
Protokół z L VI (56) posiedzenia 

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

Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Spolecmej 

w dniu 27 marca 2018 roku 

godz. 1300_ 13s1 

Ad.1 

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

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

quomm (9 radnych obecnych) pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji 

/lista obecności w załączeni- zal. nr 1 do protokołu/. 

Ad.2 

Przewodniczący Komisji Pan Jaromir Krajewski otworzył LVI (56) posiedzenia 

z proponowanym porządkiem obrad /porządek obrad w załączeniu- zal. nr 2 do protokołu/. Zapytał, 

czy Członkowie Komisji mają uzupełnienia bądź sprostowania do przedstawionego porządku 

obrad. 

Uwag nie zgłoszono. 

Ad.3 

Przewodniczący poinformował, iż protokoły z LIII (53), LIV (54), LV (55) 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 6 osobach nieobecnych protokół z LIU (53) 

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

Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej. Protokół z LIV (54) 

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



Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej został przyjęty 8 głosami za, 

przy 1 osobie wstrzymująca i 6 nieobecnych osobach. Protokół z L V (55) posiedzenia 

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

Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej został przyjęty 8 głosami za, 

przy 1 osobie wstrzymująca i 6 osobach nieobecnych. 

Ad.4 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Leszek Kowalewski przedstawił 

sprawozdanie z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi w 2017 roku w porównaniu 

Z rokiem 2016 /sprawozdanie w formie prezentacji multimedialnej w załączeniu- zal. nr 3 do protokołu/ 

Referujący dodał również, że definicja drogi powiatowej zgodnie z art.6a ust 1 ustawy 

z 21 marca l 985r o drogach publicznych określa drogi powiatowe jako stanowiące połączenie 

miast będących siedzibami powiatów i gmin między sobą. Drogami powiatowymi ustanowiono 

dotychczasowe drogi wojewódzkie i krajowe, nie zaliczone do dróg krajowych i wojewódzkich. 

Zarządcą dróg powiatowych jest Zarząd Powiatu. Zarząd Powiatu może wykonywać obowiązki 

zarządcy przy pomocy jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi, utworzonej przez 

Radę Powiatu. Obowiązkami zarządcy dróg są główne kierunki zadań nałożonych ustawą: 

planowanie budowy dróg, budowa i przebudowa dróg, remonty dróg, utrzymanie i ochrona 

dróg. Nasz Zarząd Dróg powstał 1 lutego w 2002 roku, a w marcu tego samego roku Powiat 

Gołdapski przejął z rąk Powiatu Olecko - Gołdapskiego i Giżyckiego drogi powiatowe 

o długości 280 km czyli Gmina Banie Mazurskie 104 km, Gmina Dubeninki 59 km, Gmina 

Gołdap 89 km oraz ulice w mieście 28km . Procentowy udział poszczególnych gmin 

w całości dróg na terenie powiatu Gmina Banie Mazurski 37%, Gmina Dubeninki 

21 %, Gmina Gołdap 32% i ulice w mieście 10%. Drogi w Powiecie Gołdapskim maja różne 

nawierzchnie np.: betonowa, bitumiczna, kostka brukowa, gruntowa naturalna, gruntowa 

wzmocniona kruszywem i tłuczniowa. Stan dróg w Powiecie Gołdapskim jak każdy widzi 

jest w większości w złym stanie. Duże znaczenie ma coraz większe natężenie samochodów, 

których z roku na rok jest coraz więcej. A co wiąże się z tym nawierzchnie dróg ulegają 

degradacji i brakuje miejsc parkingowych. Bardzo często musimy nasze drogi reanimować 

ale bardzo często brakuje nam na to środków. Więc robimy tyle ile pozwalają 

nam na to przekazane środki. Nasza siedziba ZDP mieści się na ulicy Gumbińskiej w Gołdapi 

w stan mienia wchodzą: trzy samochody dostawcze ,kilka ciężarówek, ciągniki, koparka, 

równiarka, pługi, piaskarka i skrapiarka do emulsji oraz narzędzia do naprawy maszyn, które 

znajdują się w naszym tak zwanym warsztacie. Struktura organizacyjna w famie w latach 2016 

2 



2107 to 15 osób na różnych stanowiskach: dyrektor, kierownik działu dróg i mostów, główny 

księgowy, stanowisko uzgodnień do zarządzania ruchem i ochrony pasów drogowych, 

stanowisko eksploatacji dróg oraz gospodarki zieleni do, stanowisko administracyjno 

- kadrowe. Bardzo często korzystamy z pomocy Urzędu Pracy, którzy pomagają nam trochę 

i wysyłają do nas ludzi do pracy np. jedna osoba na staż i prace interwencyjne, a większość 

to osoby kierowane do nas na odbycie pracy publicznej lub odbycie kary zasądzonej przez Sąd. 

