
Protokół z XXXVI (36) posiedzenia 

Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, 
Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej. 

w dniu 21 lutego 2017 roku 

Godz.13°0-1454 

Ad.1 

Przewodniczący posiedzenia Komisji Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty 

i Polityki Społecznej. /lista obecności w załączeniu- zal. nr I 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 zdjęcie w punkcie 11 podpunktu 

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

- Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 

Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi. 

Przewodniczący zapytał czy Radni mają uzupełnienia bądź sprostowania do przedstawionych 

zmian porządku obrad. 

Uwag do porządku nie zgłoszono. 

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek obrad ze zmianami. 

Ad.3 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, iż protokół z XXXV (35) 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 12 głosami za przy 3 nieobecnych osobach protokół 

z XXXV (35) wspólnego posiedzenia Komisji Planowania, Budżetu, Finansów i Promocji 

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

Społecznej 

Ad.4 

Komendant Powiatowej Państwowy Straży Pożarnej w Gołdapi przedstawił informacje 

z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 

w Gołdapi W roku 2016. /informacja w załączeniu- zal. nr 4 do protokołu/. 

Referujący poinformował, iż na terenie powiatu funkcjonuje jednostka ratowniczo-gaśnicza 

Państwowej Straży Pożarnej, bardzo dużą pomoc niesie Wojskowa Straż Pożarna 

przy Jednostce Wojskowej 4808. W powiecie gołdapskim funkcjonuje 14 jednostek 

Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym 12 jednostek typu S, 2 jednostki typu. Według stanu 

na dzień 31 grudnia 2016 roku jest to 45 strażaków PSP - 14 pojazdów oraz ok. 160 

wyszkolonych strażaków OSP (w tym ok. 100 KSRG) - 23 pojazdy ratownicze . Interwencji 

w 2016 roku było 464 to o 2,9% mniej niż w roku poprzednim, 160 pożarów, 288 

miejscowych zagrożeń oraz 16 fałszywych alarmów. Najwięcej miejscowych zagrożeń 

przypada na miesiąc czerwiec- lipiec, najwięcej pożarów na okres przedwiosenny i wiosenny. 

Najwięcej rocznych interwencji jest w Gminie Gołdap są to 352 interwencje, na drugim 

miejscu znajdują się Banie Mazurskie 70 oraz Dubeninki 42 interwencje. Jeśli chodzi 

o jednostki OSP to najwięcej interwencji miała jednostka w Baniach Mazurskich, następne 

Górne, Grabowo, Dubieninki i Żytkiejmy. Jednostki spoza KP PSP wyjeżdżały 22 razy. 

W Gołdapi działa pierwsza w Województwie Specjalistyczna Grupa Ratownictwa 

Wysokościowego „Gołdap", na dzień 31 grudnia liczyła 16 członków w składzie: 1 starszy 

ratownik wysokościowy KSRG, 5 ratowników wysokościowych KSRG, 1 O młodszych 

ratowników wysokościowych KSRG. Przeprowadzone zostało na bazie gołdapskiej jednostki 

szkolenie kandydatów na młodszych ratowników wysokościowych w Ośrodku Szkolenia 

KW PSP w Łodzi. W 2016 roku w ramach zakupu przez KW PSP w Olsztynie Komenda 

Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej wzbogaciła się o kombinezony, gogle, narzędzia 

wielofunkcyjne o wartości 5 850,38zł, buty specjalistyczne, hełmy strażackie, rękawice 

specjalistyczne o wartości 12 034,26zł. Ze względu na brak środków finansowych 

na realizację zadań „Rozbudowa Strażnicy KP PSP w Gołdapi- III etap zadania pn. Budowa 

Strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Gołdapi" w 2016 roku nie kontynuowano procesu 
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inwestycyjnego. Do zakończenia budowy brakuje 3 600 000,00zł. Wybrane pożary w 2016r 

to min pożar budynku inwentarskiego w miejscowości Mieduniszki Wielkie, pożar budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Boćwinka. Od 2012 roku Komenda 

Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi zajmuje się szkoleniami strażaków 

oraz ratowników OSP, przeprowadzane są cykliczne szkolenia w celu podniesienia 

świadomości oraz wiedzy. 

