
Protokół z XXXIX (39) posiedzenia 

Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, 

Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej. 

w dniu 16 maja 2017 roku 

godz.13°0-1422 

Ad.1 

Przewodniczący Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu Gospodarki, 

Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej otworzył XXXIX (39) 

posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, 

Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej. 

Ad.2 

Przewodniczący otworzył posiedzenie z proponowanym porządkiem/porządek z załączeniu 

-zal. nr 1 do protokołu/. Zapytał czy Członkowie Komisji mają uzupełnienia bądź sprostowania 

do przedstawionego porządku obrad. 

Uwag do porządku nie zgłoszono. 

Ad.3 

Przewodniczący poinformował, iż protokół z XXXVIII (38) posiedzenia Komisji Planowania, 

Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty 

i Polityki Społecznej był wyłożony do wglądu oraz przesłany drogą elektroniczną. 

Przewodniczący Komisji zapytał, czy Członkowie Komisji mają uzupełnienia 

bądź sprostowania do protokołów. 

Komisja przyjęła 11 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym i 3 osobach nieobecnych 

protokół z XXXVIII (38) posiedzenia Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji 

Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej. 



Ad.4 

Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska Pani Małgorzata Lenarczyk 

przedstawiła informację o stanie środowiska oraz wyniku działań kontrolnych 

na terenie Powiatu Gołdapskiego. /informacja w załączeniu - zal. nr 2 do protokołu/ 

Referująca poinfonnowała, iż infmmacje o stanie środowiska opracowano głównie 

na podstawie wydanego w 2016 roku przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

w Olsztynie „Raportu o stanie środowiska województwa warmińsko-mazurskiego 

w 2015 roku". W celach porównawczych posłużono się raportami z lat wcześniejszych 

(2012, 2013 i 2014). Ostatnie pomiary promieniowania elektromagnetyczne niejonizujące 

na terenie powiatu gołdapskiego były wykonywane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska w Olsztynie w 2013 r. na ulicy Kościuszki w Gołdapi (w tym samym punkcie 

badania prowadzono również w 2010 roku), a w 2015 roku w Baniach Mazurskich 

przy ul. Sportowej 2. W punktach pomiarowych objętych badaniem poziomu pól 

elektromagnetycznych nie stwierdzono przekroczenia wartości dopuszczalnej wynoszącej 

7 V /m. Pomiary prowadzone dla częstotliwości O, 1 MHz - 3 GHz wyniosły poniżej 0,21 V /m 

w Baniach Mazurskich, a w Gołdapi 0,07 V/m (w 2010 r. - 0,13 V/m), czyli poniżej 

dopuszczalnego poziomu promieniowania. Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego 

jakość powietrza atmosferycznego mierzona jest w ośmiu stacjach pomiarowych, 

z czego 7 (Olsztyn, Ostróda, Elbląg, Mrągowo, Gołdap, Nidzica, Iława) administrowanych 

jest przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie. Tlenki azotu tworzą się 

w reakcji azotu i tlenu w procesach spalania zarówno pochodzenia naturalnego, 

jak i generowanego przez działalność człowieka (głównie z transportu). Średnie stężenia 

dwutlenku azotu w roku 2015 kształtowały się poniżej średniorocznego stężenia 

dopuszczalnego, które wynosi 40 µg/m3, a na obszarach uzdrowiskowych 35 µg/m3. 

W Gołdapi stężenia średnie wynosiły 6,7 µg/m3 w 2012 roku, 8,6 µg/m3 w 2013 i 2014 roku 

oraz 7,4 µg/m3 w 2015 roku. Stężenie jednogodzinne w 2015 roku wynosiło 58 µg/m3 

____ _______w_stnsunl<:lLClo-dopuszczalneg--0-p<JZi.omu-20-0-f.!-glmł.-N.ajwycŻSZ-e-st~e-n-i-a-dwH-tlenku--s~ifilk-i 

średniodobowe i jednogodzinne zanotowane w Gołdapi w 2014 roku wynosiły 

odpowiednio24, 1 µg/m 3 i 48 µg/m3
, przy czym dopuszczalne stężenia to odpowiednio 

125 µg/m3 i 350 µg/m3. (w 2013 roku stężenie wynosiło 19,5 µg/m 3 i 30 µg/m3, 

w 2012 roku 31,4 µg/m3 i 49,6 µg/m3
). W roku 2015, ze względu na awarię aparatury, 

pomiary automatyczne nie były prowadzone od maja do września, brak jest więc pełnego 

obrazu poziomu dwutlenku siarki. Ogólnie, średni roczny poziom wyniósł 3,21 µg/m3, 

w stosunku do dopuszczalnych 20 ~tg/m3. Podobnie ja w przypadku dwutlenku siarki, 
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na naszym terenie głównym źródłem pyłu są paleniska przemysłowe i domowe, spalające 

paliwa stałe oraz emisja z małych, lokalnych kotłowni. Dopuszczalny poziom średnioroczny 

wynosi 40 µg/m3. W Gołdapi w 2015 roku wynosił on 25 µg/m3. (w 2014 roku 23,7 µg/m3
). 

