
Protokół z CVIII (108) posiedzenia 

Zarządu Powiatu w Gołdapi w dniu 14 lutego 2018 roku 

godz. 0900_]]45 

Ad.l 

Starosta stwierdził quornm pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji-

5 Członków Zarządu /lista obecności w załączniku - zal. nr 1 do protokołu!, otworzył CVIII (108) 

posiedzenie Zarządu Powiatu z proponowanym porządkiem obrad /porządek obrad w zalączeniu

zal. nr 2 do protokołu! oraz wprowadzenie zmian do porządku poprzez zdjęcie z porządku 

podpunktu 11 b w brzemieniu: 

Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zaopiniowanie projektu „Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Gołdap na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025" /porządek 

ze zmianami w załączeniu- zal. nr 3 do protokołu/. 

Uwag do proponowanych zmian nie zgłoszono. 

Porządek z proponowanymi zmianami został przyjęty jednogłośnie. 

Ad.2 

Przewodniczący Zarządu poinfonnował, iż protokoły z CIV (104), CV (105), CVI (106), 

CVII (107) posiedzenia Zarządu Powiatu były wyłożone do wglądu oraz przesłane drogą 

elektroniczną. Zapytał czy Członkowie Zarządu mają uzupełnienia bądź sprostowania 

do protokołów. 

Uwag nie zgłoszono. 

Zarząd Powiatu. jednogłośnie przyjął protokoły z CIV (104), CV (105), CVI (106), CVII 

(107) posiedzenia Za.rządu. Powiatu.. 

Ad.3 

Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi Pan Wojciech Szczepanik 

przedstawił informację z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 

w Gołdapi w roku 2017 /informacja w załączniku - zal. nr 4 do protokołu/. 



Referujący poinformował, iż terenem działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Gołdapi jest powiat gołdapski. Zajmuje on powierzchnię 772 km2. 

Posiada 27,7 tys. mieszkańców. Na terenie powiatu znajdują się 3 jednostki samorządowe: 

gmina miejsko-wiejska Gołdap, gmina wiejska Banie Mazurskie, gmina wiejska Dubeninki. 

Powiat gołdapski chroniony jest przez Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą PSP, Wojskową Straż 

Pożarną przy JW 4808 w G?łdapi, 14 jednostek OSP, w tym: 12 jednostek typu S 

(5 w KSRG), 2 jednostki typu M . W roku 2017 na terenie powiatu gołdapskiego miały 

mieJsce 4 sytuacje, podczas których jednostki OSP me wyjechały do akcji 

po zadysponowaniu: OSP Żabin (spoza KSRG) - w jednym przypadku brak wyjazdu zastępu 

spowodowany był brakiem możliwości nawiązania kontaktu z druhami OSP Żabin, natomiast 

w drugim przypadku nie było kierowcy uprawnionego do wyjazdu. OSP Grabowo (włączone 

do KSRG) - brak wyjazdu zastępu spowodowany był brakiem obsady osobowej. OSP 

Żytkiejmy (włączone do KSRG) - brak wyjazdu zastępu spowodowany był awarią pojazdu. 

Do osiągnięcia docelowego poziomu gotowości operacyjnej AB (19 członków) przez SGRW 

„GOŁDAP" w zalaesie wyszkolenia, należy przeprowadzić następujące rodzaje szkoleń 

w zakresie ratownictwa wysokościowego: szkolenie ratowników wysokościowych KSRG - 7 

osób, szkolenie starszych ratowników wysokościowych KSRG - 6 osób. W 2017r. 

zrealizowano 28 ćwiczeń poza terenem komendy na rozkaz Komendanta Powiatowego lub 

polecenie Dowódcy JRG dla zmian służbowych. Podczas ćwiczeń współdziałano z WSP 

JW4808, OSP, ZRM -,,FALC", Policją, Strażą Graniczną i Strażą Miejską. W dniu 11 grudnia 

2017r. na terenie powiatu gołdapskiego (Nadleśnictwo Gołdap, Leśnictwo Jedrzejów, 

oddz. 422) zostały przeprowadzone ćwiczenia Komendanta Powiatowego PSP w Gołdapi, 

których głównym celem były praktyczne działania w zakresie zapewnienia prawidłowego 

przygotowania do zwalczania zagrożeń okresu zimowego, połączone ze współpracą m.in. 

z zastępami wchodzącymi w skład plutonu ratowniczego OSP „GOŁDAP" Warmińsko 

-Mazurskiej Brygady Odwodowej (OSP Banie Mazurskie, OSP Dubeninki i OSP Górne) 

oraz weryfikacja sprawności i obsługi potencjału sprzętowego PSP i OSP przewidzianego 

do wykorzystania podczas wystąpienia ekstremalnych zjawisk pogodowych w okresie 

zimowym. Podczas działań zostały przećwiczone metody dotarcia do osób poszkodowanych 

z uwagi na brak przejezdności dróg oraz trudne warunki pogodowe (zaspy śnieżne, śnieżyce, 

niska temperatura, silny wiatr) oraz utworzenia możliwości do ewakuacji poszkodowanych 

(m.in.: wycinka drzew), połączone ze sprawianiem pakietu zabezpieczenia logistycznego. 

