OR.0022.24.2021
Protokół Nr 87/2021
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olecku
Obrady rozpoczęto 4 listopada 2021r. o godz. 13:00, a zakończono 9 listopada
2021r.
Spośród 5 Członków Zarządu obecnych było: 5

Obecni na posiedzeniu:
Marzanna Pojawa-Grajewska – Starosta Olecki;
Marek Dobrzyń – Wicestarosta;
Zofia Bordzio – Członek Zarządu;
Izabela Sertel – Członek Zarządu;
Czesław Gontar – Członek Zarządu;
oraz
Sylwia Ostrowska – Sekretarz Powiatu;
Katarzyna Radzewicz – Skarbnik Powiatu - lista obecności w załączeniu – zał. nr 1
do niniejszego protokołu.
Obradom Przewodniczyła Starosta Marzanna Pojawa-Grajewska, która przywitała
przybyłych na posiedzenie Zarządu i zaproponowała następujący porządek obrad:
Porządek posiedzenia:
1. Realizacja wniosków i postanowień z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olecku
z 28 października 2021r.
2. Sprawy bieżące.
3. Wolne wnioski.
4. Przyjęcie uchwały w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Oleckiego na lata 2022-2034.
5. Przyjęcie uchwały w sprawie projektu budżetu powiatu na rok 2022.
Uwag do przedstawionego porządku nie zgłoszono.
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Wobec powyższego przystąpiono do jego realizacji.
Ad. 1
Sekretarz Powiatu przedstawiła realizację wniosków i postanowień
z posiedzenia Zarządu Powiatu z 28 października 2021r.
Uwag do przedstawionej informacji nie zgłoszono.
Ad. 2
Starosta poinformowała, że w dniu wczorajszym tj. 3 listopada 2021r. wraz
z Sekretarzem Powiatu i Naczelnikiem Wydziału Komunikacji i Transportu
uczestniczyła w spotkaniu z Burmistrzem Olecka, celem podjęcia decyzji
w zakresie realizacji organizacji publicznego transportu zbiorowego na obszarze
powiatu.
Poinformowała, że podczas spotkania uznano za celowe utworzenie i utrzymanie linii
komunikacyjnych łączących Gminy Olecko, Kowale Oleckie, Świętajno i Wieliczki na
następujących trasach:
1) Olecko-Borawskie-Babki Oleckie-Olecko;
2) Cimochy-Wieliczki-Olecko;
3) Olecko-Pietrasze-Krzywe-Świętajno-Giże-Olecko;
4) Olecko-Kowale Oleckie-Lenarty-Olecko;
5) Olecko-Sokółki-Borki-Gryzy-Cichy-Olecko.
Dodała, że trasa Olecko-Borawskie-Babki Oleckie-Olecko dotyczy trasy w obrębie
tylko jednej gminy, a powiat może dofinansować działania powiatowych przewozów
pasażerskich, a nie gminnych. Dlatego też trasa ta winna być wykreślona z projektu
porozumienia, gdyż zgodnie z zapisami ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
(art. 4 ust. 1 pkt 10) przez powiatowe przewozy pasażerskie należy rozumieć –
przewóz osób w ramach publicznego transportu zbiorowego wykonywany
w granicach administracyjnych co najmniej dwóch gmin i niewykraczający poza
granice jednego powiatu albo w granicach administracyjnych powiatów
sąsiadujących, które zawarły stosowne porozumienie lub które utworzyły związek
powiatów; inne niż przewozy gminne, powiatowo-gminne, metropolitarne,
wojewódzkie i międzywojewódzkie – projekt porozumienia wraz z opinią radcy
prawnego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
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Radca Prawny wyjaśnił, że trasa powiatowa to jest taka trasa, która musi
przebiegać przez co najmniej dwie gminy, tymczasem linia Olecko-Borawskie-Babki
Oleckie-Olecko przebiega tylko przez teren Gminy Olecko, dlatego nie spełnia
definicji połączenia powiatowego.
Członek Zarządu Czesław Gontar zapytał czy znana jest informacja ile
uczniów dojeżdża do szkół ponadpodstawowych?
Starosta odpowiedziała, że z informacji uzyskanych od dyrektorów szkół
wynika, że z ZST dojeżdża 284 uczniów (dojeżdżających własnym środkiem
transportu oraz autobusem), I LO – 40 uczniów dojeżdża autobusem (bilety
miesięczne) i ZSLiZ – 49 uczniów dojeżdża autobusem (bilety miesięczne).
Dodała, że zgodnie z przedłożonym projektem porozumienia, Powiat Olecki miałby
udzielić w formie dotacji celowej pomocy finansowej Gminie Olecko na sfinansowanie
kosztów wykonania zadania w zakresie organizacji publicznego transportu
zbiorowego na obszarze Gmin: Olecko, Kowale Oleckie, Świętajno w Wieliczki w
wysokości 92.000 zł do dnia 31.12.2021r.
Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu w/m poinformował, że
dotychczasowe potrzeby przewozowe ludności powiatu zaspokajane były na
podstawie wydanych zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów w krajowym
transporcie drogowym osób. Zezwolenia na wszystkie linie były udzielone przez
Starostę Oleckiego przedsiębiorstwu PKS NOVA S.A w Białymstoku Oddział w
Suwałkach. W dniu 16.09.2021 PKS NOVA S.A zawiadomił Starostę Oleckiego jako
organ, który udzielił zezwoleń o zawieszeniu przewozów na liniach komunikacyjnych,
na które udzielono zezwoleń przez Starostę Oleckiego . Zawieszenie przewozów
uzasadniono przede wszystkim nierentownością przewozów przy braku
zewnętrznych dofinansowań. W związku z zawieszeniem przewozów przez PKS
NOVA oraz posiadaniu nie potwierdzonych dotychczas informacji o realizacji
przewozów przez Gminę Olecko na terenie gmin: Kowale Oleckie, Świętajno i
Wieliczki skierowano do Burmistrza Olecko zapytanie w tej sprawie . Pismem z dnia