Przyszedł Radny Mariusz Kowalczuk 13.03 

Wyszedł Starosta Andrzej Ciołek 13.03 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionej informacji. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Komisja 12 głosami za przy 3 osobach nieobecnych przyjęła informację z działalności 

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi w roku 2016. 

Ad.5 

Komendant Powiatowy Policji w Gołdapi Pan Robert Marciniak przedstawił informacje 

z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Policji w Gołdapi w roku 2016. !informacja 

w załączeniu- zal. nr 5 do protokołu/. 

Referujący poinformował, iż na dzień 3I.12.2016r zatrudnionych zostało 61 policjantów, 12 

prac. Cywilnych pozostał 1 wakat. W 2016 roku ustalono 249 sprawców przestępstw, 

w tym nieletnich. Ogółem interwencji w powiecie gołdapskim było 3686, liczba zwykłych 

interwencji wynosiła 3496 natomiast interwencji pilnych 190. Poziom bezpieczeństwa imprez 

masowych w 2016 roku wynosił 100%, jest to taki sam wynik jak w roku poprzednim. Ilość 

zaistniałych wypadków wynosiła 20 przyczyną tego było prowadzenie pojazdu pod wpływem 

alkoholu, Niedostosowanie prędkości do panujących warunków ruchu drogowego, 

Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu Nieprawidłowe wymijanie i omijanie, Nieustąpienie 

pierwszeństwa pieszemu oraz inne. W 2016 roku projekt „DOM, czyli DZIELNICOWY 

ODDANY MIESZKAŃCOM" otrzymał dofinansowanie z rządowego programu ograniczania 

przestępczości i aspołecznych zachowań „RAZEM BEZPIECZNIEJ" im. Władysława 

Stasiaka. Projekt zajął pierwsze miejsce w kraju w ramach obszaru: ,,Dzielnicowy bliżej nas" 
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Realizatorami projektu są Starostwo Powiatowe w Gołdapi oraz Komenda Powiatowa Policji 

w Gołdapi. Działania promocyjne przeprowadzone w ramach projektu to min. W kręgu 

przyjaznego munduru" ,,Nie gaś życia dopalaczem", ,,Cała Polska Czyta Dzieciom", ,,Mamo, 

tato a pan dzielnicowy powiedział ... ", ,,Żółta cytryna o bezpieczeństwie przypomina", ,,Kawa 

u władzy, czyli dzielnicowy NASZ człowiek", ,,Zauważyć, reagować, sprawnie pomagać", 

„Przytul misia Tulisia", Kampania „Biała Wstążka" oraz warsztaty i szkolenia z zakresu 

doskonalenia umiejętności funkcjonariuszy. W ramach projektu „ DOM- CZYLI 

DZIELNICOWY ODDANY MIESZKAŃCOM" zakupiono m.in.: materiały edukacyjne 

(ulotki dot. przemocy domowej i bezpieczeństwa w ruchu drogowym), narkogogle, misie 

„Tulisie", długopisy z numerami telefonów dzielnicowych, elementy odblaskowe 

(m.in. : klipsy magnetyczne, opaski, zawieszki), tablice magnetyczne „Bezpieczna droga 

do szkoły", kolorowa drukarka. Kwota dotacji wyniosła 41.335 zł Środki własne Starostwa 

Powiatowego w Gołdapi to kwota 14.960 zł Koszt całkowity projektu wyniósł 56.295 zł. 

Wybrane efekty pracy w 2016 roku to min. Ujawnienia „na gorąco" większej ilości wyrobów 

tytoniowych bez polskich znaków skarbowych akcyzy - 2320 paczek ( dokonano 

zabezpieczenia majątkowego na kwotę 10500 zł), zakończenie sprawy dot. pedofila, 

który działał za pośrednictwem Internetu - nie tylko na terenie powiatu gołdapskiego (łącznie 

6 zarzutów), zatrzymanie sprawcy kradzieży i kradzieży z włamaniem na terenie miasta 

Gołdap - sprawca tymczasowo aresztowany (znaczne ograniczenie przestępczości 

tej kategorii), zatrzymanie poszukiwanego i zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec 

sprawcy nieumyślnego spowodowania śmieci osoby, poprzez wyrzucenie z okna, wykrycie 

sprawców upozorowanego rozboju na lombard DPK w Gołdapi ( odzyskano mienie 

w tym biżuterię na kwotę 20 tys. zł), zaangażowanie w sprawy związane z przemocą fizyczną 

i psychiczną w rodzinie (art. 207 kk), w tym pomoc ofiarom poprzez izolowanie podejrzanych 

