
Protokół z XL VIII (48) posiedzenia 

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

Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej 

w dniu 28 listopada 2017 roku 

godz. 13°0-15°1 

Ad.1 

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

Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej otworzyła XL VIII ( 48) 

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

Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej. 

Ad.2 

Przewodniczący Komisji Pan Jaromir Krajewski otworzył posiedzenia z proponowanym 

porządkiem obrad /porządek obrad w załączeniu- zal. nr 1 do protokołu/. Zapytał, czy Członkowie 

Komisji mają uzupełnienia bądź sprostowania do przedstawionego porządku obrad. 

Uwag nie zgłoszono. 

Ad.3 

Przewodniczący poinformował, iż protokoły z XL VI ( 46) i XL VII ( 4 7) posiedzenia Komisji 

Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, 

Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej były wyłożone do wglądu oraz przesłane drogą 

elektroniczną. Przewodniczący Komisji zapytał, czy Członkowie Komisji mają uzupełnienia 

bądź sprostowania do protokołów. 

Uwag nie zgłoszono. 

Komisja przyjęła 9 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym i 5 osobach nieobecnych 

protokół z XL VI ( 46) posiedzenia Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji 

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

Protokół z XLVII (47) posiedzenia Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji 



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

został przyjęty 9 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym i 5 osobach nieobecnych. 

Ad.4 

Dyrektor Zarządu Dróg Pan Leszek Kowalewski przedstawił informację o wykonanych 

zadaniach inwestycyjnych i remontach na drogach powiatowych w roku 2017 oraz informacji 

dotyczących przygotowania do sezonu zimowego. /informacja w załączeniu- zał. nr 2 do protokołu/ 

Referujący poinformował, iż Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi roku 2017 zrealizował 

następujące inwestycje na drogach powiatowych: Budowa chodników na drogach 

powiatowych nr 4815N- ul. Leśna i 4840N - ul. Sportowa w Gołdapi - środki przewidziane 

w budżecie na realizację w/w zadania to kwota 216 000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego 

postępowania przetargowego podpisane zostały umowy ( Budowa chodników na ul. Leśnej 

w Gołdapi oraz Budowa chodników na ul. Sportowej w Gołdapi ) z firmą Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja lA w Gołdapi na 

łączną kwotę 215 219,25 zł .Budowa chodników została protokolarnie odebrana w dniu 

3 października 2017 roku - ul. Leśna oraz 23 października 2017 ul. - ul. Sportowa przez 

Komisję składającą się z przedstawicieli Wykonawcy i Zarządu Dróg Powiatowych Zadanie 

uzyskało dofinansowane w kwocie 111 000,00 zł ze środków Gminy Gołdap. Termin 

rozliczenia dotacji wyznaczono na dzień 30 listopada 2017 rok, Przebudowa drogi gminnej 

nr 137008N Rostek - Kośmidry wraz ze skrzyżowaniem drogi nr 137008N z drogą powiatową 

nr 1815N Gołdap-Skocze" -w budżecie ZDP na realizację w/w zadania zaplanowano kwotę 

32 830,00 zł . Ostatecznie zadanie zostało zrealizowane przez firmę TOP KOP Krzysztof 

Świtaj z siedzibą w Gołdapi przy ul. Armii Krajowej 16/17 za kwotę 24 3 77 ,21 zł 

i protokolarnie odebrane w dniu 8 listopada 2017 roku. Zadanie polegało na wykonaniu 

rowów, poboczy, wykonaniu zjazdu oraz ułożeniu nawierzchni w obrębie skrzyżowania drogi 

nr 137008N z drogą powiatową nr 1815N Gołdap-Skocze. Budowa kanalizacji deszczowej 

na drodze powiatowej nr 4802 N - ul. Bagienna w Gołdapi - etap I - wykonanie dokumentacji 

projektowej - środki przewidziane w budżecie na realizację w/w zadania to kwota 9 840,00 zł. 

Wykonanie zadana zlecono firmie INFRECO Patrycjusz Krok ul. Ks. J. J. Zawadzkiego 

2/2216-400 Suwałki. Zadanie zostało zrealizowane, w dniu 9 listopada 201 7 roku Starosta 

Gołdapski decyzją nr mG.187.2017 zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na 

budowę. Przebudowa drogi nr 4804N ul. Cicha, drogi nr 4822N ul. Mała oraz drogi nr 4854N 

ul. Zielona w miejscowości Gołdap - etap I - wykonanie dokumentacji projektowej - środki 

przewidziane w budżecie na realizację w/w zadania to kwota 44 000,00 zł. Zadanie uzyskało 
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pomoc finansową ze środków Gminy Gołdap w wysokości 100% wartości zadania. Termin 

rozliczenia dotacji wyznaczono na dzień 31 grudnia 2017 roku. W wyniku przeprowadzonego 

postępowania przetargowego podpisana została umowa z firmą „PRO-GAL" Przemysław 

Galiński z siedzibą przy ul. Stadionowa 7 w Gołdapi na kwotę 30 135,00 zł. Zadanie zostało 

zrealizowane, w dniu 15 listopada 2017 roku Starosta Gołdapski decyzją m mG.188.2017 

zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę. Wykonanie dokumentacji 

projektowej na przebudowę drogi na Osiedlu I w Gołdapi - środki przewidziane w budżecie 

na realizację w/w zadania to kwota 74 000,00 zł. Zadanie uzyskało pomoc finansową 

ze środków Gminy Gołdap w wysokości 37 000,00 zł. Tennin rozliczenia dotacji wyznaczono 

na dzień 31 grudnia 2017 roku. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego 

podpisana została umowa z firmą „PRO-GAL" Przemysław Galiński z siedzibą przy 

ul. Stadionowa 7 w Gołdapi na kwotę 72 816,00 zł. Okres obowiązywania umowy 

to 16.10.2017 - 21.12.2017 roku. Wykonanie dokumentacji projektowej pn. ,,Przebudowa 

mostu ( JNI - 30004068) w miejscowości Stańczyki w ciągu drogi powiatowej m 1936N 

w kilometrze 1 +880" w budżecie ZDP na realizację w/w zadania zaplanowano kwotę 

30 000,00 zł. Zadanie uzyskało dofinansowane w kwocie 15 000,00 zł ze środków Gminy 

Dubeninki. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego podpisana została 

umowa z finną Biuro Inżynierskie CONCEPT Mariusz Kowal ul. Malinowa 5 44-144 Żernica 

na kwotę 24 354,00 zł. Okres obowiązywania umowy wyznaczono na 24.04.2017r. 

- 31.10.2017r. Wykonawca nie wywiązał się z umowy, Zarząd Dróg Powiatowych 

postanowił odstąpić od umowy z winy Wykonawcy i obciążyć należnymi karami umownymi 

a zadanie decyzją Zarządu Powiatu zostanie przeniesione do realizacji w roku 2018. Zakup 

piaskarki - środki przewidziane w budżecie na realizację w/w zadania to kwota 100 000,00 zł. 

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego podpisana została umowa 

na piaskarki z firmą Ozamet Sp. z o.o. z siedzibą w Jonkowie przy ul. Lipowej 61 na kwotę 

99 999,00 zł. Termin realizacji umowy - 0I .12.2017r. Zakup samochodu ciężarowego 

używanego z czołownicą i pługiem - środki przewidziane w budżecie na realizację w/w 

zadania to kwota 300 000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego 

podpisana została umowa na zakup pługa z czołownicą z firmą Ozamet Sp. z o.o. z siedzibą 

w Jonkowie przy ul. Lipowej 61 na kwotę 34 194,00 zł oraz umowa na zakup samochodu 

ciężarowego z firmą Sebastian Tkacz z siedzibą w Bobrza m 65 26-085 Miedziana Góra na 

kwotę 265 557,00 zł. W zakresie remontów na drogach powiatowych, poza remontami 

cząstkowymi w zakresie bieżącego utrzymania dróg, nie przeprowadzono żadnych 

znaczących remontów. Zimowe utrzymanie ulic oraz zamiejskich dróg powiatowych 

3 



realizowane będzie podobnie jak w sezome poprzednim głównie siłami będącymi 

w dyspozycji jednostki z uzupełnieniem sprzętowym na usługę odśnieżania przez obce 

jednostki na terenie Gminy Gołdap, Dubeninki i Banie Mazurskie. Sprzęt w dyspozycji 

Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi do zimowego utrzymania według stanu na dzień 