5 .10.2021 Burmistrz Olecka potwierdził, że Gmina Olecko jest organizatorem
przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na obszarze gminy
Olecko oraz gmin: Kowale Oleckie, Świętajno Wieliczki oraz, że porozumienia z w/w
gminami zostały zawarte z terminem obowiązywania do dnia 31.12.2021r.
Potwierdził, że miejscowości, które widniały w zezwoleniach wydanych dla PKS
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NOVA S.A. są objęte przewozami autobusowymi o charakterze użyteczności
publicznej , co pozwala na zaspokojenie potrzeb mieszkańców powiatu.
Jednocześnie stwierdził , że umowa z obecnym operatorem jak i zawarte
porozumienia międzygminne obowiązują do 31.12.2021r. Zgodnie z ogłoszeniem o
zamiarze przeprowadzenia postępowania na świadczenie usług w zakresie
publicznego transportu zbiorowego, w tym dowożenia uczniów do szkół,
przewidywany termin obowiązywania nowej umowy – od 01.01.2022r do
31.12.2030r. W przypadku przedłużenia obowiązywania w/w porozumień ( zawarcia
nowych) przewiduje się kontynuację przewozów na obszarze gminy Olecko, Kowale
Oleckie , Wieliczki oraz Świętajno. Burmistrz stwierdził ,że dowóz uczniów do szkół
średnich nie jest obowiązkiem gmin, dlatego też Powiat Olecki powinien dołożyć się
do kosztów obsługi linii komunikacyjnych w obecnym roku jakich kolejnych latach.
Nadmienił, że Gmina Olecko w dniu 28.09.2021r. złożyła kolejny wniosek o objęcie
dopłatą w 2021 roku realizacji zadań własnych organizatora w zakresie przewozów
autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez dopłatę do ceny usługi,
który został pozytywnie rozpatrzony. Wniosek został złożony na wniosek
mieszkańców powiatu oleckiego, w związku z likwidacją połączeń PKS NOVA S.A .,
których dzieci zostały pozbawione dojazdu do szkół średnich.
Po dyskusji Zarząd w wyniku głosowania za-5 postanowił zaktualizować projekt
porozumienia z Gminą Olecko w sprawie wzajemnej współpracy
i współdziałaniu oraz udzieleniu przez Powiat olecki pomocy finansowej w celu
realizacji zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego na
obszarze Gmin: Olecko, Kowale Oleckie, Świętajno i Wieliczki w zakresie tras
i wysokości dofinansowania na rok 2021.
Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu w/m oraz Radca Prawny opuścili
obrady Zarządu.
Kolejno Starosta przedstawiła pisma i wnioski skierowane do Zarządu Powiatu celem
rozpatrzenia:
1. Wniosek Wydziału Edukacji (…) dotyczący podjęcia uchwały w sprawie
powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora ZSLiZ w Olecku.
Wydział w złożonym wniosku poinformował, iż zgodnie z art. 66 ust. 13 ustawy z dnia
14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe do czasu powierzenia stanowiska dyrektora
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zgodnie z ust. 10 lub 12 organ prowadzący może powierzyć pełnienie obowiązków
dyrektora szkoły wicedyrektorowi, a w szkołach, w których nie ma wicedyrektora,
nauczycielowi tej szkoły, jednak nie dłużej niż na okres 10 miesięcy.
Zarząd w wyniku głosowania za-5 podjął uchwałę w sprawie powierzenia
pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych
w Olecku, ul. Gołdapska 29, 19-400 Olecko (powierzenie Urszuli Nartowicz na
okres od 4 listopada 2021r. do 31 sierpnia 2022r.) – wniosek wraz z uchwałą
Nr 216/2021 stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
2. Wniosek Wydziału Edukacji (…) w sprawie określenia i przyznania dodatków
Pani Urszuli Nartowicz – p.o. Dyrektora ZSLiZ w Olecku:
- funkcyjny od 1 grudnia 2021r. do 31 grudnia 2021r.
- motywacyjny od 4 listopada 2021r. do 31 stycznia 2022r. – wniosek stanowi
załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Zarząd w wyniku głosowania za-5 przyznał Pani Urszuli Nartowicz – p.o. Dyrektora
ZSLiZ dodatek funkcyjny od 1 grudnia 2021r. do 31 grudnia 2021r. w wysokości
2.300 zł oraz dodatek motywacyjny od 4 listopada 2021r. do 31 stycznia 2022r.
w wysokości 1.061 zł.
3. Pismo Wicedyrektora Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku znak:
SK.023.17.2021 z 03.11.2021r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej
powierzenia stanowiska wicedyrektora Pani Edycie Myszczyńskiej.
W związku z powierzeniem stanowiska wicedyrektora szkoły Pani Urszuli Nartowicz,
konieczne jest powołanie drugiego wicedyrektora. Pani Edyta Myszczyńska spełnia
wymagania określone w § 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie
wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz
inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach
publicznych placówek – wniosek stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Zarząd w wyniku głosowania za-5 wyraził pozytywną opinię odnośnie powierzenia
stanowiska wicedyrektora Pani Edycie Myszczyńskiej.
4. Wniosek Wydziału Edukacji (…) dotyczący wyrażenia zgody na podpisanie
porozumienia z Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
z siedzibą w Warszawie w sprawie udziału w pilotażu standardów WWR
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pt. „Pilotaż standardów w zakresie organizacji wczesnego wspomagania
rozwoju dziecka i wsparcia rodziny” – wniosek stanowi załącznik nr 5 do
