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Słowo od Starosty

Szanowni Państwo, drodzy Mieszkańcy,
służbę dla wspólnoty samorządowej rozpoczęłam w 2010 roku, jako Wiceprzewodnicząca
Rady Powiatu w kadencji 2010-2014 oraz jako Członek Zarządu Powiatu w kadencji
2014-2018, natomiast od 23 listopada 2018 roku sprawuję funkcję Starosty Gołdapskiego.
Praca w samorządzie na rzecz społeczności lokalnej pozwoliła mi poznać specyfikę
oraz problemy, z jakimi boryka się samorząd w codziennej pracy na rzecz Mieszkańców.
Biorąc pod uwagę potrzeby w zakresie między innymi poprawy infrastruktury drogowej
na terenie powiatu, służby zdrowia spełniającej oczekiwania Mieszkańców, jak również
w wielu innych obszarach ważnych w codziennym funkcjonowaniu mam świadomość, iż jest
jeszcze wiele do zrobienia. Mimo dużego zaangażowania, niestety niejednokrotnie możliwości
budżetu powiatu gołdapskiego zmuszają do dokonywania bardzo trudnych wyborów przy
realizacji kolejnych inwestycji.
Pokładam wielką nadzieję, że wspólna praca Radnych Rady Powiatu, Zarządu, zespołu
pracowników starostwa oraz jednostek powiatowych będzie owocowała zadowoleniem
Mieszkańców Powiatu Gołdapskiego.
Dialog i współpraca z Mieszkańcami to fundament demokracji i samorządności. Służebna
rola wobec Mieszkańców jest moim obowiązkiem i osobistym zaszczytem.
Pragnę, aby każdy mieszkaniec czuł się w naszej małej ojczyźnie godnie, z poczuciem
bezpieczeństwa w sferze życia prywatnego, jak również zawodowego.

Z wyrazami szacunku,
Starosta Gołdapski
Marzanna Marianna
Wardziejewska
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Wstęp
Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału
obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów
publicznych, wprowadziła szereg zmian w prawie samorządowym, m.in. obowiązek
sporządzenia raportu o stanie gminy, powiatu, województwa.
Art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 511) zobowiązuje zarząd powiatu, aby do dnia 31 maja każdego roku, przedstawił radzie
powiatu raport o stanie powiatu. Raport ma obejmować podsumowanie działalności zarządu
powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii,
uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego.
Wypełniając ustawowy obowiązek, Zarząd Powiatu w Gołdapi przedstawia Radzie Powiatu
w Gołdapi Raport o stanie Powiatu Gołdapskiego za 2018 rok. Aby umożliwić mieszkańcom
wzięcie udziału w dyskusji na temat stanu powiatu, raport zostaje również opublikowany
w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gołdapskiego. Raport obejmuje podsumowanie
działalności Zarządu Powiatu w roku ubiegłym w zakresie realizacji zadań przypisanych
prawem i został skonstruowany w oparciu o realizowane programy, plany i strategie oraz
uchwały Rady Powiatu w Gołdapi.
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I
Władze Powiatu
Zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie powiatowym organami powiatu są: rada powiatu
oraz zarząd powiatu. Rada powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu.
Po wyborach, które zarządzone zostały na dzień 21 października 2018 roku kadencja
rad powiatu po raz pierwszy w historii będzie trwała 5 lat, licząc od dnia wyborów. Natomiast
organem wykonawczym powiatu jest zarząd powiatu, w którego skład wchodzą: starosta, jako
jego przewodniczący, wicestarosta i pozostali członkowie.
Z uwagi na fakt, iż w minionym roku odbyły się wybory samorządowe, organy powiatu
działały w 2018 roku w następującym składzie:
Skład Prezydium Rady Powiatu w Gołdapi
(kadencja 2014 – 2018)
Przewodniczący Rady Powiatu Leszek Retel (uchwała Nr I/1/2014) z dnia 1 grudnia 2014 r.
W dniu 24 maja 2016 r. Rada Powiatu w Gołdapi odwołała Przewodniczącego Rady Powiatu
z dniem 24 maja 2016 r. (uchwała Nr XXVI/118/2016).
Przewodniczący Rady Powiatu Stefan Adam Piech
W dniu 24 maja 2016 r. Rada Powiatu dokonała wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu,
z mocą obowiązującą od dnia 24 maja 2016 r. (uchwała Nr XXVI/121/2016)
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu:
Małgorzata Marianna Kuliś (uchwała Nr I/2/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.)
Bogdan Michnicz (uchwała Nr I/2/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.)
W dniu 24 maja 2016 r. Rada Powiatu w Gołdapi przyjęła rezygnację z funkcji
Wiceprzewodniczącego Bogdana Michnicza z dniem 24 maja 2016 r. (uchwała
Nr XXVI/119/2016).
W dniu 24 listopada 2016 r. Rada Powiatu wybrała na Wiceprzewodniczącego Alicję Annę
Iwaniuk (uchwała Nr XXXIV/151/2016 z dnia 24 listopada 2016 roku).
Skład Zarządu Powiatu w Gołdapi
(kadencja 2014 – 2018)
Od 1 grudnia 2014 r. Zarząd Powiatu działał w składzie wybranym przez Radę Powiatu
w Gołdapi w dniu 1 grudnia 2014 r.
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• Starosta Gołdapski – Andrzej Ciołek (uchwała Nr I/3/2014)
• Wicestarosta Gołdapski – Grażyna Barbara Senda (uchwała Nr I/4/2014)
• Członkowie Zarządu:
Marzanna Marianna Wardziejewska (uchwała Nr I/5/2014)
Andrzej Jan Osiński (uchwała Nr I/5/2014)
Stefan Adam Piech (uchwała Nr I/5/2014)
W dniu 24 maja 2016 r. Rada Powiatu w Gołdapi przyjęła rezygnację Członka Zarządu
Stefana Piecha z dniem 24 maja 2016 r. (uchwała Nr XXVI/120/2016).
W dniu 24 maja 2016

r. Rada Powiatu dokonała wyboru Członka Zarządu Bogdana

Michnicza, z mocą obowiązującą od dnia 24 maja 2016 r. (uchwała Nr XXVI/122/2016).
Skład Rady Powiatu w Gołdapi w kadencji 2014-2018 przedstawiał się następująco:
1. Ciołek Andrzej
2. Grenda Wacław
3. Górski Rafał
4. Kowalczuk Mariusz
5. Krajewski Jaromir Andrzej
6. Kuliś Małgorzata Marianna
7. Kunio Halina – wygaśniecie mandatu radnego w związku z rezygnacją Postanowienie
Komisarza Wyborczego w Olsztynie z dnia 24 czerwca 2016 r.
8. Michnicz Bogdan
9. Miszkiel Piotr
10. Osiński Andrzej Jan
11. Piech Stefan Adam
12. Retel Leszek
13. Ruszewski Paweł– stwierdzenie wygaśnięcia mandatu radnego z powodu śmierci
zgodnie z Postanowieniem Komisja Wyborczego w Olsztynie z dnia 15 czerwca
2015r.
14. Senda Grażyna Barbara
15. Wardziejewska Marzanna Marianna
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16. Anna Anetta Kozioł – wstąpienie na miejsce Pawła Ruszewskiego kandydatka
z tej samej listy zgodnie z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Olsztynie
z dnia 22 czerwca 2015 r.
17. Alicja Anna Iwaniuk - – wstąpienie na miejsce Haliny Kunio kandydatka z tej samej
listy zgodnie z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Olsztynie z dnia
10 listopada 2016r.
Skład Prezydium Rady Powiatu w Gołdapi
(kadencja 2018 – 2023, stan na dzień 31.XII.2018r.)
Przewodnicząca Rady Powiatu Anna Falińska (uchwała Nr I/1/2018 z dnia 23 listopada
2018r.)
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu:
Leszek Retel (uchwała Nr I/2/2018 z dnia 23 listopada 2018 r.)
Małgorzata Marianna Kuliś (uchwała Nr I/2/2018 z dnia 23 listopada 2018 r.)
Skład Zarządu Powiatu w Gołdapi
(kadencja 2018 – 2023)
Zarząd Powiatu został wybrany przez Radę Powiatu w Gołdapi w dniu 23 listopada 2018 r. :
• Starosta Gołdapski - Marzanna Marianna Wardziejewska (uchwała Nr I/3/2018)
• Wicestarosta Gołdapski – Andrzej Ciołek (uchwała Nr I/4/2018)
• Członkowie Zarządu:
Grażyna Barbara Senda (uchwała Nr I/5/2018)
Alicja Anna Iwaniuk (uchwała Nr I/5/2018)
Karol Szablak (uchwała Nr I/5/2018)
Skład Rady Powiatu w Gołdapi w kadencji 2018-2023 przedstawia się następująco:
1. Ciołek Andrzej
2. Dominiuk Józef
3. Dzienis Jarosław Wiktor
4. Falińska Anna
5. Grenda Wacław
6. Iwaniuk Alicja Anna
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7. Kuliś Małgorzata Marianna
8. Kuskowski Marek
9. Podziewski Marian Tadeusz
10. Retel Leszek
11. Senda Grażyna Barbara
12. Szablak Karol
13. Tomaszewska-Walc Wioletta
14. Wardziejewska Marzanna Marianna
15. Wójtowicz Stanisław
II
1. Zadania powiatu
Zarząd Powiatu w Gołdapi w 2018 roku wykonywał zadania powiatu określone przepisami
prawa w zakresie:
• edukacji publicznej,
• promocji i ochrony zdrowia,
• pomocy społecznej,
• wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
• polityki prorodzinnej,
• wspierania osób niepełnosprawnych,
• transportu zbiorowego i dróg publicznych,
• kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
• geodezji, kartografii i katastru,
• kultury fizycznej i turystyki,
• gospodarki nieruchomościami,
• administracji architektoniczno-budowlanej,
• gospodarki wodnej,
• ochrony środowiska i przyrody,
• rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
• porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
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• ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego
magazynu

