
Protokół ze wspólnego XXXJI (35) posiedzenia 

Komisji Planowania, Budżetu, Finansów i Promocji Powiatu, 

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

w dniu 24 stycznia 2017 roku 

Godz.13°0-1355 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że zgodnie z § 44 pkt. 2 Statutu Powiatu 

wspólne posiedzenie Komisji jest prawomocne, jeżeli uczestniczy w niej, co najmniej połowa 

Radnych z każdej Komisji. Zgodnie § 44 pkt. 3 Statutu Powiatu Przewodniczącym obrad 

wspólnej komisji zostaje przewodniczący jednej z komisji, po wcześniejszym uzgodnieniu 

między sobą. W związku z powyższym Przewodniczący Komisji Stałych Rady zdecydowali, 

iż posiedzenie poprowadzi Pan Jaromir Krajewski Przewodniczący Komisji Gospodarki, 

Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej. 

Ad.1 

Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, 

Oświaty i Polityki Społecznej, Komisji Planowania, Budżetu, Finansów i Promocji Powiatu, 

otworzył XXXII (35) posiedzenie Komisji /lista obecności w załączeniu- zal. nr 1 do protokołu!. 

Ad.2 

Przewodniczący Komisji Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki 

Społecznej Pan Jaromir Krajewski zaproponował wprowadzenie zmian do porządku obrad 

/porządek obrad w załączeniu- zal. nr 2 do protokołu/. poprzez dodanie w punkcie 1 O podpunktu 

g, w brzmieniu: /zmiany do porządku obrad w załączeniu- zal. nr 3 do protokołu/. 

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie dostosowania s1ec1 szkół 

ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą 

- Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie 

Powiatu Gołdapskiego. 

Uwag do porządku nie zgłoszono. 

Porządek obrad ze zmianami został przyjęty jednogłośnie. 



Ad.3 

Przewodniczący Rady Powiatu poinfonnował, iż protokoły z XXXII (32), XXXIII (33), 

XX.XIV (34), wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, 

Oświaty i Polityki Społecznej, Komisji Planowania, Budżetu, Finansów i Promocji Powiatu 

były wyłożone do wglądu i przesłane drogą elektroniczną. Zapytał czy Radni mają 

uzupełnienia bądź sprostowania do protokołu. 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Komisja przyjęła 9 głosami za przy 6 nieobecnych osobach protokoły 

z XXXII (32), XXXIII (33), XXXIV (34), wspólnego posiedzenia Komisji Planowania, 

Budżetu, Finansów i Promocji Powiatu, Komisji Gospodarki, Ochrony Środowiska, 

Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej 

Ad.4 

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Stefan Piech przedstawił sprawozdanie z pracy Rady 

Powiatu w roku 2016. /sprawozdanie w załączeniu-zal. nr 4 do protokołu!. 

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Stefa Piech poinformował, iż plan pracy Rady Powiatu 

zaplanowany został na cały rok w związku z czym realizowane były przedsięwzięcia, które 

wynikały z bieżących potrzeb oraz różnych uwarunkowań Powiatu Gołdapskiego. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego sprawozdania. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Komisja 9 głosami za przy 6 osobach nieobecnych przyjęła sprawozdanie z pracy Rady 

Powiatu w roku 2016. 

Ad.5 

Przewodniczący Komisji Stałych Rady Powiatu Pan Jaromir Krajewski przedstawił 

sprawozdanie z prac Komisji Stałych Rady Powiatu w roku 2016. /sprawozdanie w załączeniu 

- zal. nr 5 do protokołu/. 
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Przewodniczący Komisji Stałych Pan Jaromir Krajewski poinfom1ował, iż Komisje 

poprzedzały Radę Powiatu w związku z czym tematyka posiedzeń w obu przypadkach była 

taka sama. Zwrócił się z prośbą o przyjęcie sprawozdania. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego sprawozdania. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Komisja 9 głosami za przy 6 osobach nieobecnych przyjęła sprawozdanie z prac Komisji 

Stałych Rady Powiatu w roku 2016. 

