OR.0022.23.2021
Protokół Nr 86/2021
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olecku
odbytego 28 października 2021r. godz. 12:00

Spośród 3 Członków Zarządu obecnych było: 3
Obecni na posiedzeniu:
Marian Świerszcz – Starosta Olecki;
Marek Dobrzyń – Wicestarosta;
Karol Czerwiński – Członek Zarządu;
oraz
Sylwia Ostrowska – Sekretarz Powiatu;
Katarzyna Radzewicz – Skarbnik Powiatu - lista obecności w załączeniu – zał. nr 1
do protokołu.
Obradom Przewodniczył Starosta Marian Świerszcz, który przywitał przybyłych
na posiedzenie Zarządu i zaproponował następujący porządek obrad:
Porządek posiedzenia:
1. Realizacja wniosków i postanowień z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olecku
z 19 października 2021r.
2. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Oleckiego za III kwartały
2021r.
3. Wstępne dane do projektu budżetu powiatu na 2022 rok.
4. Sprawy bieżące.
5. Wolne wnioski.
6. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olecku z 19 października
2021r.
Uwag do przedstawionego porządku nie zgłoszono.
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Wobec powyższego przystąpiono do jego realizacji.
Ad. 1
Skarbnik Powiatu przedstawiła kwartalną informację o wykonaniu budżetu
Powiatu Oleckiego za III kwartały 2021 roku.
Poinformowała, że plan dochodów budżetu powiatu wyniósł 67.059.353,19 zł, które
wykonano w wysokości 50.292.965,58 zł, tj. w 75,00 %,w tym:
1) plan dochodów bieżących powiatu po zmianach wyniósł 58.178.687,22 zł, które
wykonano w wysokości 48.166.609,60 zł, tj. w 82,79 %;
2) plan dochodów majątkowych powiatu po zmianach roku wyniosły 8.880.665,97 zł,
które wykonano w wysokości 2.126.355,98 zł, tj. 23,94 %.
Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wyniósł 73.089.373,60 zł, które zostały
zrealizowane w wysokości 44.887.663,49 zł, tj. w 61,41 %, w tym:
1) plan wydatków bieżących powiatu po zmianach wyniósł 59.091.594,07 zł, które
wykonano w wysokości 41.491.108,17 zł, tj. w 70,21 %;
2) plan wydatków majątkowych powiatu po zmianach wyniósł 13.997.779,53 zł, które
wykonano w wysokości 3.396.555,32 zł, tj. w 24,26 %.
Planowany deficyt budżetu powiatu po zmianach wynosi 6.030.020,41 zł.
Wykonanie budżetu na koniec III kwartału 2021 roku zamyka się nadwyżką w kwocie
5.405.302,09 zł.
Planowane przychody budżetu powiatu po zmianach w kwocie 7.730.020,41 zł,
wykonano w kwocie 7.730.275,96 zł. Planowane rozchody budżetu powiatu po
zmianach kwocie 1.700.000 zł, wykonano w wysokości 0,00 zł. W III kwartale 2021
roku Powiat Olecki nie udzielał poręczeń i gwarancji. Zobowiązania z tytułów
dłużnych zaliczanych do długu wynoszą 20.380.000,00 zł, co stanowi 30,39 %
planowanych dochodów ogółem. Do końca III kwartału 2021 roku dokonano umorzeń
niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o
finansach publicznych w kwocie 126.941,29 zł.
Uwag do przedłożonej informacji nie zgłoszono.
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Zarząd w wyniku głosowania za-3 podjął uchwałę w sprawie kwartalnej informacji
o wykonaniu budżetu Powiatu Oleckiego za III kwartały 2021 roku – uchwała
Nr 215/2021 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Ad. 3
Skarbnik Powiatu przedstawiła wstępne dane do projektu budżetu powiatu na rok
2021. Poinformowała, że jednostki organizacyjne oraz Wydziały Starostwa
Powiatowego w Olecku przedłożyły na odpowiednich formularzach materiały do
projektu budżetu powiatu.
Ad. 4
Starosta przedstawił pisma i wnioski skierowane do Zarządu, celem rozpatrzenia:
1. Wniosek Wydziału Edukacji (…) dotyczący ogłoszenia otwartego konkursu
ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Oleckiego w 2022r. przez
organizacje pozarządowe z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zadań
z zakresu edukacji prawnej w formie powierzenia.
Wydział poinformował, że środki finansowe na realizację w/w zadania publicznego
przez organizacje pozarządowe są ustalane przez Ministra Sprawiedliwości w
porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budżetu. Kwota bazowa stanowiąca
podstawę ustalenia wysokości dotacji na finansowanie tego zadania w 2022r. wynosi
5.500,00 zł zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 lipca
2021r. w sprawie wysokości kwoty bazowej w 2022r. Oferty na realizację zadania
publicznego w 2022r. organizacje pozarządowe będą mogły składać do 19 listopada
2021r.
Zarząd w wyniku głosowania za-3 wyraził zgodę na ogłoszenie otwartego
konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Oleckiego w 2022r. przez
organizacje pozarządowe z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz
świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zadań z zakresu
edukacji prawnej w formie powierzenia – wniosek wraz z ogłoszeniem stanowi
załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
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2. Wniosek Wydziału Edukacji (…) dotyczący opracowanego raportu w sprawie
centralizacji usług płacowo-księgowych w jednostkach oświatowych, dla
których organem prowadzącym jest Powiat Olecki”.

