OR.0022.27.2021
Protokół Nr 90/2021
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olecku
z 16 grudnia 2021r. godz. 12:00
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
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 7 grudnia 2021r.
2. Sprawy bieżące.
3. Wolne wnioski.
4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olecku 7 grudnia 2021r.
Uwag do przedstawionego porządku nie zgłoszono.
Wobec powyższego przystąpiono do jego realizacji.
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Ad. 1
Starosta przedstawiła realizację wniosków i postanowień z posiedzenia
Zarządu Powiatu z 7 grudnia 2021r.
Uwag do przedstawionej informacji nie zgłoszono.
Ad. 2
Starosta przedstawiła pisma i wnioski skierowane do Zarządu Powiatu:
1. Projekt uchwały w sprawie uchylenia w części uchwały Nr 225/2021 Zarządu
Powiatu w Olecku z 30 listopada 2021r. w sprawie zmian budżetu powiatu na
rok 2021.
Skarbnik Powiatu poinformowała, że zmiana polega na zmniejszeniu planu
dochodów budżetu powiatu w kwocie 14.100,00 zł z tytułu środków z Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Laboratoriów Przyszłości oraz zmniejszeniu
planu wydatków budżetu powiatu w kwocie 14.100,00 zł z tytułu wydatków Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w Olecku na realizację programu
„Laboratoria Przyszłości” z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.
Uwag do przedłożonego projektu uchwały nie zgłoszono.
Zarząd w wyniku głosowania za-5 podjął uchwałę w sprawie uchylenia
w części uchwały Nr 225/2021 Zarządu Powiatu w Olecku z 30 listopada 2021r.
w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2021 – uchwała Nr 226/2021 stanowi
załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
2. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na działce
położonej w obrębie Olecko 2 miasta Olecko.
Uwag do przedłożonego projektu uchwały nie zgłoszono.
Zarząd w wyniku głosowania za-5 podjął uchwałę w sprawie ustanowienia
służebności gruntowej na działce położonej w obrębie Olecko 2 miasta Olecko
– uchwała Nr 227/2021 stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Zarząd ustanowił nieodpłatną służebność gruntową polegającą na prawie przejścia i
przejazdu na działkach oznaczonych nr geod. 118/23, 3022/8 położonych w obrębie
Możne gm. Olecko oraz 1314/11, położonej w obrębie Olecko 2 miasta Olecko,
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stanowiących własność powiatu na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości
oznaczonej nr geod. 1314/10 i 1314/12.
3. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu Oleckiego.
Uwag do przedłożonego projektu uchwały nie zgłoszono.
Zarząd w wyniku głosowania za-5 podjął uchwałę w sprawie przeznaczenia do
zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Oleckiego – uchwała
Nr 228/2021 stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Zarząd przeznaczył do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
z mienia Powiatu Oleckiego nieruchomość zabudowaną „Dworek Mazurski”
oznaczoną nr 1314/7 o powierzchni 1,2020 ha, 1314/8 o powierzchni 0,3939 ha,
1314/9 o powierzchni 2,7314 ha, 1314/11 o powierzchni 0,1449 ha, położoną
w obrębie Olecko 2 miasta Olecko oraz 118/23 o powierzchni 0,0051 ha, 3022/8
o powierzchni 0,1556 ha, 3022/6 o powierzchni 0,1381 ha, położoną w obrębie
Możne gmina Olecko wraz z budynkami znajdującymi się na działkach 1314/2
i 1314/10 oraz pomostem znajdującym się na działce 1313 i mieniem ruchomym
stanowiącym wyposażenie ośrodka.
4. Wniosek Wydziału Komunikacji i Transportu w/m w sprawie przyjęcia projektu
uchwały w sprawie regulaminu parkingu dla pojazdów usuniętych z dróg
Powiatu Oleckiego zlokalizowanego na terenie miejscowości Stożne.