- łącznie podejrzanych 17, zastosowano środki zapobiegawcze w ilości 10 (dozory z nakazem 

opuszczenia mieszkania oraz tymczasowym aresztowaniem). 17 września miało miejsce 

otwarcie nowej siedziby KPP w Gołdapi. Priorytety na rok 2017 to Ograniczenie 

przestępczości narkotykowej ze szczególnym naciskiem na środowisko nieletnich, 

ogran1czeme przestępczości najbardziej dotkliwej dla społeczeństwa w 7 wybranych 

kategoriach, skuteczne działania w zakresie ujawniania i przeciwdziałania przemocy 

domowej w tym izolacja sprawców przemocy od ofiar, podniesienie efektywności pracy 

operacyjnej, kontynuacja podnoszenia skuteczności poszukiwań osób, utrzymanie miernika 

czasu reakcji na zdarzenie na dotychczasowym poziomie, dążenie do sukcesywnej poprawy 
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bezpiecze11stwa w ruchu drogowym, zwiększenie ilości wykonanych służb bezwzględnych 

przez policjantów pionu prewencji. 

Przyszedł Starosta Andrzej Ciołek 13 .23 

Wyszedł Radny Piotr Miszkiel 13.30 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionej informacji. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Komisja 12 glosami za przy 3 osobach nieobecnych przyjęła informację z działalności 

Komendy Powiatowej Państwowej Policji w Gołdapi. 

Ad.6 

Dyrektor Domu św. Faustyny „Nie lękajcie się" Pani Beata Kuprewicz przedstawiła 

sprawozdanie Dyrektora Domu św. Faustyny „Nie lękajcie się" Caritas Diecezji Ełckiej 

w Gołdapi za okres Ol.Ol.2016-31.12.2016 r. z realizacji zadania publicznego „Prowadzenia 

całodobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego łączącej zadania 

o charakterze interwencyjnym" /sprawozdanie w załączeniu- zal. nr 6 do protokołu/. 

Referująca poinformowała, iż planowane zadania zostały zrealizowane w całości. Dzieciom 

przebywającym w placówce zapewniono zaspokojenie ich potrzeb. W placówce na dzień 

31 grudnia 2016 roku przebywało 25 wychowanków w wieku od 4 do 20 lat. Wykonanie 

preliminarza było niższe niż planowano. Wydatki poniesione w okresie preliminarza wyniosły 

877 129,77zł, z czego ponad 696 000,00zł zostały przeznaczone na wyżywienie 

wychowanków, odzież, obuwie, podręczniki szkolne, środki czystości, organizację 

wypoczynku, kieszonkowe oraz wizyty lekarskie. Ponad 174 000,00zł zostało przeznaczone 

na wynagrodzenia pracowników, materiały 1 sprzęt biurowy, ponad 5 800,00zł 

na wyposażenie placówki i naprawy bieżące. 

Wyszedł Radny Jaromir Krajewski 13.38 

Przyszedł Radny Piotr Miszkiel 13.39 

Przyszedł Radny Jaromir Krajewski 13.40 

5 



Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego sprawozdania. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie 

Komisja 13 głosami za p:rzy 2 osobach nieobecnych przyjęła sprawozdanie Dy:rekto:ra 

Domu św. Faustyny „Nie lękajcie się" Ca:ritas Diecezji Ełckiej w Gołdapi za okres 

01.01.2016-31.12.2016 :r. z :realizacji zadania publicznego „Prowadzenia całodobowej 

placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego łączącej zadania 

o cha:rakte:rze interwencyjnym" 

Ad.7 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi Pan Wojciech Hołdyński przedstawił 

informację z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi w roku 2016. /informacja 

w załączeniu- zal. nr 7 do protokołu/. 