Zarząd po zapoznaniu się z powyższym opracowaniem postanowił skierować go
do Komisji Stałych Rady Powiatu w Olecku celem zapoznania się. Ponadto Zarząd
postanowił, że powyższy raport zostanie szczegółowo omówiony na kolejnym
posiedzeniu Zarządu - raport stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
3. Wniosek Wydziału Edukacji (…) dotyczący wyrażenia zgody na złożenie przez
Wydział wniosku o udzielenie wsparcia w 2022 roku z programu „Narodowy
Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” – wniosek stanowi
załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Wydział poinformował, że do Organu Prowadzącego w ustawowym terminie wpłynęły
4 wnioski z podległych szkół i placówek oświatowych o przyznanie dotacji celowej na
2022 rok z programu „Narodowy Program Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” na
zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych
i pedagogicznych w następującym zakresie:
 Technikum Nr 1 w ZSLiZ w Olecku 12.000 zł dotacji, 3.000 wkładu własnego,
 Specjalna Szkoła Podstawowa nr 5 przy OSWDG – 4.000 zł, 1.000 zł wkładu
własnego,
 Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 w ZST w Olecku – 12.000 zł dotacji, 3.000 zł
wkładu własnego,
 Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Olecku w Powiatowym Centrum
Wspierania Edukacji w Olecku - 3.000 zł dotacji, 600 zł wkładu własnego.
Wnioskowana kwota wsparcia finansowego na zakup książek o jaką mógłby ubiegać
się Powiat Olecki to: 31.000,00 zł, wkład własny – 7.600,00 zł. Ogółem koszt zakupu
nowości wydawniczych: 38.600,00 zł.
Wkład własny finansowy zostanie zabezpieczony przez szkoły i placówki oświatowe
po uzyskaniu informacji o przyznaniu dofinansowania w ramach własnych budżetów
na 2022 rok.
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Zarząd w wyniku głosowania za-3 wyraził zgodę na złożenie wniosku przez
Wydział o udzielenie wsparcia w 2022 roku z programu „Narodowy Program
Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.
4. Wniosek Dyrektora Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych
w Olecku znak: OSW/l.dz.225.2021 z 22.10.2021r. w sprawie ustalenia
terminu usunięcia nieprawidłowości wskazanych w protokole kontroli
przeprowadzonej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Olecku – wniosek stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Kontrola PPIS w Olecku wskazała nieprawidłowości dotyczące stanu sanitarnotechnicznego pomieszczeń mieszkalnych oraz sanitarnych w budynkach placówki.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31.12.2002r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i
placówkach, „prace remontowe, naprawcze i instalacyjne w pomieszczeniach szkoły
lub placówki przeprowadza się pod nieobecność w tych pomieszczeniach osób,
którym szkoła lub placówka zapewniają opiekę”. Dyrektor proponuje wskazanie
terminu usunięcia nieprawidłowości do dnia 31 sierpnia 2022r.
Po konsultacji z Dyrektorem OSWDG, Zarząd w wyniku głosowania za-3