16.11.2017 r.: samochód ciężarowy Kamaz z wymiennymi pługami bocznym lub „trójkątem" 

z piaskarką P-3 o ładowności 8 ton, pojazd służy również do wywozu śniegu; - tylko 

w sytuacjach awaryjnych, samochód ciężarowy STAR 244 z pługiem bocznym i piaskarką 

P-1 o ładowności 6 ton, koparko - ładowarka KOMATSU do załadunku materiałów 

uszarstniających środków chemicznych, śniegu lub po zamontowaniu pługa skośnego 

lub „trójkąta" do odśnieżania, równiarka drogowa ze standardowym wyposażeniem 2 pługów 

do odśnieżania - lemiesz środkowy i „trójkąt", ciągnik URSUS C-355 z pługiem bocznym 

lub „trójkątem" do odśnieżania chodników z piaskarką typ Motyl. Możliwość doczepienia 

przyczepy do wywozu śniegu, ciągnik Zetor Proxima Plus 85 z pługiem uniwersalnym 

do odśnieżania z piaskarką typu Motyl. Możliwość doczepienia przyczepy do wywozu 

śniegu, samochód specjalistyczny Unimog Ul 700 z pługiem śnieżnym i piaskarką, 

zamiatarka ciągnikowa, samochód ciężarowy MAN o ładowności 13,8tony z piaskarką 

i pługiem gumowo-metalowym, - gotowy do pracy od 1-go grudnia bieżącego roku. Star 

i Unimog jest przygotowany do zimowego sezonu. Pozostałe pojazdy wymagają jeszcze 

bieżącego przeglądu i drobnych napraw w celu doprowadzenia do pełnej sprawności 

z powodu wykorzystywania ich do prac utrzymaniowych na drogach. Zrobimy wszystko, 

aby osiągnąć pełną gotowość na dzień 1.12.2017 r. Został przeprowadzony przetarg i zastałe 

podpisane umowy na zimowe utrzymanie wyznaczonych odcinków dróg. W celu szybszej 

reakcji obszar został podzielony na cztery części z możliwością zadysponowania sprzętu 

określonego w umowach. 

Przyszedł Starosta Pan Andrzej Ciołek 13.02 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionej informacji 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 
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Komisja zapoznała się z informacją o wykonanych zadaniach inwestycyjnych 

i remontach na drogach powiatowych w roku 2017 oraz informacji dotyczących 

przygotowania do sezonu zimowego. 

Ad.5 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Pan Leszek Kowalewski, W zastępstwie Dyrektora 

Samodzielnego Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego Księgowa Pani Teresa Makowska, 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Pan Wojciech Hołdyński oraz Dyrektor Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie Pani Małgorzata Gryszkowska przedstawili informacje 

o remontach i inwestycjach przeprowadzonych w roku 2017 na obiektach będących w zasobie 

Powiatu Gołdapskiego oraz o pozyskanych środkach zewnętrznych oraz ich wykorzystaniu 

w porównaniu do roku poprzedniego. /informacje w załączeniu- zal. nr 3 do protokołu/ 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi, Leszek Kowalewski poinformował, 

iż Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi w bieżącym roku przed budynkiem głównym 

jednostki, z materiałów z odzysku pozyskanych z Placu Zwycięstwa w Gołdapi, wybudował 

parking dla pracowników , co znacznie poprawiło bezpieczeństwo na placu głównym Zarządu 

Dróg Powiatowych jak również pozwoliło na powiększenie ilości miejsc parkingowych dla 

petentów jednostki. Poza tym nie dokonano żadnych innych remontów oraz inwestycji 

w obiektach będących w zasobie Powiatu Gołdapskiego. Środki zewnętrzne to dotacje 

głównie z gminy Gołdap w kwocie 202 500,00 zł. W roku poprzednim dotacja z budżetu 

państwa wyniosła 352 000,00 zł na remont mostu w Górnem. 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionej informacji. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek przekazał, iż na Komisji Rady Miejskiej Radna wskazała 

problem, który dotyczy złego stanu drogi do Niedrzwicy. Poprosił dyrektora Zarządu Dróg, 

aby egzekwował porozumienie z podmiotem zewnętrznym. 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

W zastępstwie Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjna - Opiekuńczego 

w Gołdapi Główna Księgowa Pani Teresa Makowska poinformowała, iż w 2017r Zakład 

Pielęgnacyjna- Opiekuńczy w Gołdapi nie prowadził remontów i inwestycji na obiektach 
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będących w zasobie Powiatu. Pozyskane środki zewnętrme: w 2016r - pozyskano 10 797,00 

złotych, natomiast w 2017r - pozyskano 30 000,00 złotych. Przeważnie darowimy, które 

otrzymujemy są przekazane zł% podatku. 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionej informacji. 

Pytań nie zgłoszono. 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi Pan Wojciech Hołdyński poinformował, 

iż Powiatowy Urząd pracy w roku 2017 nie prowadził remontów i inwestycji będących 

w zasobie jednostki. Na koniec roku 2017 zaplanowano wymianę drzwi wejściowych 

do pomieszczenia archiwum. Według stanu na 31.10.2017 r., limit wszystkich środków 

zewnętrznych, pozyskanych w 2017 r., był wyższy o 308 003,04 zł w porównaniu do roku 

poprzedniego, natomiast wykorzystanie i zaangażowanie limitu wynosiło 96,6% 

(w 2016 r. - 96,9%). Środki pozyskane z rezerwy Funduszu Pracy, będącej w dyspozycji 

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, były wyższe o 12 762,81 zł, natomiast 

wykorzystanie i zaangażowanie wynosiło 94,4% (w 2016 r. - 99,8%). Pierwotny limit 

środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego wynosił 90 OOO zł i był o 2 500 zł wyższy, 

niż w 2016 r. W trakcie roku złożono wniosek o przyznanie dodatkowych środków z rezerwy 

Funduszu Pracy w wysokości 27 OOO zł, ostatecznie więc limit środków pochodzących z KFS 

był o 20 500 zł niższy, niż w 2016 r., a jego wykorzystanie wynosiło 96,0% 

(w 2016 r. - 100%). Limit środków z EFS był wyższy o 315 740,23 zł, natomiast jego 

wykorzystanie i zaangażowanie wynosiło 97,0% (w 2016 r. - 98,8%). W 2017 r. PUP 

w Gołdapi kontynuował realizację jednego projektu współfinansowanego z EFS, w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), rozpoczętego w 2016 r. 

Ponadto rozpoczął realizację dwóch nowych projektów pozakonkursowych (w ramach 

POWER oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Waimińsko 

-Mazurskiego na lata 2014-2020, tj. RPOWiM). 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionej informacji. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek podziękował w imieniu Zarządu dyrektorowi za uwzględnienie 

możliwości pozyskiwai1ia środków zewnętrznych. 

Członek Komisji Pan Wacław Grenda zapytał, jakie jest bezrobocie w powiecie gołdapskim. 
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Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Pan Wojciech Hołdyflski odpowiedział, iż stopa 

bezrobocia wynosi 11,2, przy krajowej stopie wynosi 36,8. Jest to stopa pod względem 

wysokości, kształtująca się na 9 miejscu powiatów w kraju. 

Członek Komisji Pan Wacław Grenda w imieniu jednego z przedsiębiorców poprosił o 

przyspieszenie sprawy dotyczącej przydziału pracowników. 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Pan Wojciech Hołdayflski zapytał o kogo chodzi. 

Członek Komisji Pan Wacław Grenda powiedział, iż chodzi o przedsiębiorstwo handlowe, 

które potrzebuje sprzedawców. Pan Wojciech wie o kogo chodzi. 

Członek Komisji Pan Mariusz Kowalczuk zapytał, czy w przyszłym roku będą pomoce dla 

przedsiębiorców 80 do 20 na kształcenie? 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Pan Wojeciech Hołdyflski odpowiedział, iż będzie, 

natomiast kwota zostanie zmniejszona o 1/3. 

Członek Komisji Pan Mariusz Kowalczuk powiedział, iż ten program jest bardzo dobrym 

rozwiązaniem dla pracodawców, którzy chcą zwiększyć kwalifikacje swoich pracowników. 

Więcej pytafl nie zgłoszono. 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska 

poinformowała, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2017 r. przeprowadziło 

w jednostce remont kuchni- koszt w wysokości 13 681,66 zł. Jeśli chodzi o pozyskane środki 

zewnętrzne to w 2017 r. jak co roku, od kilku lat korzystamy z pomocy koordynatora 

rodzinnej pieczy zastępczej finansowana przez Urząd Wojewódzki w kwocie 48 240,00 zł. 