W przypadku wartości dobowych bierze się pod uwagę liczbę dni w których zanotowano 

stężenie większe od wartości 50 µg/m3, a dopuszczalnym poziomem w takim przypadku jest 

liczba 35 dni, w których taką sytuację zaobserwowano. W Gołdapi w 2012 roku zanotowano 

16 przekroczeń, w 2013 roku 11 przekroczeń, roku 2014 4 przekroczenia, a w roku 2015 

18 przekroczeń. Tlenek węgla powstaje w wyniku niepełnego spalania węgla, a jego 

głównym źródłem jest transport drogowy oraz sektor komunalny. Jest to silnie toksyczny 

i wybuchowy gaz, jednak ze względu na małą gęstość szybko rozprzestrzenia 

się w atmosferze. W 2015 roku w Gołdapi odnotowaną najwyższą średnią zawartość tlenku 

węgla w powietrzu - 3092 µg/m3, co stanowi 30,1 % poziomu dopuszczalnego. W 2014 roku 

stężenie ośmiogodzinne wynosiło 1496 µg/m3. Ostatnie przeprowadzone przez Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie badania hałasu komunikacyjnego w Gołdapi, 

przeprowadzono w 2004 roku przy drodze krajowej m 65 na ulicy Mazurskiej. Średni 

wyliczony poziom hałasu w badanych punktach wyniósł 67,5 dB, przy czym w Gołdapi 

68,9 dB. Dokonując pomiarów przy elewacjach budynków mieszkalnych w Gołdapi 

me stwierdzono przekroczenia poziomu progowego dźwięku. W 2015 roku WIOŚ 

me prowadził żadnych kontroli w zakresie uciążliwości akustycznej z pomiarem hałasu 

na terenie powiatu gołdapskiego. W 2015 roku nie przeprowadzono badań wód na terenie 

powiatu gołdapskiego. W 2014 roku przeprowadzono badania rzeki Węgorapy w punkcie 

pomiarowym Węgorapa - Mieduniszki w ramach monitoringu badawczego i obszarów 

chronionych. Na podstawie stanu ekologicznego i chemicznego rzeka Węgorapa oceniona 

została oceniona jako dobra. O klasyfikacji zdecydowały elementy biologiczne - makrofity 

i ichtiofauna oraz wskaźniki fizykochemiczne. Spełnione były także wymagania dla obszarow 

chronionych. Stan jednolitej części wód oceniono jako dobry. W roku 2013 badania rzeki 

_____ Q'-...UJa_,_,_łd ...... ap...y__abj,ęly-1rzj"-S.tano.wiska: .... .Stan_ekologiczey_wód Gołdap_y-na-stanowisku-µoniżej 

dopływu Górnego Potoku, określony na podstawie elementów biologicznych 

i fizykochemicznych był dobry. Stan ekologiczny wód Gołdapy na Kanale Brożajckim 

określono jako dobry. Badania odcinka „Gołdapa od Czarnej Strugi do oddzielenia się Starej 

Gołdapy bez Starej Gołdapy do jez. Gołdap" pozwoliły uznać stan ekologiczny i chemiczny 

wód rzeki Gołdapy jako dobry. Spełnione były również wymagania dla obszarów 

chronionych. Instytucją realizującą zadania związane z kontrolą przestrzegania przepisów 

o ochronie środowiska (działalność inspekcyjna), badaniem jakości środowiska, oceną jego 
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stanu i zachodzących w nim zmian jest Inspekcja Ochrony Środowiska. Na terenie powiatu 

gołdapskiego takie działania prowadzi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

w Olsztynie z Delegaturą w Giżycku. Starosta, jako organ ochrony środowiska, przeprowadza 

głównie kontrole problemowe wynikające ze zgłoszeń o uciążliwości działania podmiotów 

prawnych, w zakresie działalności przez nie prowadzonej. W przypadku występowania 

uciążliwości ze strony osób fizycznych, działania kontrolne i decyzyjne, prowadzone są przez 

właściwe organy gminne, tj. wójta lub burmistrza. W 2015 roku przeprowadzono kontrolę 

bazy transportowej przy ul. Mikołajczyka w Gołdapi. W wyniku przeprowadzonego 

postępowania na prowadzącego działalność nałożono obowiązek przywrócenia środowiska 

do stanu właściwego, poprzez ustm1ęc1e magazynowanego kruszywa naturalnego 

1 materiałów budowlanych oraz zakaz parkowania i przetrzymywania pojazdów 

budowlanych. Przeprowadzona kontrola na terenie zakładu IR YD Sp. z o.o. w Gołdapi 

nie wykazała uchybień. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionej informacji. 

Przyszedł Leszek Retel 13.03 

Wyszedł Andrzej Ciołek 13.08 

Przyszedł Andrzej Ciołek 13 .15 

Przewodniczący Komisji Pan Jaromir Krajewski powiedział, iż we wcześniejszych latach 

proponował aby punkt w dotyczący informacji o stanie środowiska znajdował się w obradach 

Komisji co rocznie, aczkolwiek zważywszy na to, że służby powiatu nie prowadzą 

monitoringu, nie należy to do ich zadań nie mają również odpowiedniego sprzętu. Badania 

___ __te_p.rzedstawiane_s4_z infom1acji.do.st.ę_pn..y_c1Logólnie, cz..yli z infarmacji..s:tarsz..~b Informacja 

z 2005 roku jest średnio uzasadniona, dlatego też zaproponował, aby od przyszłego roku 

zweryfikować ten punkt poprzestając na działaniach kontrolnych. 

Komisja zapoznała się z informacją o stanie środowiska oraz wyniku działań 

kontrolnych na terenie Powiatu Gołdapskiego. 
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Ad.Sa 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła sprawozdanie finansowe za 2016 rok. 

/sprawozdanie w załączeniu - zal. nr 3 do protokołu/ 

Referująca poinformowała, iż sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego 

za 2016 r. Powiatu Gołdapskiego składa się z bilansu z wykonania budżetu jak również 

z łącznego bilansu, łącznego rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu 

jednostek. Te sprawozdania obejmują również sprawozdania jednostkowe jednostek 

organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego, elementem sprawozdania finansowego jest także 

wprowadzenie do sprawozdania wraz z uzupełniającymi informacjami. Sprawozdania zostały 

przygotowane zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz z rozporządzeniem Ministra Finansów 

w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości. Podczas sporządzania sprawozdania 

finansowego zostały ustalone wysokości wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami 

budżetowymi i dokonano wyłączeń w za kresie wzajemnych należności i zobowiązali oraz 

innych rozrachunków o podobnym charakterze. W skład bilansu z wykonania budżetu 

wchodzą aktywa, a głównie stan środków pieniężnych są to subwencje, dotacje za miesiąc 

styczeń 2017r., należności i rozliczenia głównie z tytułu udziału PIT i CIT, przekazane środki 

na koniec roku przez jednostki zaksięgowane na rachunku budżetu w roku następnym. 