postanowił, że usunięcie wszelkich nieprawidłowości wskazanych w protokole
nastąpi najpóźniej do 31 sierpnia 2022 roku.
5. Pismo Burmistrza Olecka znak: PR.3031.22.2021 z 21.10.2021r. w sprawie
zwiększenia dotacji na Miejsko-Powiatową Bibliotekę Publiczną w Olecku do
kwoty 50.000 zł ( w roku 2021 wynosiła 40.000 zł). Koszty związania z
działalnością biblioteki rosną z roku na rok z uwagi na wzrost płacy
minimalnej, wzrost cen towarów i usług, wzrost cen mediów, konieczność
zakupu bieżącego doposażenia. Wraz z nimi rośnie kwota wykonania dotacji
podmiotowej przekazywanej bibliotece przez Gminę Olecko – pismo stanowi
załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Zarząd w wyniku głosowania za-3 wyraził zgodę na zwiększenie dotacji na rok
2022 na Miejsko-Powiatową Bibliotekę Pedagogiczną w Olecku do kwoty 45.000 zł.
6. Pismo Dyrektora Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku znak:
SK.023.13.2021 z 21.10.2021r. informujące, iż Dyrektor Oddziału
Regionalnego ARiMR w Olsztynie zwrócił się z prośbą o obniżenie
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proponowanej stawki netto za wynajem lokalu w budynku przy ul. Gołdapskiej
23 do poziomu 20 zł za m2 najmowanej powierzchni (proponowana stawka to
25 zł za m2) – pismo stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Zarząd postanowił, że pismo zostanie rozpatrzone na kolejnym posiedzeniu
Zarządu.
7. Zarząd zapoznał się z informacją Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Długoterminowej Olecko Kolonia z działalności i wykonania
kontraktów za III kwartały 2021r. – informacja stanowi załącznik nr 9 do
niniejszego protokołu.
8. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku
z 28.10.2021r. w sprawie rezygnacji z pełnienia funkcji dyrektora ZSLiZ
w Olecku – wniosek stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Zarząd w wyniku głosowania za-3 przyjął rezygnację z funkcji dyrektora.
Zarząd w wyniku głosowania za-3 podjął uchwałę w sprawie odwołania nauczyciela
Marzanny Pojawy-Grajewskiej ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Licealnych i
Zawodowych w Olecku, ul. Gołdapska 29, 19-400 Olecko z dniem 28 października
2021r. .
9. Zarząd w wyniku głosowania za-3 postanowił podwyższyć wynagrodzenie
zasadnicze o 500 zł dyrektorom jednostek organizacyjnych powiatu od
1 listopada 2021r.
Ad. 5
Wolnych wniosków nie zgłoszono.
Ad. 6
Zarząd w wyniku głosowania za-3, przyjął protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu
w Olecku z 19 października 2021r.
Przewodniczący zamknął obrady.
Na tym protokół zakończono.
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Członkowie Zarządu:
1. Marek Dobrzyń

Starosta Olecki
Marian Świerszcz

2. Karol Czerwiński

W związku ze złożoną rezygnacją Pana Mariana Świerszcz z funkcji Starosty a tym
samym odwołaniem Zarządu Powiatu w Olecku niniejszy protokół pozostaje bez
podpisów.

Protokołowała: Karina Anna Bielawska
Inspektor w Wydziale Organizacyjnym
Starostwa Powiatowego w Olecku
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