Wydział w złożonym wniosku poinformował, że zgodnie z art. 130a ust. 5f ustawy
z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym usuwanie pojazdów oraz
prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w przypadkach
o których mowa w ust. 1-2 należy do zadań własnych powiatu. Starosta realizuje te
zadania przy pomocy powiatowych jednostek organizacyjnych lub powierza ich
wykonywanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo
zamówień publicznych. Od roku 2022 Warsztat Diagnostyczno-Naprawczy świadczyć
będzie usługi usuwania pojazdów i przemieszczania ich na parking strzeżony
w miejscowości Stożne, który będzie prowadzony przez powiatową jednostkę
Powiatowy Zarząd Dróg.
Uwag do przedłożonego projektu uchwały nie zgłoszono.
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Zarząd w wyniku głosowania za-5 podjął uchwałę w sprawie regulaminu parkingu
dla pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Oleckiego zlokalizowanego na terenie
miejscowości Stożne – wniosek wraz z uchwałą Nr 229/2021 stanowi załącznik nr 5
do niniejszego protokołu.
5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Olecku w sprawie umorzenia należności
pieniężnych Powiatu Oleckiego przypadających od dłużnika.
Skarbnik Powiatu poinformowała, że w/w uchwała dotyczy umorzenia należności
Rzeszowskiej Akademii Przygody, wobec Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego dla Dzieci Głuchych w Olecku z tytułu nieopłaconych kosztów
organizacji turnusów kolonijnych w okresie od lipca 2001 do sierpnia 2001. W skład
umarzanych należności wchodzą: Kwota 1 792,00 zł – koszty niedotrzymania umowy
najmu za I turnus kolonijny (od 2 lipca 2001 roku do 16 lipca 2001 roku); Kwota
14 112, 00 zł – koszty opłaty za II turnus kolonijny, że zmniejszoną liczbą
uczestników (od 16 lipca 2001 roku do 30 lipca 2001 roku); Kwota 2 240,00 zł –
koszty niedotrzymania umowy najmu za III turnus kolonijny (od 30 lipca 2001 roku do
13 sierpnia 2001 roku). Suma umarzanej należności – 18 144,00 zł – kosztów
umownych, zgodnych z umową z dnia 27 marca 2001 roku i późniejszymi aneksami.
Uwag do przedłożonego projektu uchwały nie zgłoszono.
Zarząd w wyniku głosowania za-5 przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Olecku
w sprawie umorzenia należności pieniężnych Powiatu Oleckiego
przypadających od dłużnika. Projekt uchwały został przekazany do Rady Powiatu
w Olecku – projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Zarząd postanowił wystąpić do wnioskiem do Przewodniczącego Rady Powiatu
w Olecku o wprowadzenie do porządku obrad Sesji Rady Powiatu w Olecku
zaplanowanej na 16 grudnia 2021r. w/w projektu uchwały.
6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Olecku w sprawie zmian budżetu powiatu na
rok 2021, które przedstawiają się następująco:
I. DOCHODY
Zwiększenie (per saldo) planu dochodów budżetu powiatu w kwocie 880.859,70
zł, z tego:
Zwiększenie w kwocie 1.267.598,51 zł z tytułu:
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- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Laboratoriów
Przyszłości, zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie, w kwocie
14.100,00 zł,
uzupełnienia subwencji ogólnej na 2021 rok, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr
ST8.4751.10.2021 z 29.10.2021r. w kwocie 646.424,00 zł;
- uzupełnienia subwencji ogólnej na 2021 rok ze środków rezerwy, zgodnie z pismem
Ministra Finansów Nr ST3.4751.9.2021 z 09.11.2021r. w kwocie 37.966,00 zł;
- dotacji od innych jst na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie
powiatu oleckiego w kwocie 15.379,43 zł;
- dotacji od innych jst oraz wpłat gmin na dzieci umieszczone w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu oleckiego w kwocie 124.313,02 zł;
- dotacji z Powiatu Braniewskiego na kształcenie uczniów w zakresie teoretycznych
przedmiotów zawodowych w branżowych szkołach I stopnia, zgodnie z zawartym
porozumieniem z dnia 21 grudnia 2020r. w kwocie 1.650,00 zł;
- wpływu ze zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości z lat ubiegłych w kwocie
13.339,87 zł;
- dochodów bieżących Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku w kwocie 10.000,00 zł;
- dochodów ze sprzedaży składników majątkowych Powiatowego Zarządu Dróg w
Olecku w kwocie 5.000,00 zł;
- dochodów bieżących Powiatowego Centrum Wspierania Edukacji w Olecku w
kwocie 11.419,64 zł;
- dochodów bieżących Zespołu Szkół Technicznych w Olecku w kwocie 103.250,00
zł;
- dochodów bieżących Starostwa Powiatowego w Olecku w kwocie 284.756,55 zł;
Zmniejszenie w kwocie 386.738,81 zł z tytułu:
- dotacji na realizację projektu pn. „Kompleksowa głęboka modernizacja budynku
internatu i szkoły z salą gimnastyczną przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych
w Olecku” w ramach Programu Operacyjnego Województwa WarmińskoMazurskiego na lata 2014-2020 w kwocie 386.738,81 zł;
II.