przeciwpowodziowego,

przeciwpożarowej

i

zapobiegania

innym

nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,
• przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
• ochrony praw konsumenta,
• utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów
administracyjnych,
• obronności,
• promocji powiatu,
• współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650 i 723).
Szczegółowy wykaz zadań zawarty jest w ustawach kierunkowych i rozporządzeniach.
2. Finanse powiatu
Podstawę gospodarki finansowej powiatu stanowi uchwała budżetowa podejmowana przez
radę powiatu. Budżet powiatu to opracowywany, uchwalany i wykonywany w sposób
określony w przepisach prawnych plan finansowy powiatu, obejmujący jego wydatki
nie przekraczające dochodów wraz z wpływami zwrotnymi na czas roku kalendarzowego,
na podstawie którego prowadzona jest w powiecie w sposób jawny i samodzielny gospodarka
finansowa. Projekt budżetu powiatu przygotowuje zarząd powiatu i przedkłada radzie
najpóźniej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Uchwała budżetowa
powinna być uchwalona przez radę powiatu przed rozpoczęciem roku budżetowego,
nie później jednak niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego. Dochody budżetu ujmuje się
według źródeł i działów klasyfikacji w podziale

na dochody: bieżące i majątkowe.

Do dochodów majątkowych zalicza się dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody
ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności. Przez dochody bieżące budżetu rozumie się dochody budżetowe,
niebędące dochodami majątkowymi. Zgodnie z zapisami ustawy o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego do dochodów powiatu zalicza się:
– udział, w wysokości 10,25% wpływów, ze stanowiącego dochód budżetu państwa
podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie powiatu,
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uwzględniając tzw. współczynnik korygujący, który preferuje powiaty z niską średnią
dochodów jej mieszkańców oraz 1,4% wpływów podatku dochodowego od osób
prawnych,
– subwencję ogólną,
– dochody

uzyskiwane

przez

powiatowe

jednostki

budżetowe

oraz

wpłaty

od powiatowych zakładów budżetowych,
– dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań służb, inspekcji i straży,
o których mowa w ustawie o samorządzie powiatowym,
– dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej
wykonywane przez powiat na podstawie odrębnych ustaw,
– dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu,
– odsetki od środków finansowych powiatu gromadzonych na rachunkach bankowych,
– dochody z majątku powiatu.
Dochodami powiatu mogą być również:
– dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych powiatu,
– dotacje

celowe

z

budżetu

państwa

na

usuwanie

bezpośrednich

zagrożeń

dla bezpieczeństwa i porządku publicznego,
– dotacje z funduszy celowych,
– dotacje celowe na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej lub z innymi jednostkami samorządu
terytorialnego,
– spadki, zapisy i darowizny,
– odsetki od pożyczek udzielanych przez powiat,
– odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu,
– odsetki i dywidendy od kapitału wniesionego do spółek,
– dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych odrębnymi przepisami,
– inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów.
Wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego ujmuje się w podziale na wydatki
bieżące i wydatki majątkowe. Do wydatków majątkowych zalicza się wydatki na inwestycje
i zakupy inwestycyjne, zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa
handlowego. Przez wydatki bieżące rozumie się wydatki budżetowe niebędące wydatkami
majątkowymi. Zgodnie z unormowaniami zawartymi w art. 216 ust. 2 ustawy o finansach
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publicznych wydatki są przeznaczone na realizację zadań określonych w ustawach,
a w szczególności na: zadania własne, zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania
zlecone ustawami, zadania przejęte do realizacji w drodze umowy lub porozumienia, zadania
realizowane wspólnie przez jednostki samorządowe, a także na pomoc rzeczową lub
finansową.
O wyborze i realizacji określonych zadań w danym roku budżetowym przesądza
nie ich ważność, ale poziom planowanych, a następnie faktycznie zrealizowanych dochodów.
Biorąc pod uwagę fakt, że potrzeby społeczne są zawsze ogromne, realizacji zadań własnych
musi więc towarzyszyć ustalenie ich ważności oraz określenie zakresu ich możliwego
i niezbędnego wykonania. Dlatego też przepisy prawne wyróżniają dwie kategorie zadań
własnych jednostek samorządu terytorialnego: obligatoryjne i fakultatywne. Zadania
obligatoryjne jednostka musi zrealizować, natomiast fakultatywne może wykonywać,
jeśli uzna to za celowe (ze względu na rzeczywiste potrzeby czy posiadane środki).
III
Budżet powiatu
Zarząd Powiatu w Gołdapi na realizację zadań w 2018 r. dysponował budżetem w wysokości
40 437 871,00 zł.
Wydatki budżetu powiatu gołdapskiego w 2018 roku wyniosły 41 827 254,00 zł.
Wydatki powiatu gołdapskiego przedstawia poniższa tabela
Kultura fizyczna
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rodzina
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Pomoc społeczna
Ochrona zdrowia
Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka…
Różne rozliczenia
Obsługa długu publicznego
0,00
Wymiar sprawiedliwości
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Obrona narodowa
Urzędy naczelnych organów państwowych …
Administracja publiczna
Działalność usługowa
Gospodarka mieszkaniowa
Turystyka
Transport i łączność
Leśnictwo

