.
Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionej uchwały Rady Powiatu.
Pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie oceny
rocznej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gołdapi.
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Ad. 13
Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła sprawozdania finansowe jednostek
budżetowych powiatu za rok 2015 /sprawozdania w załączeniu- zał. nr 16 do protokołu/.
Referująca poinformowała, że ustawa o rachunkowości nakazuje kierownikom jednostek
organizacyjnych przedstawienie sprawozdań Zarządowi Powiatu. Zarząd ma obowiązek
przyjąć te sprawozdania, sprawozdania są rzetelne, zostały przekazane terminowo.
Sprawozdania

zgodnie

z

przepisami

obejmują bilans,

rachunek

zysków

i

strat

oraz zestawienie zmian w funduszu. Bilans jednostek budżetowych obrazuje sytuację
majątkową, w tym aktywa oraz źródła jego finansowania, czyli pasywa. Majątek jednostek są
to środki trwałe po odliczeniu umorzeń oraz majątek obrotowy, czyli głównie środki
pieniężne na rachunkach bankowych. Źródłem finansowania powyższego majątku jest
fundusz jednostki, zobowiązania, wynik finansowy, w przypadku jednostek organizacyjnych
zazwyczaj jest to strata. Jeżeli chodzi o rachunek zysków i strat przedstawia on zestawienie
uzyskanych przychodów oraz kosztów funkcjonowania jednostek, chodzi o 2015 rok.
Jeżeli chodzi o zestawienie zmian w funduszu, przedstawiony jest stan funduszu, czyli kapitał
jednostek, jego zwiększenia oraz zmniejszenia, muszą być zgodne ze sprawozdaniami
rocznymi, w tym wypadku Rb 28 s oraz Rb 27 s, co zostało przez pracowników
merytorycznych

zweryfikowane

oraz

wszystkie

sprawozdania

są

podpisane

przez kierowników jednostek oraz głównych księgowych. W Powiatowym Urzędzie Pracy
majątek trwały stanowi 682 350, 32 zł, majątek obrotowy 1 251 156, 50 zł, fundusz jednostki
493 606, 14 zł. Wynik stanowi strata w wysokości 2 811 696, 28 zł. Suma finansowa wynosi
1 933 506, 93 zł. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie majątek trwały wynosi
156 738, 27 zł, majątek obrotowy 3, 31 zł, fundusz jednostki po uwzględnieniu wyniku
finansowego 134 438, 97 zł, wynik finansowy to strata w wysokości 1 747 555, 56 zł,
suma bilansowa 156 741, 58 zł. W Zespole Szkół Zawodowych majątek trwały jest wyższy
i wynosi 1 036 546, 24 zł, majątek obrotowy wynosi 391 032, 20 zł, fundusz jednostki
po uwzględnieniu wyniku finansowego 850 434, 73 zł, strata też jest wyższa w porównaniu
do wcześniejszych jednostek i wynosi 3 116 979, 40 zł, zaś suma bilansowa 1 427 578, 44 zł.
W Liceum Ogólnokształcącym majątek trwały wynosi 1 418 308, 05 zł, majątek obrotowy
53 927, 63 zł, fundusz jednostki po uwzględnieniu wyniku finansowego 1 303 292, 91 zł,
wynik finansowy za rok 2015 to strata w wysokości 1 886 780, 97 zł, suma bilansowa wynosi
1 472 235, 68 zł. Zespół Placówek Edukacyjno- Wychowawczych wykazał majątek trwały
w wysokości 1 074 862, 76 zł, majątek obrotowy 115 627, 19 zł, fundusz jednostki
871 197, 45 zł, wynik finansowy zamknął się stratą w wysokości 3 453 012, 84 zł, suma
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bilansowa 1 190 489, 95 zł. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna wykazała majątek trwały
45 949, 36 zł, majątek obrotowy 30 044, 96 zł, fundusz jednostki po uwzględnieniu wyniku
finansowego to 2 536, 29 zł, wynik to strata w wysokości 841 553, 02 zł, suma bilansowa
75 994, 32 zł. Zarząd Dróg Powiatowych wykazał majątek trwały w wysokości
44 254 163, 31 zł, majątek obrotowy 73 914, 51 zł, fundusz jednostki uwzględnieniu wyniku
finansowego to 44 270 426, 47 zł, wynik finansowy za rok 2015 to strata w wysokości
2 173 274, 11 zł, suma bilansowa to 44 328 077, 82 zł. Komenda Powiatowa Państwowej
Straży Pożarnej wykazała majątek trwały w wysokości 9 734 670, 66 zł, majątek obrotowy
42 851, 36 zł, fundusz jednostki uwzględnieniu wyniku finansowego to 9 503 899, 81 zł,
wynik finansowy za rok 2015 to strata w wysokości 3 709 518, 85 zł, suma bilansowa
to 9 777 522, 02 zł. Starostwo Powiatowe wykazało majątek trwały w wysokości
1 804 433, 65 zł, majątek obrotowy to 2 056 560, 76 zł, fundusz jednostki uwzględnieniu
wyniku finansowego to 7 665 211, 92 zł, wynik finansowy za rok 2015 to zysk w wysokości
24 372 403, 50 zł, suma bilansowa to 7 860 994, 41 zł.
Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego sprawozdania.
Pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął sprawozdania finansowe jednostek budżetowych
powiatu za rok 2015.
Ad. 14
Starosta Pan Andrzej Ciołek poinformował, że są pierwsze „jaskółki" wizyty u Wojewody
Warmińsko- Mazurskiego Pana Artura Chojeckiego. Rozmawiano m.in. o Straży Pożarnej.
Do całkowitego zakończenia remontu budynku potrzeba około 3 200 000, 00 zł. Jest zamysł
do wystąpienia do Komendanta Głównego Straży Pożarnej za pośrednictwem Wojewody.
W najbliższym czasie zostanie ono przekazane Panu Wojewodzie. Jest informacja,
że pierwsze 1 600 000, 00 zł zostanie przekazane jeszcze w tym roku. O drugą połowę
najpewniej wystąpi się w przyszłym roku. Informacje nie są jeszcze oficjalne.

Ad. 15
Wolnych wniosków nie zgłoszono.
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Ad. 16
Przewodniczący Zarządu podziękował Członkom Zarządu za pracę. Zamknął XXXVIII (38)
posiedzenie Zarządu Powiatu.
Na tym protokół zakończono.
Protokół składa się z 19 stron kołejno ponumerowanych.

Członkowie Zarządu:
1. Grażyna B arbara S enda...
2. Marzanna Marianna Ward:
3. Stefan Piech
4. Andrzej Jan Osiński

Sporządziła: Monika Bruszewska, 14.03.2016 r.
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