Po stomie pasywów znajdują się zobowiązania powiatu wynikające głównie 

z wyemitowanych obligacji oraz dochodów skarbu państwa w części należnej do przekazania 

do Urzędu Wojewódzkiego jak również środki w ramach projektu „Aktywny Samorząd" 

realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Wynik wykonania budżetu 

powiatu to nadwyżka w kwocie 877 412, 50 zł. W skład innych pasywów wchodzą środki 

z przekazanych subwencji i dotacji budżetu państwa przeznaczone na realizację wydatków 

ponoszonych w miesiącu styczeń 2017 r. Łączny bilans obrazuje sytuację majątkową powiatu 

i jego źródła finansowania, zawiera dane jednostek organizacyjnych powiatu. Bilans zamknął 

się sumą bilansową 65 61 O 526, 49zł. Łączny rachunek zysków i strat przedstawia natomiast 

zestawienie uzyskanych przychodów, czyli otrzymanych dotacji, subwencji, odsetek, 

wpływów i innych oraz koszty funkcjonowania powiatu, czyli zużycie materiałów i energii, 

usługi wynagrodzenia, i inne. Łączne zestawienie zmian funduszu jednostki przedstawia stan 

funduszy, czyli kapitały powiatu. Poczynając od ukazania się funduszu na początek 2016 r. 

zobrazowane są jego zwiększenia oraz zmniejszenia. Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 

r. fundusz po uwzględnieniu wyniku finansowego wynosi 65 508 851, 36 zł. Na podstawie 

§ 20 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5.07.2010 r. w sprawie szczegółowych 

zasad rachunkowości, Zarząd Powiatu ma obowiązek informowania, iż w Wieloletniej 
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Prognozie Finansowej na lata 2017-2028 zostały zawarte oświadczenia pieniężne 

pracownicze zabezpieczone w kwocie 5 492 764, 72 zł. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego sprawozdania. 

Pytaf1 nie zgłoszono. 

Komisja pozytywnie rozpatrzyła sprawozdanie finansowe za 2016 :rok. 

Ad.Sb 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła sprawozdanie Zarządu Powiatu 

w Gołdapi z wykonania budżetu powiatu za 2016 rok. /sprawozdanie w załączeniu 

-zal. nr 4 do protokołu/ 

Referująca poinfmmowała, iż budżet powiatu za rok 2016 Rada Powiatu uchwaliła 

17.12.2015 r. Zarząd Powiatu zgodnie z podjętą uchwałą oraz zmianami dokonywanymi 

w ciągu roku realizował tenże budżet. Jednostki samorządu terytorialnego 

boryka się z problemem, gdzie dochody systematycznie maleją. W związku z tym, 

że dochody powiatu maleją, wydatki muszą być dostosowane do wysokości osiąganych 

dochodów. Wydatki budżetu Powiatu Gołdapskiego na przestrzeni lat 2014- 2016 również 

systematycznie malały. Realizacja budżetu powiatu w roku 2016 była realizowana zgodnie 

z podjętą uchwałą, jednakże zakładała pierwotnie plan w wysokości 130 000,00zł nadwyżki, 

ostateczna realizacja budżetu Powiatu Gołdapskiego w 2016 r. przyniosła nadwyżkę 

w wysokości 877 412,50 zł. w roku 2014 i 2015 budżet zamykał się deficytem. Plan 

dochodów w 2016 r. został zrealizowany w wysokości 100,25% zaś wydatków w wysokości 

97,36%. Zgodnie z założeniami bieżące wydatki nie mogły przekroczyć dochodów bieżących, 

rozchody zostały zrealizowane w całości. Główne źródła budżetu powiatu w 2016 r. 

to niezmiennie subwencje, dotacje celowe, dotacje rozwojowe i dochody własne. Dochody 

bieżące stanowią 99% dochodów ogółem, dochody majątkowe jest to tylko 1 %. Struktur9-

wykonania dochodów powiatu kształtowała się w taki sposób, że subwencje wynoszą 53%, 

dotacje celowe 28%, dochody własne kształtują się w wysokości 18%, dotacje rozwojowe 

wynoszą 1 %. Realizacja dotacji w 2016 r. przebiegała zgodnie z planem, dotacje celowe 

z budżetu paf1stwa na realizację z zakresu administracji rządowej również przebiegły zgodnie 

z planem. Środki nierozliczone zostały przekazane dla Wojewody, są to zadania zlecone. 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia 

zdrowotnego, wydatki w rozdziale rodziny zastępcze oraz nieodpłatna pomoc prawna 
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me zostały rozliczone w 100%, środki podlegały zwrotowi do Urzędu Wojewódzkiego. 

Jeżeli chodzi o dotacje celowe na zadania własne w ramach umów i porozumień 

z administracją rządową w roku 2016 powiat otrzymał dotację na dofinansowanie zakupu 

nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych, na remont mostu 

w Marlinowie, na realizację projektu „DOM-Dzielnicowy Oddany Mieszkańcom", 

na wynagrodzenia 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz wynagrodzenie 

pracownika socjalnego. Powiat otrzymał również dotacje celowe od jednostek samorządu 

terytorialnego w ramach umów i porozumiefl w 2016 r. na prowadzenie biblioteki 

od Województwa Wannińsko Mazurskiego, na finansowanie nauki religii dla uczniów 

wyznania Kościoła Zielonoświątkowego na realizację zadań z zakresu opieki nad dzieckiem 

i rodziną, od powiatów i gmin z których dzieci pochodzą, na modernizację budynków szpitala 