51 586,21
38 000,00
82 474,09
2 276 344,97
3 509 926,33
354 054,48
2 179 200,27

13 212 344,74

255 182,80
125 208,00
6 211 877,92

56 609,42
30 672,00
4 620 183,85
1 156 418,16
58 502,35
44 652,97
7 245 539,64
302 040,78
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Deficyt budżetu powiatu wynosił:
– na dzień 1 stycznia 2018 r. 3 362 000,00 zł
– na dzień 31 grudnia 2018 r. 1 389 383,00 zł
IV
Drogi powiatowe- inwestycje
Sieć dróg powiatowych liczy aż 280 km, z tego około 28 km stanowią ulice w mieście (10%)
natomiast:
– 104 km w Gminie Banie Mazurskie (37%),
– 59 km w Gminie Dubeninki (21%),
– 89 km w Gminie Gołdap (32%).
Zadanie utrzymania i modernizowania powiatowej sieci dróg spoczywa na jednostce
organizacyjnej Powiatu Gołdapskiego jaką jest Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi.
Na wydatki drogowe składają się m.in.: remonty i inwestycje, zimowe i bieżące utrzymanie
dróg, a także utrzymanie ZDP. Naturalnym źródłem finansowania zadań drogowych powinny
być subwencje i dochody własne Powiatu. Niestety źródła dochodów przewidziane
dla powiatów ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego są wielce
niewystarczające, dlatego Powiat Gołdapski szukał alternatywnych możliwości pozyskania
środków zewnętrznych na drogi. Naturalnym partnerem przy strategicznym zadaniu, jakim
jest poprawa stanu dróg w powiecie gołdapskim, były i są Gminy.
Realizacja inwestycji w roku 2018 była możliwa dzięki dotacjom celowym od jednostek
samorządu terytorialnego w ramach zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego
umów i porozumień oraz środkom własnym powiatu pochodzącymi z obligacji.
Wydatki poniesione na główne zadania inwestycyjne w roku 2018:
NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
Przebudowa drogi powiatowej nr 4827N – ul. Nadbrzeżna w Gołdapi od km 0+000,00 do
km 0+140,00 – odcinek I oraz od km 0+000,00 do km 0+239,50 – odcinek II
Przebudowa drogi nr 4804N ul. Cicha, drogi nr 4822N ul. Mała oraz drogi 4854N – ul.
Zielona w miejscowości Gołdap – etap II

WARTOŚĆ
ZADANIA
1 933 377,31
1 697 031,39

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy powiatowej nr 4802N – ul. Bagienna w
Gołdapi

441 972,68

Przebudowa poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 1936N, na
odcinku Błąkały – Stańczyki – Maciejowięta o dł. ok. 4,3 km

277 146,37
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Przebudowa poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 1786N
droga nr 1784N (Piękne Łąki) – Niedrzwica – droga nr 1784N (Gołdap) na odcinku od km
2+622 do km 4+743 o dł. 2,12 km
Przebudowa poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 1764N
Banie Mazurskie – Rogale o dł. ok. 6,6 km oraz drogi powiatowej nr 1815N Rapa – Żabin
na odcinku ok. 1,0 km
Wykonanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa mostu (JNI-30004068) w
miejscowości Stańczyki w ciągu drogi powiatowej nr 1936N w km 1+880”
Wykonanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4845N ul.
Ustronie od km 0+016 do km 0+942”
Razem:

127 225,00

460 525,59
29 766,00
56 580,00
5 023 624,34

Zrealizowane inwestycje drogowe( zdjęcia):
- przebudowa ul. Nadbrzeżnej

Przed remontem

Po remoncie
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- budowa sieci kanalizacji deszczowej na ul. Bagiennej

Po zakończeniu budowy

Przed budową
- przebudowa

ul. Małej, Cichej i Zielonej

ul. Zielona przed przebudową

ul. Zielona po przebudowie

14

ul. Cicha przed przebudową

ul.Cicha po przebudowie

ul. Mała przed przebudową

ul. Mała po przebudowie

15

- powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 1936N Błąkały– Stańczyki -Maciejowięta

- powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 1764N Banie Mazurskie - Rogale

16

- powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 1815N Rapa – Żabin - Widgiry

- powierzchniowe utrwalenie drogi

powiatowej nr 1786N
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V
Środki zewnętrzne pozyskane przez powiat i jego jednostki
W roku 2018 powiat oraz jednostki organizacyjne Powiatu Gołdapskiego realizowały
projekty o łącznej wartości 24 146 416,46 zł.
Ogółem
L.p.

1

2

3

4

5

6

7

Nazwa i cel

„Szkoła Naszych
Oczekiwań” - dostosowanie
systemów kształcenia
i szkolenia do potrzeb rynku
pracy oraz programów
nauczania oraz tworzenia
i rozwoju systemów uczenia
się poprzez praktyczna naukę
zawodu
„Kwalifikacje drogą do
sukcesu” - zwiększenie
atrakcyjności zatrudnieniowej
uczniów poprzez realizację
kursów zawodowych oraz
staży i praktyk
„Świat bez tajemnic” –
podniesienie jakości oferty
edukacyjnej ukierunkowanej
na rozwój kompetencji
kluczowych uczniów.
"M jak matma"podniesienie kompetencji
uczniów ZSZ w Gołdapi
z zakresu matematyki
„Projekt zintegrowanej
informacji geodezyjnokartograficznej Powiatu
Gołdapskiego”- dostosowanie
Powiatowego Zasobu
Geodezyjnego
i Kartograficznego
do obowiązujących przepisów
prawa
„Termomodernizacja
budynków ochrony zdrowia
i oświaty Powiatu
Gołdapskiego”termomodernizacja budynków
ochrony zdrowia
i oświaty Powiatu
Gołdapskiego
„Własna firma w EGO” celem projektu jest rozwój
przedsiębiorczości
na obszarze powiatów
ełckiego, oleckiego i
gołdapskiego (EGO)
Razem

Okres
realizacji

Planowana
wartość zadania

Stopień
zaawansowania
realizacji zadania
(kol.7/kol.3)

Jednostka
realizująca

wkład
własny

BP+UE

2017-2018

931 777,85

100,00%

93 177,79

838 600,06

SP

2018-2020

1 912 907,69

12,60%

191 290,77

1 721 616,92

SP

2017-2018

400 546,94

100,00%

0,00

400 546,94

ZPEW

2018-2020

258 857,68

30,28%

12 942,89

245 914,79

ZSZ

2014-2019

4 270 881,41

29,26%

942,51

3 610 938,90

SP

2014-2019

9 578 526,89

28,56%

2 161 928,97

7 416 597,92

SP

2018-2021

6 792 918,00

23,74%

149 444,22

6 643 473,78

SP

24 146 416,46

30,49%

3 268 727,15 20 877 689,31
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W odniesieniu do powyższej tabeli należy dodać, iż dzięki determinacji i ciężkiej pracy,
w dniu 28 grudnia 2017 roku nastąpił historyczny przełom. Z myślą przede wszystkim
o mieszkańcach naszego powiatu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa WarmińskoMazurskiego w Olsztynie została podpisana umowa w sprawie dofinansowania długo
wyczekiwanej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej z zakresu opieki
zdrowotnej i oświaty na terenie naszego powiatu. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł
9 652 712,59 zł, z czego kwota pozyskanego dofinansowania to 7 591 491,92 zł.
Kompleksowej termomodernizacji poddane zostały trzy budynki w kompleksie szpitalnym
oraz dwa budynki Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych. W zakres realizacji
zostały wykonane prace polegające na m.in.: ociepleniu ścian zewnętrznych i stropów,
wymianie stolarki okienno-drzwiowej, a także modernizacji i wymianie instalacji grzewczej
oraz elektrycznej.
Termomodernizacja budynków GoldMedica sp. z o.o. (zdjęcia)
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21

22
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Termomodernizacja Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych (zdjęcia)
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Mając na uwadze dobro niepełnosprawnych Mieszkańców powiat sukcesywnie pozyskuje
środki zewnętrzne z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych i transportowych, zarówno
w przynależnych jednostkach organizacyjnych, jak również w jednostkach gminnych.
Kwota
dofinasowania
z PFRON

Nazwa projektodawcy

Nazwa zadania

Wartość
projektu

Wkład
własny

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi
ul. Kościuszki 25, 19 - 500 Gołdap

Likwidacja barier architektonicznych
w Szkole Podstawowej nr 3
im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi.

29 740,00

14 870,00

14 870,00

2018

Szkoła Podstawowa nr 5
im. Noblistów Polskich w Gołdapi
ul. Kościuszki 30, 19-500 Gołdap

Likwidacja barier komunikacyjnych –
zamontowanie podjazdu do wejścia
do budynku Szkoły Podstawowej nr 5
im. Noblistów Polskich w Gołdapi.