Referujący poinformował, iż zauważalne jest, że liczba osób bezrobotnych w latach 2002-

2016 systematycznie spada, sytuacja podobnie wygląda we wszystkich gminach powiatu 

gołdapskiego. Jeśli chodzi o stopę bezrobocia Gołdap plasuje się w piątej dziesiątce w kraju 

ze stopą 17,2, podobną stopę mają powiatu w Ełku, Olecku. 60,6% osób bezrobotnych 

to osoby mieszkające na wsi natomiast 39,4 % osób bezrobotnych to osoby mieszkające 

w mieście. Do bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy 

zaliczamy: bezrobotnych do 30. roku życia , długotrwale bezrobotnych ,osoby powyżej 50. 

roku życia, bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, bezrobotnych 

posiadających co najmniej jedno dziecko do 6. roku życia lub co najmniej jedno dziecko 

niepełnosprawne do 18. roku życia, bezrobotnych niepełnosprawnych. Szkolenia 

organizowane przez PUP to: szkolenia grupowe: ABC przedsiębiorczości (13 osób), spawanie 

metodą MAG-135 (18 osób), operator wózków widłowych (11 osób) oraz szkolenia 

indywidualne: operator koparko-ładowarki (2 osoby), operator wózków widłowych (1 osoba), 

prawo jazdy kat. D + kwalifikacja wstępna przyspieszona przewozu osób (2 osoby) , 

kwalifikacja wstępna przyspieszona przewozu rzeczy (1 osoba), prawo jazdy kat. C + E 

+ kwalifikacja wstępna przyspieszona przewozu rzeczy (1 osoba), kurs masażu I i II stopnia 

(1 osoba) , szkolenie do pracy na turbinach wiatrowych (2 osoby), kwalifikacja wstępna 

przyspieszona przewozu osób (1 osoba), kurs kandydatów na kierowców kat. C+E (1 osoba) 
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W 2016 r. 17 bezrobotnym przyznano jednorazowe środki na podjęcie działalności 

gospodarczej, liczba przyznanych dotacji o 29% niższa w porównaniu do roku 2015. 

Podejmowane działalności gospodarcze to np.: fryzjerstwo i inne zabiegi kosmetyczne, usługi 

hydrauliczne, usługi leśne, mechanika pojazdowa, pośrednictwo ubezpieczeniowe. Mniej 

popularne rodzaje działalności: sprzedaż i renowacja mebli, zegarów, bibelotów, kupno, 

sprzedaż antyków i używanych przedmiotów użytkowych, pracownia protetyczna, 

projektowanie wnętrz, mebli dla klientów indywidualnych, instytucjonalnych oraz sklepów, 

doradztwo w zakresie informatyki. Odbyły się 2 trzytygodniowych szkolenia w trakcie roku 

(2015 r. - 6). Celem szkoleń było zachęcenie i zmotywowanie osób bezrobotnych do bardziej 

aktywnego poszukiwania pracy, uzupełnienia posiadanej wiedzy oraz umiejętności w zakresie 

poszukiwania pracy, ułatwienie wejścia lub powrotu na rynek pracy. Poruszane zostały 

zagadnienia tj.: Formy zatrudnienia, Charakterystyka zakładów pracy istniejących 

na lokalnym rynku pracy z podziałem na branże, Edukacja na rynku pracy, Symulacje 

rozmów kwalifikacyjnych, Dobre praktyki. W szkoleniach uczestniczyło 17 osób (w 2015 r. -

56 osób). W 2016 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielem Urzędu Skarbowego w Olecku. 

Uczestnikami spotkania były osoby zamierzające rozpocząć własną działalność gospodarczą 

oraz lokalni przedsiębiorcy. Tematami spotkania były: podatek według skali podatkowej, 

podatek według jednolitej stawki 19%, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta 

podatkowa, formy zaliczek, roczne rozliczenie podatku, opodatkowanie podatkiem 

od towarów i usług, kasy fiskalne - zasady prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku, 

zmiany w Ordynacji Podatkowej, e-Deklaracje. W zeszłym roku 15marca odbyły się pierwsze 

Targi Rynku Pracy i Edukacji, co roku składają nam wizytę goście zza granicy 

min. z Ukrainy i Białorusi. Wpisujemy się również w inicjatywy powiatowe jedną z nich 

są Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny. W ubiegłym roku złożył nam wizytę Marszałek 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego odbyła się również narada dyrektorów urzędów 

pracy województwa warmińsko-mazurskiego. W 2016 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy 

zrobiona została lamperia na korytarzu i klatce schodowej, zbudowana została również 

ścianka ze szkła i aluminium na pierwszym piętrze. Włączyliśmy się w akcje szlachetnej 

paczki, 27 stycznia 2016 roku odbył się Dzidi Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia. 