niniejszego protokołu.
Wydział w złożonym wniosku poinformował, że pilotaż dotyczy udziału powiatu w
wprowadzeniu standardów w zakresie organizacji wczesnego wspomagania rozwoju
dziecka i wsparcia rodziny, według założeń nowego Modelu wczesnego
wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodzin opracowanych przez ww. Akademie.
Zgodę na złożenie wniosku do w/w pilotażu wyraził w dniu 22 października 2021 r.
Starosta - Marian Świerszcz, z którym również ustalono koordynatorów. Projekt
będzie trwał od 4 listopada 2021 r. do 15 grudnia 2021 r. Koordynatorami projektu
na poziomie powiatu Urszula Nejfert Naczelnik Wydziału (EK.) oraz Elżbieta
Domasik – Dyrektor PCWE. Produktem wynikającym z realizacji pilotażu będzie
opracowany przez koordynatorów raport końcowy, na który składać się będzie:
ocena realizowanych form wsparcia, analiza zasobów powiatu w tym możliwości
i barier w procesie wdrażania standardów organizacji wczesnego wspomagania
rozwoju dziecka i wsparcia rodziny, analizę propozycji dokumentacji dotyczącej
oceny funkcjonalnej dziecka, jego rodziny i środowiska pozarodzinnego i inne.
Za wykonanie powyższych zadań Akademia w oparciu o dodatkowe umowy
cywilnoprawne zawierane z koordynatorami zapłaci bezpośrednio dwóm
koordynatorom wyznaczonym przez powiat. Akademia przeznaczy na ten cel 12 000
zł brutto, po 6000 na każdego koordynatora.
Zarząd w wyniku głosowania za-5 wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowego
porozumienia.
5. Starosta przedstawiła projekt uchwały w sprawie upoważnienia członków
zarządu do dokonywania czynności prawnych.
Do dokonywania czynności prawnych, polegających na zaciąganiu kredytów
i pożyczek oraz udzielaniu pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także emisji papierów
wartościowych, Zarząd upoważnił dwóch członków zarządu: Marzannę PojawaGrajewską – Starostę Oleckiego oraz Marka Dobrzyń – Wicestarostę.
Zarząd w wyniku głosowania za-5 podjął uchwałę w sprawie upoważnienia
członków zarządu do dokonywania czynności prawnych - uchwała Nr 217/2021
stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
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6. Starosta przedstawiła projekt uchwały w sprawie upoważnienia do składania
oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu.
Zarząd upoważnił do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu
Powiatu Oleckiego Wicestarostę – Marka Dobrzyń oraz Członka Zarządu Powiatu –
Czesława Gontar.
Zarząd w wyniku głosowania za-5 podjął uchwałę w sprawie upoważnienia do
składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu uchwała Nr 218/2021 stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
7. 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
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 w wyniku głosowania za-5 nie wyraził zgody na obniżenie stawki najmu
nieruchomości przy ul. Gołdapskiej 23 do kwoty 20 zł za m2.
8. Pismo Słoneczne Mazury Olecko z 02.11.2021r. informujące o niemożności
wykonania zaleceń zawartych w protokole z przeglądu instalacji elektrycznej
tj. wymiana rozdzielnic zatablicowych z zamontowanymi zabezpieczeniami
BiWTS na rozdzielnice modułowe z aparaturą modułową – pismo stanowi
załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Zarząd odłożył rozpatrzenie powyższego wniosku do czasu zorganizowania
spotkania z dzierżawcą nieruchomości.
9. Pismo Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku znak: PZD.III.420.21.1/2021
z 28.10.2021r. będące odpowiedzią na pismo w sprawie wykonania progów
zwalniających na ul. Cichej oraz Orzeszkowej w Olecku – pismo stanowi
załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Komisja w składzie: przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Olecku oraz
przedstawiciel Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku po analizie sytuacji w terenie
oraz obowiązujących przepisach stwierdziła, że montowanie progów zwalniających
jest niewskazane.
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Zarząd zapoznał się z powyższą dokumentacją.
10. Zarząd powrócił do wniosku Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych w Olecku z 20.09.2021r. w sprawie
podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego Pani
Barbarze Sulima Dyrektorowi CAOPO-W z okazji Dnia Pracownika Socjalnego
– wniosek stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Zarząd w wyniku głosowania za-5 nie wyraził zgody na podwyższenie
wynagrodzenia Dyrektorowi Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych w Olecku.
11. Starosta zapoznała Zarząd z informacją Dyrektora Departamentu Finansów
Samorządu Terytorialnego w Ministerstwie Finansów o przyznanej dla Powiatu
Oleckiego kwocie 646 424,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej
w 2021r. – informacja stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Zarząd o godzinie 14.45 zakończył obrady i ustalił, że obrady zostaną wznowione
9 listopada 2021r. o godz. 9:00.
Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu
powiatu na rok 2021, które przedstawiają się nastęująco:
I.

