OR.0022.12.2022
Protokół Nr 103/2022
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olecku
z 26 kwietnia 2022r. godz. 11:30

Spośród 5 Członków Zarządu obecnych było: 5
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;
Sylwia Ostrowska – Sekretarz Powiatu – lista obecności stanowi załącznik 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 19 kwietnia 2022r.
2. Sprawy bieżące.
3. Wolne wnioski.
4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olecku z 19 kwietnia
2022r.
Uwag do przedstawionego porządku nie zgłoszono.
Wobec powyższego przystąpiono do jego realizacji.
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Ad. 1
Sekretarz Powiatu przedstawiła realizację wniosków i postanowień
z posiedzenia Zarządu Powiatu z 19 kwietnia 2022r.
Uwag do przedstawionej informacji nie zgłoszono.
Ad. 2
1. Wniosek Wydziału Komunikacji i Transportu w/m dotyczący przyjęcia projektu
uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii drogi gminnej na terenie gminy
Kowale Oleckie odcinka drogi zlokalizowanego na działach oznaczonych
numerami geodezyjnymi: 409/2, 425/4, 431/12, 431/26, 431/23, 1010/1,
435/83, 1012, 1022, 1007, 1009, 435/89, 810, 435/76, 435/56, 435/82, 435/94
w obrębie Kowale Oleckie.
Wydział w złożonym wniosku poinformował, iż zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
21 marca 1985r. o drogach publicznych, do dróg gminnych zalicza się drogi o
znaczeniu lokalnym niezaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć
dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych. Ustęp 2
wskazanego przepisu stanowi, że zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje
w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu.
Pismem nr IGKm.7210.1.2022pt z dnia 13.04.2022r. Urząd Gminy Kowale Oleckie
wystąpił z wnioskiem o wyrażenie opinii przez Zarząd Powiatu w Olecku w sprawie
zaliczenia do kategorii drogi gminnej odcinka drogi zlokalizowanego na działkach
oznaczonych numerami geodezyjnymi: 409/2, 425/4, 431/12, 431/26, 431/23,
1010/1, 435/83, 1012, 1022, 1007, 1009, 435/89, 810, 435/76, 435/56, 435/82,
435/94 w obrębie Kowale Oleckie.
Uwag do przedłożonego projektu uchwały nie zgłoszono.
Zarząd w wyniku głosowania za-5 podjął uchwałę w sprawie wyrażenia opinii
dotyczącej zaliczenia odcinka drogi do kategorii drogi gminnej na terenie
gminy Kowale Oleckie – wniosek wraz z uchwałą Nr 261/2022 stanowi załącznik
nr 2 do niniejszego protokołu.
2. Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia kwartalnej
informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Oleckiego za I kwartał 2022 roku,
która przedstawia się następująco:
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Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach na dzień 31 marca 2022 roku wynosi
70.695.481,27 zł, które wykonano w wysokości 19.333.672,98 zł, tj. w 27,35 %,
w tym:
 plan dochodów bieżących powiatu po zmianach na dzień 31 marca 2022 roku
wynosi 56.210.616,51 zł, które wykonano w wysokości 19.333.080,95 zł,
tj. w 34,39%;
 plan dochodów majątkowych powiatu po zmianach na dzień 31 marca 2022
roku wynosi 14.484.864,76 zł, które wykonano w wysokości 592,03 zł.
Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach na dzień 31 marca 2022 roku wynosi
74.661.797,68 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 16.717.758,05 zł,
tj. w 22,39 %, w tym:
 plan wydatków bieżących powiatu po zmianach na dzień 31 marca 2022 roku
wynosi 59.002.166,25 zł, które wykonano w wysokości 16.131.175,85 zł,
tj. w 27,34%;
 plan wydatków majątkowych powiatu po zmianach na dzień 31 marca 2022
roku wynosi 15.659.631,43 zł, które wykonano w wysokości 586.582,20 zł,
tj. w 3,75 %.
Planowany deficyt budżetu powiatu po zmianach na dzień 31 marca 2022 roku
wynosi 3.966.316,41 zł. Wykonanie budżetu na koniec I kwartału 2022 roku zamyka
się nadwyżką w kwocie 2.615.914,93 zł.
Planowane przychody budżetu powiatu po zmianach na dzień 31 marca 2022 roku
w kwocie 6.066.316,41 zł, wykonano w I kwartale 2022 roku w kwocie
7.425.619,59zł.
Planowane rozchody budżetu powiatu po zmianach na dzień 31 marca 2022 roku
w kwocie 2.100.000 zł, wykonano w I kwartale 2022 roku w wysokości 0,00 zł.
W I kwartale 2022 roku Powiat Olecki nie udzielał poręczeń i gwarancji.
Zobowiązania z tytułów dłużnych zaliczanych do długu wynoszą 18.680.000,00 zł, co
stanowi 26,42 % planowanych dochodów ogółem. W I kwartale 2022 roku nie
dokonano umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art.
60 ustawy o finansach publicznych.
Uwag do przedłożonego projektu uchwały nie zgłoszono.
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Zarząd w wyniku głosowania za-5 podjął uchwałę w sprawie przyjęcia kwartalnej
informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Oleckiego za I kwartał 2022 roku
uchwała Nr 262/2022 stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
3. Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Olecku
w sprawie udzielenia upoważnienia dla Zarządu Powiatu w Olecku w celu
realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
Poinformowała, że niniejszy projekt uchwały umożliwia wprowadzenie uchwałą
Zarządu Powiatu po stronie dochodów i wydatków środków otrzymywanych na
podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (w tym z Funduszu Pomocy) oraz
upoważnia Zarząd Powiatu w Olecku do przekazania odpowiednich kompetencji
dotyczących realizacji zadań z tego zakresu kierownikom jednostek organizacyjnych.
Podjęcie uchwały pozwoli na prawidłową realizację zadań nałożonych na powiat
w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy. Nie podjęcie w/w uchwały
skutkowałoby koniecznością zwoływania sesji Rady Powiatu przy każdym otrzymaniu
środków na ten cel.
Uwag do przedłożonego projektu uchwały nie zgłoszono.
Zarząd w wyniku głosowania za-5 przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Olecku
w sprawie udzielenia upoważnienia dla Zarządu Powiatu w Olecku w celu realizacji
zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym
na terytorium tego państwa. Projekt uchwały został przekazany pod obrady Komisji
Stałych Rady Powiatu w Olecku – projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do
niniejszego protokołu.
Zarząd postanowił wystąpić z wnioskiem do Przewodniczącego Rady Powiatu
w Olecku o wprowadzenie do porządku obrad Sesji zaplanowanej na 28 kwietnia
2022r. w/w projektu uchwały – wniosek stanowi załącznik nr 5 do niniejszego
protokołu.
Ad. 3
Wolnych wniosków nie zgłoszono.
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Ad. 4
Zarząd w wyniku głosowania za-5, przyjął protokół z posiedzenia Zarządu
Powiatu w Olecku z 19 kwietnia 2022r.

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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