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi dostał Wyróżnienie III stopnia w kategorii 

„Szczególne osiągnięcia w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia 

oraz aktywizacji zawodowej w roku 2016" 

Wyszedł Starosta Andrzej Ciołek 14.06 
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Wyszedł Radny Michnicz Bogdan 14.07 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionej informacji. 

Radny Pan Piotr Miszkiel zapytał, jakich powiatów dotyczy bon na zasiedlenie osoby 

bezrobotnej. 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Pan Wojciech Hołdyński odpowiedział, iż bony 

na zasiedlenie osób bezrobotnych do 30 roku życia fimkcjonują w każdym powiecie w Polsce, 

każdy powiat dostaje środki z tzw. Projektu. W tym roku zapotrzebowanie na bony jest 

większe, niż w latach ubiegłych. Środki pozyskiwane są z Europejskiego Funduszu 

Społecznego. Bon na zasiedlenie zostaje przeznaczony w wysokości określonej w umowie, 

nie wyższej niż 200% przeciętnego wynagrodzenia. 

Radny Pan Piotr Miszkiel zapytał, czy Powiatowy Urząd Pracy posiada dane dotyczące 

tego gdzie znajdują się takie osoby. 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Pan Wojciech Hołdyński odpowiedział, że Urząd Pracy 

posiada takie dane, zawierana jest konkretna umowa z tymi osobami, co do miast. 

Przedstawiają nam list intencyjny bądź umowę o pracę z przyszłym pracodawcą, także Urząd 

Pracy wie, gdzie pracują te osoby. 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Komisja 11 głosami za przy 4 osobach nieobecnych przyjęła informację z działalności 

Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi w roku 2016. 

Ad.8 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi Pan Wojciech Hołdyński przedstawił 

informację z realizacji Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia 

oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w roku 2016. /informacja w załączeniu- zal. 

nr 8 do protokołu/. 
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Referujący poinformował, iż Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego 

Rynku Pracy w 2016 roku Rada przyjęła w sierpniu 2015 roku, jeśli chodzi o program 

realizuje on 6 celów tj. Zwiększenie dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych, wzrost 

liczby przedsiębiorstw zdolnych do funkcjonowania na rynku i tworzenia nowych miejsc 

pracy, tworzenie warunków dla rozwoju zasobów ludzkich w zgodzie z potrzebami rynku 

pracy, wyrównywanie szans na rynku pracy i aktywne włączenie, pozyskanie środków 

finansowych na aktywizację bezrobotnych, wspieranie działań na rzecz wzrostu mobilności 

zawodowej i przestrzennej osób bezrobotnych. 

Wyszła Radna Alicja Iwaniuk- 14.14 

Przyszła Radna Alicja Iwaniuk- 14.16 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionej informacji. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Komisja 11 głosami za przy 4 osobach nieobecnych przyjęła informację z realizacji 

Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku 

Pracy w roku 2016. 

Ad.9 

Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Pani Wioletta Anuszkiewicz przedstawiła 

informację z realizacji zadań z zakresu promocji powiatu w roku 2016 oraz zamierzenia 

na rok 2017. /informacja w załączeniu- zal. nr 9 do protokołu/. 

Referująca poinfom1owała, iż promocja powiatu w 2016 roku była realizowana 

przez wydawnictwa, które były wydane we wcześniejszych latach min. Zabytki w powiecie 

gołdapskim, atrakcje turystyczne w powiecie gołdapskim, wydana została również mapa 

i folder na temat ciekawych ludzi i miejsc powiatu gołdapskiego. Folder ten był już kilka razy 

drukowany, był wydany w języku rosyjskim i angielskim. Powiat promowany jest poprzez 

stronę internetową oraz poprzez facebooka, którego prowadzi pracownik Wydziału Promocji 

Pani Ewelina. Starostwo Powiatowe w Gołdapi organizuje i współorganizuje wydarzenia 

jednym z takich, które organizowane jest z Gołdapskim Funduszem Lokalnym od 2010 roku 

jest „Eko-piknik dziedzictwo natury i rzemiosła". Kolejna inicjatywa organizowana przez 
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Starostwo Powiatowe w Gołdapi a dokładnie przez Wydział Promocji to „Kozackie 

Pożegnanie Lata", inicjatywa ma na celu integracje mieszkańców kozak i nie tylko, podczas 

tej imprezy odbywają się liczne turnieje i zawody efektem kof1cowym jest wspólne 

integracyjne ognisko. W ubiegłym roku oprawiliśmy ponad 100 wydarzeń, do każdego 

z tych wydarzeń przygotowaliśmy upominki, gratulacje, życzenia. Takie wydarzenia to min. 