oraz w ramach odszkodowania za gnmty przejętez mocy prawa w ramach projektu - ,,Trasy 

rowerowe". Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł w 2016 r. otrzymano: z Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów właścicielom gruntów 

rolnych za ich zalesianie, dofinansowanie wykonania uproszczonych planów urządzenia 

lasów z WFOŚiGW, dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych 

z eksploatacji, z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników 

Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi. Środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej 

i współfinansowanie z Budżetu Paf1stwa w 2016 r. są to środki otrzymane w ramach 

refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu pn. ,,Wdrożenie zintegrowanego 

systemu obsługi informatycznej Starostwa Powiatowego w Gołdapi". Najwyższa pozycja 

w ramach dochodów własnych to rozdział 756 dochody od osób prawnych, fizycznych 

i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, jest to udział podatku PIT i CIT 

jak również dochody osiągnięte przez Wydział Komunikacji. Wydatki w 2016 r. zrealizowane 

zostały poniżej planu, wydatki majątkowe w 2016 r. również zostały zrealizowane poniżej 

planu. W dziale rolnictwo i łowiectwo realizacja planu stanowi ponad 94% jest to głównie 

---0kazanie--gr-ani-e-Elzi-ałek-0hręb-J-anki,K:0:zaki-gmina-80łclap-o-ebręb-8rod-z-isiro-grn-ina-Banie 

Mazurskie, na kwotę 100,00 zł opracowano monografię książkową z okazji 60-lecia 

Warmiflsko- Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie. W dziale leśnictwo 

realizacja planu to ponad 98% wypłacono ekwiwalenty za wyłączenia gnmtów rolnych 

i prowadzenie upraw leśnych i zalesianie gruntów. Środki na wypłaty otrzymano z Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji rolnictwa wydatki poniesiono na nadzór nad gospodarką 

leśną w lasach prywatnych zgodnie z podpisanymi porozumieniami z Nadleśnictwami 

oraz zakupiono płytki do cechowania drewna. W dziale transport i łączność wydatki 
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ponoszono głównie na remonty w tym remont mostu w Górnem, bieżące utrzymanie dróg, 

czyli materiały paliwo jak i również bieżące utrzymanie dróg, czyli usługi oraz pozostałe 

wydatki. Realizowano Zadania w zakresie upowszechniania turystyki takie jak: konferencja 

pn.: ,,Kształtowanie oferty turystycznej Warmii i Mazur", dotacja na realizację projektu 

„Wirtualny przewodnik po krainie EGO" oraz odszkodowania za działki. W dziale 

700 gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne realizacja planu wynosiła 

ponad 91 %. Dotację z budżetu państwa wydatkowano na: wykonanie operatów 

szacunkowych, wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi w tym dla Radcy Prawnego, pokrycie 

kosztów kuratora przeciwko użytkowaniu wieczystemu gruntów oraz pozostałe koszty (zakup 

kopiarki, szkolenie). W ramach posiadanych środków własnych powiatu poniesiono wydatki 

na: wycenę i podział działek w obrębie Gołdap, opłatę za użytkowanie wieczyste działki 

warsztatów ZSZ, koszty postępowania sądowego, podatek V AT od sprzedaży nieruchomości, 

zakup niszczarki i materiałów biurowych oraz założenie nowej księgi dla działek oraz za 

wygaszenie trwałego zarządu dla ZDP. W dziale 710 Działalność usługowa realizowano 

Prace geodezyjne i kartograficzne na modernizację operatu ewidencji gruntów i budynków 

wydatkowano 68 142,00 zł oraz wynagrodzenia i pochodne w kwocie 62 621,00 zł. 

W Pozostałej działalności środki w kwocie 115 872, 18 zł wydatkowano na zakupy i usługi 

związane z działalnością Ośrodka Dokumentacji i Geodezji. W dziale administracja publiczna 

realizowano wydatki w ponad 98%, wydatki poniesiono w ramach Urzędów Wojewódzkich, 

Rady Powiatów, Starostwa Powiatowego, Kwalifikacji wojskowych oraz działalności 

informacyjnej i kulturalnej prowadzonej za granicą. W dziale obrona narodowa realizowano 

wydatki na zakup materiałów biurowych, napoi, usługi cateringowej na ćwiczenia powiatowe 

oraz trening Akcji Kurierskiej w kwocie 4 162,27 zł. W ran1ach bezpieczeństwa publicznego 

i ochrony przeciwpożarowej przekazano Komendzie Powiatowej Policji w Gołdapi 500,00 zł 

zgodnie z porozumieniem, Straży Granicznej dotację na fundusz wsparcia straży granicznej 

w kwocie 4 000,00 zł, Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 3 419 032,94 zł. 

___ ___"']l/_x_ozdziale_Obrnna_c-}'-wwa_przekazano~-9_9___9_,D_O_zLna_zakup_nagrh_d_dla_ue_zes_tników 

Olimpiady Wiedzy i Obrony Cywilnej oraz zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych. 

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa to wydatki poniesione 

na Zarządzanie kryzysowe_w kwocie 1 999,16 zł m.in. zakupiono urządzenie wielofunkcyjne 

ma potrzeby Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na kwotę 1 500,00 zł. 