Pozyskaliśmy 10 998,00 zł z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Rodzinie na 

realizację programu korekcyjno- edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. 

Kwotę w wysokości 4 787,00 zł pozyskaliśmy z Warmińsko- Mazurskiego Urzędu 

Wojewódzkiego na dodatek dla pracowników socjalnych. Kwotę 10 000,00 zł pozyskaliśmy 

z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gołdapi na organizację 
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warsztatów dla rodziców i rodzim1ego rajdu rowerowego w ramach Warmińsko- Mazurskich 

Dni Rodziny. Otrzymaliśmy również dotację z Pilotażowego Programu „Aktywny Samorząd" 

w wysokości 102 597,00 zł na wsparcie osób niepełnosprawnych. Otrzymaliśmy również 

dotację z programu „ Razem Bezpieczniej" im. Władysława Stasiaka w wysokości 58 770,00 

zł w związku z tym realizujemy projekt „ Razem Pod Parasolem Prawa" mający na celu 

przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrony dzieci i młodzieży a także edukację 

w zakresie bezpieczeństwa i zdrowego stylu życia mieszkańców powiatu gołdapskiego. 

Projekt realizowany jest wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Gołdapi. Dotacje przyznane 

w roku 2017 są o ponad 127 000,00 zł większe niż w roku poprzednim. 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionej informacji. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek powiedział, iż wszyscy dyrektorzy jednostek organizacyjnych 

powiatowych zash1gują na pochwałę, jeśli chodzi o kwestię aktywności na różnych obszarach 

również dotyczących pozyskiwania środków zewnętrznych. Podziękował za realizację 

projektu pn. ,,Razem Pod Parasolem Prawa". 

Członek Komisji Pani Marzam1a Wardziejewska powiedziała, iż jest pełna podziwu, że Pani 

dyrektor po raz 3 sięga po autorytety prawa, czy psychologii, zna osoby z telewizji cieszące 

się dobrą opinią. Nie mogłam być obecna na spotkaniu z Panią Rotkiel, natomiast wysłałam 

jedną osobę i dzięki temu spotkaniu zrobiłyśmy radę szkoleniową, ona przekazała nam 

w miarę możliwości wszystkie informacje właśnie z tego spotkania. Liczę na to, 

że w przyszłym roku nie zabraknie również takich pomysłów. 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Komisja zapoznała się z informacją o remontach i inwestycjach przeprowadzonych 

w roku 2017 na obiektach będących w zasobie Powiatu Gołdapskiego 

oraz o pozyskanych środkach zewnętrznych oraz ich wykorzystaniu w porównaniu 

do roku poprzedniego. 

Ad.6a 

Dyrektor Powiatowego Centrnm Pomocy Rodzinie Pani Małgorzata Gryszkowska 

przedstawiła projekt uchwały zmieniając uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości 
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środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych 

na zadania w 2017 roku.!projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu- zal. nr 7 do protokołu/ 

Referująca poinfonnowała, iż Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi poinformował, 

że w związku z mniejszym zainteresowaniem organizacją staży i brakiem możliwości pełnego 

wykorzystania środków PFRON w 2017r. wnosi o zmniejszenie limitu na finansowanie 

wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych 

zarejestrowanych jako poszukujące pracy nie pozostające w zatrudnieniu o kwotę 6.018,6lzł. 

Ponadto pozostają wolne środki na poszczególnych zadaniach dotyczących rehabilitacji 

społecznej osób niepełnosprawnych. Dofinansowaniu uczestnictwa osób niepełnosprawnych 

i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych w kwocie 667,00 zł, dofinansowaniu 

likwidacji barier architektonicznych w wysokości 1 678,lSzł, dofinansowaniu likwidacji 

barier w komunikowaniu się w wysokości 1 091,7lzł, dofinansowaniu sportu, kultury, 

rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych w wysokości 790,20zł. Po analizie zgłaszanych 

zapotrzebowań oraz pozytywnej opmn Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób 

Niepełnosprawnych, proponuJe się łączną kwotę w wysokości 10 245,70zł przeznaczyć 

na dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocmcze 

przyznawane osobom niepełnosprawnym. Podział środków finansowych PFRON 

na powyższe zadania jest uzasadniony potrzebami wnioskodawców oraz wynika 

z racjonalnego gospodarowania środkami. W związku z powyższym, podjęcie niniejszej 

uchwały jest zasadne. 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionego wniosku. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Komisja przyjęła 11 głosami za, przy 4 osobach nieobecnych projekt uchwały 

zmieniając uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2017 

roku. 

Ad.6b 

W zastępstwie Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjna- Opiekuńczego 

Główny Specjalista ds. Edukacji Pani Iwona Zegarowicz przedstawiła projekt uchwały Rady 
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Powiatu w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Pielęgnacyjno 

- Opiekuńczemu w Gołdapi. /projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu- zal. nr 8 do protokołu/ 

Referująca poinformowała, iż ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy 

o działalności leczniczej oraz niektórych i1mych ustaw w art. 1 stanowi o obowiązku 

dostosowania działalności oraz statutu Samodzielnego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego 

do przepisów tej ustawy. Zostały zmienione nazwy zakładu, do tej pory występowała nazwa 

„przedsiębiorstwo" w tej chwili została zamieniona na „zakład leczniczy". Nasz statut 

zawierał tę nazwę, którą należy zmienić, dlatego też dyrektor zakładu występuje z wnioskiem 

o nadanie nowego statutu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno

Opiekuńczego. 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionego wniosku. 

Wyszedł Radny Pan Wacław Grenda 13.44 

Członek Komisji Pani Małgorzata Kuliś powiedziała, iż bardzo możliwe, że taki zapis ma 

wyjść bądź po prostu jest przeoczenie. Zamysłem zmiany statutu jest obowiązek 

dostosowania do zmian ustawy o działalności leczniczej. Ja znam taki zapis, że podmiot 

leczniczy zastępujemy zakładem leczniczym, może to dotyczy me będących 

przedsiębiorcami. W każdym bądź razie w §2 pkt. 1 jest taki zapis, skoro zamieniamy 

wszystko podmiot leczniczy na zakład leczniczy wydaję mi się w tym przypadku może nie. 

Może tutaj jest błąd, może tak ma być. 

Gówna Księgowa Pani Teresa Makowska wyjaśniła, iż Zakład Pielęgnacyjno- Opiekuńczy 

nadal zostaje podmiotem natomiast w naszym podmiocie dzieliliśmy oddziały na 

przedsiębiorstwa zgodnie z poprzednią ustawą o lecznictwie i występowało w naszym statucie 

tzw. Przedsiębiorstwo Zakład Pielęgnacyjno- Opiekuńczy i drugie przedsiębiorstwo Dział 

Faimacji. Ustawa nakazuje to zmienić, ponieważ przedsiębiorstwo nie będzie już istniało 

natomiast będzie istniał zakład leczniczy. Taki dwa zakłady lecznicze zostały wprowadzone 

do statutu. 

Przyszedł Radny Pan Wacław Grenda 13 .46 

Więcej pytań nie zgłoszono. 
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Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Komisja przyjęła 11 głosami za, przy 4 osobach nieobecnych projekt uchwały Rady 

Powiatu w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi 

Pielęgnacyjno - Opiekuńczemu w Gołdapi. 

Ad.6c 

W zastępstwie Głównego Specjalisty ds. Edukacji Sekretarz Powiatu Pani Anna Makowska 

przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Progranm Ochrony Zdrowia 

Psychicznego na lata 2017-2022. /projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu- zal. nr 9 do protokołu/ 

Referująca poinformowała, iż zgodnie z wytycznymi Narodowego Programu Ochrony 

Zdrowia Psychicznego Uchwałą nr 150/2017 Zarządu Powiatu w Gołdapi z dnia 26 lipca 

2017 roku powołano powiatowy zespół koordynujący realizację Narodowego Programu 

Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017 - 2022 na obszarze Powiatu Gołdapskiego. 