Zaplanowano i przeprowadzono szkolenia druhów OSP w zakresie: szkolenie podstawowe -

36 absolwentów, kurs kierowców konserwatorów - 8 absolwentów, kwalifikowana pierwsza 

2 



pomoc - 51 absolwentów (prowadziła fim1a zewnętrzna). Limit etatowy zatrudnianych 

funkcjonariuszy i pracowników cywilnych wg. regulaminu organizacyjnego: 46 etatów 

mundurowych, 2 etaty pracowników cywilnych z Korpusu Służby Cywilnej. Rzeczywiste 

zatrudnienie na dzieli 31 grudnia 2017 r. to: 44 pracowników mundurowych, 2 pracowników 

cywilnych KSC. Przeprowadzono łącznie 69 kontroli, w tym:27 kontroli podstawowych, 29 

kontroli sprawdzających, 3 odbiorów technicznych, 10 kontroli pozostałych. W celu 

wyegzekwowania należytego stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego, w stosunku 

do właścicieli i użytkowników obiektów podejmowane były przewidziane prawem działania 

nakazowo-egzekucyjne. Najbardziej powszechną i najdogodniejszą formą oddziaływania 

stosowaną przez służby kontrolno-rozpoznawcze PSP jest wydawanie decyzji 

administracyjnych 1 wystąpień pokontrolnych. W roku 2017 wydano 30 decyzji 

administracyjnych, w których zobowiązano kontrolowane podmioty do usunięcia 

stwierdzonych uchybień i niedociągnięć. W 2017r nie było prowadzonych postępowań 

egzekucyjnych Skutecznym sposobem doprowadzenia do spełnienia wymagań 

przeciwpożarowych w nowobudowanych lub modernizowanych obiektach jest możliwość 

wypowiadania się komendantów powiatowych w formie, tzw. stanowiska w sprawie 

zgodności wykonania inwestycji z projektem budowlanym. W związku z powyższym, 

przedstawiciel służby kontrolno-rozpoznawczej PSP uczestniczył w 3 odbiorach 

technicznych. W roku 2017 KP PSP w Gołdapi realizowała następujące programy prewencji 

społecznej: ,,Czad i ogień. Obudź czujność", ,,Stop pożarom traw", ,,Kręci mnie 

bezpieczeństwo". W ramach ww. kampanii społecznych realizowane były pogadanki, pikniki 

strażackie, pokazy sprzętu ratowniczego dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych (również 

w szkołach) rozpowszechniające treści programów ww. przedsięwzięć. Plany jakie zakłada 

jednostka w 2018 roku: dokończenie budowy wielofunkcyjnego obiektu wraz 

z zagospodarowaniem terenu; wymiana dwóch wyeksploatowanych samochodów 

operacyjnych na jeden nowy; organizacja warsztatów z zakresu ratownictwa wysokościowego 

oraz gaszenia pożarów wewnętrznych Referujący dodał, że jednostka ma również swoje 

problemy miedzy innymi: brak kadry dowódczej spełniającej wymagania kwalifikacyjne; 

brak chętnych kandydatów do służby przygotowawczej z powiatu gołdapskiego; migracja 

strażaków PSP jak i OSP. 

Wyszła Wicestarosta Grażyna Senda godzina 08.31. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionej informacji. 
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Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu przyjął 4 głosami za przy 1 osobie nieobecnej informację z działalności 

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi w roku 2017. 

Ad.4 

Komendant Powiatowej Policji w Gołdapi Pan Robert Marciniak przedstawił informacje 

z działalności Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi w roku 2017 rok. /informacja 

,Jl załączniku - zal. nr 5 do protokołu/ 

Przyszła Wicestarosta Grażyna Senda godzina 08.34. 

Referujący poinfonnował, iż na dzie{1 31.12.2017r zatrudnionych zostało 60 policjantów, 

12 pracowników cywilnych pozostał 7 wakatów W 2017 roku ustalono 187 sprawców 

przestępstw, w tym 7 nieletnich. Ogółem interwencji w powiecie gołdapskim było 3584, 

liczba zwykłych interwencji wynosiła 3467 natomiast interwencji pilnych 117. Poziom 

bezpieczeństwa imprez masowych w 2017 roku wynosił 100%, jest to taki sam wynik jak 

w roku poprzednim. Ilość zaistniałych wypadków wynosiła 22 przyczyną tego było 

prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, Niedostosowanie prędkości do panujących 

warunków ruchu drogowego, Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, Niezachowanie 

bezpiecznej odległości oraz inne. W 2017 roku projekt „DOM, czyli DZIELNICOWY 

ODDANY MIESZKAŃCOM" II edycja otrzymał dofinansowanie z rządowego programu 

ogramczania przestępczości i aspołecznych zachowań „RAZEM BEZPIECZNIEJ" im. 

Władysława Stasiaka. Projekt zajął pierwsze miejsce w kraju w ramach obszaru: 

„Dzielnicowy bliżej nas" Realizatorami projektu są Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi 

oraz Starostwo Powiatowe w Gołdapi całkowity koszt projektu 70 200,00 zł dofinansowanie 

48 680,00 zł. W ramach projektu 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, laptop. Działania promocyjne przeprowadzone w ramach projektu: 

„Mamo, tato a pan dzielnicowy powiedział ... ", ,,Cała Polska Czyta Dzieciom", ,,Żółta 

cytryna o bezpieczeństwie przypomina", ,,Kawa u władzy, czyli dzielnicowy NASZ 
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człowiek", ,,Zauważyć, reagować, sprawnie pomagać", Kampania „Biała Wstążka", 