W ramach pozostałej działalności w ramach dotacji na realizację projektu „DOM -

Dzielnicowy Oddany Mieszkańcom" poniesiono wydatki na nagrody konkursowe, zakup 

materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych w kwocie 41 335,00 zł. W ramach 
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obsługi papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 

zapłacono odsetki od wyemitowanych w latach poprzednich obligacji zgodnie 

z harmonogramami spłat w kwocie 240 670,44 zł oraz wynagrodzenie za organizację emisji 

obligacji w kwocie 5 000,00 zł. W dziale różne rozliczenia pozostała nierozdysponowana 

kwota rezerwy wysokości 95 415,00 zł. Dział Oświaty i wychowania oraz dział edukacyjna 

opieka wychowawcza są to znaczne pozycje, jeśli chodzi o wielkość wydatków, zostały 

zrealizowane w ponad 99%. W ramach działu ochrona zdrowia ponoszone były wydatki 

w związku z realizacją projektu „Termomodernizacja budynków szpitalnych w Gołdapi" 

w wysokości 3 708,45 zł, na składki ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób 

nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wysokości 1 030 421,27 zł 

oraz w pozostałej działalności wydatki bieżące poniesiono w związku z zakupem materiałów 

biurowych na piknik „Rodzina tu wszystko się zaczyna" w wysokości 58,89 zł. W dziale 

pomoc społeczna realizowano wydatki z zakresu Placówek opiekuńczo-wychowawczych, 

rodzin zastępczych, Powiatowe centra pomocy rodzinie , Jednostki specjalistycznego 

poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej. Realizowane były 

zadnia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w dziale pozostała działalność 

w ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego udzielono dotacji 

dla: Gołdapskiego Funduszu Lokalnego na zadanie pn.: ,,Centrum Wspierania Aktywności 

Społecznej w Gołdapi" w wysokości 5 000,00 zł, Stowarzyszenia „Nadzieja" na zadanie 

pn.: ,,Zażynki w Lisach" w wysokości 5 500,00 zł Ochotniczej Straży Pożarnej w Lisach 

pn."Lisowisko 2016" w wysokości 1 500,00 zł poniesiono również wydatki w ramach Kaiiy 

Seniora w wysokości 739,50 zł. W dziale Pozostałe zadania w zalaesie polityki społecznej 

realizacja wydatków wynosi ponad 99%. W dziale Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska wydatki zostały zrealizowane na ochronę różnorodności biologicznej 

i krajobrazu w wysokości 4 000,00 zł oraz na wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 

środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 6 600,34 zł. W dział kultura 

~~i~o~chmna dziedzictwa narodowego oraz Kultura fizyczna i sport :w)l:datki zQstały 

zrealizowane w 100%. Jeśli chodzi o wydatki majątkowe wstępnie zakładano plan na kwotę 

596 937,00 zł, natomiast wykonanie to kwota 293 289,10 zł a realizacja sięga 49,13 %. 

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi zrealizował plan wydatków w 100% obejmowało 

to opracowai1ie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa mostu w obrębie 

miejscowości Górne w ciągu drogi powiatowej nr 1792N droga krajowa nr 65- Górne-droga 

wojewódzka nr 651 (Rogajny) w km 4+580„ w wysokości 3 600,00 zł oraz Zalrnp zamiatarki 

ciągnikowej w wysokości 5 999,94 zł. Starostwo Powiatowe w Gołdapi zrealizowało plan 
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wydatków w 73,77 % obejmowało to wydatki pomes10ne na opracowame audytu 

energetycznego dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych 

w Gołdapi w wysokości 14 999,85 zł, wykonanie prac modernizacyjnych w budynkach 

szpitala stanowiącym własność Powiatu Gołdapskiego oraz nadzór inwestorski w wysokości 

145 216,46 zł w tym dotacja celowa od Gminy Gołdap 100 000,00 zł, zakup UTM 

- urządzenia zapewniającego bezpieczeństwo danych, ochronę antywirusową w czasie 

rzeczywistym, wykrywanie i zapobieganie włamaniom oraz filtrowanie zawmiości 

do Starostwa Powiatowego w Gołdapi w wysokości 23 368, 77 zł oraz zakup sprzętu 

komputerowego w tym do wydziału geodezji w wysokości 23 456,10 zł. W dziale Zespół 

Szkół Zawodowych realizacja wydatków została wykonana w 100% dotyczyło 

to Przebudowy i dostosowania do osób niepełnosprawnych łazienki na kwotę 25 825,30 zł 

w tym dofinansowanie ze środków PEFRON w wysokości 12.912 zł oraz wkład własny 

powiatu o wartości 12 913,30 zł. W dziale Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

realizowano wydatki na kwotę 28 597,68zł w związku z przebudową i dostosowaniem 

do osób niepełnosprawnych łazienki. W dziale Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi plan 

wydatków zrealizowano w 100%, miało to związek z montażem ścianki aluminiowej 

w budynku. Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi otrzymała środki przez Państwowy 

Fundusz Celowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego - "Zakup pierwszego 

wyposażenia do nowo wybudowanej Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi" w kwocie 

1 O 000,00 zł. Jedyną inwestycją był remont mostu przez rzekę Jarkę w ciągu DP 1792N 

w miejscowości Górne. Wydatki głównie ponoszone w oświacie wychowaniu i edukacyjnej 

opiece wychowawczej to kwota 9 159 844,00 zł. Główne wydatki to administracja publiczna, 

bezpieczeństwo publiczne, ochrona przeciwpożarowa, pomoc społeczna, i pozostałe zadania 

w zakresie polityki społecznej. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego sprawozdania. 

Komisja pozytywnie rozpatrzyła sprawozdanie Zarządu. Powiatu. w Gołdapi 

z wykonania bu.dżetu. powiatu. za 2016 rok. 
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Ad.Sc 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła infonnację o stanie mienia Powiatu 

Gołdapskiego. /informacja w załączeniu - zal. nr 5 do protokołu/ 

Referująca poinfonnowała, iż stan mienia Powiatu Gołdapskiego na dzień 31 grudnia 2016 r. 

został przekazany w fo1mie materiałów. W skład praw własności wchodzą grunty 

o powierzchni ponad 440 ha, są to grunty oddane w trwały zarząd, w użytkowanie będące 

w dyspozycji Starostwa Powiatowego w Gołdapi. Inne prawa majątkowe to prawo 

użytkowania wieczystego gruntów skarbu państwa jak również budynki przekazane 

dla GoldMedica sp. z o. o., dane o stanie mienia kształtowały się na przestrzeni tego roku, 

głównie w zakresie wzrostu o ścieżki rowerowe i w stosunku do 1 stycznia 2016 r. nastąpił 

wzrost o kwotę 2 626 93 2, 51 zł. Wartość mienia Powiatu Gołdapskiego na dzień 31 grudnia 

2016 r. wynosi 61 902 586, 06 zł. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego sprawozdania. 