DOCHODY

Zwiększenie w kwocie 391.031,00 zł z tytułu:
 dotacji celowych Wojewody-Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzjami:
1) Nr FK 328/2021 z 14.10.2021r. z przeznaczeniem na pokrycie wydatków
bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie
41.814,00 zł;
2) Nr FK 324/2021 z 18.10.2021r. z przeznaczeniem na realizację zadań
wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz
kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjnokomunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” w kwocie 14.000,00 zł;
3) Nr FK 341/2021 z 19.10.2021r. z przeznaczeniem na sfinansowanie składek na
ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem
ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 128.621,00 zł;
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4) Nr FK 346/2021 z 22.10.2021r.z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne
z przeznaczeniem na utworzenie dodatkowego funduszu motywacyjnego w wys.
6% planowanych w 2021 roku wynagrodzeń osobowych i uposażeń dla
pracowników powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego oraz
pracowników i funkcjonariuszy komend powiatowych Państwowej Straży
Pożarnej w kwocie ogółem 206.596,00 zł; z tego:
 PINB - 18.276,00 zł;
 KP PSP – 188.320,00 zł.
II. WYDATKI
Zwiększenie w kwocie 391.031,00 zł z tytułu:
 wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku
w łącznej kwocie 230.134,00 zł;
 wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w olecku
w kwocie 18.276,00 zł;
 wydatków I Liceum Ogólnokształcącego w Olecku na realizację programu
„Aktywna tablica” w kwocie 14.000,00 zł;
 wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku na sfinansowanie składek na
ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 128.621,00 zł.
Pozostałe zmiany zgodnie z wnioskami jednostek, z uwzględnieniem ich potrzeb na
bieżące funkcjonowanie.
Uwag do przedłożonego projektu uchwały mnie zgłoszono.
Zarząd w wyniku głosowania za-5 podjął uchwałę w sprawie zmian budżetu
powiatu na rok 2021. Uchwała została skierowana do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Olsztynie – uchwała Nr 219/2021 stanowi załącznik nr 13 do
niniejszego protokołu.
Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie projektu Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Oleckiego na lata 2022-2034.
Poinformowała, że w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2034 przyjęto
wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w oparciu o wykonania budżetu powiatu
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w latach 2016-2020 oraz informacje otrzymane od Ministra Finansów i wskaźniki
opublikowane przez GUS w powyższym okresie.
Dochody
Planowane na rok 2022 dochody powiatu wynoszą 70.482.723,52 zł.
Struktura planu dochodów przedstawia się następująco:
- dochody własne powiatu - 16.525.040,95 zł, tj. 23,45%,(łącznie z: udziałami we
wpływach z podatków w kwocie 5.463.334,00 zł);
- subwencja ogólna – 34.131.091,00 zł; tj. 48,42%,
- dotacje z budżetu państwa – 13.481.230,85 zł; tj. 19,13%,
- pozostałe dotacje z porozumień – 3.731.822,69 zł; tj. 5,29%,
- dotacje ze źródeł zagranicznych – 2.613.538,03 zł; tj. 3,71%.
Dochody bieżące planowane są na rok 2022 w kwocie 55.283.895,51 zł.
Dochody majątkowe planowane są na rok 2022 w kwocie 15.198.828,01 zł.
Na prognozowaną sprzedaż majątku w roku 2022 w kwocie 5.047.616,29 zł, składają
się wpływy z następujących pozycji:
1) ze sprzedaży nieruchomości „Dworek Mazurski” położonej w obrębie Olecko 2
(3 działki o łącznej powierzchni 4,3273 ha) - 4.373.000,00 zł,
2) ze sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Olecko 2 o powierzchni 0,0279
ha (teren Zespołu Szkół Technicznych w Olecku) – 23.000,00 zł,
3) ze sprzedaży nieruchomości przeznaczonych na cele rolnicze położone w obrębie
Olecko (11 działek o łącznej powierzchni 9,365 ha) – 649.990,55 zł,
4) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności –
625,74 zł,
5) ze sprzedaży składników majątkowych Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla
Dzieci Głuchych w Olecku - 1.000,00 zł.
W dochodach majątkowych ponadto zostały ujęte dotacje: z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Programu
Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020, Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
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oraz dotacje z Gminy Olecko, Kowale Oleckie, i Świętajno, na współfinansowanie
inwestycji na drogach powiatowych, w łącznej kwocie 10.151.211,72 zł.
Wydatki