10 405,80

5 202,90

5 202,90

2018

Szkoła Podstawowa
im. Michała Kajki w Grabowie
Grabowo 54, 19-500 Gołdap

Wymiana drzwi wewnętrznych
oraz przebudowa pomieszczenia
higieniczno – sanitarnego

99 980,62

63 964,52

36 016,10

2018

Szkoła Podstawowa nr 1
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Mikołaja Kopernika
w Gołdapi
ul. Szkolna 4, 19-500 Gołdap

Zakup mikrobusu
do przewozu osób niepełnosprawnych
na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi

154 800,00

84 800,00

70 000,00

2018

Razem:

294 926,42

168 837,42

126 089,00

--

Rok
realizacji

Natomiast w zakresie poprawy bezpieczeństwa Mieszkańców powiat realizował dwa projekty
w ramach rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem
bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020.
Lp.

Nazwa projektu

Wartość ogólna

Dofinansowanie

Wkład własny

1.

„Razem pod parasolem prawa
- II edycja”

84 920,00 zł

72 120,00 zł

12 800,00 zł

2.

„ON, TY i JA - Razem na szlaku
bezpieczeństwa Powiatu Gołdapskiego”

152 835,00 zł

99 985,00 zł

52 850,00 zł

172 105,00 zł

65 650,00 zł

Razem:

237 755,00 zł

VI
Realizacja programów i strategii realizowanych przez powiat oraz jego jednostki
1. Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie na lata 2017-2020- przyjęty Uchwałą Nr XXXIX/170/2017 Rady Powiatu
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w Gołdapi z dnia 26 stycznia 2017 r. Program określa cele i zakres działań ograniczających
i łagodzących skutki przemocy domowej w powiecie gołdapskim.
2. Powiatowy Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014-2020przyjęty uchwałą nr XLVII/290/2014 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 24 kwietnia 2014 r.
Program zawiera diagnozę sytuacji osób niepełnosprawnych w powiecie gołdapskim oraz
określa cele i szczegółowe działania mające na celu złagodzenie skutków niepełnosprawności
i zapobieganie wykluczeniu społecznemu.
3.

Program

Rozwoju

Pieczy Zastępczej

na

lata

2018-2020-

przyjęty Uchwałą

Nr LVI/250/2018 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 22 lutego 2018 r. Zawiera diagnozę,
zakres działań oraz określa limit rodzin zastępczych zawodowych, zgodnie z art. 180
pkt 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
4. Program profilaktyczny w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod
wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie
Gołdapskim na lata 2017-2021- przyjęty uchwałą Nr XLIV/194/2017 Rady Powiatu
w Gołdapi z dnia 29 czerwca 2017r. Program wynika z zapisów ustawy o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie i ma na celu promowanie prawidłowych metod wychowawczych
w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą oraz udzielanie specjalistycznego
wsparcia, co wynika z realnych potrzeb środowiska lokalnego i stanowi ważny element
w budowaniu spójnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
5. Aktywny Samorząd- przyjęty Uchwałą Nr XX/146/2012 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia
31 maja 2012 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Gołdapskiego do realizacji pilotażowego
programu „Aktywny Samorząd”. Polega on na realizacji zadań Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez powiat gołdapski na rzecz mieszkańców
powiatu gołdapskiego, wykraczających poza działania określone w ustawie o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
6. Program wychowawczo-profilaktyczny. Przyjęty do realizacji program wychowawczoprofilaktyczny
we

wszystkich

przez

placówki

formach

jej

oświatowe
działalności.

stanowi

ukierunkowanie

Zintegrowanie

zadań

pracy

szkoły

dydaktycznych,

profilaktycznych i wychowawczych jest zadaniem wszystkich nauczycieli i pracowników
szkoły, z uwzględnieniem potrzeb konkretnego zespołu uczniów rozpoznanych przez
wychowawcę i działań realizowanych podczas godzin wychowawczych, a także w ramach
koordynowania

przez

niego

pomocy

psychologiczno-pedagogicznej.

Celem

jest
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aktywizowanie uczniów oraz włączenie rodziców, zarówno w zakresie kreowania stabilnego,
jednolitego środowiska wychowawczego, jak i działań profilaktycznych.
Wypracowanie w gronie pedagogicznym ważnych dla szkoły celów w zakresie profilaktyki
i wychowania oraz stałe zapoznawanie z wynikami ewaluacji programu wychowawczoprofilaktycznego sprzyja utożsamieniu się nauczycieli z kierunkami pracy wychowawczej
i profilaktycznej szkoły.
7. Program poprawy bezpieczeństwa, w ramach którego w szkołach podejmowane
są działania zapewniające uczniom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne, zapobieganie
ucieczkom z lekcji. Rodzice uczestniczą w procesie zapobiegania zachowaniom ryzykownym,
które wynikają ze zjawisk zachodzących podczas ucieczek z lekcji, przemocy i zagrożeń
cywilizacyjnych. Nauczyciele potrafią właściwie reagować na przejawy przemocy fizycznej
i psychicznej uczniów.
8. Program poprawy efektywności kształcenia w Zespole Szkół Zawodowych- 2018/20192020/2021. Celem programu jest przede wszystkim poprawa efektywności

kształcenia

w szkole, zwłaszcza z matematyki. Założenia programu zostały zrealizowane, efektem jest
lepsza zdawalność egzaminu maturalnego z matematyki o 6 % niż w roku poprzednim.
Program otrzymał rekomendację Kuratorium Oświaty do realizacji w roku szkolnym 2018–
2019.
9. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie
szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej
infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjnokomunikacyjnych- „Aktywna tablica”, organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły
podstawowe, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo
oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 i 949) - Powiat Gołdapski otrzymał wsparcie finansowe
w Programie „Aktywna tablica” na zakup pomocy dydaktycznych w Zespole Placówek
Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi. Prócz materialnej wartości dodanej programu
w 2018r. dzięki udziałowi w projekcie uczniów i nauczycieli zwiększyły się kompetencje
w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych.
10. Program „Za życiem”. Jednym z założeń kompleksowego programu wsparcia dla rodzin
„Za życiem” jest utworzenie sieci ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych,
dla których priorytetem jest wczesne wspomaganie rozwoju dzieci od momentu wykrycia
niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością. Jednostką, która pełni rolę ośrodka
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jest Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi. Do najważniejszych zadań
ośrodka należą: wsparcie psychologiczne ukierunkowane na poradzenie sobie przez rodzinę
z sytuacją kryzysową spowodowaną informacją o wadzie rozwojowej dziecka, wczesne
wspomaganie rozwoju dziecka, udzielanie interdyscyplinarnej pomocy rodzicom z dziećmi
od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością, zapewnienie specjalistycznej opieki
dziecku i jego rodzinie, m.in.: usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów,
logopedów, konsultacji lekarzy różnych specjalności, w zależności od potrzeb dziecka.
ZPEW w Gołdapi jest przygotowany do pełnienia funkcji ośrodka koordynacyjnorehabilitacyjno-opiekuńczego. Placówka dysponuje odpowiednią bazą lokalową wyposażoną
w specjalistyczny sprzęt i ciekawe pomoce, co pozwala prowadzić zajęcia w sposób
atrakcyjny dla dzieci. Zadanie jest w całości finansowane z budżetu państwa.
11. Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022-przyjęty Uchwałą
Nr LII/228/2017 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia
„Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022”. Cele programu
zostały zrealizowane poprzez:
- programy profilaktyczne i programy promocji zdrowia psychicznego realizowane
w placówkach oświatowych,
- problematyka zdrowia psychicznego człowieka uwzględniana jest w programie pracy szkół
(i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej), które kierują do młodzieży wiele programów
odpowiadających na ich potrzeby i aktualne problemy m.in.: programy adaptacyjne
dla młodzieży pierwszego rocznika, programy związane z niebezpieczeństwem w sieci,
programy rozwijające umiejętności ważne w kontaktach międzyludzkich, radzenie sobie
ze stresem, z emocjami, asertywność, tolerancja i poszanowanie praw innych. Stałym
elementem w programie pracy z uczniami jest prewencja zjawisk stanowiących dla młodzieży
szeroko rozumiane zagrożenie uzależnieniem od nikotyny, alkoholu, narkotyków i innych
używek,
- w szkołach oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej systematycznie organizowane
i prowadzone są zajęcia edukacyjne i informacyjne dla dzieci, rodziców, nauczycieli z zakresu
zdrowia psychicznego. Dodatkowo realizowane są działania skierowane na pomoc
indywidualną dzieciom, rodzicom, nauczycielom (treningi, warsztaty itp.),
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- zwiększenie aktywności społecznej osób starszych z niepełnosprawnościami poprzez
ich udział w zajęciach oferowanych przez ŚDS i WTZ, a przez to zwiększa się integracja
społeczna osób z zaburzeniami psychicznymi,
- wzrost świadomości w zakresie wiedzy dotyczącej problematyki autyzmu, zaburzeń
psychicznych, kompetencji rodziców w zakresie wychowywania dzieci z zaburzeniami
psychicznymi,
- tworzenie warunków do kształtowania pozytywnych relacji w środowisku szkolnym
i pozaszkolnym,
-