WYDATKI
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Zmniejszenie (per saldo) planu wydatków budżetu powiatu w kwocie 485.452,69
zł, z tego:
Zwiększenie w kwocie 562.199,45 zł z tytułu:
- wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Olecku w łącznej kwocie
190.758,00,00 zł; z tego:
a) wypłata, na skutek apelacji, zadośćuczynienia z ustawowymi odsetkami oraz
kosztami sądowymi, zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Białymstoku I
Wydział Cywilny z dnia 24 listopada 2021r. w kwocie 70.488,00 zł;
b) zapłata kosztów usunięcia i przechowywania pojazdów nieodebranych przez
właścicieli za okres 01.06.2015 r. - 31.12.2021r. zgodnie z zawarta ugodą
mediacyjną w kwocie 104.550,00 zł;
c) zwiększenie środków na wypłaty diet radnym zgodnie z podjętą 16 listopada
2021r. uchwałą Nr XXV/194/2021 Rady Powiatu w Olecku w kwocie 15.720,00 zł;
- wydatków bieżących (m.in. na zakup paliwa oraz pługu) Powiatowego Zarządu
Dróg w Olecku w kwocie 21.500,00 zł;
- wydatków Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek OpiekuńczoWychowawczych w Olecku oraz Domów Dziecka nr 1,2,3,4,5 i 6 w Olecku na
utrzymanie wychowanków w kwocie 124.313,02 zł;
- wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku na obsługę
realizowanych zadań w kwocie 15.379,43 zł;
- wydatków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w Olecku na
realizację programu „Laboratoria Przyszłości” z przeznaczeniem na zakup pomocy
dydaktycznych w kwocie 14.100,00 zł;
- wydatków bieżących na opłatę należnych składek ZUS oraz zaliczki na podatek od
wynagrodzeń za XII 2021r. Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych
w Olecku w kwocie 196.149,00 zł;
Zmniejszenie w kwocie 1.047.652,14 zł z tytułu:
- wydatków na realizację projektu pn. „Kompleksowa głęboka modernizacja budynku
internatu i szkoły z salą gimnastyczną przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych
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w Olecku” w ramach Programu Operacyjnego Województwa WarmińskoMazurskiego na lata 2014-2020 w kwocie 758.216,29 zł;
- wydatków bieżących Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku w kwocie
7.110,78 zł;
- wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Olecku w kwocie 102.325,07 zł;
- wydatków Starostwa Powiatowego w Olecku na obsługę długu powiatu w kwocie
180.000,00 zł;
Pozostałe zmiany zgodnie z wnioskami jednostek, z uwzględnieniem ich potrzeb na
bieżące funkcjonowanie.
III.

PRZYCHODY

Zmniejszenie persaldo planu przychodów budżetu powiatu w kwocie
1.366.312,39 zł, z tego:
- zmniejszenie z tytułu wolnych środków, wynikających z rozliczeń wyemitowanych
papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.787.479,44
zł;
- zwiększenie z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.421.167,05 zł;
Przychody po zmianach 6.363.708,02 zł.
Uwag do przedłożonego projektu uchwały nie zgłoszono.
Zarząd w wyniku głosowania za-5 przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Olecku
w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2021. Projekt uchwały został przekazany
do Rady Powiatu w Olecku – projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego
protokołu.