Planowane wydatki bieżące w wysokości 57.741.859,91 zł m.in. obejmują:
1. Wydatki na obsługę długu zaplanowane na podstawie harmonogramów
wykupów wyemitowanych obligacji. Decydujący wpływ na zmianę wydatków
związanych z obsługą długu mają zmienne stawki oprocentowania obligacji
(WIBOR), o które oparte jest zadłużenie powiatu.
2. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
3. Wydatki na realizację projektów i programów z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zostały zaplanowane na podstawie zawartych
umów o dofinansowanie lub złożonych wniosków o dofinansowanie.
4. Wydatki na dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu powiatu zostały
zaplanowane na podstawie obowiązujących uchwał oraz podpisanych umów
i porozumień.
Wydatki majątkowe w wysokości 13.748.977,69 zł, obejmują wydatki inwestycyjne
i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych powiatu oleckiego oraz wpłaty na
państwowe fundusze celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.
Przychody
W roku 2022 planuje się przychody w ogólnej kwocie 3.108.114,08 zł, które planuje
się pozyskać z:
- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych – 646.424,00 zł;
- z tytułu środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających
z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi
zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1.401.513,84
zł;
- z tytułu środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dotacji i wydatków nimi
finansowanych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających
zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA –
1.060.176,24 zł.
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Rozchody
Spłatę długu w kwocie 2.100.000,00 zł zaplanowano na podstawie harmonogramów
wykupu papierów wartościowych. W 2022 roku wykupowi podlegają:
- 1 seria obligacji dla Banku Ochrony Środowiska wyemitowana w 2013 roku;
- 1 seria obligacji dla Domu Maklerskiego Banku BPS wyemitowana w 2018 roku.
Wynik budżetu
Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami ogółem i na
2022 rok prognozowany jest deficyt budżetu w wysokości 1.008.114,08 zł, który
zostanie pokryty:
- nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w kwocie 646.424,00 zł,
- środkami pieniężnymi wynikającymi z rozliczenia dotacji i wydatków nimi
finansowanych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających
zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA w kwocie
361.690,08 zł.
Kwota długu Powiatu
Planowana kwota długu Powiatu na koniec 2022 roku wynosi 16.580.000,00 zł
i obejmuje obligacje komunalne wyemitowane przez Powiat w latach ubiegłych.
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, w latach
prognozy jest zachowany.
Uwag do przedłożonego projektu uchwały nie zgłoszono.
Zarząd w wyniku głosowania za-5 podjął uchwałę w sprawie projektu Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Oleckiego na lata 2022-2034. Uchwała została
przekazana do Rady Powiatu w Olecku oraz przesłana do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Olsztynie, celem wydania opinii – uchwała Nr 220/2021 stanowi
załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie projektu budżetu
powiatu na 2022 rok.
Prognozuje się dochody własne na 2022 r. w wysokości 16.525.040,95 zł.
Powyższa kwota obejmuje:
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1. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych –
5.320.422,00 zł,
2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 142.912,00 zł,
3. Dochody jednostek organizacyjnych powiatu (w tym z najmu i dzierżawy) –
6.014.090,66 zł:
Dochody ze sprzedaży majątku – 5.047.616,29 zł,
Planowane kwoty dotacji dla Powiatu Oleckiego na 2022 rok wynoszą 19.826.591,57
zł.
Dotacje celowe na zadania własne powiatu w kwocie 6.785.971,85 zł.
Dotacje celowe na zadania realizowane przez powiat z zakresu administracji
rządowej w kwocie 6.681.259,00 zł.
Dotacje celowe otrzymane z gmin i powiatów na realizację zadań w ramach
zawartych umów i porozumień – 3.731.822,69 zł.
Dotacje z porozumień z administracją rządową – 14.000,00 zł
Dotacja ze źródeł zagranicznych – 2.613.538,03 zł.
Subwencja ogólna dla powiatu na rok 2022 została ustalona wstępnie
w łącznej wysokości 34.131.091,00 zł, tj. o 1,58 % wyższa od przewidywanego
wykonania 2021 roku, z tego:
Prognozowana na 2022 rok kwota dochodów budżetu powiatu ogółem wynosi
70.482.723,52 zł, w tym: dochody bieżące 55.283.895,51 zł, dochody majątkowe
15.198.828,01 zł.
Struktura planu dochodów przedstawia się następująco:
-