Pytań nie zgłoszono. 

Komisja zapoznała się z informacją o stanie mienia Powiatu Gołdapskiego. 

Ad.Sd 

Starosta Gołdapski Pan Andrzej Ciołek przedstawił opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej 

o przedłożonym przez Zarząd Powiatu sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok 

wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. /opinia w załączeniu - zal. nr 6 do protokołu/ 

Referujący poinformował, iż uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 30 marca 2017 

r. działając na podstawie stosownych przepisów o regionalnych izbach obrachunkowych 

opiniują pozytywnie przedłożone przez Zarząd Powiatu w Gołdapi sprawozdanie 

z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2016 r. Zrealizowane dochody budżetowe 

~stanowią .100,25~% __ uch:walonego_planu_dochodó:w __ po_zmianach,2_tego_dochody ... bieżące 

stanowią 100,44 % planu po zmianach. Wydatki budżetowe wykonano w 97,36 % planu 

wydatków po zm8ianach, z tego wydatki bieżące wykonano w 98,50 %. Budżet roku 2016 

zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 877 412,50 zł. Skład orzekający całość 

materiału zaopiniował pozytywnie. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego sprawozdania. 

Pytań nie zgłoszono. 
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Komisja zapoznała się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez 

Zarząd Powiatu sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok wraz z informacją 

o stanie mienia komunalnego. 

Ad.Se 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Rafał Górski przedstawił wniosek Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu w Gołdapi o udzieleniu absolutorium. /wniosek w załączeniu 

- zal. nr 7 do protokołu/ 

Referujący poinformował, iż Komisja Rewizyjna w Gołdapi w składzie: Rafał Górski, Anna 

Anetta Kozioł oraz Jaromir Andrzej Krajewski działając na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy 

z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym oraz art. 270 ust. 2 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych , po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, 

informacji o stanie mienia jednostki oraz po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję 

Rewizyjną przedłożonego przez Zarząd Powiatu w Gołdapi sprawozdania z wykonania 

budżetu powiatu za 2016 rok wraz z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Olsztynie o przedłożonym sprawozdaniu Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Gołdapi 

wnioskuje o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Gołdapi z tytuh1 wykonania 

budżetu za 2016 rok. Komisja Rewizyjna przyjęła powyższy wniosek jednogłośnie 

w obecności 3 członków w załączeniu przedkłada opinię Komisji Rewizyjnej z dnia 1 O 

kwietnia 2017 r. dotyczącą oceny wykonania budżetu powiatu za 2016 r. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego sprawozdania. 

Pytań nie zgłoszono. 

Komisja zapoznała się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gołdapi o 

udzieleniu absolutorium. 

Ad.5f 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Rafał Górski przedstawił opinię Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w 

Gołdapi. /opinia w załączeniu - zal. nr 8 do protokołu/ 

Referujący poinformował, iż uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Olsztynie z dnia 20kwietnia 2017 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji 
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Rewizyjnej Rady Powiatu Gołdapskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi 

Powiatu w Gołdapi z tytułu wykonania budżetu za rok 2016. Skład orzekający: Bogdan 

Gaber, Krzysztof Mościbrocki, Ireneusz Rek działając na podstawie 

art. 19 ust. 2 w zw. z art. 13 pkt. 8 ustawy z dnia 7 października 1992 r o regionalnych izbach 

obrachunkowych oraz art. 16 ust, 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym postanawia pozytywnie zaopiniować wniosek Komisji Rewizyjnej Rady 

Powiatu Gołdapskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Gołdapi 

z tytułu wykonania budżetu za rok 2016. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego sprawozdania. 

Pytań nie zgłoszono. 

Komisja zapoznała się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie 

zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gołdapi. 

Ad.Sg, 5h 

Przewodniczący Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu Gospodarki, 

Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej Pan Jaromir Krajewski 

poinformował, iż z tego co przedstawiła Pani Skarbnik co obiektywnie i autorytatywnie 

oceniła Regionalna Izba Obrachunkowa wynika, że budżet został wykonany zgodnie 

ze wszystkimi zasadami i obowiązującymi przepisami prawnymi. Wystąpienie, które zostało 

przygotowane zawiera te elementy i stwierdza, że budżet wykonany był przede wszystkim 

z kryteriami gospodarności, celowości, rzetelności jak i legalności. Przewodniczący ze swojej 

strony pogratulował Zarządowi wykonania budżetu oraz zachowania wskaźników 

wymaganych w prawie. 

--Ad.6a~-~~~~---~·~·- ------·-······· 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2016 rok. /projekt uchwały Rady Powiatu 

w załączeniu - zal. nr 9 do protokołu/ 

Refernjąca poinformowała, iż Zarząd Powiatu realizując ustawowy obowiązek w marcu 

bieżącego roku przyjął sprawozdanie finansowe poszczególnych jednostek organizacyjnych 

jak i również zbiorczy bilans. Na posiedzeniach w dniu 10.04.2017r Komisja Rewizyjna 
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rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe jak również sprawozdanie 

z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2016r. Jednocześnie sprawozdanie finansowe 

zostało przekazane dla Organu Nadzorującego zgodnie z zachowaniem terminu. 