Ad.6 

W zastępstwie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pan Jaromir Rewizyjnej przedstawił 

sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej w roku 2016. /sprawozdanie w załączeniu - zal. nr 6 

do protokołu/. 

W zastępstwie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pan Jaromir Rewizyjnej 

poinformował, iż Komisja Rewizyjna pracowała zgodnie z planem przyjętym przez Radę 

Powiatu, zwrócił się również z prośbą o przyjęcie sprawozdania. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego sprawozdania. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Komisja 9 głosami za przy 6 osobach nieobecnych przyjęła sprawozdanie z prac Komisji 

Rewizyjnej w roku 2016. 

Ad.7 

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego przedstawiła sprawozdanie z działalności Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Gołdapskim w roku 2016. /sprawozdanie w załączeniu 

- zal. nr 7 do protokołu/. 

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego poinformowała, iż zgodnie z ustawą o samorządzie 

powiatowym Komisja Bezpieczeństwa przedkłada Radzie Powiatu do końca stycznia 
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sprawozdanie z roku poprzedniego z realizacji prac, które podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego. Wszystkie zadania Komisja 

realizowała zgodnie z ustawą o Samorządzie Powiatowym, zgodnie z art.38a. Skład Komisji 

był powołany na Zarządzenie Starosty z dnia 15 stycznia 2016r. W posiedzeniach 

uczestniczył prokurator, dzięki temu plan pracy Komisji Bezpieczeństwa został wzbogacony 

poprzez informacje o stanie bezpieczeństwa i jej zwalczaniu głównymi działaniami 

prokuratury Rejonowej w Olecku w 2015r. Komisja Bezpieczeństwa odbyła 5 posiedzef1, 

bardzo istotne były debaty. Jedna z tych debat odbyła się w 2016r, została ujęta w planie 

pracy Komisji, debata pn. ,,Nie gaś życia dopalaczem", której organizatorem było Starostwo 

Powiatowe w Gołdapi oraz Komenda Powiatowej Policji w Gołdapi. Generalnie debata 

skierowana była do młodzieży z Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi oraz do Liceum 

Ogólnokształcącego w Gołdapi. Komisja Bezpieczeństwa realizowała swoje zamierzenia 

zgodnie z planem pracy, wypracowała 11 wniosków, które zostały zrealizowane. Kolejnym 

bardzo ważnym aspektem, jeśli chodzi o Komisje Bezpieczeństwa była realizacja projektu 

,,DOM, czyli Dzielnicowy Oddany Mieszkańcom" środki pozyskane to kwota 41 335,00zł, 

kwota ta została przedłożona na 4 500 gadżetów. Mieszkańcy Powiatu mogą czuć 

się bezpiecznie, widoczne jest to poprzez statystyki. 

Przyszedł Piotr Miszkiel - 13.08 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego sprawozdania. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

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

Komisji bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Gołdapskim w roku 2016. 

Ad.8 

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Pani Anna Makowska przedstawiła sprawozdanie 

z realizacji powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony 

bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego „Razem Bezpieczniej" w Powiecie 

Gołdapskim w roku 2016. /sprawozdanie w załączeniu - zal. nr 8 do protokołu!. 
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Naczelnik Wydziału orgamzacyJnego poinformowała, iż program „ Razem Bezpieczniej" 

od roku 2016 realizowany jest w zupełnie innej formule niż odbywał się w latach 2012-2015. 