dochody własne powiatu (łącznie z udziałami we wpływach z podatków) –
16.525.040,95 zł, tj. 23,45%,

-

subwencja ogólna – 34.131.091,00 zł; tj. 48,42%,

-

dotacje z budżetu państwa – 13.481.230,85 zł; tj. 19,13 %,

-

pozostałe dotacje z porozumień – 3.731.822,69 zł; tj. 5,29 %,

-

dotacje ze źródeł zagranicznych – 2.613.538,03 zł; tj. 3,71%.

13

Plan wydatków budżetu powiatu na rok 2022 wynosi 71.490.837,60 zł, w tym:


wydatki bieżące w kwocie

57.741.859,91 zł,



wydatki majątkowe w kwocie 13.748.977,69 zł, z tego:

Zadania inwestycyjne realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku w
kwocie 9.719.756,57 zł:
Z ogólnej sumy wydatków w wysokości 71.490.837,60 zł przypada na:
wydatki bieżące – 57.741.859,91 zł, co stanowi 80,77% planowanych wydatków

a)

ogółem, z tego na:
-

wynagrodzenia i pochodne – 39.170.600,33 zł, tj. 67,84%;

-

wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 10.411.786,34 zł,
tj.18,03%;

-

dotacje na zadania bieżące – 4.727.856,00 zł, tj. 8,19%;

-

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.939.135,60 zł, tj. 3,36%;

-

wydatki na projekty finansowane z udziałem środków unijnych – 992.481,64 zł,
tj. 1,72%;

b)

wydatki na obsługę długu (odsetki) – 500.000,00 zł, tj. 0,86%.
wydatki majątkowe – 13.748.977,69 zł, co stanowi 19,23% planowanych
wydatków ogółem.

Prognozowane dochody na 2022 rok wynoszą 70.482.723,52 zł.
Prognozowane wydatki na 2022 rok wynoszą
Prognozowany deficyt na 2022 rok wynosi

71.490.837,60 zł.
1.008.114,08 zł.

Uwag do przedłożonego projektu uchwały nie zgłoszono.
Zarząd w wyniku głosowania za-5 podjął uchwałę w sprawie projektu budżetu
powiatu na 2022 rok. Uchwała została przekazana do Rady Powiatu w Olecku oraz
przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, celem wydania opinii –
uchwała Nr 221/2021 stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
Kolejno Starosta przedstawiła wniosek Wydziału Edukacji (…) dotyczący
powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego
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Powiatu Oleckiego w 2022r. przez organizacje pozarządowe – nieodpłatna pomoc
prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, edukacja prawna.
Wydział w złożonym wniosku poinformował, że w skład Komisji Konkursowej
wchodzą: przedstawiciele Zarządu Powiatu w Olecku, przedstawiciele komórek
organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Olecku odpowiedzialnych za realizację
zadania merytorycznego, którego dotyczy otwarty konkurs ofert, co najmniej 2 osoby
reprezentując organizacje pozarządowe i inne podmioty zrównane, z wyłączeniem
osób reprezentujących organizacje biorące udział w konkursie, przedstawiciel
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.
W wyniku naboru na członków Komisji Konkursowych, wskazanych przez
organizacje pozarządowe, wpłynęły kandydatury: Cezarego Waldemara Pursy ze
Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu „PURMIA”, Izabeli Sertel z Koła Gospodyń
Wiejskiej w Świętajnie.
Powołana Komisja dokona analizy i oceny złożonych ofert w oparciu o kryteria
podane w treści ogłoszenia o konkursie.
Zarząd w wyniku głosowania za-5 podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji
Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego Powiatu
Oleckiego w 2022r. przez organizacje pozarządowe – nieodpłatna pomoc
prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, edukacja prawna – wniosek
wraz z uchwałą Nr 222/2021 stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
Zarząd wyznaczył 2 przedstawicieli Zarządu Powiatu do pracy w Komisji
Konkursowej: Pana Marka Dobrzyń – Wicestarostę oraz Członka Zarządu Powiatu
Pana Czesława Gontar.
Skład Komisji Konkursowej:
1) Marek Dobrzyń – Wicestarosta Olecki,
2) Czesław Gontar – Członek Zarządu Powiatu w Olecku,
3) Katarzyna Radzewicz – Skarbnik Powiatu Oleckiego,
4) Sylwia Ostrowska – Sekretarz Powiatu Oleckiego,
5) Cezary Waldemar Pursa – Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu "PURMIA",
6) Izabela Sertel – Koło Gospodyń Wiejskich w Świętajnie.
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Starosta zapoznała Zarząd ze skargą J.B. przesłaną przez Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie znak: BM-WKA-052-1-199/2021
z 05.11.2021r. na działanie Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku w zakresie
remontu drogi Świętajno-Krzywe – dokumentacja stanowi załącznik nr 17 do
niniejszego protokołu.
Zarząd skierował powyższą skargę do Komisji Skarg, wniosków i petycji Rady
Powiatu w Olecku.
Na posiedzenie Zarządu Powiatu przybył Przewodniczący Rady Powiatu w Olecku –
Tomasz Kosobudzki.
Wicestarosta przedstawił wniosek dotyczący zwołania Sesji Rady Powiatu na
16 listopada 2021r. godz. 9:30 celem podjęcia przez Radę Powiatu projektów uchwał
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Starosty Oleckiego oraz ustalenia zasad i
wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.
Powiedział, że wynika to ze zmian wprowadzonych do rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 1 listopada 2021r. w sprawie wynagradzania pracowników
samorządowych oraz w oparciu o ustawę o wynagrodzeniu osób zajmujących
kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw oraz zmian do
ustawy o samorządzie powiatowym.
Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że w dniu dzisiejszym złożył
rezygnację z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu.
Kolejno odnosząc się do projektów uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia
Starosty Oleckiego oraz ustalenia zasad i wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów
podróży służbowych radnych powiedział, że nie wnosi sprzeciwu i zgadza się na
propozycję obecnego Zarządu. Dodał, że nie będzie wprowadzał żadnych korekt ani
zmian.
W związku z wnioskiem Zarządu Powiatu w Olecku, Sesja Rady Powiatu w Olecku
zostanie zwołana na 16 listopada 2021r. godz. 9:30 z następującym porządkiem:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwał:
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a) w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Przewodniczącego Rady
Powiatu w Olecku;
b) w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Olecku;
c) w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego
Zarządu Dróg w Olecku (dotyczy drogi w m. Wronki);
d) w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora
Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku (dotyczy drogi w Świętajno-Krzywe);
e) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Oleckiego;
f) w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży
służbowych radnych;
g) w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Olecku.
5.