zwiększenie

świadomości

społeczności

lokalnej

w

zakresie

funkcjonowania

w społeczeństwie osób niepełnosprawnych, w tym osób z problemami psychicznymi,
- zwiększenie roli pomocy społecznej w aspekcie zdrowia psychicznego,
- wzrost poziomu wiedzy nt. zdrowia psychicznego oraz sposobów redukcji czynników
ryzyka,
- pozytywne zmiany w funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, poprzez
między innymi wzrost tolerancji, integrację. Ma to wpływ na umocnienie pozycji osoby
zaburzonej psychicznie i niepełnosprawnej intelektualnie w rodzinie i społeczeństwie.
12. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gołdapskim (III)”,
kierowany do 186 osób w wieku 18-29 lat, trwający od 01.02.2017 r. do 31.12.2018 r.
W 2018 r. do projektu przystąpiło 59 osób: wszystkich objęto poradnictwem zawodowym,
53 osoby – pośrednictwem pracy, 46 – rozpoczęło staż, 6 – przyznano dotacje na podjęcie
działalności gospodarczej, zaś 7 osób otrzymało bony na zasiedlenie. Od początku realizacji
projektu udział w nim rozpoczęło 186 osób: wszystkich objęto poradnictwem zawodowym,
173 osoby – pośrednictwem pracy, 155 – stażami, 13 – przyznano dotacje na podjęcie
działalności gospodarczej, natomiast 18 osób otrzymało bony na zasiedlenie. Wydatki
projektu w 2018 r. wyniosły 673 273,82 zł (od początku realizacji: 1 477 312,20 zł).
Efektywność zatrudnieniowa projektu wyniosła: 65,00% długotrwale bezrobotnych (39 osób),
61,80% osób o niskich kwalifikacjach (63 osoby), 100,00% osób z niepełnosprawnościami
(3 osoby).
13. „Aktywizacja po 30 (2017)” to program adresowany do osób bezrobotnych w wieku
powyżej 29. roku życia, jednocześnie należących co najmniej do jednej z grup: klientów
powyżej 50. roku życia, długotrwale bezrobotnych, kobiet, niepełnosprawnych, osób
o niskich kwalifikacjach. Okres realizacji przedsięwzięcia to: 01.01.2017 r. – 31.08.2018 r.
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W 2018 r. do projektu przystąpiły 4 osoby: wszystkich objęto poradnictwem zawodowym
oraz pośrednictwem pracy, 1– rozpoczęła prace interwencyjne, 1– została zatrudniona
na stanowisku utworzonym w ramach refundacji kosztów wyposażenia. Łącznie udział
w projekcie rozpoczęło 185 osób: wszystkich objęto poradnictwem zawodowym, 174 osoby–
pośrednictwem pracy, 131– rozpoczęło staż, 11 otrzymało środki na podjęcie działalności
gospodarczej, 27– zatrudniono w ramach prac interwencyjnych, natomiast 14– podjęło pracę
w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Łączne
wydatki projektu w 2018 r. wyniosły 213 233,27 zł, z kolei od początku realizacji–
1 531 088,12 zł. Rezultatem jest podjęcie pracy lub działalności na własny rachunek
po opuszczeniu programu przez 136 osób bezrobotnych, w tym przez: 95 kobiet (efektywność
zatrudnieniowa: 78,6%), 51 długotrwale bezrobotnych (efektywność: 69,6%), 109 osób
o niskich kwalifikacjach (efektywność: 77,7%), 33 osoby powyżej 50 lat (efektywność
zatrudnieniowa: 71,8%), 10 osób z niepełnosprawnościami (efektywność: 100,0%).
Ponadto utworzono 12 miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków EFS na podjęcie
działalności gospodarczej.
14. „Aktywizacja po 30 (2018)”, realizowany w ramach RPO WiM 2014-2020. Celem
projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych w wieku 30 lat
i więcej w powiecie gołdapskim. Projekt był skierowany do 103 osób zarejestrowanych
w PUP w Gołdapi jako bezrobotne, a jednocześnie należących co najmniej do jednej
z następujących grup: osób powyżej 50. roku życia, długotrwale bezrobotnych, kobiet,
niepełnosprawnych, osób o niskich kwalifikacjach. W ramach projektu realizowane były
następujące zadania: poradnictwo zawodowe lub pośrednictwo pracy – 103 osoby,
staż trwający do 6 miesięcy – 58 osób, jednorazowe środki na podjęcie działalności
gospodarczej – 9 osób, refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy – 14 osób, prace
interwencyjne – 22 osoby. Budżet projektu wyniósł 1 056 851,28 zł, przy czym ze środków
EFS pochodziła kwota 898 323,59 zł, a realizacja trwała od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.
Głównym rezultatem projektu jest podjęcie zatrudnienia przez 84% uczestników. Rezultatem
jest także podjęcie pracy lub działalności na własny rachunek po opuszczeniu programu przez
80 osób bezrobotnych, w tym przez: 27 osób długotrwale bezrobotnych, 3 osoby
z niepełnosprawnościami, 21 osób w wieku 50 lat i więcej, 61 osób o niskich kwalifikacjach.
Ponadto w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej
utworzono 9 miejsc pracy.
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15. Program dla bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy „Sezon na aktywność” – 17 bezrobotnych skorzystało z form wsparcia: prace interwencyjne
(6 osób), jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (1 osoba), refundacja
kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska (1 osoba), staż (9 osób); budżet projektu
144 152,13 zł, z tego w 2018 r nie było wydatków ponieważ kontynuowano tylko
zatrudnienie w ramach wyposażonego w 2016 r. stanowiska pracy; okres realizacji:
08.08.2016 r. – 30.09.2018 r.
16. Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia,
adresowany do 20 osób rozpoczynających roboty publiczne, wydatki w ramach programu
to 276 418,24 zł, z tego w 2018 r.: 9 375,20 zł, okres realizacji: od 04.04.2017 r. 31.05.2018 r.
17. Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych długotrwale, kierowany do 12 osób
podejmujących staż, wydatki w ramach programu to 68 072,27 zł, z tego w 2018 r.: 10 242,08
zł, okres realizacji: od 01.07.2017 r. do 31 stycznia 2018 r.
18. Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w wieku 45 lat i powyżej, w ramach
którego 16 osób skorzystało z prac interwencyjnych, budżet programu: 77 204,72 zł, w tym
kwota z rezerwy FP: 72 000 zł, okres realizacji: 02.05-31.12.2018 r.
19. Program staży organizowanych w placówkach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa, kierowanego do 3 osób bezrobotnych, budżet programu: 23 071,75 zł, w tym
kwota z rezerwy: FP 23 000,00 zł, okres realizacji: 02.05-31.12.2018 r.
20. Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia (1),
kierowany do 29 osób, które skorzystały z następujących form wsparcia: roboty publiczne
(21osób), prace interwencyjne (4 osoby), bon na zasiedlenie (2 osoby), szkolnie indywidualne
(1 osoba), jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (1 osoba), budżet
programu to 251 921,76 zł, w tym z rezerwy FP: 238 000 zł, okres realizacji: 28.06.2018 r. –
30.04.2019 r.;
21. Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkałych na wsi, adresowanego
do 25 osób, formy wsparcia: roboty publiczne (14 osób), prace interwencyjne (9 osób),
bon na zasiedlenie (2 osoby), całkowity budżet programu: 170 110,09 zł, w tym kwota
wnioskowana z rezerwy FP: 161 000,00 zł, okres realizacji: 28.06.2018 r. – 31.03.2019 r.
22. Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia (2),
kierowany do 37 osób, które skorzystały z następujących form wsparcia: roboty publiczne
(16 osób), prace interwencyjne (8 osób), jednorazowe środki na podjęcie działalności
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gospodarczej (1 osoba), refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy (1 osoba),
szkolenia indywidualne (4 osoby), bon na zasiedlenie (2 osoby), studia podyplomowe
(5 osób), budżet programu: 242 618,20 zł, w tym z rezerwy FP pochodzi 227 400,00 zł, okres
realizacji: 10.09.2018 r. – 31.12.2020 r.
23. Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia (3),
kierowany do 12 osób, formy wsparcia: jednorazowe środki na podjęcie działalności
gospodarczej (1 osoba), bon na zasiedlenie (3 osoby), staż (7 osób), szkolenia indywidualne
(1 osoba), budżet programu: 54 200,00 zł, w tym z rezerwy FP pochodzi 53 600,00 zł, okres
realizacji: 14.11.2018_r. – 31.12.2019 r.
Łączna kwota środków z rezerwy Funduszu Pracy, dodatkowo pozyskanych na aktywizację
osób bezrobotnych w 2018 r., wyniosła 775 000,00 zł, była więc ona ponad dwukrotnie
wyższa, niż w roku 2017 (340 000,00 zł). Wkład własny PUP wyniósł 44 126,52 zł.
24. „Program współpracy powiatu gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3. ustawy o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie" na rok 2018.
Współpraca Powiatu Gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi, mającymi swoją
siedzibę na terenie powiatu gołdapskiego, odbywa się w szczególności poprzez: zlecanie
realizacji zadań publicznych, wymianę informacji, konsultacje społeczne aktów prawa
miejscowego, wytyczanie wzajemnych kierunków działań, promocję działań i inicjatyw,
a także współorganizację przedsięwzięć o charakterze powiatowym.
Na realizację w formie wsparcia zadań publicznych Powiatu Gołdapskiego w 2018 r. środki
finansowe otrzymały:
a) Stowarzyszenie Żytkiejmska Struga - zadanie pod nazwą „Święto sękacza”- wysokość
wsparcia 3 500,00 zł,
b) Stowarzyszenie „Głos Puszczy Rominckiej”- zadanie pod nazwą „Piknik Noc świętojańska
nad Bludzianką” - wysokość wsparcia 2 000,00 zł,
c) Rzymskokatolicka Parafia pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
w Żabinie - zadanie pod nazwą „II Przegląd Piosenki w Żabinie”- wysokość wsparcia
1 500,00 zł,
d) Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap- zadanie pod nazwą Promocja powiatu poprzez
wydanie ulotki „Atrakcje powiatu gołdapskiego” - wysokość wsparcia 1 000,00 zł,
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e) Uczniowski Klub Sportowy Banie Mazurskie - zadanie pod nazwą „Organizacja XXX
Mazurskiego Biegu Ulicznego” - wysokość wsparcia 3 000,00 zł,
e) Uczniowski Klub Sportowy „Jaćwingowie” Gołdap - zadanie pod nazwą „Nasz Wybór Piłka Ręczna” - wysokość wsparcia 3 000,00 zł,
f) UKS „TRÓJKA” - zadanie pod nazwą „Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych
o zasięgu gminnym i powiatowym rozwijających ogólną sprawność fizyczną” - wysokość
wsparcia 1 100,00 zł,
g) Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „NADZIEJA”- zadanie pod nazwą „Zażynki
w Lisach” - wysokość wsparcia 6 900,00 zł,
h) Stowarzyszenie „Partnerstwo Sztuk” - zadanie pod nazwą „Wolontariusze pomagają
i wspierają” - wysokość wsparcia 5 000,00 zł,
i) Stowarzyszenie „Emerytowanych Policjantów w Gołdapi” - zadanie pod nazwą „Sekrety
Puszczy Rominckiej” - wysokość wsparcia 2 500,00 zł,
j) Gołdapski Uniwersytet Trzeciego Wieku – zadanie pod nazwą „Niech Polska pozostanie
czysta i piękna” – wysokość wsparcia 2 500,00 zł,
k) Stowarzyszenie „Emerytowanych Policjantów w Gołdapi” - zadanie pod nazwą „Obóz
harcerski w Kotlinie Kłodzkiej” - wysokość wsparcia 2 000,00 zł,
l) Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny - zadanie pod nazwą „Centrum Wspierania
Aktywności Społecznej” - wysokość wsparcia 5 000,00 zł,
m) Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny - zadanie pod nazwą „Program stypendialny
Aktywny Student” - wysokość wsparcia 6 000,00 zł.
Środki finansowe dedykowane organizacjom pozarządowym w roku 2018 wynosiły
45 000,00 zł.
25) Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 przyjęta uchwałą
Nr XLVII/291/2014 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 24.04.2014 roku. Diagnozuje i określa
główne kierunki rozwoju polityki społecznej w powiecie gołdapskim.
26) Strategia oświatowa dla powiatu gołdapskiego przyjęta uchwałą Nr XLVIII/298/2014
Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 30.05.2014 r. Zagwarantowane środki w budżecie powiatu
oraz realizowanym projektom ze środków zewnętrznych w szkołach powiatu realizowano
cele strategiczne– takie jak doposażenie bazy, dostosowanie kierunków kształcenia do rynku
pracy, zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli.
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VII
Realizacja uchwał Rady Powiatu w Gołdapi
Zarząd Powiatu w Gołdapi w roku 2018 odbył 41 protokołowanych posiedzeń, na których
podjął 75 uchwał, przekazał Radzie Powiatu w Gołdapi 75 projektów uchwał Rady Powiatu
w Gołdapi, które każdorazowo udostępniane były w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu
Gołdapskiego. Poniższa tabela zawiera wykaz uchwał wraz z informacją o stanie
ich realizacji.