Warsztaty i szkolenia z zakresu doskonalenia umiejętności funkcjonariuszy. Gołdapscy 

policjanci, wspierani przez księży z powiatu gołdapskiego przypominają o przestrzeganiu 

podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Funkcjonariusze stworzyli ulotkę, którą chodzący 

po kolędzie księża, zostawią wiernym. Na ulotkach policjanci poruszają ważne kwestie 

i zagrożenia, na jakie narażone są w szczególności osoby starsze. Są to m.in.: oszustwa 

na tzw. wnuczka i policjanta oraz noszenie elementów odblaskowych. Mundurowi zamieścili 

na niej również informacje o Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Materiał został 

sfinansowany ze środków Gminy Gołdap w kwocie 1300zł. Współpraca w ramach 

Funduszu Wsparcia Policji: Zakup samochodu OPEL MOKKA Gmina Gołdap - 42 500 zł -

Y2 wartości radiowozu, Zakup sprzętu AGD ( chłodziarka, lodówka) Zarząd Powiatu 

Gołdapskiego - 3000 zł, Urządzenie stacjonarne do badania trzeźwości AL.400V Gmina 

Gołdap - 2613,75 zł, Urządzenie przenośne do badanie stanu trzeźwości „IBLOW" Gmina 

Gołdap - 1900 zł, Służby ponadnormatywne Gmina Gołdap - 20 OOO zł Wybrane efekty 

pracy w 20lt roku to między innym W dniu 10 lutego 2017 roku policjanci naszej komendy 

zatrzymali sprawcę bezpośrednio po dokonaniu przestępstwa rozboju na jednym z osiedli 

domków jednorodzinnych. Jak się później okazało sprawcy dostali się do domu pod 

pretekstem dostarczenia paczki, następnie obezwładnili jednego z domowników i próbowali 

uciec ze skradzionymi rzeczami. Jeden z nich został zatrzymany wybiegając z podwórka, 

drugi w okolicy miejsca rozboju. Trzeciego ze sprawców, po ustaleniu już w trakcie śledztwa, 

zatrzymano w okolicach Warszawy. Sprawa trafiła już do sądu. W czerwcu 201 7 roku 

gołdapscy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Wydziału Kryminalnego KWP 

w Olsztynie rozbili działającą od dłuższego czasu grupę dilerską zajmującą się przemytem 

oraz dystrybucją narkotyków. W wyniku tych działań zatrzymano i aresztowano 

3 podejrzanych, odzyskano ponad kilogram marihuany, 5 kilogramów amfetaminy oraz blisko 

600 tabletek ekstazy o łącznej wartości rynkowej ponad 300 tys. złotych. Sprawa w toku. 

Na początku lipca policjanci z Wydziału Kryminalnego zajmowali się sprawą śmiertelnego 

pobicia mieszkaf1ca jednej z gołdapskich wsi. Szybko ustalono osoby, które dzień wcześniej 

przebywały wraz z pokrzywdzonym, a następnie ustalono dwóch sprawców, którzy 

śmie1ielnie pobili mężczyznę, zabrali mu pieniądze i pozostawili przy drodze. Podejrzanych 

aresztowano i w najbliższym czasie wobec nich prokuratura skieruje akt oskarżenia do sądu. 

We wrześniu br. funkcjonariusze gołdapskiej policji zostali wezwani na interwencję, gdzie 

ujawnili ciało kobiety. Na miejscu policjanci zatrzymali potencjalnego sprawcę. Zebrane 

dowody na miejscu przestępstwa pozwoliły ustalić przebieg zdarzenia w domu ofiary 
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i przedstawić podejrzanemu zarzut zabójstwa. Sprawca został tymczasowo aresztowany. 

Aktualnie trwają jeszcze badania biegłych, a po ich zakończeniu sprawa trafi do sądu. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionej informacji. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek zapytał ile mamy terminali do bezpośredniego płacenia 

mandatów. 

Komendant Powiatowej Policji w Gołdapi Pan Robert Marciniak odpowiedział, że jesteśmy 

w posiadaniu dwóch terminali. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek dodał, że me jest to już dokuczliwe dla społeczeństwa 

i umożliwia zapłacenia mandatu na miejscu, przez terminal. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął informację z działalności Komendy Powiatowej 

Policji w Gołdapi w roku 2017 rok. 

Ad.5 

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

infonnację z wykonania preliminarza kosztów za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grndnia 

201 7 r. /informacja w załączniku - zal. nr 6 do protokołu/ 

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

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

31 grndnia 2017 roku. Wydatki poniesione w okresie preliminarza wyniosły 877 676,66 zł, 

z czego ponad 689 234,49 zł zostały przeznaczone na wyżywienie wychowanków, odzież, 

obuwie, podręczniki szkolne, środki czystości, organizację wypoczynku, kieszonkowe 

oraz wizyty lekarskie. Ponad 173 270,29 zł zostało przeznaczone na wynagrodzenia 

pracowników, materiały i sprzęt biurowy, ponad 14 562,88zł na wyposażenie placówki 

i naprawy bieżące. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionej informacji. 
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Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął informację z wykonania preliminarza kosztów 

za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r. 

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 01.0l.2017-31.12.2017 r. z realizacji zadania publicznego. Prowadzenia 

całodobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego łączącej zadania 

o charakterze interwencyjnym" /sprawozdanie w załączniku - zal. nr 7 do protokołu/. 