Wolne wnioski i sprawy różne.

6.

Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Powiatu w Olecku poinformował, iż w związku z tym, iż

Radny Czesław Gontar – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej został Członkiem
Zarządu Powiatu w Olecku konieczna jest zmiana składu osobowego Komisji
Rewizyjnej.
Wicestarosta poinformował, że został powołany Przewodniczący „nowej
koalicji”, który zgłosi kandydaturę, celem uzupełniania składu osobowego Komisji
Rewizyjnej Rady Powiatu w Olecku.
Przewodniczący Rady Powiatu w Olecku w imieniu grupy radnych odnosząc
się do podjętej przez Radę Powiatu uchwały Nr XXIV/182/2021 z 28.10.2021r.
w sprawie powierzenia Gminie Olecko wykonywania zadania publicznego w zakresie
publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Oleckiego powiedział, że chce
poruszyć ten temat w dniu dzisiejszym, gdyż nie ma charakteru, aby na Sesji o to
pytać, uważam, że jesteśmy ludźmi dorosłymi i sprawy między radnymi należy
załatwiać wcześniej niż podczas Sesji. Uzasadnienie do uchwały odnosi się w 99%
do roku 2021, w którym jest opisane dlaczego do tego doszło oraz podane są
konkretne kwoty dofinansowania w roku 2021. Będąc na komisach, których
posiedzenie było wspólne nikt z radnych nie wnosił uwag czy zmian do tego projektu
uchwały. Na Sesji uchwała została przegłosowana jednogłośnie. Z informacji głównie
medialnych dowiadujemy się, że Powiat Olecki nie podpisze porozumienia na rok
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2021 w sprawie wzajemnej współpracy i współdziałaniu oraz udzieleniu przez Powiat
olecki pomocy finansowej w celu realizacji zadania w zakresie organizacji
publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gmin: Olecko, Kowale Oleckie,
Świętajno i Wieliczki”.
Starosta Olecki odnosząc się do wypowiedzi Przewodniczącego Rady Powiatu
w Olecku powiedziała, że w uchwale Nr XXIV/182/2021 Rady Powiatu w Olecku z
28.10.2021r. w sprawie powierzenia Gminie Olecko wykonywania zadania
publicznego w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu
Oleckiego nie ma wskazanej daty, że Powiat ma wejść w realizację zadania w roku
2021.
Przewodniczący Rady Powiatu w Olecku zapytał czy Starosta czytała
uzasadnienie do w/w uchwały?
Starosta powiedziała, że w uchwale nie ma daty.
Przewodniczący Rady Powiatu w Olecku odpowiedział, że w uzasadnieniu do
uchwały jest podana data.
Starosta powiedziała, że w projekcie porozumienia zgodnie z w/w uchwałą
- § 2 muszą być podane warunki finansowania. W projekcie porozumienia, które
otrzymaliśmy 4 listopada po godzinie 13:00 (po godzinie rozpoczęcia posiedzenia
Zarządu) mamy tylko jedną suchą kwotę 92.000 zł. Ponadto wskazano trasę OleckoBorawskie-Babki Oleckie-Olecko – trasa ta jest trasą gminną a nie powiatową,
dlatego też powiat nie może jej dofinansowywać.
Przewodniczący Rady Powiatu w Olecku zwrócił się z prośbą o udzielenie
odpowiedzi na piśmie, gdyż zostanie ona przedstawiona radnym zainteresowanym tą
sprawą. Rozumiem, że jest taka a nie inna decyzja Zarządu, jednakże uważam, że
brak obecności przedstawiciela powiatu na spotkaniu jest nietaktem.
Wicestarosta powiedział, że w dniu wczorajszym tj. 08.11.2021r. spotkał się
osobiście z Burmistrzem Olecka oraz pracownikiem Urzędu Miejskiego w Olecku
odpowiedzialnym za transport na którym zwróciłem się z prośbą o przedstawienie
wyliczeń dofinansowania. Powiat ma podpisać porozumienie na rok 2021
na kwotę 92.000 zł defakto na miesiąc, ponieważ szkoły średnie w większości są
pozamykane. Nie uciekamy od tego obowiązku jednakże chcemy wiedzieć na czym
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stoimy. Ponadto na poniedziałek tj. 15.11.2021r. na zaproszenie Burmistrza Olecka
będziemy uczestniczyć w spotkaniu w przedmiotowej sprawie.
Przewodniczący Rady Powiatu w Olecku poinformował, że uczestniczył
w spotkaniu, które odbyło się za poprzedniego Starosty gdzie podana była kwota
45.000 zł o ile przede wszystkim nikt by nie kupił biletu.
Starosta powiedziała, że na chwilę obecną w projekcie porozumienia mamy
kwotę 92.000 zł.
Przewodniczący Rady Powiatu w Olecku powiedział, że w uzasadnieniu do
uchwały również ta kwota padła.
Starosta dodała, że po przeliczeniu tej kwoty na każdy dzień przypada kwota
3.000 zł.
Przewodniczący Rady Powiatu w Olecku zapytał czy Zarząd Powiatu
