
Ad.1 

Protokół z LV (55) posiedzenia 

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

Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Spolecwej. 

w dniu 15 marca 2018 r. 

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

Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej Pan Jaromir K.rajewski 

otworzył LV (55) 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.2 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Rafał Górski przedstawił projekt uchwały Rady 

Powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Gołdapskiego oraz Dyrektora 

Powiatowego Urzędu Pracy /projekt uchwały w załączeniu - zał. nr 2 do protokołu/. 

Referująca poinformowała, że w dniu 15 lutego 2018 roku do Starostwa Powiatowego 

w Gołdapi wpłynęła skarga Pana Andrzeja Tobolskiego, pierwotnie złożona do Wojewody 

Warmif1sko- Mazurskiego, który przekazał ją do rozpoznania Radzie Powiatu w Gołdapi, 

jako organowi właściwemu w zakresie oceny działań i sposobu postępowania Starosty 

Gołdapskiego oraz Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi. Komisja Rewizyjna 

zapoznała się ze skargą oraz wyjaśnieniami Starosty Gołdapskiego Pana Andrzeja Ciołka 

i Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi Pana Wojciecha Hołdyńskiego. 

Komisja Rewizyjna wnikliwie przeanalizowała wszystkie dokumenty z przeprowadzonego 

naboru na stanowisko urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gołdapi 

z dnia 23.06.2015 r. Komisja Rewizyjna wysłuchała również wyjaśnief1 złożonych 

przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi natomiast odnosząc się do zarzutów 

w zakresie przebiegu szkolenia w miejscowości Jeziorowskie w dniach 23- 24.06.2012 roku 

Pan Wojciech Hołdy11ski oświadczył, że wszyscy pracownicy wywiązali się rzetelnie 

ze swoich obowiązków podczas szkolenia. Dyrektor poinformował również, iż powyższe 

szkolenie było finansowane ze środków Funduszu Pracy w ramach fakultatywnych zadań. 



Natomiast w związku ze skargą na Starostę Gołdapskiego i stawianymi w niej zarzutami, 

Starosta traktuje swoich pracowników przedmiotowo, Starosta wykorzystuje w sposób 

haniebny podległe mu kobiety, W Starostwie jest fatalna atmosfera. Komisja Rewizyjna 

przeprowadziła anommową ankietę wśród pracowników Starostwa Powiatowego. 

Ankieta zawierała zarzuty zawarte w przedmiotowej skardze W starostwie zatrudnionych jest 

45 pracowników, w tym w ankiecie wzięło udział 36 pracowników obecnych w pracy w dniu 

5 marca br. Komisja Rewizyjna dokonała analizy przeprowadzonej ankiety, z której wynika, 

że pracownicy dobrze oceniają pracodawcę oraz pozytywnie oceniają atmosferę panującą 

w miejscu pracy Po przeprowadzeniu wielu czynności oraz dokonaniu dogłębnej analizy 

w zakresie przedmiotowej skargi Komisja Rewizyjna uznała skargę w całości za bezzasadną. 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały. 

Członek Komisji Pan Piotr Miszkiel poinformowała, że zgodnie z paragrafem 15 Statutu 

Powiatu Gołdapskiego uważa, że Radni powinni dostać materiały wcześniej . 

Więcej pytaf1 nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Komisja przyjęła 8 glosami za, 2 glosami wstrzymującymi oraz przy 5 osobach 

nieobecnych projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę 

Gołdapskiego oraz Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy. 

Ad.3 

Przewodniczący zamknął LV(55) posiedzenie Komisji Stałych Rady Powiatu. 

Na tym protokół zakończono. 
Protokół składa się z 2 stron kolejno ponumerowanych 

Protokołowała: Monika Bruszewska 15.03.2018 r. (W 
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