Do zadań zespołu należało opracowanie powyższego Programu, uwzględniającego potrzeby 

ludności Powiatu w zakresie zdrowia psychicznego i opieki psychiatrycznej oraz 

dostosowanie do nich skoordynowanej działalności różnych fonn pomocy i oparcia 

społecznego. Program został poddany konsultacjom społecznym. Nie wniesiono do niego 

uwag. W związku z powyższym zasadne jest przyjęcie programu i realizowanie działań 

zawartych w cytowanym rozporządzeniu. 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionego wniosku. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Komisja przyjęła 11 głosami za, przy 4 osobach nieobecnych projekt uchwały Rady 

Powiatu w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego 

na lata 2017-2022. 

Ad.6d 

Sekretarz Powiatu Pani Anna Makowska przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu 

w sprawie przystąpienia Powiatu Gołdapskiego do projektu pod nazwą „Własna firma 

w EGO" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
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Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014- 2020, 10 Osi priorytetowej Regionalny Rynek Pracy, 

Działania 10.3 Rozwój samo zatrudnienia. /projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu 

- zal. nr 1 O do protokołu/ 

Referująca poinformowała, iż projekt jest skierowany do 174 osób, z terenu EGO- czyli 

z powiatu Ełckiego, Gołdapskiego i Oleckiego przede wszystkim do osób o niskich 

kwalifikacjach, długotrwale bezrobotnych, osób powyżej 50 r. życia oraz do kobiet, które 

często wycofują się z rynku pracy. Wsparcie to kwota 25 450,00 na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej, jak również to co jest bardzo ważne, to jest wparcie pomostowe, które 

skierowane będzie do wszystkich uczestników realizujących projekt przez pierwszych 

9 miesięcy wsparcie w kwocie 1 500,00 zł. Projekt będzie realizowany od lutego 2018 r. 

do sierpnia 2021 r., czyli przez okres 4 lat. Przez czas trwania tego projektu będą trzy edycje 

naboru uczestników po 50 osób, tak zakłada projekt. Uczestnicy będą objęci specjalistyczną 

pomocą doradczą. Całkowity budżet projektu wynosi 6 792 918,00 zł. Wymagany wkład 

własny powiatu gołdapskiego to 149 444,22 zł w formie pieniężnej w kwocie 140 366,92 zł 

i niepieniężnej w kwocie 9 077,30 zł. 

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

Członek Komisji Pan Rafał Górski zapytał, ile osób może skorzystać z tego projektu? 

Sekretarza Powiatu Pani Anna Makowska odpowiedziała, iż 174 osoby mogą skorzystać z 

tego projektu z czego 150 otrzyma dotację. 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Komisja przyjęła 11 głosami za, p:rzy 4 osobach nieobecnych projekt u.chwały Rady 

Powiatu w sprawie przystąpienia Powiatu Gołdapskiego do projektu pod nazwą 

„Własna fi:rma w EGO" finansowanego w :ramach Regionalnego P:rog:ramu 

Operacyjnego Województwa Wa:rmińsko-Mazu:rskiego na lata 2014- 2020, 10 Osi 

p:rio:rytetowej Regionalny Rynek P:racy, Działania 10.3 Rozwój samo zatrudnienia. 
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Ad.6e 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu 

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 

2017-2028. /projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu- zal. nr 11 do protokołu/ 

Referująca poinformowała, iż w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gołdapskiego 

na lata 2017-2028 dokonuje się urealnienia wykazu przedsięwzięcia pn. ,,Szkoła naszych 

oczekiwań". Wieloletnia prognoza finansowa odzwierciedla aktualny stan budżetu powiatu 

po dokonanych zmianach: Plan dochodów zwiększa się o kwotę 280 838,16 zł i po zmianach 

wynosi 28 010 973,58 zł. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 87 741,98 zł i po zmianach 

wynosi 29 413 078,62 zł. Deficyt budżetu powiatu wynosi 1 402 105,04 zł. Przychody 

nie ulegają zmianie i wynoszą 1 402 105,04 zł. Rozchody 0,00 zł. 

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

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Komisja przyjęła 11 głosami za, przy 4 osobach nieobecnych projekt uchwały Rady 

Powiatu w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego 

na lata 2017-2028. 

Ad.6f 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu 

w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2017. /projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu 

- zal. nr 12 do protokołu/ 

Referująca poinformowała, iż w rozdziale 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania 

turystyki" dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę 34 214,00 zł 

zgodnie z informacją o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Gołdapskiemu na wypłatę 

odszkodowania za działkę nr 141/7 położoną w obrębie Jabłońskie, gm. Gołdap w związku 

z realizacją projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej". W rozdziale 71012 „Zadania 

z zakresu geodezji i kartografii" dokonuje się zmniejszenia planu finansowego dochodów 

o kwotę 1 800,00 zł zgodnie z decyzją Nr FK 346/2017 z dnia 9 listopada 2017 r. Wojewody 

Warmińsko-Mazurskiego w związku z wykonaniem zadań geodezyjnych i kartograficznych 

w kwotach niższych niż szacowana wartość zamówienia. W rozdziale 71095 „Pozostała 
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działalność" dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę 1 000,00 zł 

w związku z urealnieniem planu do rzeczywistego wykonania. W rozdziale 75020 

„Administracja publiczna" dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę 

85 291,51 zł, w tym: o kwotę 423,08 zł jako urealnienie kosztów pośrednich w związku 

z aktualizacją wniosku o dofinansowanie projektu „Szkoła Naszych Oczekiwań". W rozdziale 

75478 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych" dokonuje się zwiększenia planu finansowego 

dochodów o kwotę 8 469,00 zł z przeznaczeniem na działania związane z usuwaniem 

skutków klęsk żywiołowych zgodnie z decyzją Nr FK 343/2017 Wojewody Warmińsko 

-Mazurskiego z dnia 9 listopada 2017 r. W rozdziale 75622 „Udziały powiatów w podatkach 

stanowiących dochody budżetu pru1stwa" dokonuje się zwiększenia planu finansowego 

dochodów o kwotę 24 073,00 zł w związku z urealnieniem planu do rzeczywistego 

wykonania. W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe" dokonuje się zwiększenia 

planu finansowego dochodów o kwotę 4 979,00 zł w związku z urealnieniem planu 

do rzeczywistego wykonania. W rozdziale 80195 „Pozostała działalność" dokonuje się 

zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę 54 943,86 zł w związku z aktualizacją 

wniosku o dofinansowanie projektu pn.: ,,Szkoła Naszych Oczekiwań" oraz w związku 

z pozyskanymi środkami z MEN na realizację projektu pn.: ,,Za życiem" - Kompleksowe 

wsparcie dla rodzin. W rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 

świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego" dokonuje się 

zim1iejszenia planu finansowego dochodów o kwotę 19 698,00 zł zgodnie z decyzją 

Wojewody Wannińsko-Mazurskiego nr FK 387/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w związku 

z nadwyżką środków na zadania związane z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne 

za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. W rozdziale 85322 „Fundusz 

pracy" dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę 94 100,00 zł 

z przeznaczeniem na finansowanie w 2017 roku kosztów nagród specjalnych oraz składek na 

ubezpieczenia społeczne pracowników PUP zgodnie z pismem MPiPS z dnia 24 października 

2017 r .. W rozdziale 85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych" 

dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę 4 000,00 zł w związku 

z urealnieniem planu do rzeczywistego wykonania. W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze" 

dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę per saldo 17 004,00 

w związku z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych. W rozdziale 85510 

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych" dokonuje się zmniejszenia planu 

finansowego dochodów o kwotę 32 293,00 zł z powodu niższych kosztów w związku 

ze zmniejszeniem liczby dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej. 
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W rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące" dokonuje się zwiększenia planu finansowego 

dochodów o kwotę 6 554,79 zł w związku z wynajęciem pomieszczenia pod sekretariat 

oraz naJmu sal lekcyjnych dla Mazursko-Podlaskiego Centrum Edukacji w Gołdapi 

oraz otrzymanymi środkami pochodzącymi z Kuratorium Oświatowego z przeznaczeniem 

na wypłatę Nagrody Kuratora dla jednego z nauczycieli. W rozdziale 60014 „Drogi publiczne 

powiatowe" dokonuje się zmniejszenia planu finansowego wydatków o kwotę 32 433,00 zł 

i przenosi się do planu finansowego ZDP celem realizacji zadań bieżących zgodnie 

z rzeczywistymi potrzebami . W rozdziale 63003 „Zadania w zakresie upowszechnienia 

turystyki" dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę 34 214,00 zł zgodnie 

z Umową m IG-BI/01/2017 o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Gołdapskiemu 

na wypłatę odszkodowania za działkę m 141/7 położoną w obrębie Jabłońskie, gm. Gołdap 

w związku z realizacją projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej". W rozdziale 70005 