orientuje się jak wygląda konsekwencja niewypełniania uchwał Rady Powiatu?
Wicestarosta powiedział, że Zarząd nie ucieka od tematu jednakże chce mieć
konkretne wyliczenia. Uzgodniono z Burmistrzem Olecka, że na spotkaniu w dniu
15.11.2021r. wszelkie wątpliwości zostaną wyjaśnione.
Przewodniczący Rady Powiatu w Olecku powiedział, że spotkanie w tej kwestii
już się odbyło w którym uczestniczyli Wójtowie Gmin oraz radni.
Starosta powiedziała, że również uczestniczyła w spotkaniu z Burmistrzem
Olecka w dniu 05.11.2021r. wspólnie z Sekretarzem Powiatu, Naczelnikiem
Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Olecku.
Przewodniczący Rady Powiatu w Olecku powiedział, że cały oddźwięk
medialny razem z informacją na stronie Burmistrza Olecka, że nie będzie realizował
powiatowych inwestycji drogowych na terenie Gminy Olecko nie jest pozytywna.
W tym miejscu poprosił o informację zwrotną na piśmie dlaczego Zarząd Powiatu nie
wykonuje uchwały Nr XXIV/182/2021 Rady Powiatu w Olecku z 28.10.2021r.
w sprawie powierzenia Gminie Olecko wykonywania zadania publicznego w zakresie
publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Oleckiego.
Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, że jeżeli nie ma potrzeby utrzymania
transportu w roku 2021 ze względu na to, że szkoły średnie w większości są
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zamknięte to nie ma sensu tych środków wydatkować, ale wówczas należałoby w
inny sposób współpracować z Burmistrzem.
Wicestarosta powiedział, że 15.11.2021r. po spotkaniu zostanie podjęta
decyzja.
Przewodniczący Rady Powiatu w Olecku powiedział, że podczas posiedzenia
Zarządu w dniu 4 listopada 2021r. została podjęta decyzja, że powiat nie podpisze
porozumienia na rok 2021.
Wicestarosta powiedział, że została podjęta decyzja, że Zarząd nie podpisze
takiego porozumienia w obecnym kształcie, gdyż jest za dużo niejasności.
Starosta dodała, że Zarząd nie podpisze takiego porozumienia gdyż zgodnie z
§ 2 w/w uchwały „powierzenie wykonywania zadania nastąpi na mocy porozumienia
zawartego pomiędzy Powiatem Oleckim a Gminą Olecko, w którym zostaną
określone warunki finansowania”, a my na dzień dzisiejszy nie mamy
przedstawionych warunków.
Przewodniczący Rady Powiatu w Olecku powiedział, że jego zdaniem cały
zgiełk, który powstał wokół tego to brak uczestnictwa w spotkaniach z Burmistrzem.
Starosta odnosząc się do wypowiedzi Przewodniczącego Rady Powiatu
powiedziała, że we wszystkich spotkaniach ktoś ze strony powiatu uczestniczył i nie
zgadza się ze stwierdzeniem, że był brak uczestnictwa w spotkaniach.
Wicestarosta dodał, że 12.11.2021r. (piątek) o godz. 9:00 odbędzie się
spotkanie w Starostwie Powiatowym w Olecku z udziałem Wójtów Gmin oraz
15.11.2021r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Olecku.
Przewodniczący Rady Powiatu w Olecku powiedział, że warto byłoby, aby ktoś
z Zarządu w tym spotkaniu uczestniczył.
Wicestarosta powiedział, że osobiście weźmie udział w spotkaniu wspólnie
z Sekretarzem Powiatu oraz Naczelnikiem Wydziału Komunikacji i Transportu w/m.
Przewodniczący Rady Powiatu w Olecku opuścił obrady Zarządu.
Zarząd zobowiązał Wydział Komunikacji i Transportu w/m do udzielenia
odpowiedzi na wniosek Przewodniczącego Rady Powiatu w Olecku dotyczący:
„dlaczego Zarząd Powiatu nie podpisze przedstawionego przez Gminę Olecko
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porozumienia w sprawie wzajemnej współpracy i współdziałaniu oraz udzieleniu
przez Powiat olecki pomocy finansowej w celu realizacji zadania
w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gmin:
Olecko, Kowale Oleckie, Świętajno i Wieliczki”, co jest jednoznaczne
z niewykonaniem uchwały Nr XXIV/182/2021 Rady Powiatu w Olecku
z 28.10.2021r. w sprawie powierzenia Gminie Olecko wykonywania zadania
publicznego w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu
Oleckiego.
Dokumentacja w sprawie stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.
Ad. 3
Wolnych wniosków nie zgłoszono.

Przewodniczący zamknął obrady.
Na tym protokół zakończono.

Członkowie Zarządu:
1. Marek Dobrzyń

Starosta Olecki
Marzanna Pojawa-Grajewska

2. Zofia Bordzio
3. Izabela Sertel
4. Czesław Gontar

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