Lp.

Data
uchwały

Numer Uchwały

Nazwa Uchwały

Jednostka
zaangażowana

Stan realizacji
(zrealizowano,
w trakcie
realizacji,
niezrealizowano)

1.

25.01.2018 r.

LIV/241/2018 r.

ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół
niepublicznych,
trybu
przeprowadzania
kontroli
prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu
i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.

ED

zrealizowano

LIV/242/2018

udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej
Powiatowi Oleckiemu na dofinansowanie kosztów
związanych z utrzymaniem portalu turystycznego Krainy
EGO Ełk-Gołdap-Olecko.

PiR

zrealizowano

PiR

zrealizowano

2.

25.01.2018 r.

3.

25.01.2018 r.

LIV/243/2018

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”.

4.

25.01.2018 r.

LIV/244/2018

zmian budżetu powiatu w rok 2018.

WF

zrealizowano

5.

9.02.2018 r.

LV/245/2018

przystąpienia do realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi
powiatowej nr 4804N ul. Cicha, drogi nr 4822N ul. Mała
oraz drogi nr 4854N ul. Zielona w miejscowości Gołdap”.

ZDP

zrealizowano

ZDP

zrealizowano

6.

9.02.2018 r.

LV/246/2018

przystąpienia do realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi
powiatowej nr 4827 N – ul. Nadbrzeżna w Gołdapi od km
0+000,00 do km 0+140,00 – odcinek I oraz od km 0+000,00
do km 0+239,50 – odcinek II”.

7.

9.02.2018 r.

LV/247/2018

zmian budżetu powiatu w rok 2018.

WF

zrealizowano

8.

22.02.2018 r.