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami" dokonuje się zmniejszenia planu finansowego 

wydatków o kwotę 700,00 zł zgodnie z rzeczywistymi potrzebami . W rozdziale 71012 

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii" dokonuje się zmniejszenia planu finansowego 

wydatków łącznie o kwotę 15 700,00 zł i przenosi się m.in. do rozdziału 71095 „Pozostała 

działalność" celem zakupu sprzętu komputerowego oraz urządzenia wielofunkcyjnego 

na potrzeby wydziału GN. W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe" dokonuje się 

zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 24 094,58 zł. Kwota zostanie 

przeznaczona podatek od nieruchomości w związku z nabyciem aktem notarialnym 

Nr 3420/2017 z dnia 09.11.2017 r. do zasobu powiatu zabudowanej nieruchomości m 1464 

położonej przy ul. 11-go Listopada 1 oraz zgodnie z przyjętą polityką stopniowej wymiany 

sprzętu komputerowego w Starostwie Powiatowym w Gołdapi oraz klimatyzacji 

do serwerowni i sali konferencyjnej jak również w związku z urealnieniem kosztów 

pośrednich w związku z aktualizacją wniosku o dofinansowanie projektu „Szkoła Naszych 

Oczekiwań". W rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 

jednostek samorządu terytorialnego" dokonuje się zmniejszenia planu finansowego wydatków 

o kwotę 77 116,00 zł celem urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb. W rozdziale 80130 

„Szkoły zawodowe" dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 100,00 

zł w związku z zabezpieczeniem na zwrot odsetek od środków dotacji przyznanej 

na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej. W rozdziale 80195 

„Pozostała działalność" dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę per 

saldo 2 215,40 zł celem urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb w związku z aktualizacją 

wniosku o dofinansowanie projektu „Szkoła Naszych Oczekiwań". W rozdziale 90019 
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„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie 

ze środowiska" dokonuje się przesunięcia środków w ramach planu finansowego wydatków 

o kwotę 6 000,00 zł celem urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb. Łącznie plan 

wydatków Starostwa Powiatowego w Gołdapi zmniejsza się per saldo o kwotę 51 425,02 zł. 

W rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące" dokonuje się zwiększenia planu finansowego 

wydatków na bieżące potrzeby o kwotę 1 500,00 zł w związku z wypracowanymi dochodami 

z tytułu wynajęcia pomieszczenia pod sekretariat oraz najmu sal lekcyjnych. W rozdziale 

80146 „Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli" dokonuje się przesunięcia środków 

w ramach planu finansowego wydatków o kwotę 1 500,00 zł celem urealnienia planu do 

rzeczywistych potrzeb. Łącznie plan wydatków Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi 

zwiększa się o kwotę 1 500,00 zł. W rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe" dokonuje się 

zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę per saldo 32,00 zł celem urealnienia planu 

do rzeczywistych potrzeb. W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" 

dokonuje się przesunięcia środków w ramach planu finansowego wydatków o kwotę 2 940,00 

zł celem urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb. W rozdziale 80150 „Realizacja zadań 

wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 

w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i 

szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych" dokonuje się zmniejszenia planu 

finansowego wydatków o kwotę 32,00 zł celem urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb. 

W dziale 801 „Oświata i wychowanie" oraz w dziale 854 „Edukacyjna opieka 

wychowawcza" dokonuje się przesunięć w ramach posiadanego planu finansowego 

wydatków o kwotę 5 256,00 zł celem urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb oraz 

zwiększa się plan wydatków o kwotę 53 040,00 zł w związku z pozyskanymi środkami 

z MEN na realizację projektu pn.: ,,Za życiem" - Kompleksowe wsparcie dla rodzin. 

Dokonuje się również zmianę nazwy zadania inwestycyjnego z „wymiana chodników wokół 

posesji placówki" na „utworzenie placu okolicznościowego na posesji ZPEW w Gołdapi". 

W rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie 

objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego" dokonuje się zmniejszenia planu 

finansowego wydatków o kwotę 0,40 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko 

-Mazurskiego nr FK 387/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w związku z nadwyżką środków na 

zadania związane z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nieobjęte 

obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. W rozdziale 85218 „Powiatowe Centra Pomocy 

Rodzinie" dokonuje się zmniejszenia planu finansowego wydatków o kwotę 16 349,00 zł 

w związku z przeliczeniem rzeczywistych potrzeb jednostki do końca bieżącego roku. 
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W rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki 

interwencji layzysowej" dokonuje się zmniejszenia planu finansowego wydatków o kwotę 

7 560,00 zł w związku z przeliczeniem wynagrodzeń bezosobowych oraz składek od nich 

naliczonych zgodnie z rzeczywistymi potrzebami. W rozdziale 85324 „Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych" dokonuje się zmniejszenia planu finansowego 

wydatków o kwotę 5 200,00 zł w związku z przeliczeniem potrzeb jednostki do końca roku. 

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze" dokonuje się zmniejszenia planu finansowego 

wydatków o kwotę 120 135,00 zł w związku z przeliczeniem potrzeb jednostki na wypłatę 

świadczeń społecznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne do końca roku. W rozdziale 

8551 O „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych" dokonuje się zmniejszenia planu 

finansowego wydatków o kwotę 67 500,00 zł w związku z przeliczeniem potrzeb jednostki do 

końca roku na ponoszone wydatki w związku z dziećmi umieszczonymi w placówce 

opiekuńczo wychowawczej. Łącznie plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Gołdapi zmniejsza się per saldo o kwotę 216 744,40 zł. W rozdziale 85406 

„Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne" dokonuje się 

przesunięcia środków w ramach planu finansowego jednostki o kwotę 29 900,00 zł celem 

urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb. Zaoszczędzone środki zostaną przeznaczone 

na przeprowadzenie niezbędnego remontu poradni. W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe 

Państwowej Straży Pożarnej" dokonuje się przesunięcia w ramach planu finansowego 

wydatków o kwotę 40 718,00 zł celem urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb. 

W rozdziale 75478 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych" dokonuje się zwiększenia planu 

finansowego wydatków jednostki o kwotę 8 469,00 zł z przeznaczeniem na działania 

związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych zgodnie z decyzją Nr FK 343/2017 

Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 listopada 2017 r. W rozdziale 85156 „Składki 

na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem 

ubezpieczenia zdrowotnego" dokonuje się zmniejszenia planu finansowego wydatków 

o kwotę 19 697,60 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 387/2017 

z dnia 14 listopada 201 7 r. w związku z nadwyżką środków na zadania związane 

z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem 

ubezpieczenia zdrowotnego. W rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy" dokonuje się 

zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 94 100,00 zł celem sfinansowania w 2017 

roku kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników 

PUP. realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego montażu drzwi i kontroli dostępu 

do pomieszczenia archiwum bezrobotnych. Realizacja zadania inwestycyjnego dotyczącego 
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montażu drzwi i kontroli dostępu do pomieszczenia archiwum bezrobotnych zostanie 

zrealizowana w ramach zaoszczędzonych środków roku bieżącym. Łącznie plan wydatków 

Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi zwiększa się o kwotę 74 402,40 zł. W rozdziale 60014 

„Drogi publiczne powiatowe" dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków 

o kwotę 218 500,00 zł , w tym o kwotę 200 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup m.in.: 

mieszanki piaskowo-solnej do zimowego utrzymania dróg powiatowych, plandeki 

stanowiącej zabezpieczenie mieszanki piaskowo-solnej przed opadami śniegu i deszczu, 

paliwo, kruszywo do bieżącego remontu cząstkowego dróg, części zamiennych do pojazdów 

a także o kwotę 18 500,00 zł celem zakupu zbiornika na olej napędowy i urządzenia 

wielofunkcyjnego. Łącznie plan wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi zwiększa 

się o kwotę 218 500,00 zł. Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 

87 741,98 zł. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 280 838,16 zł i po zmianach wynosi 

28 010 973,58 zł. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 87 741,98 zł i po zmianach wynosi 

29 413 078,62 zł. Deficyt budżetu powiatu wynosi 1 402 105,04 zł. Przychody nie ulegają 

zmianie i wynoszą 1 402 105,04 zł. Rozchody 0,00 zł. 

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

Członek Komisji Pan Mariusz Kowalczuk zapytał, jaki jest koszt sprzętu nagłośniającego? 