Referująca poinformowała, iż Dom Św. Faustyny „Nie lękajcie się" w Gołdapi jest placówką 

opiekuńczo- wychowawczą przeznaczoną dla 28 wychowanków w tym 2 miejsca 

są miejscami interwencyjnymi. Na dzień 31 grudnia 2017 roku w placówce przebywało 

28 wychowanków, w tym 15 dziewcząt i 13 chłopaków, w wieku od 5 do 21 lat. W okresie 

od stycznia do grudnia 2017 roku do placówki przyjętych zostało 10 wychowanków, 

7 wychowanków opuściło placówkę, 5 wychowanków usamodzielniło się, 2 zostało 

przeniesionych do innej placówki. Wychowankowie placówki uczęszczają do szkół 

i przedszkoli. Dzieci zostały przygotowane do letnich dni, realizowane było przygotowanie 

do rozpoczęcia roku szkolnego, listopad to okres w którym zostaje zakupiona odzież i obuwie 

zimowe. Każde dziecko otrzymuje kieszonkowe zgodnie z regulaminem. Dla chętnych 

wychowanków organizowane są zajęcia pozalekcyjne jaki również wypoczynek letni 

1 zimowy. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego sprawozdania. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie zatwierdził sprawozdanie z działalności Dyrektora Domu 

św. Faustyny „Nie lękajcie się" Caritas Diecezji Ełckiej w Gołdapi za okres 01.01.2017-

31.12.2017 r. z realizacji zadania publicznego. Prowadzenia całodobowej placówki 
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opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego łączącej zadania o charakterze 

interwencyjnym". 

Ad.7 

Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Pani Wioletta Anuszkiewicz przedstawiła 

informację z realizacji zadań z zakresu promocji powiatu w roku 2017 oraz zamierzenia 

na rok 2018 /informacja w załączniku - zal. nr 8 do protokołu/. 

Referująca poinformowała, iż promocja powiatu w 2017 roku była promowana 

przez Informację z powiatu raz na kwartał Wydział wydaje Informacje z powiatu 

gołdapskiego w nakładzie 500 egzemplarzy. Poprzez pismo infom1owaliśmy o sprawach 

ważnych, przydatnych i ciekawych. O działaniach podejmowanych przez powiat. Powiat 

promowany jest poprzez stronę internetową Starostwa Powiatowego i fanpage na Facebooku, 

którego prowadzi pracownik Wydziału Promocji Pani Ewelina. Współpracowaliśmy 

z mediami, przekazując tym samym bieżące informacje z życia powiatu. Starostwo 

Powiatowe w Gołdapi organizuje współorganizuje oraz wspiera imprezy, akcje i działania 

promocyjne miedzy innymi : ,,Eka-piknik dziedzictwo natury i rzemiosła", Więcej ruchu, 

więcej zdrowia, I Spartakiada „7" Powiatów, Akcja Choinka dla Papieża, Akcja Szlachetna 

Paczka, IX Jarmark Bożonarodzeniowy. W 2017 roku medialnie zostało oprawionych ponad 

150 wydarzeń z życia powiatu. Wspieraliśmy również sportowców oraz Uczniowskie Kluby 

Sportowe poprzez konkursy i organizację spotkań z zasłużonymi sportowcami. Konkurs 

pn. Młody Sportowiec 2017. Odbyły się również spotkania ze sportowcami miedzy innymi: 

Zawodnicy Klubu Sportowego Jaćwing z wizytą u Starosty, Starosta pogratulował osiągnięć 

w Mistrzostwach Polski Służb Mundurowych w Kickboxingu. W 2017 roku Starosta 

Gołdapski objął patronatem 21 wydarzeń oraz przyznał 36 sztuk Medalu Za zasługi 

dla Powiatu Gołdapskiego. Promocja Powiatu to również dotacje, które przyznaje Zarząd 

Powiatu w Gołdapi, poprzez ogłoszenie dwóch konkursów: otwartego konkursu ofert 

na zadania publiczne Powiatu Gołdapskiego z zakresu prac konserwatorskich, 

restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 

położonych na terenie Powiatu Gołdapskiego 2017 r. - wydatkowano 7 572,00 000,00 zł, 

otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia zadań publicznych Powiatu 

Gołdapskiego w 2017 r. - na konkurs było przeznaczonych 45 000,00 zł, wpłynęło 12 ofert. 

W 2017 r. nasz Wydział pozyskał bezpłatnie 500 sztuk kalendarzy ściennych na rok 2018 

oraz 500 egzemplarzy Mapy powiatu wraz z Informatorem. Zamierzenia na 2018 rok 

przedstawiają się następująco: planujemy wspierać merytorycznie i finansowo zadania objęte 
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Patronatem Honorowym Starosty Gołdapskiego; zamierzamy kształtować pozytywny 

wizemnek powiatu, planujemy organizować i współorganizować wydarzenia cykliczne, 

zamierzamy pozyskiwać środki na działania związane z realizacją zadań Wydziału PiR, 

zamierzeniem wydziału jest również utrzymywanie i rozwijanie współpracy z partnerami 

zagranicznymi, jak również lokalnymi. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionej infonnacji. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek poinformowała, że w piątek jest umówiony z prezesem WI0Śu 

w Olsztyn tym samym zwrócił się z prośba i przemyślenie do piątku jakie tematy można było 

by poruszyć z prezesem na spotkaniu. 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął informację z realizacji zadań z zakresu promocji 

powiatu w roku 2017 oraz zamierzenia na rok 2018. 