Wydatki ogółem do 2016 r. wzrosły o 30 % a wiąże się to z degradacją dróg i trzeba było 

zaopatrzyć się w większość ilość materiału do remontów i zlecenie usług dla firm prywatnych 

zajmujących się remonterem. Od kilku lat naprawiamy drogi gruntowe, które uzupełniamy 

kruszywem bo wyrównanie nie daje rezultatu. W okresie zimowym więcej korzystamy 

z własnego sprzętu. Co roku kosimy trawy na poboczach, czyścimy studnie, malujemy pasy 

drogowe, sadzimy drzewa. Dużą cześć pochłaniają wydatki na sprzęt, który posiadamy 

np. olej napędowy, części i naprawa w innym warsztacie. Dochody globalnie patrząc 

są na takim samym poziomie w roku 2016-2017 wynosiły 97%. N aj większy koszt to opłaty 

roczne np. z tytułu gospodarowania pasem drogowym, refundacja wynagrodzeń. Dochód 

przynoszą nam np. postoje na przystankach jest to kwota już ponad 3 000,00 zł Gest to zmienne, 

gdyż przewoźnicy zmieniają kursy). I inwestycje ,które wykonaliśmy w roku 2016 został 

odnowiony most we wsi Marlinowo i bariery we wsi Skocze. Potem już w roku 2017 zostało 

przebudowane skrzyżowanie ulic z miejscowości Rostek, Kośmidry z drogą gminną, 

odnowione znaki poziome takie jak pasy na przejściach dla pieszych oraz chodnik na ulicy 

Leśnej i Sportowej w Gołdapi. W 201 7 roku została zakupiona ciężarówka z pługiem 

299 751,00 zł, piaskarka 99 999,00 zł, zbiornik na olej napędowy 9 963,00 zł oraz urządzenie 

wielofunkcyjne do biura 8 499,00 zł. 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionego sprawozdania. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Komisja przyjęła 9 glosami za, przy 6 osobach nieobecnych sprawozdanie z działalności 

Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi w 2017 roku w porównaniu z rokiem 2016. 
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Ad.5 

Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej Pan Jerzy Sobisz przedstawił sprawozdanie 

z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gołdapi za rok 2017 /sprawozdanie w załączeniu 

załącznik - zal. nr 4 do protokołu! 

Referujący poinformował, że w 2017 r. terapię zaJęc10wą i rehabilitację uczestników 

realizowano w oparciu o „Plan działalności WTZ w Gołdapi oraz formy jego realizacji'' 

na bazie 1 O pracowni i dwóch gabinetów oraz zajęć grupowych, zespołowych i zbiorowych. 

WTZ. Zwrócił również uwagę na zajęcia, które odbywają się poza Warsztatem czyli „Zajęcia 

zbiorowe i zespołowe'', a dobrym przykładem jest udział w projekcie „ Łan1iemy stereotypy'' 

współfinansowanym przez środki programu operacyjnego Fundusz Inicjatyw Społecznych 

realizowanego przez Caritas Diecezji Ełckiej , w którym my z tego tytułu nie ponieśliśmy 

żadnych kosztów. Program ten obejmował zajęcia: komputerowe, sportowo - ruchowe, 

językowe, fotograficzne, pierwsza pomoc. Na koniec tego programu uczestnicy skorzystali 

z wycieczki do Warszawy. Uczestnicy korzystali również z licznych wycieczek, wypadów 

i występów artystycznych poza siedzibą warsztatów. WTZ w 2017 r. prowadziły zajęcia 

dla 50 uczestników, z czego 26 osób miało orzeczony stopie11 niepełnosprawności, a 24 osoby 

umiarkowany. Przedstawił również zestawienie poziomu frekwencji uczestników Warsztatu 

Terapii Zajęciowej w Gołdapi w poszczególnych miesiącach 2017r zaznaczył, że frekwencja 

utrzymuje się na takim samym poziomie 80.4% od kilku lat. W trakcie roku 2017 żaden 

z uczestników nie opuścił. Sprzedaż rękodzieł uczestników WTZ w 2017 roku wyniosła 

10 541,60zł. Dotacja udzielona przez Powiat została właściwie wydatkowana na działalność 

statutową. Dokonane zostały również oceny postępów w rehabilitacji zawodowej i ogólnej. 