Starosta Pan Andrzej Ciołek odpowiedział, iż jest to wydatek projektowy w ramach projektu 

pn. ,,Razem pod Parasolem Prawa". 

Sekretarz Powiatu Pani Anna Makowska powiedziała, iż to nie jest projektowy zakup. 

W chwili obecnej jest to odzew na apel Radnych aby nagrywać. My musimy mieć 

odpowiedni sprzęt. Wymóg ustawowy w związku ze zbliżającymi się zmianami i projektem 

zmian niektórych ustaw min. Ustawy o samorządzie powiatowym przewiduje konieczność 

nagrywania audiowizualnego oprócz tego nagrywania, monitoringu głosu i głosowania 

imiennego w perspektywie realizacji zadań na rok przyszły. Ja i tak się ograniczam do sprzętu 

nagłaśniającego tylko i wyłącznie, ponieważ liczę, że tak jak jest zapis w ustawie jeśli chodzi 

o komisarzy wyborczych, oni będą mieli jakby obowiązek przekazać dla gmin na podstawie 

porozumień sprzęt, który będzie działał przy wyborach. 

Przewodniczący zapytał, jak będzie rozwiązywane imienne głosowanie. 
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Sekretarz Powiatu Pani Anna Makowska odpowiedziała, iż najprawdopodobniej będą to 

piloty „ za, wstrzymał się, przeciw" oprócz tego jeszcze na BIP będziemy musieli to 

umieszczać. Będą również nowe Komisje do rozpatrywania skarg i wniosków wyłonione z 

rady. 

Członek Komisji Pani Małgorzata Kuliś powiedziała, iż chciałaby dowiedzieć się więcej na 

temat odszkodowania. 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz powiedziała, iż jest to kontynuacja projektu w 

ramach „trasy rowerowe w Polsce wschodniej" i takie odszkodowania były wypłacane 

osobom, które udostępniały teren pod ścieżki rowerowe. 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Komisja przyjęła 11 głosami za, przy 4 osobach nieobecnych projekt uchwały Rady 

Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2017. 

Ad.7a 

Przewodniczący Komisji Pan Jaromir Krajewski poprosił Skarbnik Powiatu Panią Bożenę 

Radzewicz o przedstawienie informacji w sprawie budżetu powiatu na rok 2018 oraz 

Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018- 2033. 

Członek Komisji Pan Mariusz Kowalczuk powiedział, iż chciałby, aby Pan Starosta 

wypowiedział się na temat budżetu. Wpłynęły wnioski od mieszkańców, które nie zostały 

uwzględnione, więc chcielibyśmy dowiedzieć się trochę więcej na ten temat. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek powiedział, iż wszystkie wątpliwości i niejasności wyjaśni Pani 

Skarbnik. 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinfo1mowała, iż wysokość dochodów powiatu 

gołdapskiego planowana na rok 2018 wynosi 42 652 840,00 zł z tego dochody bieżące 
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to 28 006 618,02 zł, natomiast dochody majątkowe 14 646 212,28 zł. Na dochody bieżące 

wchodzą dochody własne, subwencje, dotacje na podstawie porozumienia stron. Jeśli chodzi 

o dochody majątkowe, jakie zostały wypracowane dotyczą one dochodów z wpływów 

ze sprzedaży składników majątkowych prognozowanych w kwocie 1 O OOO, 00 zł jak również 

ze sprzedaży niemchomości nabytej na rzecz powiatu gołdapskiego, chodzi o byłą Komendę 

Policji w Gołdapi, prognozuje się kwotę 550 000,00 zł. Jeśli chodzi o dochody majątkowe, 

planuje się pozyskanie dotacji celowej z gminy Gołdap na przebudowę drogi 

na ul. Nadbrzeżnej w Gołdapi, jak również planuje się pozyskanie dotacji celowej z gminy 

Gołdap na inwestycję przebudowa ul. Cicha, Mała, Zielona w miejscowości Gołdap. Planuje 

się również dotację z Gminy Dubeninki na wykonanie dokumentacji projektowej inwestycji 

pn. przebudowa mostu w miejscowości Stańczyki w ciągu drogi powiatowej w kwocie 

15 000,00 zł oraz pozyskanie dotacji z gminy Dubeninki na aktualizację dokumentacji 

projektowej pn. przebudowa drogi powiatowej na odcinku miejscowości Błąkały- Stańczyki 

- Maciejowięta w kwocie 22 000,00 zł. W projekcie budżetu zawarta jest dotacja na realizację 

tychże inwestycji jak również dotacje z tytułu dotacji rozwojowych pn." Szkoła naszych 

oczekiwań", ,,Własna Finna EGO", ,,projekt zintegrowanej informacji geodezyjno 

-kartograficznej Powiatu Gołdapskiego", ,, Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia 

i oświaty powiatu gołdapskiego" jak również projekt „ Świat bez tajemnic". Jeśli chodzi 

o wydatki, wspomnę, że problem kolejnego roku wystąpił w bieżącym. Na 2018 r. niestety 

Zarząd nie mógł przy pierwotnym planie projektu zrównoważyć dochodów i wydatków 

bieżących, na samą oświatę brakowało ponad 1 800 000,00 zł. Niestety Zarząd musiał 

wskazać jednostkom organizacyjnym zmniejszenie planów finansowych do takich kwot, 

aby nastąpiło zrównoważenie. W związku z powyższym jednostki organizacyjne muszą 

realizować zadania w ramach wydatków zaplanowanych, jeśli chodzi o wydatki majątkowe 

należy wspomnieć o wnioskach, które nie zostały zaakceptowane przez Zarząd ze względu 

na brak możliwości finansowych i takie wnioski, jakie zostały złożone dotyczyły: 

„ przebudowy poprzez powierzchniowe utrwalenie i poprawę odwodnienia drogi 

Wojewódzkiej Rożyńsk Wielki" szacunkowy koszt 2 OOO 000,00 zł, ,,budowa chodnika 

w miejscowości Skocze w ciągu drogi powiatowej Nr 1815N"- szacunkowy koszt 33 000,00 

zł, ,,wykonanie naldadki bitumicznej na drodze powiatowej Gołdap- Skocze- Rogale- Żabin 

- Rapa- Sąkieły- Małe Budry- Radziszewo na odcinku Widgiry- Żabin' - szacunkowy koszt 

2 600 000,00 zł., ,,aktualizacja dokumentacji projektowej przebudowa drogi powiatowej na 

odcinku Skocze- Rogale"- szacunkowy koszt 240 000,00 zł, ,,wykonanie dokumentacji 

projektowej przebudowa drogi powiatowej Gołdap- Skocze- Rogale- Żabin- Rapa- Sąkieły 
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- Małe Budry- Radziszew"- szacunkowy koszt 640 000,00 z, ,,wykonanie dokumentacji 

projektowej przebudowa drogi powiatowej Granica Państwa Rapa- Banie Mazurskie 

- Grodzisko- Jakonówka- Kruklanki- Sołdany na odcinku Banie Mazurskie- Grodzisko" 

- szacunkowy koszt 440 000,00 zł, ,,wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. 

przebudowa drogi powiatowej Banie Mazurskie- Rogale" - szacunkowy koszt 200 000,00 zł. 

Zarząd odstąpił również od realizacji zadnia pn. remont Sali gimnastycznej w Liceum 

Ogólnokształcącym, polegającym na wymianie parkietu- szacunkowy koszt 150 000,00 zł, 

utworzenia miejsc parkingowych na potrzeby Zespołu Placówek Edukacyjno- Opiekuńczych 

- szacunkowy koszt 150 000,00 zł, zakupu bramy wjazdowej na teren Zarządu Dróg 

Powiatowych- szacunkowy koszt 8 000,00 zł, zakupu rębaka do gałęzi- szacunkowy Szkot 

45 000,00 zł, zakupu zbiornika na olej napędowy- szacunkowy koszt 10 000,00 zł, zakup 

urządzenia wielofunkcyjnego- szacunkowy koszt 6 000,00 zł, zakupu sprzętu 

komputerowego- szacunkowy koszt 25 000,00 zł. W przypadku pojawienia się możliwości 

finansowych w trakcie realizacji budżetu, inwestycje z których zrezygnowano mogą być 

ponownie rozpatrywane. W projekcie budżetu w uchwale zakłada się deficyt budżetu powiatu 

w wysokości 3 362 000,00 zł, na etapie projektowania sfinansowanie tego deficytu ma być 

emisją obligacji. 