LVI/248/2018

współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Gołdapskim
a Rejonem Wyżnyckim Obwodem Czerniowieckiego.

PiR

zrealizowano
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9.

22.02.2018 r.

LVI/249/2018

ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół
niepublicznych,
trybu
przeprowadzania
kontroli
prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu
i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.

10.

22.02.2018 r.

LVI/250/2018

przyjęcia Powiatowego Programu
Zastępczej na lata 2018-2020.

11.

22.02.2018 r.

LVI/251/2018

zmian Wieloletniej Prognozy
Gołdapskiego na lata 2018-2033.

12.

22.02.2018 r.

LVI/252/2018

zmian budżetu powiatu w rok 2018.

13.

1.03.2018 r.

LVII/253/2018

zmian Wieloletniej Prognozy
Gołdapskiego na lata 2018-2033.

14.

1.03.2018 r.

LVII/254/2018

zmian budżetu powiatu w roku 2018.

15.

15.03.2018 r.

LVIII/255/2018

skargi na Starostę Gołdapskiego
Powiatowego Urzędu Pracy.

16.

29.03.2018 r.

LIX/256/2018

17.

29.03.2018 r.

18.

29.03.2018 r.

19.

29.03.2018 r.

ED

zrealizowano

PCPR

w trakcie
realizacji

WF

zrealizowano

WF

zrealizowano

WF

zrealizowano

WF

zrealizowano

KR

zrealizowano

oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gołdapi.

ZD

zrealizowano

LIX/257/2018

określenia zadań i wysokości środków Państwowego
Funduszu
Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych
przeznaczonych na zadania w 2018 roku.

PCPR

zrealizowano

LIX/258/2018

zlecenia realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: „Prowadzenie
całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej”.

ZD

zrealizowano

LIX/259/2018

udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa
Warmińsko – Mazurskiego na dofinansowanie zadań
związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego
Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli
w roku 2018.

S

zrealizowano

Rozwoju

Finansowej

Finansowej

oraz

Pieczy

Powiatu

Powiatu

Dyrektora
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20.

29.03.2018 r.

LIX/260/2018

zmian budżetu powiatu w rok 2018.

WF

zrealizowano

21.

13.04.2018 r.

LX/261/2018

przystąpienia do realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi
nr 4804N ul. Cicha, drogi nr 4822N ul. Mała oraz drogi
nr 4854N -ul. Zielona w miejscowości Gołdap- etap II”.

ZDP

zrealizowano

22.

13.04.2018 r.

LX/262/2018

zmian budżetu powiatu w roku 2018.

WF

zrealizowano

23.

26.04.2018 r.

LXI/263/2018

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych
przystanków, w których właścicielem lub zarządzającym jest
Powiat Gołdapski.

ZDP

zrealizowano

24.

26.04.2018 r.

LXI/264/2018

przystąpienia do realizacji inwestycji pn. „Przebudowa
poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie drogi
powiatowej nr 1936N, na odcinku Błąkały-StańczykiMaciejowięta o długości ok. 4,3 km”.

ZDP

zrealizowano

ZDP

zrealizowano

WF

zrealizowano

25.

26.04.2018 r.

LXI/265/2018

przystąpienia do realizacji inwestycji pn. ,,Przebudowa
poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie drogi
powiatowej nr 1764N Banie Mazurskie- Rogale o długości
ok. 6,6 km".

26.

26.04.2018 r.

LXI/266/2018

zmian Wieloletniej Prognozy
Gołdapskiego na lata 2018–2033.

27.

26.04.2018 r.

LXI/267/2018

zmian budżetu powiatu w roku 2018.

WF

zrealizowano

LXII/268/2018

przystąpienia do realizacji inwestycji pn. „Przebudowa
poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie drogi
powiatowej nr 1786N Droga nr 1784 N (Piękne Łąki) –
Niedrzwica – droga nr 1784 N (Gołdap) na odcinku od km
2+622 do km 4 + 743 o długości 2,12 km”.

ZDP

zrealizowano

WF

zrealizowano

WF

zrealizowano

28.

24.05.2018 r.

Finansowej

Powiatu

29.

24.05.2018 r.

LXII/269/2018

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu
Gołdapskiego
za 2017 rok.

30.

24.05.2018 r.

LXII/270/2018

udzielenia Zarządowi Powiatu w Gołdapi absolutorium
z tytułu wykonania budżetu za rok 2017.
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31.

24.05.2018 r.

LXII/271/2018

zmian Wieloletniej Prognozy
Gołdapskiego na lata 2018- 2033.

32.

24.05.2018 r.

LXII/272/2018

33.

28.06.2018 r.

Finansowej

Powiatu

WF

zrealizowano

zmian budżetu powiatu w roku 2018.

WF

zrealizowano

LXIII/273/2018

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu
Gołdapska Karta Seniora.

ZD

zrealizowano

34.

28.06.2018 r.

LXIII/274/2018

przystąpienia do realizacji projektu pn. „M jak matma”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

ED

w trakcie
realizacji

35.

28.06.2018 r.

LXIII/275/2018

przystąpienia do realizacji projektu pn. „Kwalifikacje drogą
do sukcesu” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Warmińsko –Mazurskiego
na lata 2014-2020.

ED

w trakcie
realizacji

36.

28.06.2018 r.

LXIII/276/2018

przystąpienia do realizacji inwestycji pn.: „Budowa sieci
kanalizacji deszczowej w ulicy powiatowej nr 4802 N Bagienna w Gołdapi ”.

ZDP

zrealizowano

37.

28.06.2018 r.

LXIII/277/2018

ustalenia wynagrodzenia Starosty Gołdapskiego.

RP

zrealizowano

38.

28.06.2018 r.

LXIII/278/2018

zmian Wieloletniej Prognozy
Gołdapskiego na lata 2018- 2033.

WF

zrealizowano

39.

28.06.2018 r.

LXIII/279/2018

zmian budżetu powiatu w roku 2018.

WF

zrealizowano

LXIV/280/2018

zmiany uchwały Nr LXI/265/2018 Rady Powiatu z dnia
26 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do realizacji
inwestycji
pn.
„Przebudowa
poprzez
podwójne
powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 1764N
Banie Mazurskie - Rogale o długości ok. 6,6 km”.

ZDP

zrealizowano

LXIV/281/2018

określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć
nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej,
bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych, pedagogów,
psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych,
doradców zawodowych oraz zaliczania do wymiaru godzin
poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym w szkołach
prowadzonych przez powiat gołdapski.

ED

zrealizowano

40.

41.

30.08.2018 r.

30.08.2018 r.

Finansowej

Powiatu
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42.

30.08.2018 r.

LXIV/282/2018

uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego
wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego
i za warunki pracy oraz niektórych innych składników
wynagrodzenia.

43.

30.08.2018 r.

LXIV/283/2018

zmian Wieloletniej Prognozy
Gołdapskiego na lata 2018- 2033.

44.

30.08.2018 r.

LXIV/284/2018

zmian budżetu powiatu w roku 2018.

WF

zrealizowano

45.

30.08.2018 r.

LXIV/285/2018

rozpatrzenia wniosku grupy mieszkańców Gołdapi
w sprawie poparcia wniosku mieszkańców dotyczącego
przebiegu drogi wojewódzkiej nr 651 omijającego miasto
Gołdap.

RP

zrealizowano

LXIV/286/2018

rozpatrzenia wniosku grupy mieszkańców Gołdapi
w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących
rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Gołdap –
granica województwa oraz zmiany przebiegu tej drogi przez
teren miasta Gołdap.

RP

zrealizowano

PCPR

zrealizowano

46.

30.08.2018 r.

Finansowej

Powiatu

ED

zrealizowano

WF

zrealizowano

47.

27.09.2018 r.

LXV/287/2018

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań
i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w
2018 roku.

48.

27.09.2018 r.

LXV/288/2018

zmieniająca uchwałę w sprawie wyemitowania obligacji przez
Powiat Gołdapski oraz określenia zasad ich zbywania,
nabywania i wykupu.