Uczestnicy korzystali również z licznych wycieczek, wypadów i występów artystycznych poza 

siedzibą warsztatów. Po przeanalizowaniu sprawozdania z działalności w 2017 roku WTZ 

w Gołdapi zaproponował aby pozytywne ocenić działalność WTZ w 2017 roku. 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionego sprawozdania. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Komisja przyjęła 9 głosami za, przy 6 osobach nieobecnych sprawozdanie z działalności 

Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gołdapi za rok 2017. 
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Ad.6 

W zastępstwie Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego 

w Gołdapi sprawozdanie z wykonania planu :finansowego za 201 7 r. Przedstawiła Główna 

Księgowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Gołdapi 

Pani Teresa Makowska /sprmvozdanie w załączeniu załącznik zal. nr 5 do protokołu/ 

Refemjąca poinf01mowała, że całkowite koszty, które poniósł zakład to 106,32% w stosunku 

do planu, jeżeli chodzi o całkowite przychody to przekroczyły 100% wykona nieco do planu. 

Refemjąca dodała również, że SPZPO osiągnął stratę netto w kwocie 16 295,49 zł a było 

to związane z zarządzeniem Ministra Zdrowia, który wprowadził podwyżkę wynagrodzenia 

zasadniczego dla pracowników medycznych zatmdnionych w podmiotach medycznych. 

Dlatego nie chcąc robić sobie problemów wszystko zostało uregulowane na bieżąco ze środków 

własnych. Refemjąca poprosiła o przyjęcie sprawozdania z wykonania planu finansowego 

za 2017 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Gołdapi. 

Refemjąca dodała, że ma nadzieję, że Ministerstwo Zdrowia przekaże im środki finansowe 

na podwyżkę wynagrodzeń bo w tym roku będzie już to 20% podwyżki. Zaznaczyła, 

że bez pomocy finansowej ze strony Ministerstwa będzie ciężko. 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionego sprawozdania. 

Członek Komisji Pan Stefan Piech zapytał o nad wykonanie czy takie były i czy zostały 

zaksięgowane? 

Główna Księgowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego 

w Gołdapi Pani Teresa Makowska odpowiedziała, że w stosunku co do kosztów, 

które ponieśliśmy na wypracowanie tych nadwykonaii to NFZ płaci tylko ok. 30%. Faktury 

już zostały wypłacone z tym, że zostały zaksięgowane w miesiącu luty i częściowo 

już NFZ opłacił wszystkie te ponad limity. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek dodał, że bezpieczny poziom nad limitów to jest ok. 1 O % 

Więcej pytaii nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Komisja przyjęła 9 głosami za, przy 6 osobach nieobecnych sprawozdanie z wykonania 

5 



planu finansowego za 2017 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno 

-Opiekuńczego w Gołdapi 

Ad.7a 

Specjalista ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej Pani Karina Derek przedstawiła przyJęc1e 

projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej 

w Gołdapi /projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu - zal. nr 6 do protokołu/. 

Referująca poinformowała, że sprawozdanie z oceny działalności WTZ w Gołdapi wpłynęło 

w terminie i zawiera wymagane rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki 

Społecznej co do oceny WTZ. Specjalista ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej Pani Karina Derek 

poprosiła więc o przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu z oceny działalności Warsztatu 

Terapii Zajęciowej w Gołdapi. 

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

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Komisja przyjęła 9 głosami za, przy 6 osobach nieobecnych projekt uchwały Rady 

Powiatu z oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gołdapi. 

Ad.7b 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska 

przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań i wysokości środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania 

w 2018 roku /projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu - zal. nr 7 do protokołu/ 

Referująca poinformowała o wysokości środków PFRON przypadających w 2018 roku 

na zadania dotyczące rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Według 

algorytmu na realizację zadań określonych w ustawie Powiat Gołdapski otrzymał 

na 2018 rok środki w wysokości 1 135 619 zł, w tym: 93 742.00zł na zadania z zakresu 

zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej; 799 800,00na dofinansowanie WTZ; 41 000,00 zł 

na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych; 130 577.00 zł na dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne 

i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym; 40 000,00 zł na dofinansowanie 
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likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych; 8 000,00 zł dofinansowanie 

dla likwidacji barier w komunikowaniu się dla osób niepełnosprawnych; 6000,00 zł 

na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych; 

15 000,00 zł dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych; 

1 500.00 zł na dofinansowanie barier technicznych dla osób niepełnosprawnych. Środki 

otrzymane w 2018 roku są niższe w stosunku do 2017 roku o kwotę 27 883,00 zł. Referująca 

poprosiła o pozytywne przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu z określenia zadań 

i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na zadania w 2018 roku. 