Wizyta Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w powiecie gołdapskim, . IV Turniej Tenisa 

Stołowego o Puchar Starosty Gołdapskiego, Zabawa choinkowa w Kozakach, Delegacja 

powiatu na obchodach Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Olsztynie, organizacja wspólnie 

z Zespołem Szkół Zawodowych oraz Liceum Ogólnokształcącym Dnia Żołnierzy 

Niezłomnych, Uroczyste otwarcie mini fit parku przy Zespole Placówek Edukacyjno

Wychowawczych, Godny pochówek po 70 latach, Przedstawiciele powiatu u prezydenta 

RP, odebranie przez Starostę nagrody Rankingu Związku Powiatów Polskich, spływ kajakami 

do Rosji, Drugie Oblężenie Pięknej Góry, 72. rocznica wybuchy Powstania Warszawskiego, . 

Oficjalne rozpoczęcie Programu Gołdapska Karta Seniora, Narodowe Czytanie po raz piąty. 

„Quo vadis" Henryka Sienkiewicza w Gołdapi, podpisanie listu intencyjnego przez Członków 

Zarządu o współpracy z Gminą Gori z Gruzji, Dożynki wojewódzkie w Olsztynku, Wizyta 

gości ze Stade w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, VI Nocny Turniej o Puchar Starosty 

Gołdapskiego Andrzeja Ciołka, Konferencja pn. ,,Aktywizacja polsko - rosyjskiego dialogu", 

Posiedzenie Rady Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej z udziałem partnerów 

z Litwy i Rosji, Oficjalne obchody Narodowego Święta Niepodległości w Gołdapi, 

Uroczystość nadania i wręczenia sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Gołdapi. 

Wyszedł Radny Leszek Retel. 14.20 

Przyszedł Radny Leszek Retel 14.20 

Wyszedł Radny Mariusz Kowalczuk: 14.22 

Przyszedł Radny Mariusz Kowalczuk: 14.27 

Przyszedł Starosta Andrzej Ciołek i Radny Bogdan Michnicz 14.38 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionej informacji. 

Radny Pan Piotr Miszkiel powiedział, iż w prezentacji pojawiła się wzmianka o spotkaniu 

klubu obywatelskiego. Zapytał, jak to się ma do promocji powiatu. 
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Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Pani Wioletta Anuszkiewicz odpowiedziała, iż 

wszystkie wydarzenia są oprawiane, z każdego zajścia robione i opisywane są zdjęcia, więc 

jest to praca Wydziału Promocji. 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Komisja 13 głosami za przy 2 osobach nieobecnych przyjęła informację z realizacji 

zadań z zakresu promocji powiatu w roku 2016 oraz zamierzenia na rok 2017. 

Ad.10 

Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Pani Wioletta Anuszkiewicz przedstawiła 

sprowadzanie z realizacji „Programu Współpracy powiatu gołdapskiego z organizacjami 

pozarządowymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, 

za rok 2016". /sprawozdanie w załączeniu- zal. nr 1 O do protokołu/. 

Refemjąca poinformowała, iż w 2016 roku zarejestrowanych zostało ponad 100 organizacji 

pozarządowych, jest w tym 5 stowarzyszeń zwykłych, 13 UKS, 19 fundacji 

oraz 13 stowarzysze11 ze zdolnością prawną. Współpraca organizacjami pozarządowymi była 

realizowana na dwóch poziomach, pierwszy poziom to działania pozafinansowe 

czyli Przekazywanie organizacjom infonnacji dotyczących źródeł finansowania planowanych 

działań, prowadzenie ewidencji organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Gołdapskiego, 

przeprowadzenie analizy merytorycznej i finansowej z wykonania zadań powierzonych 

organizacjom pozarządowym. Wspólnie organizujemy z organizacjami pozarządowymi 

dwa wydarzenia tj. Eko - piknik - dziedzictwo natury i rzemiosła oraz Jarmark 

Bożonarodzeniowy. W ubiegłym roku Przygotowano projekt Programu współpracy powiatu 

gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3. 

ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2016 przeprowadzono 

również konsultacje społeczne Programu współpracy powiatu gołdapskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3. ustawy o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie, na rok 2016. Powiat Gołdapski w ramach „Programu 

współpracy powiatu gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, 

w 2016 roku" wspierał działania w priorytetach tj.: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury 

tradycji, dziedzictwo historyczno- kulturowe w tym mmeJszości narodowych, 
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Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz ratownictwa i ochrony ludności, Nauka, 

edukacja, oświata, wychowanie i działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie 

kontaktów i współpraca między społecznościami , Promocja i organizacja wolontariatu 

oraz działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, Edukacja 

ekologiczna, Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży, Wspieranie działalności 

Centrum Wspierania Aktywności Społecznej, Działalność charytatywna na rzecz młodzieży 

z terenu powiatu gołdapskiego podejmującej studia wyższe. W ramach otwartego konkursu 

ofert na realizację w formie wsparcia zadań publicznych Powiatu Gołdapskiego w 2016 r, 10 

ofe1i otrzymało dofinansowanie: Stowarzyszenie „Partnerstwo Sztuk"- zadanie pod nazwą 

„ Wolontariat to Ty i Ja to My" Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny - zadanie 

pod nazwą „Gołdapski Fundusz Stypendialny", Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych 

„NADZIEJA"- zadanie pod nazwą „Zażynki w Lisach" , Uczniowski Klub Sportowy Banie 

Mazurskie - zadanie pod nazwą „Organizacja XXVIII Mazurskiego Biegu Ulicznego" 

Ochotnicza Straż Pożarna w Lisach- zadanie pod nazwą „LISOWISKO 2016" 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego sprawozdania. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie 

Komisja 13 głosami za przy 2 osobach nieobecnych przyjęła sprowadzanie z realizacji 

„Programu. Współpracy powiatu. gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi w art. 3 

u.st 3 u.stawy o działalności pożytku. publicznego i wolontariacie, za rok 2016". 

Ad. Ha 

rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych 

w Gołdapi -referuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, - zdjęcie z porządku 

Ad.llb 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawia projekt uchwały Rady Powiatu 

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2017-

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

Referująca poinformowała, iż Wieloletnia prognoza finansowa odzwierciedla aktualny stan 

budżetu powiatu po dokonanych zmianach. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 794 293,33 
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zł i po zmianach wynosi 26 932 495,74 zł. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 794 293,33 

zł i po zmianach wynosi 28 889 883,74 zł. Deficyt budżetu powiatu nie ulega zm1an1e 

i wynosi 1 957 388,00 zł. Przychody nie ulegają zmianie i wynoszą 1 957 388,00 zł. 

Rozchody 0,00 zł. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego sprawozdania. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie 

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

Powiatu w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego 

na lata 2017- 2033. 

Ad.He 

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

2017. /Projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu- zal. nr 12 do protokołu! 

Referująca poinformowała, iż, zgodnie z postanowieniami Zarządu Powiatu, rozw1ązuJe 

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 przes1mięcia planu wydatków o kwotę 2 725,23 zł, w tym: o kwotę 389,06 zł w związku 
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ze zmianą przepisu określającego przeciętne m1es1ęczne 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 miesięczne 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 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. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego sprawozdania. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie 

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

Powiatu w sprawie zmian bu.dżetu. powiatu. w roku 2017. 

Ad.12 

Spraw bieżących nie zgłoszono. 

Ad.12 

Wolnych wniosków nie zgłoszono. 
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Ad.13 

Wniosków Komisji nie zgłoszono. 

Ad.14 

Przewodniczący zamknął XXXVI (36) posiedzenie Komisji Stałych Rady Powiatu. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokół składa się z 15 stron kolejno ponumerowanych. 

Spor:::qdzila: Monika Bruszewska, 21.02.2017 r. 

Przewodniczący Komisja 

Planowania, Budżetu, Finansów, 

Promocji Powiatu, Gospodarki, 

Ochrony Środowiska, Zdrowia, 

Ośw~ia i Po!}_tyki Spolecv1ej 
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Jaromir Andrzej Krajewski 
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