Przewodniczący Komisji Pan Jaromir Krajewski powiedział, iż każdy miał świadomość, 

że budżet jest niepewny, ponieważ nie wiadome jest co będzie z termomodernizacją szpitala, 

więc należy przyjąć jakieś założenie, ale co z tego wyniknie niewiadoma. 

Członek Komisji Pani Małgorzata Kuliś powiedziała, iż budżet jest jaki jest. Zwróciła się z 

pytaniem do Zarządu, dlaczego na tak wiele pozycji inwestycje, które mamy w budżecie nie 

znalazła się żadna inwestycja z terenu Bań Mazurskich. Być może należałoby jeszcze to 

rozważyć i przemyśleć jeszcze raz, skoro wnioski od lat są składane, może byłoby można 

rozpocząć projektowanie dokumentacji technicznej i powoli w jakiś sposób z roku na rok 

doprowadzać tę drogę do stanu używalności. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek powiedział, iż jeśli chodzi o kwestie drogowe, to zostały 

uwzględnione te działania, do których mieliśmy czytelność, jeśli chodzi o partycypację 

kosztów. Natomiast z Gminą Banie Mazurskie jest trochę inaczej. Byłem obecny na ostatniej 

Sesji Gminy Banie Mazurskie, wskazując Radnym z Gminy Banie Mazurskie, że temat jest 

nadal otwarty i czekamy jako Zarząd, jako Rada Powiatu, że czekamy na konkretną 
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propozycję od Bań Mazurskich, czy to będzie 50 % wkładu własnego, czy 50 % wkładu 

do dokumentacji. Każda oferta jest to rozważenia przez Zarząd i przedstawienia Państwu. 

Do tej pory takiego wystąpienia się nie doczekałem, zachęcałem również Wójta Bań 

Mazurskich żeby uczestniczył w Zespołach Drogowych. Wierzę, że ta oferta 

w skonkretyzowanej kwocie się pojawi, jeśli się to nie wydarzy to nie mogę przedstawić 

konkretnej oferty na temat realizacji na terenie Gminy Banie Mazurskie. 

Członek Komisji Pani Małgorzata Kuliś powiedziała, iż rzeczywiście było tyle wystąpień, 

dlatego, że nie było reakcji ze strony Pana Starosty. Jest to droga powiatowa i myślę, 

że pierwszy ruch powm1en zrobić Pan Starosta w kwestii finansowania, 

czy współfinansowania do tej drogi. Może to nie jest tak, ale wydaje się, że to jest ten 

kierunek. Należałoby to uczynić, bo Gmina z tego co się orientuje nie odwróci się, nie powie 

nie. Trzeba tylko po prostu zaproponować. 

Wyszła Wicestarosta Grażyna Senda 14.25 

Starosta Pan Andrzej Ciołek zasygnalizował, iż pojechał na Sesję Rady Gminy Dubeninki, 

aby przedłożyć konkretną ofertę, o ile dostanie konkretną ofertę procentową, czy finansową 

to wtedy będzie można rozmawiać o konkretnej inwestycji. Do tej pory stosowaliśmy wariant, 

że 50% wkładu własnego było pokrywane przez poszczególne Gminy, trochę korzystniejszy 

mamy w Gołdapi, ale każdy Wójt czy Brumistrz jest odpowiedzialny za realizację budżetu 

i to on proponuje i przekonuje Radnych na ile go stać. Jeśli będzie podtrzymana oferta 

i wskazana droga na której zależy Wójtowi będziemy o tym rozmawiać. 

Przyszła Wicestarosta Pani Grażyna Senda 14.27 

Członek Komisji Pan Mariusz Kowalczuk powiedział, iż Pan Starosta jest niekonsekwentny, 

skoro mówi, że do wkładu własnego te drogi wspierał. Chciałbym przypomnieć, że Sołectwo 

Skocze 10 000,00 zł dało na kostkę, na chodnik. Ten kawałek nie został zrealizowany przez 

kolejny rok. Zapytał, czy kwota 25 000,00 zł na komputery tyczy się tylko starostwa, 

czy wszystkich jednostek. 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz odpowiedziała, iż ta kwota tyczy się wszystkich 

jednostek organizacyjnych, aczkolwiek odstąpiono od realizacji zakupu komputerów. 
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Przewodniczący Komisji Pan Jaromir Krajewski zapytał o ile procent mniej więcej zmniejszył 

się budżet w jednostkach organizacyjnych. 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz powiedziała, iż zgodnie z planem wydatków 

Zarząd dostał materiał w postaci wydatków jakie były w roku poprzednim i w roku bieżącym 

i jakie są propozycje. Natomiast jeśli chodzi o wydatki miały być proporcjonalne 

do wydatków ponoszonych w roku 2017. Zarząd Dróg mam planach finansowych 

o 100 000,00 zł niż w prognozowanym roku bieżącym. We wszystkich jednostkach wydatki 

zostały zmniejszone, ale w tym sensie, że jednostka składa wniosek i ma prawo kreować 

wydatki i swoje potrzeby, które wcale nie odnoszą się do prognozowanych wydatków w roku 

2017. Na pewno te potrzeby są uzasadnione, ale niestety zrównoważenie dochodów nad 

wydatkami bieżącymi ma zawsze priorytet i nie możemy zaspokoić wszystkich potrzeb. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek powiedział, iż nie zamyka formuły chodnika. W związku z tym, 

że do tej pory dogadywaliśmy się z Sołectwami, że im lepsza oferta tym łatwiej było 

przekonać Zarząd i Radnych. Jest wola przynajmniej Burmistrz Gołdapi, aby znaleźć 

kompromis, ponieważ ludziom na wsiach te chodniki się należą i tylko do nas będzie należeć 

jakie wyjście z tego znajdziemy. JA widzę takie wyjście, że skoro fundusz sołecki jest ", 

zobligowany takimi a nie innymi przepisami można się porozumieć na poziomie Sołtys, 

Burmistrz, Zarząd, że dane sołectwo rezygnuje z funduszu sołeckiego zwartościowanego 

na taką kwotę a gmina Gołdap przekazuje powiatowi taką samą kwotę i powiat gołdapski 

realizuje taki chodnik. 

Członek Komisji Pan Mariusz Kowalczuk zapytał, czy przyszłoroczny budżet starostwa 

powiatowego również się zmniejszył. 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz odpowiedziała, iż trudno to określić, w zależności 

od paragrafów, rozdziałów i otrzymanych dotacji bądź zgodnie z decyzją Ministra Finansów 

proporcjonalnie się tego nie ustali. Natomiast otrzymaliście Państwo porównywalność 

wydatków, więc te wydatki staraliśmy się na tym samym poziomie zachować. W każdej 

jednostce nastąpił jakiś wzrost. Nie tylko w planie finansowym starostwa, talcie wzrosty 

następowały w każdej z jednostek, natomiast do talcich możliwości, jakie są możliwe do 
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zrealizowania Plan finansowy starostwa to nie tylko Starostwo Powiatowe to jest również 

geodezja, komunikacja, Rada Powiatu. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek powiedział, iż 2018 rok jest najtrndniejszy z punktu widzenia 

powiatu gołdapskiego, ta subwencja jest kolejno pomniejszona, bo tak jak mówiłem tylko 

przez jedną kadencję w Liceum ogólnokształcącym 120 uczniów ubyło, jak przemnożymy 

przez standard 5 300,00 zł to widzimy ile pieniędzy jest mniej. Obawiam się tego roku 

w wymiarze oświaty, miło mnie zaskoczyła informacja, bo jeśli wszystko nam się powiedzie 

to budżet przekroczy 42 OOO 000,00 zł. Z punktu widzenia finansowego, jako Zarząd 

będziemy musieli powołać finansistę, który dokona audytu tego budżetu. 

Członek Komisji Pani Małgorzata Kuliś poprosiła o przypomnienie odnośnie wniosku na 

zdrowie, jaka to jest kwota i jak będzie finansowana. 

Skarbnik Powiatu Pani odpowiedziała, iż na wkład własny została zabezpieczona kwota 

w budżecie bieżącego roku. Na samym początku zabezpieczaliśmy kwotę 1 230 000,00 zł 

w postaci nabycia udziałów, lecz nie były to tylko środki dedykowane na ten projekt. 