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

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził glosowanie. 

Komisja przyjęła 9 głosami za, przy 6 osobach nieobecnych projekt uchwały Rady 

Powiatu z określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2018 :roku. 

Ad.7c 

Specjalista ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej Pani Karina Derek przedstawiła projekt uchwały 

Rady Powiatu w sprawie zlecenie realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu 

pieczy zastępczej pod nazwą: ,,Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo 

- wychowawczej "/projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu - zal. Nr 8 do protokołu! 

Referująca poinformowała, że zgodnie z umowa zawartą w dniu 28 czerwca 2013 r. pomiędzy 

Powiatem Gołdapskim a Caritas diecezji Ełckiej o realizacji zadania publicznego z zakresu 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą„ Prowadzenie całodobowej 

placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalistycznego łączącej zadania o charakterze 

interwencyjnym", z dniem 30 czerwca 2018 r. upływa termin realizacji zadania polegającego 

na prowadzeniu całodobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej. Wspieranie rodziny 

i systemu pieczy zastępczej o charakterze ponad gminnym należy do zadaf1 powiatu. Zgodnie 

z brzmieniem art. 93 ust. 2 i art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2009 r. o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.) placówkę opiekuńczo 

- wychowawczą prowadzi powiat lub podmiot, któremu powiat zleci realizację tego zadania, 
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tj.: 1) organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie wspierania rodziny, 

pieczy zastępczej lub pomocy społecznej 2)osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym 

działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do innych kościołów i związków 

wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe 

obejmują prowadzenie działalności w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 

lub pomocy społecznej. W konsekwencji podjęcia uchwały przez Rade Powiatu, Zarząd 

Powiatu ogłosi konkurs ofert na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu 

pieczy zastępczej, a po upływie te1minu składania ofert powołana komisja dokona ich oceny 

i przedstawi realizatora zadania. W związku z tym poprosiła o pozytywne przyjęcie projektu 

uchwały zlecenia realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 

pod nazwą: ,,Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo -wychowawczej". 

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

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Komisja przyjęła 9 głosami za, przy 6 osobach nieobecnych projekt uchwały Rady 

Powiatu z zlecenia realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej pod nazwą: ,,Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo -wychowawczej". 

Ad. 7d 

Sekretarz Powiatu Pani Anna Makowska przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Wannińsko 

- Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego 

Województwa Warmińsko Mazurskiego w Brukseli w roku 2018 /projekt uchwały Rady Powiatu 

w załączeniu - zal. Nr. 9 do protokołu/. 

Referująca poinfmmowała, że Marszałek Województwa Warrni11sko-Mazurskiego zwrócił 

się z prośbą o przekazanie dotacji na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem 

Biura Regionalnego Województwa Warrni11sko-Mazurskiego w Brukseli roku 2018. 

Proponowana wysokość dotacji na rok 2018 wynosi 1 120,00 zł. Należy podkreślić, 

iż podstawowymi celami działania Biura jest ochrona interesów regionu Warmii i Mazur 

w instytucjach Unii Europejskiej, promocja regionu oraz działanie na rzecz integracji 

ze strukturami Unii Europejskiej. Projekt ten de facto jest odpowiedzią dla Marszałka. 
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Referująca dodała, że jest to również promoCJa dla naszego Powiatu gdyż jesteśmy 

w 19 Powiatów które są promowane. W związku z powyższym zasadnym jest pozytywne 

rozpatrzenie wniosku o przyjęcie projektu uchwały. 

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

Przewodniczący Komisji Pan Jaromir Krajewski zapytał o kwotę dotacji? 

Sekretarz Powiatu Pani Anna Makowska odpowiedziała, że w tamtym roku była to kwota 

1 750,00 zł natomiast w roku 2018 jest to kwota w wysokości 1 120,00 zł. Dodała również, że 

z roku na rok kwota dotacji maleje. 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Komisja przyjęła 9 głosami za, przy 6 osobach nieobecnych projekt uchwały Rady 

Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa 

Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowanie Biura 

Regionalnego Województwa Warmińsko Mazurskiego w Brukseli w roku 2018. 

Ad. 7e 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu zmiany 

budżetu powiatu w roku 2018 /projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu - zal. Nr JO. do protokołu/. 