Celem projektu jest: podniesienie stanu bezpieczeństwa społeczeństwa w powiecie 

gołdapskim, wykształcenie w społeczeństwie poczucia współodpowiedzialności za stan 

bezpieczeństwa, zdiagnozowanie i rozwiązywanie lokalnych problemów w zakresie porządku 

publicznego, analiza zagrożeń bezpieczef1stwa i realnych potrzeb społeczności lokalnej, 

doskonalenie umiejętności funkcjonariuszy służb, instytucji i organizacji w zakresie 

bezpieczeństwa. Działania realizowane w ramach projektów„ On, ty i ja na tej samej drodze" 

: Akcja ,,jestem widoczny", ,, Wspierajmy Św. Krzysztofa", ,, Rowerem bezpieczniej 

do celu", ,, trzeźwy poranek", ,, alkohol i narkotyki", ,, bezpieczna droga do szkoły", 

,, Bezpieczne wakacje" ,,Bezpieczne ferie" ,, Żółta cytryna o bezpieczeństwie przypomina", 

,, U-ratuj życie", ,,Na drodze odpowiadasz nie tylko za siebie", Rodzinny Rajd Rowerowy, 

Konkurs literacki i plastyczny Pn. ,,Król Maciuś pieszy" - bajki z morałem, Konkurs 

plastyczny pn. ,, Tylko wiewióry patrzą na nas z góry", podczas rajdu polski „Odblaski- nosi 

mistrz , noś i ty", Udział w imprezach okolicznościowych realizowanych na terenie powiatu 

(promowanie bezpiecznych zachowań) . Działania w ramach projektu „DOM czyli 

dzielnicowy oddany mieszkańcom" : Plebiscyt „ Poznaj swojego dzielnicowego", Konkurs 

plastyczny „Nie gaś życia dopalaczem", cykl spotkań : ,,Mamo, tato a Pan dzielnicowy 

powiedział...", ,,Kawa u władzy, czyli dzielnicowy nasz człowiek", Debata: ,,Zauważyć, 

reagować, sprawnie pomagać", Impreza okolicznościowa „Jarmark Bożonarodzeniowy 

2016". 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego sprawozdania. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Komisja 10 glosami za przy 5 osobach nieobecnych przyjęła sprawozdanie z realizacji 

powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa 

obywateli i porządku publicznego „Razem Bezpieczniej" w Powiecie Gołdapskim 

w roku 2016. 

Przyszła Pani Alicja Iwaniuk 13.20. 
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Ad.9 

Główny specjalista ds. Edukacji Pani Iwona Zegarowicz przedstawiła informacje dotyczącą 

sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzefl. nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Gołdapski w 2016 r. /informacja 

w załączeniu - zał. nr 9 do protokołu/. 

Referująca poinformowała, iż na podstawie art. 30 ust. 5 Karty Nauczyciela (Dz.U. z 2016r., 

poz.1379) organ prowadzący szkołę będącą jednostką samorządu terytorialnego przedkłada 

sprawozdanie, o którym mowa w ust.4, w tem1inie 7 dni od jego sporządzenia, Regionalnej 

Izbie Obrachunkowej, dyrektorom szkół prowadzonych przez tę jednostkę oraz związkom 

zawodowym zrzeszającym nauczycieli. Z przeprowadzonej analizy wynagrodzefl. wynika, 

iż w 2016r Powiat Gołdapski nie wypłaca dodatku uzupełniającego nauczycielom 

zatrudnionym w szkołach i placówkach. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionej informacji. 

Pytafl. nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Komisja zapoznała się z informacją dotyczącą sprawozdania z wysokości średnich 

wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu w szkołach 

prowadzonych przez Powiat Gołdapski w 2016r. 

Ad.10a 

Naczelnik Wydziału Promocji Pani Wioletta Anuszkiewicz przedstawiła projekt uchwały 

Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi 

Oleckiemu na dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem portalu turystycznego 

Krainy EGO Ełk -Gołdap -Olecko. /projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu - zał. nr I O 

do protokołu!. 