Natomiast te środki zostały tylko w niewielkiej części wykorzystane i zostaną one na rok 

następny, ale w budżecie roku następnego zabezpieczamy nabycie udziałów w kwocie 

625 000,00 zł a na wkład własny projektu e-zdrowie kwotę 177 000,00 zł. 

Przewodniczący Komisji Pan Jaromir Krajewski powiedział, iż pozytywnie rekomenduje 

zarówno budżet jak i Wieloletnią Prognozę Finansową. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała 9 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym, 

1 głosie sprzeciw i 4osobach nieobecnych budżet powiatu na rok 2018. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała 9 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym, 

1 głosie sprzeciw i 4osobach nieobecnych Wieloletnią Prognozę Finansową 

na lata 2018-2033. 

Ad.8 

Starosta Pan Andrzej Ciołek poinformował, iż w Radni w Gminie Gołdap wykazali, 

że za dużo inwestują w powiat, chodzi tutaj o pomoc Gminy Gołdap dla Powiatu 
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Gołdapskiego w sprawie zakupu samochodu do Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi. 

Przypomnę, że z inicjatywą wyszła Gmina Gołdap w zakresie realizacji swojej inwestycji 

Rostek- Kośmidry. Na tej inwestycji był kawałek krzyżówki drogi powiatowej i gmina 

Gołdap, Burmistrz zwrócił się z prośbą, czy będzie możliwość abyśmy również zrobili 

to zadanie, aby nie zblokować im środków zewnętrznych. Z przekonaniem Państwa nie było 

wielkiej trndności , bo powiedziałem, że za tę przebudowę zapłaci Gmina Gołdap. Według 

tego scenariusza podpisaliśmy porozumienie, dzięki czemu tak to się zrealizowało. Dzisiaj 

bądź wczoraj podpisałem dokumenty rozliczeniowe. żeby znaleźć uzasadnienie na przyjęcie 

tych pieniędzy od Gminy co do tego umawialiśmy się, że będzie to 32 000,00 zł, 

ale rzeczywiste koszty wyniosły 24 000,00 zł z nakładem i to były koszty na przebudowę 

tej krzyżówki, więc wymyśleliśmy zadanie inwestycyjne pn. dofinansowanie zakupu 

samochodu w Zarządzie Dróg Powiatowych, Rzeczywiście było pokrycie kosztów tylko na 

tej krzyżówce, ale mieliśmy dorobić do tego zadanie inwestycyjne i jak Radni Gminni 

przeczytali, że mają nam kupić samochód do Zarządu Dróg Powiatowych to zaczęły 

się kontrowersje. Jeśli chodzi o kwestię wspólnego zimowego utrzymania miasta, otóż 

na Zarządzie Drogowym ten temat stanął. Blokadą do takiego spojrzenia na to racjonalne 

zadanie jest tylko to, że Gmina podjęła 3-letnie wyzwanie i oni są związani umowami, więc 

w tym roku nie będziemy mogli podzielić się na sektory. Poirytowało mnie ostatnio 

zachowanie Przewodniczącego Komisji uzdrowiska w stosunku do Starosty Gołdapskiego, 

który porównał mnie do strnsia, których chowa głowę w piasek. N a wszystkich posiedzeniach 

nie mogę uczestniczyć. Na tym posiedzeniu nie byłem, Komisja chciała się zorientować jakie 

będą losy szpitala, ponieważ dostali pierwotną informację, że projekt na szpital nie przeszedł, 

natomiast to nie było powodem. Na ostatniej Komisji byłem obecny, wyjaśniłem na czym 

polega problem, jakie są dalsze losy, o skutecznym złożeniu naszego protestu i czekaniu 

do połowy grndnia. Najlepsza wiadomość jaką dostałem to ta, że protest został uwzględniony, 

dostaliśmy 4 punkty. Informacja jest sprzed chwili. Grnpa projektowa przyjeżdża do nas 

z Grnzji, planuję wspólne spotkanie z delegacją. 

Członek Komisji Pan Mariusz Kowalczuk powiedział, iż bardzo się cieszy, miał taką 

nadzieję, że wniosek przejdzie. Zaskoczeniem było to, że dostaliśmy informację na portalu 

Gołdap.Info. Zapytał, czy szpital jest przygotowany na tę zimę, jeśli chodzi o okna? 

Być może na ten czas, kiedy nie ma jeszcze mrozu należało by przygotować coś by było 

lepiej niż w roku poprzednim. 
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Starosta Pan Andrzej Ciołek powiedział, iż dyskomfort może wystąpić również tej zimy, 

ponieważ nie ruszymy żadnego okna, bo to jest zmiana pewnych wskaźników. 

Proszę o cierpliwość, natomiast jeśli chodzi o kwestię informacji, żeby nie dowiadywać 

ię z portalu Gołdap.Info, zachęcam do telefonu do mnie. 

Członek Komisji Pani Małgorzata Kulis stwierdziła, iż jej zdaniem Prezes powm1en 

wprowadzić bezwzględny zakaz palenia papierosów. Pacjenci mówią, że jest zimno, 

bo otwierają okna, ponieważ palą papierosy. Poza tym czuć zapach papierosów. Prezes 

powinien bardziej rygorystycznie do tego podejść. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek powiedział, iż rzeczywiście problem jest w tym, że ludzie palą 

papierosy i później wietrzą. 

Wyszedł Rafał Górski 14.46 

Przyszedł Rafał Górski 14.48 

Członek Komisji Pan Wacław Grenda powiedział, iż kilka miesięcy temu Pan Krajewski 

poruszył sprawę kodeksu etycznego, który umieścił na naszym blogu u wszystkich Radnych. 

Proponuję tym co tego nie czytali, aby to przeczytać i żebyśmy na Sesji bądź po Sesji na ten 

temat porozmawiali we własnym gronie, bez widowni, abyśmy wreszcie zaczęli się do siebie 

przybliżać. Jest w tej chwili niesmaczna sytuacja, że jeden na drugiego najeżdża, jeden 

drugiemu robi przykrość a w tym kodeksie tego nie ma. Prosiłbym abyście wszyscy 

zaglądnęli do tego kodeksu abyśmy podyskutowali nad tymi punktami, abyśmy się pogodzili. 

Byłoby pięknie abyśmy sobie szczerze podali ręce i spojrzeli prosto w oczy, bo jesteśmy 

kolegami, ludźmi w miarę wykształconymi i świadczy to o naszym wspólnym celu. Jesteśmy 

tu po to, aby działać na wspólnym rynku, całym powiecie i aby opinia o naszej Radzie 

w całym powiecie się zmieniła. 

Sekretarz Powiatu Pani Anna Makowska stwierdziła, iż jako Naczelnik Wydziału nie mogła 

poruszyć tego tematu. Jako Sekretarz w imieniu kierowników jednostek, naczelników 

przyznam, że współpraca jest bardzo trudna. Czasami nie wiemy czego mamy się spodziewać. 

Na Sesję przychodzą kierownicy jednostek zaproszeni przez Przewodniczącego, który 

reprezentuje Radę Powiatu. Była taka sugestia, że przyzwoitość w tym pomieszczeniu kończy 

się za drzwiami. 
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Członek Komisji Pan Wacław Grenda twierdził, iż pewme Radni zdziwili się tego 

co powiedział, ponieważ całym motorem tego jest on sam. Być może niektóre sprawy zostały 

zbyt ostro poruszone, ale staram się nie kłamać, staram się wyłożyć prawdę a że ta prawda 

niektórym ludziom nie pasuje, bo jest przykra, ale do tej prawdy należy się przyznać. 

Członek Komisji Pan Mariusz Kowalczuk podziękował Panu Wacławowi Grendzie 

za wypowiedź. Powiedział, aby Pan Starosta nie łączył grupy ludzi jak to robi, 

bo Pan Wacław sam stwierdził, że jest tego motorem. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek powiedział, iż faktycznie w przypływie emocji mówił 

„wy" dzisiaj się okazało, że to kolega Wacław Grenda. W związku z tym co zostało 

powiedziane, odniosę się do tego tale zapraszam 17 grudnia br. na Jarmark 

Bożonarodzeniowy, będzie dobrym momentem do pojednania. 

Ad.9 

Wolnych wniosków nie zgłoszono. 

Ad.10 

Wniosków Komisji nie wypracowano. 

Ad.11 

Przewodniczący zamknął XL VIII ( 48) posiedzenie Komisji Stałych Rady Powiatu. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokół składa się z 27 stron kolejno ponumerowanych. 

Protokołowała: Monika Bruszewska, 28.11.2017 
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