Mając powyższe na uwadze Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Gołdapi wniosła 

o zatwierdzenia przedstawionego przez Zarząd Powiatu w Gołdapi sprawozdania 

finansowego. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Komisja przyjęła 10 głosami za, przy 3 glosach wstrzymujących i 2 osobach nieobecnych 

projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego 

za 2016 rok 

Ad.6b 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu 

w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Gołdapi absolutorium z tytułu wykonania budżetu 

za rok 2016. /projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu - zal. nr I O do protokołu/ 

Referująca poinformowała, iż na podstawie art. 12 pkt. 6 i art. 30 ust. la ustawy 

z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009r. o finansach publicznych do Rady Powiatu należy rozpatrywanie sprawozdań 

z wykonywania budżetu oraz podejmowania uchwały w sprawie udzielenia 

bądź nie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tego tytułu. Zarząd Powiatu zgodnie 

.... ze~zrealizm~anym~_o_howiązkiem~ przyjął .~spraw.ozdaniL .. z._wykonania _budżetu ~P-owiatu 

za 2016r. wraz ze sprawozdaniem Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyj no 

- Opiekuńczego w Gołdapi oraz informacji o stanie mienia jednostki odejmując uchwałę 

nr 126/2017 z dnia 22.03.2017r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania 

z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2016r. Przedstawione zostało Radzie Powiatu 

oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie w wymaganym terminie. Regionalna Izba 

Obrachunkowa w Olsztynie wyraziła pozytywną opinię o przedłożonym przez Zarząd 

Powiatu w Gołdapi sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016r. wraz z infonnacją o stanie 
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mienia. Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Gołdapi na posiedzeniu w dniu 10.04.2017r. 

rozpatrzyła sprawozdanie i informację o stanie mienia jednostki wraz z opinią Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Olsztynie, wydając pozytywną opinię o wykonaniu budżetu. 

Sformułowała wniosek do Rady Powiatu w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Gołdapi 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016r. Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady 

Powiatu w Gołdapi został przedstawiony Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Komisja przyjęła 10 głosami za, przy 3 głosach wstrzymujących i 2 osobach nieobecnych 

projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Gołdapi 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016. 

Ad.6c 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu 

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 

2017-2033. /projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu - zal. nr 11 do protokołu/ 

Referująca poinfmmowała, iż projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2017-2033 przewiduje zarówno zmmeJszenie 

dochodów jak i wydatków o kwotę 45 077 ,00 zł. Deficyt budżetu Powiatu Gołdapskiego, 

dochody oraz rozchody nie ulegają zmianie. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Komisja przyjęła 13 głosami za, przy 2 osobach nieobecnych projekt uchwały Rady 

Powiatu w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego 

na lata 2017-2033. 
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Ad.6d 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu 

w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 201 7. /projekt uchwały Rady Powiatu 

w załączeniu - zal. nr 12 do protokołu/ 

Refernjąca poinformowała, iż w dochodach Starostwa Powiatowego w Gołdapi w rozdziale 

pozostała działalność dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 8 500,00zł z tytułu 

dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich 

dotyczy to projektu pn. ,,Zintegrowana informacja geodezyjno-kartograficzna Wannii 

i Mazur". W rozdziale działalność Placówek Opiekuflczo- Wychowawczych dokonuje 

się zmniejszenia planu dochodów jednostki o kwotę 53 577,00 zł w związku ze zmianą 

wysokości wydatków na dzieci umieszczonych w placówkach poza Powiatem Gołdapskim. 

Plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Gołdapi w rozdziale zadania z zakresu geodezji 

i kartografii dokonano zmniejszenia o kwotę 16 100,00 zł i przesunięto do pozostałej 

działalności celem zabezpieczenia wkładu własnego do projektu geodezyjnego 

pn „Zintegrowana informacja geodezyjno-kartograficzna Warmii i Mazur" , zaś kwota 

8 500,00 zł zwiększonych wydatków stanowi dofinansowanie ze środków Unijnych. 

W rozdziale 80195 pozostała działalność dokonano zmniejszenia planu finansowego o kwotę 

37 333,50 zł. W rozdziale ochrona zabytków i opiekana zabytkami rozdział 921 20 dokonano 

przesunięcia o kwotę 4 428,00 w związku z rozstrzygnięciem konkursu ofert na zadanie 

publiczne z zakresu prac konserwatorskich i restauratorskich. W planie finansowym Liceum 

Ogólnokształcącego w Gołdapi dokonano przesunięć na kwotę 21 504,00 zł dotyczy 

to otrzymanej subwencji oświatowej, a dokładnie dostosowania planu finansowego w ramach 

posiadanego już wcześniej planu. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie dokonano 

zwiększenia planu finansowego o kwotę 7 600,00 zł dotyczy to umieszczenia dziecka 

z Powiatu Gołdapskiego w rodzinie zastępczej spokrewnionej na terenie miasta Olsztyn. 

W rozdziale 85510 działalność placówek Opiekuflczo- Wychowawczych dokonano 

zmniejszenia planu finansowego wydatków o kwotę 64 335,50 zł wiąże się to z brakiem 

dzieci umieszczonych w innych miastach bądź ze zmniejszeniem wzrostu kosztów 

utrzymania dzieci na terenie innych powiatów jak również mniejszej liczby wniosków 

o pomoc pieniężną i rzeczową na usamodzielnianie się oraz kontynuacje nauki. W Zespole 

Szkół Zawodowych w Gołdapi proponuje się dokonanie zwiększenia się planu finansowego 

wydatków o kwotę 34 500,88 zł w związku z koniecznością wykonania remontu podłogi 

korytarza w budynku nr 2 i 3 zgodnie z decyzją Paflstwowego Wojewódzkiego Inspektora 
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Sanitarnego, tennin wykonania prac do dnia 31.12.2017 r. W planie finansowym Poradni 

Psychologiczno- Pedagogicznej proponuje się zwiększenie o kwotę 5 904,00 zł z tytułu 

wykonania badań konserwatorskich w budynku, którego część jest w trwałym zarządzie 

poradni oraz którey jest wpisany do rejestm zabytków. Plan budżetu po zmianach wynosi 

28 901 831,06zł, plan dochodów 26 918 449,79 zł, deficyt to 1 983 381,27zł. Przychody 

nie ulegają zmianie, rozchody zaś wynoszą O,OOzł. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu. 