Referująca poinfonnowała, iż Powiat Olecki jako prowadzący portal turystyczny Krainy 

EGO, Ełk- Gołdap- Olecko otrzyma dotację celową na utrzymanie i prowadzenie wyżej 

wymienionego portalu. Portal jest rezultatem, który powstał w ramach wspólnych projektów, 

jak : ,,Wirtualny przewodnik po krainie EGO" i „egoturystyka.pl - produkt tmystyczny 

Krainy EGO" realizowanych przez Ełk, Gołdap Olecko. Dotacja celowa dla Powiatu 

Oleckiego w wysokości 3 588,73 zł została zaplanowana w budżecie Powiatu Gołdapskiego. 
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Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Komisja przyjęła 9 głosami za przy 1 głosie wstrzymującym oraz 4 osobach 

nieobecnych projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

w formie dotacji celowej Powiatowi Oleckiemu na dofinansowanie kosztów związanych 

z utrzymaniem portalu turystycznego Krainy EGO Ełk -Gołdap -Olecko. 

Ad.10b 

Naczelnik Wydziału Promocji przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Warmińsko 

-Mazurskiemu na dofinansowanie kosztów związanych z organ1zacJą konferencji 

pn. ,,Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur" /projekt uchwały Rady Powiatu 

w załączeniu - zal. nr 11 do protokołu/. 

Referująca poinformowała, iż Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko- Mazurskiego 

w Olsztynie jako lider projektu „ Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur" zebrał 

deklaracje od wszystkich Partnerów projektu o gotowości do organizacji wspólnej konferencji 

w II kwartale 2017 roku w ramach zachowania trwałości projektu. Powiat Gołdapski jest 

jednym z Partnerów wyżej wymienionego projektu. Celem konferencji pn. ,, Kształtowanie 

oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur" jest podsumowanie i promocja efektów realizacji 

projektu. Dotacja celowa Województwu Warmińsko Mazurskiemu w wysokości 2000,00 zł 

została zaplanowana w budżecie Powiatu Gołdapskiego. 

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 udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu 

Warmińsko-Mazurskiemu na dofinansowanie kosztów związanych z organizacją 

konferencji pn. ,,Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur" 
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Ad. lOc 

Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości Pani Krystyna Dąbkowska przedstawiła projekt 

uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Gołdapskiego 

do projektu p.n.: ,,Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno - kartograficznej Powiatu 

Gołdapskiego"!projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu- zal. nr 12 do protokołu/. 

Referująca poinformowała, iż zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/127/2016 Rady Powiatu 

w Gołdapi z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu 

Gołdapskiego w charakterze Partnera do uczestnictwa w projekcie: ,,Zintegrowana Informacja 

Geodezyjna i Kartograficzna W armii i Mazur" miał być realizowany przez Powiat Gołdapski 

w partnerstwie z Powiatem Bartoszyckim jako Liderem Projektu oraz innymi jednostkami 

samorządu terytorialnego z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach 

Regionalnego Progranm Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego2014-2020, 

3 Oś Priorytetowa - Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora 

publicznego oraz wysoka jakoś e-usług publicznych . 

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 wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Gołdapskiego do projektu 

p.n.: ,,Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno - kartograficznej Powiatu 

Gołdapskiego" 

Ad. lOd 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska 

przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 

2017-2020. /projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu - zał. nr 13 do protokołu/. 

Referująca poinformowała, iż Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2016 przyjęty Uchwałą 

Nr XIII/71/2011 Rady Powiatu w Gołdapi dnia 24 listopada 201 lr. stracił ważność 

z upływem 2016 roku. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nakłada na powiaty 
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obowiązek uchwalenia takiego programu, w celu ogramczama zjawiska przemocy 

i łagodzenia jej skutków. Przyjęcie Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie umożliwi także ubieganie się o środki zewnętrzne 

na realizację zawartych w nim zadań. W programie został wyszczególniony cel główny 

oraz cztery cele szczegółowe, które pozwolą na planowe, systematyczne działania kadry 

specjalistów ograniczające przemoc w rodzinie. Mając powyższe na uwadze, uchwalenie 

tegoż Programu jest zasadne. 

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 przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020. 

Ad. lOe 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu 

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 201 7-

2033. /projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu zal. nr 14 do protokołu/. 