Zarząd postanowił wystąpić do wnioskiem do Przewodniczącego Rady Powiatu
w Olecku o przyjęcie autopoprawki do w/w projektu uchwały.
7. Wniosek Dyrektora Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych
w Olecku znak: OSW/ldz.250.2021 z 15.12.2021r. w sprawie wyrażenia zgody
na likwidację samochodu marki Skoda Felicia Pick-up ze względu, iż
samochód nie spełnia wymogów technicznych do bezpiecznego poruszania
się po drogach (zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym).
Naprawa jest nieopłacalna z powodu wysokich kosztów części zamiennych
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oraz ogólnego zużycia sprzętu – wniosek stanowi załącznik nr 8 do
niniejszego protokołu.
Zarząd w wyniku głosowania za-5 wyraził zgodę na likwidację samochodu marki
Skoda Felicia Pick-up (rocznik 1997) o numerze VIN TMBEFF673VX632907.
8. Wniosek Dyrektora Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych
w Olecku znak: OSW/ldz.252.2021 z 16.12.2021r. w sprawie wyrażenia zgody
na przystąpienie do „Programu wyrównywania różnic między regionami III”
dofinansowywanych ze środków PFRON – wniosek stanowi załącznik nr 9 do
niniejszego protokołu.
Dyrektor w złożonym wniosku poinformowała, że Program w obszarze D – likwidacje
barier transportowych przewiduje dofinasowanie do 120.000,00 zł dla samochodów
osobowych, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio osobowymi,
specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich. Wysokość
środków przeznaczonych na realizację projektu dofinansowanego w ramach
programu wynosi w przypadku obszaru D – 75% kosztów realizacji dla placówek
służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Wnioski przyjmowane są w terminie
od 1 grudnia 2021r. do 1 marca 2022 roku.
Zarząd w wyniku głosowania za-5 wyraził zgodę na przystąpienie do „Programu
wyrównywania różnic między regionami III” dofinansowywanych ze środków PFRON.
Środki na wkład własny należy zabezpieczyć w ramach własnego budżetu.
9. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Olecku znak:
ZST.070.57.2021 z 13.12.2021r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie
umowy z firmą Sobibar na wykonanie zadania „Przebudowa boiska
wielofunkcyjnego przy ZST w Olecku do 27.05.2022r. ze względu na brak
niektórych materiałów niezbędnych do realizacji zadania. Ze względu na
COVID-19 dostawy materiałów może będą dopiero w I kwartale 2022r. –
wniosek stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Zarząd w wyniku głosowania za–5 wyraził zgodę na przedłużenie umowy z firmą
Sobibar na wykonanie w/w zadania do dnia 27 maja 2022r.
10. Wniosek przedstawiciela Stowarzyszenia KS GRANIT w Olecku
z 14.12.2021r. w sprawie dofinansowania nagród dla zawodników
IV Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Ręcznej Chłopców, który odbędzie się
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w dniach 07-09.01.2022. W turnieju udział będą brały dzieci szkół
podstawowych z rocznika 2007 i młodsi oraz 2010 i młodsi – wniosek stanowi
załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Zarząd nie wyraził zgody na dofinansowanie zakupu nagród dla zawodników w/w
turnieju.
11. Starosta zapoznała Zarząd z pismem Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Olsztynie znak: RDW.O.DM./5313/66/2021 z 13.12.2021r. w sprawie
poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego (DW 655)
oraz ul. Kolejowej (DP 4926N) w miejscowości Olecko – pismo stanowi
załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
12. Starosta zapoznała Zarząd z pismem Komendy Powiatowej Policji w Olecku
znak: K-1252/21 z 8.12.2021r. będącym odpowiedzią do wniosku radnych
w zakresie bezpieczeństwa na terenie powiatu – pismo stanowi załącznik nr
13 do niniejszego protokołu.
Ad. 3
Wolnych wniosków nie zgłoszono.
Ad. 4
Zarząd w wyniku głosowania za-5, przyjął protokół z posiedzenia Zarządu
Powiatu w Olecku z 7 grudnia 2021r.

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