Pyta11. nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Komisja przyjęła 13 głosami za, przy 2 osobach nieobecnych projekt uchwały Rady 

Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2017. 

Ad.7 

Starosta Pan Andrzej Ciołek przypomniał o Uroczystej Sesji w dniu 19 maja br. Podziękował 

za głosowanie na absolutorium. Czekają nas inwestycje zwartościowane dość wysoko, 

na razie należy poczekać na rozstrzygnięcia. Warto przypomnieć o inwestycji na Komendę 

Powiatową Policji w Gołdapi jak i weterynarii. Podziękował Pani Skarbnik, ponieważ Zarząd 

ma ogromny komfort realizacji zadania, jeśli prowadzona analiza ryzyka jest prowadzona 

w sposób perfekcyjny. 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz podziękowała dla Zarządu 

za racjonalne podejście do propozycji. 

Rady Powiatu 

Członek Komisji Pan RafaL Górski powiedział, iż złożyLwniosek o orgamzacJę pikniku 

na rzecz szpitala w Gołdapi. Wizja jest taka, że powinno się to odbywać jak najtańszym 

kosztem w sensie zaangażowania wielu osób, bezinteresowną pomocą. Mam kilka deklaracji 

zespołów, które się udzielają i mogłyby bezpłatnie zagrać na pikniku bądź koncercie. Taka 

inicjatywa nie przyniesie niewiadomo jakich zysków, nie chodzi o to aby wrzucać pieniądze 

do jednego worka, ale o to, aby zapewnić komfort naszym pacjentom w sensie zakupu 

pościeli bądź telewizora, którego w szpitalu nie ma. 
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Starosta Pan Andrzej Ciołek powiedział, iż każde działania, które będą robione dla szpitala 

są działaniami bardzo potrzebnymi. Czasami te zyski, tak jak zakłada pomysłodawca pewnie 

nie będą wielkie. Dobrze byłoby, aby samym realizatorem była spółka GoldMedica, 

bo ma możliwości do pozyskiwania środków. 

Członek Komisji Pani Marzanna Wardziejewska powiedziała, iż najpierw należałoby 

posłuchać opinii Prezesa GoldMedica, który ma wiedzę na ten temat, jak wyglądały 

wcześniejsze te akcje charytatywne. Istotny jest również trafny termin. 

Członek Komisji Pan Rafał Górski zasygnalizował, iż jego zdaniem me ma się czym 

porównywać, jeszcze pare lat temu, może Pan Wacław Grenda to pamięta nie było dostępu 

do mediów, nie można było tego tak to rozpowszechnić. Medialność będzie o wiele większa. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek powiedział, iż doświadczenie jest też w roli Pana Wacława, który 

jakieś tam działania podejmował, próbował, wtedy nie wyszły. Może ta fundacja jest dobrym 

pomysłem i kolega Wacław Grenda chciałby się w to zaangażować, bo każdemu z nas 

los szpitala jest bardzo bliski. Kiedyś nie wyszło, może tym razem byłoby inaczej. 

Członek Komisji Pan Wacław Grenda podkreślił, iż jest to dobry pomysł. Gdybyśmy wszyscy 

się w to zaangażowali mijając nasze podziały choć w jednej sprawie byłoby bardzo 

sympatycznie. Tym bardziej, że mamy tutaj bardzo dużo przedsiębiorstw z którymi można 

nawiązać kontakt. Kiedyś były loterie, były kwestie różnych darowizn. Są jeszcze ludzie, 

którzy to prowadzili chodzi Głównie o Pana Stanisława Luto, to wychodziło bardzo dobrze. 

Trzeba porozmawiać też załogą, która mogłaby prowadzić badania na przykład badania 

ciśnienia krwi bądź jakieś inne. Dużo jest możliwości, żeby trafiła jeszcze ładna pogoda 

i jakaś muzyka to na pewno trafiłoby do nas dużo ludzi, trzeba tylko dobrze to ogłosić 

i wybrać trafny termin. Jest to trafna impreza, tak jak Pan Starosta wspomniał nie udało nam 

się jednak tej fundacji stworzyć mimo starań by to stworzyć, ale fundacja może wystąpić 

jeszcze raz z tym, natomiast jest to szereg formalności, które trzeba wykonać i nie zawsze 

się to udaje. Może ktoś będzie miał lepsze szczęście. Gdybyśmy wszyscy zrobili taki komitet 

organizacyjny i wszyscy byśmy się przyczynili do organizacji na tej imprezie byłoby pięknie. 

Członek Komisji Pan Piotr Miszkiel powiedział, iż najpierw trzeba byłoby się rozeznać 

się, tak jak Pani Marzenka powiedziała porozmawiać z prezesem jak to formalnie załatwić. 
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Dodał, iż myśli aby zaświecić przykładem jako osoby dysponujące swoimi środkami, 

podziałać przy tym jako osoby prywatne bardziej. Zbadać jak to przeprowadzić formalnie 

potem jako osoby prywatne zrobić grupę i działać. Gdyby ktoś z Państwa miał dojście 

do Zenka Martyniuka to byłoby fantastycznie. 

Ad.8 

Wolnych wniosków nie zgłoszono. 

Ad.9 

Wniosków Komisji nie zgłoszono. 

Ad.10 

Przewodniczący zamknął X.XXIX (39) posiedzenie Komisji Stałych Rady Powiatu. 

Na tym protokół zak011ezono. 

Protokół składa się z 19 stron kolejno ponumerowanych. 

Protokołowała: Monika Bruszewska, 16.05.2017 r.® 

Przewodniczący Komisja 

Planowania, Budżetu, Finansów, 

Promocji Powiatu, Gospodarki, 

Oe/trony Środowiska, Zdrowia, 

Oświaty i Polityki Społecznej 
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