Referująca poinfonnowała, iż w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2033 

dokonano urealnienia wykazu przedsięwzięć w związku z podjętą uchwałą Zarządu Powiatu 

w sprawie zmian nazwy referowanej przez Naczelnik Wydziału Geodezji projektu na projekt 

pn. ,,Zintegrowanej Informacji Geodezyjno-Kartograficznej Powiatu Gołdapskiego" 

w związku z brakiem możliwości realizacji tegoż projektu w partnerstwie nastąpiła zmiana 

w wykazie przedsięwzięć. Obecnie limit wynosi 3 OOO 000,00 zł, rozpisany 

jest na poszczególne lata. Kolejne urealnienia przedstawione zostaną po napisaniu wniosku 

o dotację. 

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

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 
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Komisja przyjęła 11 głosami za przy 4 osobach nieobecnych projekt uchwały Rady 

Powiatu w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego 

na lata 2017- 2033. 

Ad. lOf 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 

2017 /projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu - zal. nr 15 do prot okolu/. 

Referująca poinfonnowała, zgodnie z postanowieniami Zarządu Powiatu, rozwiązuje 

się rezerwę celową przeznaczoną na wydatki oświatowe uchwaloną w wysokości 115 745,00 

zł i dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w części dotyczącej 

kwoty 2 287,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planów finansowych w jednostce 

oświatowej na wypłatę odprawy. Rezerwa celowa przeznaczona na wydatki oświatowe ulega 

zmniejszeniu i po zmianach wynosi 113 458,00 zł zaś rezerwa na zarządzanie kryzysowe 

pozostaje bez zmian i wynosi 57 000,00 zł. Łącznie rezerwa celowa po zmianach wynosi 170 

458,00 zł. Rezerwa ogólna nie ulega zmianie i wynosi 43 000,00 zł . W rozdziałach 80130 

,,Szkoły zawodowe", 85403 „Edukacyjna opieka wychowawcza", 85111 „Szpitale ogólne" , 

dokonuje się urealnienia w planie wydatków pomiędzy poszczególnymi paragrafami 

w ramach posiadanych środków z przeznaczeniem na opracowanie studium wykonalności 

dla zadania dotyczącym termomodernizacji budynków stanowiących mienie Powiatu 

Gołdapskiego. W rozdziale 80130 „ Szkoły zawodowe" dokonuje się zwiększenia w planie 

wydatków o kwotę 2 287,00 zł w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z nauczycielem 

z powodu zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie zatrudnienia i koniecznością 

wypłaty odprawy. W rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie" dokonuje 

się przesunięcia planu wydatków o kwotę 2 725,23 zł, w tym: o kwotę 389,06 zł w związku 

ze zmianą przepisu określającego przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce 

narodowej, które jest podstawą naliczenia odpisu na ZFŚS oraz o kwotę 2 336,17 zł 

w związku z koniecznością remontu zaplecza socjalnego - kuchni w PCPR w Gołdapi. 

W rozdziale 85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych" dokonuje 

się przesunięcia planu wydatków o kwotę 68,25 zł w związku ze zmiana przepisu 

określającego przeciętne m1es1ęczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, 

które jest podstawą naliczenia odpisu na ZFŚS. W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze" 

dokonuje się przesunięcia planu wydatków o kwotę 555,91 zł, w tym: o kwotę 355,91 zł 

w związku ze zmiana przepisu określającego przeciętne miesięczne wynagrodzenie 

w gospodarce narodowej, które jest podstawą naliczenia odpisu na ZFŚS oraz o kwotę 200,00 
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zł w celu zabezpieczenia środków na zakup artykułów żywnościowych na spotkania grup 

wsparcia dla rodzin zastępczych z PCPR w Gołdapi-organizowane raz w miesiącu. 

W rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy" dokonuje się przesunięcia środków o kwotę 

2 936,00 zł w związku ze zmianą przepisu określającego przeciętne miesięczne 

wynagrodzenie w gospodarce narodowej, które jest podstawą naliczenia odpisu na ZFŚS, 

celem zabezpieczenia płatności w roku bieżącym. W rozdziale 85495 „Pozostała działalność" 

dokonuje się przesunięcia planu dochodów o kwotę 16 122,93 zł w celu urealnienia planu 

w związku realizacją projektu „Świat bez tajemnic". W rozdziale 85218 „Powiatowe centra 

pomocy rodzinie" dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 48, 19 zł w związku 

z dokonana korektą wydatków za usługi telekomunikacyjne na koniec grudnia 2016 r.

nadpłata która zostanie rozliczona w styczniu 2017 r. 

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 budżetu powiatu w roku 2017. 

Ad. lOg 
Główny specjalista ds. Edukacji Pani Iwona Zegarowicz przedstawiła projekt uchwały Rady 

Powiatu w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego 

ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół 

ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Gołdapskiego /projekt uchwały Rady 

Powiatu w załączeniu - zał. nr 16 do protokołu! 

Referująca poinformowała, iż 14 grudnia 2016 roku weszły życie 2 ustawy-prawo oświatowe 

i przepisy wprowadzające ustawę prawo oświatowe. Prezydent podpisał ustawy te 11 stycznia 

2017 roku w związku z powyższym należy zrealizować pewne zadania, pierwszy owoc tych 

zadań to projekt dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. Samorządy mają 

obowiązek przyjąć przez Radę Powiatu czy też Gminy projekt, który następnie zostanie 

skierowany do Kuratorium Oświatowego oraz Związków Samorządowych żeby instytucje 

te w ciągu 21 dni wystosowały opinie, jeśli opinia będzie pozytywna to do ko1ica marca 

należy podjąć uchwałę Powiatu dostosowującą plan sieci szkół ponadgimnazjalnych 

i specjalnych do nowego ustroju. Zgodnie z zapisami przyznano dwa terminy w których 
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należy przedłożyć kuratorowi wizję tego jak będzie wyglądała oświata w powiecie, pierwszy 

z tych terminów to okres od 1 września 2017r. do 31 sierpnia 20 l 9r. Na bazie szkolnictwa 

ponadgimnazjalnego funkcjonuje Liceum Ogólnokształcące, w ramach Zespołu Szkół 

Zawodowych będzie Technikum oraz Szkoła Branżowa 1 stopnia, Liceum Ogólnokształcące 

i Szkoła Policealna. W ramach szkolnictwa specjalnego funkcjonować będzie Szkoła 

Podstawowa Specjalna, Oddział przedszkolny oraz Szkoła Specjalną Przysposabiająca 

do Pracy. Dniem rozpoczęcia działalności tej szkoły będzie 1 września 2017r. 

Dotychczasowe Gimnazjum zostanie włączone w 8 letnią szkołę podstawową dnia 1 września 

2017r. A w latach kolejnych 2017-2018, 2018-2019 klasy dotychczasowego gimnazjum 

zakończą swoją działalność i tym samym szkoła ta przestanie istnieć, zgodnie z uchwałą 31 

sierpnia 2019r. Kolejna zmiana dotyczy Zespołu Szkół Zawodowych, zostanie przekształcona 

w Szkołę Branżową 1 stopnia, dzień rozpoczęcia działalności tego typu szkoły to 1 września 

2017r. Szkoła Policealna zgodnie z przepisami ustawy przekształca się w Szkołę Policealną 

do której uczęszczać będą dorośli, którzy posiadają wykształcenie średnie bądź średnie 

branżowe o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku. Od 1 września 2019r w Powiecie 

Gołdapskim funkcjonować będą 4 letnie Liceum Ogólnokształcące, w którym będą 

prowadzone 3 letnie klasy dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego. W Zespole Szkół 

Zawodowych mieścić się będzie 5 letnie Technikum, w którym prowadzone będą 4 letnie 

dotychczasowe klasy Technikum, 3 letnia Szkołą Branżowa 1 Stopnia w której będą oddziały 

dotychczasowej Szkoły Zawodowej, 4 letnie Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych. 

W specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym wyodrębniamy już tylko 8 Letnią Szkołę 

Podstawową Specjalną, Oddział Przedszkolny i Szkołę Specjalną Przysposabiającą do pracy 

z 3 letnim okresem nauczania. Traci moc Uchwała Nr XXXIX/237/2013 Rady Powiatu 

w Gołdapi z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie planu sieci publicznych szkół 

ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych prowadzonych przez powiat gołdapski. 

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 dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do 
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nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia 

sieci szkól ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Gołdapskiego. 

Ad.11 

Starosta Pan Andrzej Ciołek poinformował, iż zmarł Pan Jan Predko, mąż pracownicy z 

Wydziału Komunikacji. Uroczystość pogrzebowa obędzie się w dniu jutrzejszym o godzinie 

11.00 natomiast w dniu dzisiejszym o godzinie 16.30 odbędzie się różaniec. 

Członek Komisji Pan Wacław Gredna powiedział, iż na ostatnim posiedzeniu zadał dość 

nieprzyjemne pytanie dla Radnego Pana Stefana Piecha w związku z czym chciałby 

dokończyć myśl, którą zaczął. Zapytał Radnego Pana Stefana Piecha o to czy podczas pobytu 

w szpitalu rozmawiał z Ordynatorem Siemieniukiem? 

Członek Komisji Pan Stefan Piech potwierdził to, że rozmawiał z ordynatorem szpitala. 

Ordynator Siemieniuk zadał mu pytanie odnośnie tego co zrobił dla szpitala jako Radny, 

na które nie był w stanie odpowiedzieć. Właściwie powinien mu odpowiedzieć, że przyczynił 

się do tego, że Pan Ordynator może pracować w szpitalu. Zwrócił się również z prośbą 

do Radnego Wacława Grendy o przedstawienie propozycji i koncepcji funkcjonowania 

Gołdapskiego szpitala. Jakie ma plany, wizje i propozycje ściągnięcia lekarzy z Ukrainy czy 

Nowego Jorku. Jałcie ma plany tal( ustawienia infrastruktury i logistyki aby można było tam 

zaparkować samochód. To są poważne kwestie, to nie jest kabaret. 

Członek Komisji Wacław Grenda odpowiedział, że jest to sprawa prokuratorska. Zapytał czy 

Radny Stefan Piech zadał pytanie dla Ordynatora ile osób uśmiercił? Dodał, iż jest świadek, 

który może to potwierdzić. 

Przewodniczący Rady Pan Stefan Piech zapytał Radnego Wacława Grende co insynuuje? 

Powiedział, iż Wicestarosta była obecna przy rozmowie na spotkaniu w szpitalu. 

Członek Komisji Pan Wacław Grenda poinfonnował, że nie był przy tym zajściu aczkolwiek 

osoby które tam były mogą to potwierdzić. Dodał, iż Radny Stefan Piech zachował 

się źle w stosunku do Ordynatora oraz do całej sprawy. 
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Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Pani Anna Makowska poinformowała, iż w związku 

z propozycją przybycia na sesję w grudniu Pani Haliny Kunio, która była nieobecna 

na posiedzeniu jest możliwość aby pojawiła się na Sesji, która będzie miała miejsce 

za dwa dni. Dodała, że należałoby kupić dla niej kwiaty, tak jak zostało to ustalone już 

wcześniej. 

Ad.12 

Wolnych wniosków nie zgłoszono. 

Ad.13 

Wniosków Komisji nie zgłoszono. 

Ad.14 

Przewodniczący zan1knął XXXV (35) posiedzenie Komisji Stałych Rady Powiatu. 

Na tym protokół zakończono. 
Protokół składa się z 14 stron kolejno ponumerowanych. 

Przewodniczący Komisji 
Gospodarki, Ochrony 
Środowiska, Zdrowia, 

Oświaty i Polityki Społecznej 

Jaromir Andrzej Krajewski 

) 

Sporządziła: Monika Bruszewska, 24.01.2017 r. 

Zastępca przewodniczącego Komisji 
Planowania, Budżetu, 

Finansów i Promocji Powiatu 

Piotr Miszkiel 
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