Ad.8 

Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Pani Wioletta Anuszkiewicz przedstawiła 

sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Powiatu Gołdapskiego z organizacjami 

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

2017 /sprawozdanie w załączniku - zal. nr 9 do protokołu/. 

Refemjąca poinformowała, iż w 2017 roku zarejestrowanych zostało ponad 100 organizacji 

pozarządowych, jest w tym 6 stowarzyszeń zwykłych, 18 UKS, 16 fundacji 

oraz 83 stowarzyszeń w KRS. Współpraca organizacjami pozarządowymi była realizowana 

na dwóch poziomach, pierwszy poziom to działania pozafinansowe czyli Przekazywanie 

organizacjom infom1acji dotyczących źródeł finansowania planowanych działań, prowadzenie 

ewidencji organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Gołdapskiego, przeprowadzenie 

analizy merytorycznej i finansowej z wykonania zadai1 powierzonych organ1zacJom 

pozarządowym. 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 2017 przeprowadzono również 

konsultacje społeczne Programu współpracy powiatu gołdapskiego z organizacjami 
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pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w mi. 3 ust 3. ustawy o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie, na rok 2017. W ubiegłym roku W rmnach otwartego konkursu 

ofert na realizację w formie wsparcia zadań publicznych Powiatu Gołdapskiego w 2017 r - 10 

ofert otrzymało dofinansowanie. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionej informacji. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie zatwierdził sprawozdanie z realizacji „Programu 

Współpracy Powiatu Gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi art. 3 ust 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, za rok 2016 w formie prezentacji 

multimedialnej. 

Ad.9 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Pan Wojciech Hołdyński przedstawił informację 

z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi w roku 2017 /informacja w załączniku -zal. 

nr I O do protokołu/. 

Referujący poinformował, iż zauważalne jest, że liczba osób bezrobotnych w latach 2008-

2017 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 12 %. Do bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy 

zaliczmny: 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: kurs towaroznawstwa zielarskiego (1 osoba), kurs instruktora 

i wykładowcy nauki jazdy kat. B (1 osoba), operator koparko-ładowarki kl. III (3 osoby), kurs 

projektowania i aranżacji wnętrz (1 osoba), kurs podstaw księgowości (1 osoba), kierowca 

samochodu ciężarowego (1 osoba), kurs instruktorski masażu Shantala (1 osoba), palacz 

kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym (1 osoba), 

kurs masażu I i II stopnia (1 osoba), PFS Personal Trainer Combo (1 osoba), prawo jazdy kat. 

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

w zasięgu wzroku (1 osoba). W 2017 r. 24 bezrobotnym przyznano jednorazowe środki 

na podjęcie działalności gospodarczej, liczba przyznanych dotacji o 29% wyższa 

w porównaniu do roku 2016. Podejmowane działalności gospodarcze to np.: mobilne usługi 

fryzjerskie, usługi remontowo-budowlane, usługi kosmetyczne, usługi krawieckie, usługi 

czyszczące, usługi ślusarsko-spawalnicze. Mniej popularne rodzaje działalności: doradztwo 

w zakresie programowania, sprzedaż detaliczna herbat i kaw oraz akcesoriów do ich parzenia 

i przechowywania, działalność klubu sportowego, sprzedaż materiałów i wykonywanie usług 

z wykorzystaniem drona. Łącznie 13 przedsiębiorcom udzielono refundacji kosztów 

wyposażenia lub doposażenia, dzięki czemu powstało 20 nowych stanowisk pracy. 

Zatrudniono łącznie 36 klientów PUP w Gołdapi w tym 16 osób rozpoczęło pracę w ramach 

tzw. uzupełnień, czyli na miejscach, które zostały utworzone w ramach podpisanych 

wcześniej, ale wciąż obowiązujących umów. Najbardziej popularne stanowiska: sprzedawca, 

robotnik budowlany, robotnik gospodarczy. Dość mało popularne stanowiska: operator 

wprowadzania danych, cukiernik, kierowca-operator wózków jezdniowych. W 2017 r. 

podpisano 11 umów, na mocy których 44 pracowników oraz 2 pracodawców podjęło 

kształcenie ustawiczne finansowanie ze środków KFS, które miało formę: studiów 

podyplomowych, kierunek: diagnoza i terapia pedagogiczna, szkole1'1: spawacz metodą MAG, 

spawacz metodą TIG, fryzjer męski, gospodarka finansowa oraz rachunkowość ośrodka 

pomocy społecznej w 2017 r., leczenie ran, wykonywanie i interpretacja zapisu EKG 

dla pielęgniarek 1 położnych, resuscytacja oddechowo-krążeniowa dla pielęgniarek 

i położnych, naprawa wtryskiwaczy COMMON RAIL przy pomocy narzędzi trzeciego etapu, 

rachunkowość budżetowa, sfinansowania egzaminu spawalniczego osoby, która skorzystała 

z kursu spawania metodą MAG. Ogólne wydatki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 

1170,00 zł w tym: kształcenie ustawiczne: 112 326,00 zł, promocja KFS: 4 674,00 zł. Odbyły 

się 24 giełdy pracy, w których udział wzięło łącznie 218 osób bezrobotnych zarejestrowanych 

w PUP w Gołdapi. Dzięki uczestnictwu w giełdach pracy zatrudnienie otrzymało łącznie 25 

bezrobotnych. Pracodawcy poszukiwali kandydatów miedzy innymi na stanowiska: 

sprzedawca, kierowca autobusu, pracownik administracyjny, malarz budowlany, stolarz 

meblowy, mechanik sprzętu rolniczego i ogrodniczego, mechanik pojazdów samochodowych, 

sprzątaczka, drobiarz, kierowca samochodu ciężarowego, pokojowa, kelner. Odbyło się 

trzytygodniowe szkolenie w trakcie roku. Cele szkoleń: 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 
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pracy. Poruszane zagadnienia: Fmmy 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 8 osób. 