Referująca poinformowała, że zmiany po stronie dochodów Powiatu Gołdapskiego 

spowodowane są decyzjami Ministra Rozwoju i Finansów oraz decyzjami Wojewody 

Warmińsko-Mazurskiego. Urzędy Wojewódzkie dokonały zmniejszenia planu finansowego 

wydatków o kwotę 31 356,00 zł w związku z przekazaniem zadań w zakresie Prawo wodne 

Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie. W pozostałych „Wydatkach 

obronnych" dokonano zwiększenia planu finansowego o kwotę 5 000,00 zł.; ,,Komenda 

Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej'' dokonano zwiększenia planu finansowego o kwotę 

40 000,00 zł; ,,Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy'' w rodzinie dokonano 

zwiększenia planu finansowego o kwotę 6 768,00 zł; ,,Pozostała działalność" dokonuje się 

zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 6 600,00 zł; W rozdziale „Rodziny 

zastępczej" dokonano zmniejszenia planu finansowego wydatków jednostki o kwotę 1 
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3 992,00 zł ; ,,Udziały powiatów w podatkach stanowiący dochód budżetu państwa" dokonuje 

się zwiększenia planu finansowego dochodów jednostki o kwotę 2 342,00 zł; w części 

wyrównawczej zwiększa się o kwotę 2 537,00 zł, a w części oświatowej dla jednostek 

Samorządu terytorialnego uległa zmniejszeniu o kwotę 52 735,00 zł. Docelowo wszystkie 

zmiany trafiły analogicznie do planu wydatków w poszczególnych rozdziałach. Pozostałe 

zmiany po stronie planów wydatków dotyczą zmiany źródła finansowania w pozostałych 

wydatkach obronnych. Zadania będą realizowane jako zadania zlecone w planie finansowym 

Starostwa Powiatowego dokonano zmiany zmniejszenia w „Działalności informacyjnej 

i kulturalnej prowadzoną za granicą o kwotę 880.00 zł środki zostały przesunięte do planu 

finansowego Starostwa Powiatowego np. dotyczy to Brukseli gdzie były zabezpieczone środki 

w kwocie 2 000,00 zł. W planie finansowym Starostwa Powiatowego były zabezpieczone 

środki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 44 319 ,00 zł czyli 

do „Liceum ogólnokształcącego" trafiła kwota 8 487,00 zł, do „ Zespołu Szkół Zawodowych" 

kwota 13 336,00 zł, ,,Zespół Placówek Edukacyjno -wychowawczych" kwota 20 651,00 zł, 

„Poradnia Psychologiczno - pedagogiczna w tym poradnie specjalistyczne dokonuje się 

zwiększenia planu finansowego o kwotę 2 500,00 zł z związku z otrzymaniem darowizny, która 

zostanie przeznaczona na nagrody i plakaty w konkursie dotyczącym „ Dni Bezpiecznego 

Internetu". Plan wydatków budżetu powiatu zmniejsza się per saldo o kwotę 32 336,00 zł. 

Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 32 336,00 zł i po zmianach wynosi 43 156 743,00 zł. 

Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 32 336,00 zł i po zmianach wynosi 46 834 734,30 zł. 

Deficyt budżetu powiatu nie ulega zmianie i wynosi 3 677 991,30 zł. Przychody nie ulegają 

zmianie i wynoszą 3 677 991,30 zł. Rozchody 0,00 zł. 

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

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Komisja przyjęła 9 głosami za, przy 6 osobach nieobecnych projekt uchwały Rady 

Powiatu o zmianach w budżecie powiatu w roku 2018. 

Ad.8 

Sekretarz Powiatu Pani Anna Makowska przypomniała o dostarczeniu oświadczeń 

majątkowych. Poinfonnowała, że drnki oświadczeń zostały wysłała drogą elektroniczną. 
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Dodała również, że wpłynęły 62 wnioski do projektu „Własna firma w EGO" w tym 

w Gołdapi 16 wniosków, Olecku 4 wnioski, Ełku 42 wnioski. 

Ad. 9 

Wolnych wniosków nie zgłoszono 

Ad.10 

Wniosków komisja nie wypracowała. 

Ad.11 

Przewodniczący podziękował Radnym za przybycie i zamknął LVI (56) posiedzenie Komisji 

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

Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokół składa się z 11 stron kolejno ponumerowanych. 

Protokolowala: Monika Brus::ewska, 27.03.2017 r. 

Przewodniczący Komisja 
Planowania, Budżetu, Finansów, 
Promocji Powiatu, Gospodarki, 
Ochrony Środowiska, Zdrowia, 
Oświaty i Polityki Społecznej 
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