W trakcie całego 2017 roku: 2726 osób zgłoszono do ubezpieczenia społecznego 

i zdrowotnego; 3148 bezrobotnych wyrejestrowano z ubezpieczenia,443 klientom urzędu 

ubezpieczono członków rodzin. Jednocześnie wydano: 5441 decyzji administracyjnych, od 

których wniesiono 12 odwołań (tj. 0,2%) do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, z czego 

Wojewoda uchylił 1 z nich, Dyrektor PUP w Gołdapi działający w imieniu Starosty 

Gołdapskiego uchylił 4 decyzje, natomiast 7 decyzji utrzymano w mocy; 864 informacje 

o osiąganych dochodach (PIT-11 ); 481 zaświadczeń do emerytury i kapitału początkowego; 

2331 różnego typu zaświadczenia dla bezrobotnych; 951 rocznych raportów składek 

społecznych i zdrowotnych. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionej informacji. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu przyjął jednogłośnie informację z działalności Powiatowego Urzędu 

Pracy w Gołdapi w roku 2017. 

Ad.10 

Wicedyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi Pani Krystyna Podciborksa 

przedstawiła infonnację z realizacji Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia 

oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w roku 2017 !informacja w załączniku - zal. nr 11 

do protokołu/. 

Referująca poinformowała, iż Program jest ściśle powiązany z Powiatową Strategią 

Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Gołdapskim na lata 2015-2021. 

Program został przyjęty przez Radę Powiatu w Gołdapi uchwałą Nr XIII/54/2015 

z dnia 28 sierpnia 2015 r. Cele Programu jest 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 
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włączenie; Pozyskanie środków finansowych na aktywizację bezrobotnych; wsp1eran1e 

działań na rzecz wzrostu mobilności zawodowej i przestrzennej osób bezrobotnych. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionej infonnacji. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął informację z realizacji Powiatowego Programu 

Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w roku 2017. 

Ad. Ha 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi Pan Wojciech Hołdyński przedstawił 

uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy 

w Gołdapi do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Gołdapskiego przy realizacji 

projektu „Aktywizacja po 30 (2018)" w ramach Działania 10.l Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Warmińsko -Mazurskiego na lata 2014-2020, 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego /uchwala Zarządu 

Powiatu w załączniku - zal. nr 12 do protokołu/. 

Referujący poinformował, iż upoważnia się Pana Wojciecha Hołdy11skiego - dyrektora 

Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu 

Gołdapskiego przy realizacji projektu „Aktywizacja po 30 (2018)" w ramach Działania 

10.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 

2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym 

do podpisania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, potwierdzania za zgodność 

z oryginałem kopii dokumentów związanych z realizacją projektu, podpisania umowy 

o dofinansowanie, podpisywania aneksów do umowy o dofinansowanie, podpisywania 

wszelkich innych dokumentów związanych z realizacją projektu oraz podejmowania 

wszelkich innych działań związanych z przygotowaniem, realizacją i rozliczeniem projektu. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionej uchwały Zarządu Powiatu. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 
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Zarząd Powiatu podjął jednogłośnie uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie u.poważnienia 

dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi do składania oświadczeń woli 

w imieniu. Powiatu. Gołdapskiego przy realizacji projektu. ,,Aktywizacja po 30 (2018)" 

w ramach Działania 10.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi Pan Wojciech Hołdyński poruszył temat 

dotyczący wystąpienia Pana Andrzeja Tobolskiego na ostatnim posiedzeniu Sesji Rady 

Powiatu. Pan Wojciech Hołdyński ustosunkowała się do wypowiedzi Pana Tobolskiego 

oraz udzielił szczegółowych wyjaśnień Zarządowi. 

Ad.Ub 

Uchwałę Zarządu Powiatu zdjęta z porządku. 

Ad.12a 

Główny Specjalista ds. Edukacji Pani Iwona Zegarowicz przedstawiła projekt uchwały Rady 

Powiatu w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych, 

trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz tem1inu 

i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji /projekt uchwały Rady Powiatu w załączniku - zal. nr 13 

do protokołu/. 

Referująca poinformowała, iż przyjęta 25 stycznia br. uchwała Nr LIV/241/2018 w sprawie 

ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych, trybu 

przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu 

i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji została poddana badaniu przez Regionalną Izbę 

Obrachunkową w Olsztynie, która odniosła się do treści uchwały z uwagi na fakt, 

iż nie powinno się powielać przepisów ustawowych w akcie niższego rzędu. Zgodnie 

z sugestiami Regionalną Izbę Obrachunkową w Olsztynie usunięto zbędne zapisy. 

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

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie 
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Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia 

trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych, trybu przeprowadzania 

kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia 

wykorzystania dotacji 

Ad.12b 

Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Pani Wioletta Anuszkiewicz przedstawiła 

projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem 

Gołdapskim a Rejonem Wyżnyckim Obwodu Czerniowieckiego !projekt uchwały Rady Powiatu 

w załączniku - zal. nr I 4 do protokołu/. 

Referująca poinformowała, iż wyraża się wolę podjęcia współpracy partnerskiej pomiędzy 

Powiatem Gołdapskim a Rejonem Wyżnyckim Obwodu Czerniowieckiego. Szczegółowy 

zakres współpracy partnerskiej, określi umowa o paiinerstwie i wpółpracy zawarta pomiędzy 

Powiatem Gołdapskim i Rejonem Wyżnyckim Obwodu Czerniowieckiego. Wzajemna 

współpraca przyczyni się do zacieśnienia więzi pomiędzy narodem Ukraińskim i Polskim, 

poznania narodowych i kulturalnych wartości obu krajów, wsparcia w zakresie 

praw człowieka, programów społecznych i opieki zdrowotnej. Ponadto współpraca otwiera 

możliwość realizacji wspólnych projektów w obszarach przemysłu, rolnictwa i handlu; 

nauki, oświaty i ochrony zdrowia; ochrony środowiska; sportu, turystyki, kultury; 

transportu i infrastruktury; współpracy z młodzieżą; pomocy społecznej i polityki społecznej; 

administracji publicznej i bezpieczeństwa; samorządu powiatowego. Zakres współpracy 

może obejmować inne dziedziny, wymagające wspólnego wsparcia i będące w zakresie 

kompetencji władz obu Stron. 

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

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowai1ie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Gołdapskim a Rejonem Wyżnyckim 

Obwodu Czerniowieckiego. 
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Ad.12c 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani Małgorzata Gryszkowska 

przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu 

Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020 /projekt uchwały Rady Powiatu w załączniku - zał. nr 15 

do protokołu/. 

Referująca poinfonnowała, iż na podstawie art. 180 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 

roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, do zadań własnych powiatu należy 

opracowanie i realizacja 3- letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy 

zastępczej zawierających między innymi roczny limit rodzin zastępczych zawodowych. 

Poprzedni Program Rozwoju Pieczy Zastępczej, przyjęty Uchwałą Nr VII/27/2015 Rady 

Powiatu w Gołdapi, obejmował lata 2015-2017. W Progran1ie na lata 2018-2020 dokonano 

aktualnej diagnozy pieczy zastępczej, zaktualizowano zadania i terminy realizacji 

poszczególnych działań podejmowanych w ramach programu. Założone cele pozostały 

bez zmian. 

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

Starosta Pan Andrzej Ciołek zapytał jakie jest oczekiwanie rynku co do popytu podaży. 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani Małgorzata Gryszkowska 

odpowiedziała, że popyt podaż jest umiarkowana nie ma jakiś realnych zagrożeń. 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020. 

Ad.12d 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu 

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2018 

- 203 3. /projekt uchwały Rady Powiatu w załączniku - zal. nr 16 do prot okolu/ 

Referująca poinformowała, iż Wieloletnia prognoza finansowa odzwierciedla aktualny stan 

budżetu powiatu po dokonanych zmianach. Plan dochodów zwiększa się i po zmianach 
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wynosi 43 176 879,00 zł. Plan wydatków zwiększa się i po zmianach wynosi 46 723 056,00 

zł. Deficyt budżetu powiatu ulega zmianie i wynosi 3 546 177,00 zł. Przychody po zmianie 

wynoszą 3 546 177,00 zł. Rozchody 0,00 zł. 

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

Pytm1 nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2018 - 2033. 

Ad.12e 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwał Rady Powiatu 

w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2018 /uchwala Zarządu Powiatu w załączniku - zal. nr 17 do 

prot okolu/ 

Referująca poinformowała, iż dokonuje się przesunięć między działami, rozdziałami 

i paragrafami w części dochody Starostwo Powiatowe w Gołdapi w rozdziale 75020 

„Starostwa powiatowe'' dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę 

4 843,84 zł oraz w rozdziale 80195 „Pozostała działalność" dokonuje się zwiększenia planu 

finansowego dochodów o kwotę 9 046, 17 zł. Zmiana spowodowana jest aktualizacją wniosku 

o dofinansowani projektu „Szkoła naszych oczekiwm1". W rozdziale 85495 „Pozostała 

działalność" dokonuje się zmniejszenia planu finansowego dochodów o kwotę persaldo 

0,01 zł. Zmiana spowodowana jest aktualizacją wniosku o dofinansowani projektu „Świat 

bez tajemnic". Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi w rozdziale 85403 

„Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze" dokonuje się zwiększenia planu finansowego 

dochodów o kwotę 4 200,00 zł. Zmiana spowodowana podpisaniem umowy na finansowanie 

dożywiania dzieci w szkołach. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi w rozdziale 

855508 „Rodziny zastępcze" dokonuję się zwiększenia planu finansowego dochodów 

o kwotę 1 038,00 zł. Kwota dotyczy nienależne pobranego dodatku wychowawczego 

i zwrotu kosztów utrzymania dzieci wraz z odsetkami. Plan dochodów budżetu powiatu 

zwiększa się per saldo o kwotę 19 128,00 zł. Natomiast wydatki Starostwo Powiatowe 

w Gołdapi. W rozdziale 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki" dokonuje się 

przesunięcia środków między paragrafmni w ramach planu finansowego o kwotę 5 558,73 zł. 
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W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" dokonuje się przesunięcia 

środków między paragrafami w ramach planu finansowego o kwotę 1 200,00 zł. W rozdziale 

75020 „Starostwo powiatowe" dokonuję się zwiększenia planu finansowego wydatków 

jednostki o kwotę per saldo 7 144,61 zł w celu zabezpieczenia płatności z tytułu podatku od 

nieruchomości oraz w związku z urealnieniem wydatków w ramach projektu „Szkoła naszych 

oczekiwań". W rozdziale 75045 „Kwalifikacja wojskowa" dokonuje się przesunięcia 

środków między paragrafami w ramach planu finansowego o kwotę 200,00 zł. Celem ich 

urealnienia do rzeczywistego wykonania. W rozdziale 80195 „Pozostała działalność" 

dokonuje się zmniejszenia planu finansowego wydatków jednóstki o kwotę per saldo 

48 504,16 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę jednorazowego dodatku 

uzupełniającego w jednostkach oświatowych oraz wydatków przeznaczonych na zajęcia 

dydaktyczno-wyrównawcze rozw1JaJące uzdolnienia 1 zainteresowania uczniów. 

Jednocześnie dokonuje urealnienienia planu wydatków projektu w związku z aktualizacją 

wniosku o dofinansowanie „Szkoła naszych oczekiwań". W rozdziałach: 85295 „Pozostała 

działalność" i 92605 „Zadanie w zakresie kultury fizycznej" dokonuje się przesunięcia 

środków w planie finansowym wydatków o kwotę 100,00 zł celem dostosowania planu 

finansowego do rzeczywistych potrzeb. Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi w rozdziale 

80120 „Licea Ogólnokształcące" dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków 

jednostki o kwotę 26 958,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia wydatków m.in. 

na wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego, zajęć z terapii behawioralnej dlajednego 

z uczniów oraz zorganizowaniem zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijających 

uzdolnienia i zainteresowania uczniów. Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi W rozdziale 

80130 „Szkoły Zawodowe" dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 

127 873,00 zł. Kwota 64 003,00 zł przeznaczona na dofinansowanie inwestycji 

pn.: ,,Wykonanie dojazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku ZSZ i PCPR w Gołdapi. 

Wykonanie placu apelowego". Kwota 42 241,00 zł przeznaczona na inwestycję pod tytułem 

„Likwidacja nierówności chodnikowych dla uczniów i niepełnosprawnych przy budynkach 

ZSZ w Gołdapi". Obie inwestycje zostaną pokryte z PEFRON. Kwota 21 629,00 zł 

przeznaczona jest na zabezpieczenie wydatków związanych z koniecznością wypłaty 

jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli. Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi 

w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy" dokonuje się przesunięcia środków między 

paragrafami w ramach planu finansowego wydatków o kwotę 3 400,00 zł. Proponowana 

zmiana zapewni pokrycie wydatków przez Urząd Pracy w sposób celowy, oszczędny 

i terminowy. Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi W dziale 
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801 „Oświata i wychowanie" oraz w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza" 

dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę per saldo 85 513,55 zł. 

Zwiększenie dotyczy konieczności zabezpieczenia wydatków związanych z wypłatą 

jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli oraz urealnieniem planu 

finansowego projektu „Świat bez tajemnic", w którym zostały dokonane zmiany finansowe 

wynikające z potrzeb organizacyjnych. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Gołdapi 

w rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczne - pedagogiczne w tym poradnie 

specjalistyczne" dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 4 120,00 zł 

celem zabezpieczenia wydatków związanych z koniecznością wypłaty jednorazowego 

dodatku uzupełniającego dla nauczycieli. Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per 

saldo o kwotę 203 305,00 zł. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 19 128,00 zł 

i po zmianach wynosi 43 176 879,00 zł. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 203 305,00 zł 

i po zmianach wynosi 46 723 056,00 zł. Deficyt budżetu powiatu nie ulega zmianie i wynosi 

3 546 177,00 zł. Przychody po zmianie wynoszą 3 546 177,00 zł. Rozchody 0,00 zł. 

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

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian 

budżetu powiatu w roku 2018. 

Ad.13 

Starosta Pan Andrzej Ciołek poinformowała o rozważaniu możliwości przystąpienia 

do stowarzyszenia Zarządu Konwentów dotyczące współpracy samorządowej Polska 

- Ukraina. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek poinformowała o zamiarze zorganizowania w I kwartale 

spotkania z Sołtysami spotkanie ma na celu poinformowanie o zmianach dotyczących spraw 

melioracyjnych - wody polskie, straty bobrowe, kwestie zmian w sprawie budowalnym 

oraz sprawy związane z rozstrzygnięciami geodezyjnymi jak również prawo łowieckie. 
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Starosta Pan Andrzej Ciołek poinformował o możliwości wystąpienia grupy radnych z Ban 

Mazurskich z prośbą do Wojewody o wzmocnienia starali dotyczących pozyskiwanie 

środków zewnętrznych na remonty dróg na terenie gminy Banie Mazurskie. 

Ad.14 

Wolnych wniosków nie zgłoszono. 

Ad.15 

Przewodniczący Zarządu podziękował członkom Zarządu za pracę. Zamknął CVIII ( 108) 

Posiedzenie Zarządu powiatu. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokół składa się z 20 stron kolejno ponumerowanych. 

Starosta ldapski 

Sporządzi/a; Monika Bruszewska, 14.02.2018 
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