WF

zrealizowano

49.

27.09.2018 r.

LXV/289/2018

emisji obligacji przez Powiat Gołdapski oraz określenia zasad
ich zbywania, nabywania i wykupu.

WF

zrealizowano

50.

27.09.2018 r.

LXV/290/2018

zmian Wieloletniej Prognozy
Gołdapskiego na lata 2018- 2033.

WF

zrealizowano

51

27.09.2018 r.

LXV/291/2018

zmian budżetu powiatu w roku 2018.

WF

zrealizowano

52.

27.09.2018 r.

LXV/292/2018

powołania Komisji Statutowej Rady Powiatu w Gołdapi.

S

zrealizowano

Finansowej

Powiatu
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53.

10.10.2018 r.

LXVI/293/2018

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań
i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania
w 2018 roku.

54.

10.10.2018 r.

LXVI/294/2018

zmian budżetu powiatu w roku 2018.

55.

25.10.2018 r.

LXVII/295/2018

obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

56.

25.10.2018 r.

LXVII/296/2018

57.

15.11.2018 r.

58.

PCPR

zrealizowano

WF

zrealizowano

S

zrealizowano

ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem
roku budżetowego 2018.

WF

zrealizowano

LXVIII/297/2018

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań
i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania
w 2018 roku.

PCPR

zrealizowano

15.11.2018 r.

LXVIII/298/2018

przystąpienia do realizacji inwestycji pn. „Budowa
chodników na drodze powiatowej nr 4802N ul. Bagienna
w Gołdapi.

ZDP

zrealizowano

59.

15.11.2018 r.

LXVIII/299/2018

ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie
statku lub innego obiektu pływającego na 2019 rok.

BIOŚ

zrealizowano

60.

15.11.2018 r.

LXVIII/300/2018

wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego
parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości
kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji
usunięcia pojazdów w roku 2019.

KT

zrealizowano

61.

15.11.2018 r.

LXVIII/301/2018

ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek
ogólnodostępnych na terenie powiatu gołdapskiego w 2019r.

ZD

zrealizowano

62.

15.11.2018 r.

LXVIII/302/2018

zmian Wieloletniej Prognozy
Gołdapskiego na lata 2018-2034.

WF

zrealizowano

63.

15.11.2018 r.

LXVIII/303/2018

zmian budżetu powiatu w roku 2018.

WF

zrealizowano

Finansowej

Powiatu
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64.

15.11.2018 r.

LXVIII/304/2018

wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Olsztynie odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego
w Olecku.

KT

zrealizowano

65.

15.11.2018 r.

LXVIII/305/2018

uchwalenia „Programu współpracy powiatu gołdapskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust 3. Ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie, na rok 2019.

PiR

zrealizowano

66.

15.11.2018 r.

LXVIII/306/2018

zmiany Statutu Powiatu Gołdapskiego.

KS

zrealizowano

67.

23.11.2018 r.

I/1/2018

wybory Przewodniczącego Rady Powiatu w Gołdapi.

OR

zrealizowano

68.

23.11.2018 r.

I/2/2018

wybory Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Gołdapi.

OR

zrealizowano

69.

23.11.2018 r.

I/3/2018

wyboru Starosty Gołdapskiego.

OR

zrealizowano

70.

23.11.2018 r.

I/4/2018

wyboru Wicestarosty Powiatu Gołdapskiego.

OR

zrealizowano

71.

23.11.2018 r.

I/5/2018

wyboru Członków Zarządu Powiatu w Gołdapi.

OR

zrealizowano

72.

23.11.2018 r.

I/6/2018

powołania Komisji Stałej Rady Powiatu w Gołdapi.

OR

zrealizowano

73.

23.11.2018 r.

I/7/2018

ustalenia wynagrodzenia Starosty Gołdapskiego.

OR

zrealizowano

74.

7.12.2018 r

II/8/2018

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu
Gołdapskiego.

OR

zrealizowano
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75.

7.12.2018 r.

II/9/2018

powołania Komisji Rewizyjnej.

OR

zrealizowano

76.

7.12.2018 r.

II/10/2018

powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

OR

zrealizowano

77.

19.12.2018 r.

III/11/2018

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Gołdapskiego na lata 2019- 2034.

WF

zrealizowano

78.

19.12.2018 r.

III/12/2018

uchwalenia budżetu powiatu na rok 2019.

WF

zrealizowano

79.

19.12.2018 r.

III/13/2018

zmian Wieloletniej Prognozy
Gołdapskiego na lata 2018-2034.

WF

zrealizowano

80.

19.12.2018 r.

III/14/2018

zmian budżetu powiatu w rok 2018.

WF

zrealizowano

PCPR

zrealizowano

Finansowej

Powiatu

81.

19.12.2018 r.

III/15/2018

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań
i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania
w 2018 roku.

82.

19.12.2018 r.

III/16/2018

zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Gołdapi
na 2019 rok.

OR

zrealizowano

83.

19.12.2018 r.

III/17/2018

zatwierdzenia planu pracy Komisji Stałej Rady Powiatu
w Gołdapi na rok 2019.

OR

zrealizowano

84.

19.12.2018 r.

III/18/2018

zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady
Powiatu w Gołdapi na rok 2019.

KR

zrealizowano

85.

19.12.2018 r.

III/19/2018

desygnowania delegata na Zgromadzenie Ogólne Związku
Powiatów Polskich.

OR

zrealizowano
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86.

19.12.2018 r.

III/20/2018

ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem
roku budżetowego 2018.

WF

zrealizowano

87.

19.12.2018 r.

III/21/2018

powołania Komisji Statutowej Rady Powiatu w Gołdapi.

ZP

zrealizowano

Wykaz Skrótów:
–

S- Sekretarz Powiatu

–

WF - Wydział Finansowy

–

OR- Wydziała Organizacyjny

–

BIOŚ – Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

–

KT – Wydziała Komunikacji i Transportu

–

PiR - Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu

–

ZD - Specjalista ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej

–

ED - Specjalista ds. Edukacji

–

RP – Rada Powiatu

–

ZP - Zarząd Powiatu w Gołdapi

–

KR - Komisja Rewizyjna

–

KS – Komisja Statutowa

–

ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

–

PCPR - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danym z jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego oraz komórek organizacyjnych Starostwa
Powiatowego w Gołdapi.
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Podsumowanie
Raport o stanie Powiatu Gołdapskiego za rok 2018 jest pierwszym tego typu dokumentem
przedłożonym Radzie Powiatu w Gołdapi oraz zaprezentowanym Mieszkańcom. Stanowić
on ma podstawę do oceny działalności organu wykonawczego, jakim jest w tym przypadku
Zarząd Powiatu.
Wszelkie działania powiatu są ukierunkowane na realizację bieżących zadań określonych
przede wszystkim w aktach prawnych powszechnie obowiązujących. Ponadto priorytety
dla powiatu stanowią inwestycje mające ogromne znaczenie dla Mieszkańców

naszego

powiatu, przede wszystkim usprawniające codzienne funkcjonowanie, jak również dające
możliwość podwyższenie jakość życia w powiecie. W 2018 roku wykorzystaliśmy każdą
szansę na pozyskanie dodatkowych środków na przeprowadzenie wielu znaczących
inwestycji, programów i przedsięwzięć,

które sprawiają, że powiat jest coraz bardziej

przyjazny mieszkańcom i odwiedzającym go gościom. Jeśli chodzi o inwestycje, czyli o to,
co służyć będzie nie tylko obecnym, ale również przyszłym pokoleniom postawiliśmy
na poprawę infrastruktury drogowej w powiecie, bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz tak
niezbędną dla ludzi służbę zdrowia i rozwój oświaty. Najważniejszymi działaniami w roku
ubiegłym,

mającymi wpływ na poprawę zarówno komfortu życia, jak również

bezpieczeństwa Mieszkańców powiatu były modernizacje dróg powiatowych, a także długo
wyczekiwana termomodernizacja budynków oświaty i służby zdrowia.
Z całą pewnością oraz poczuciem odpowiedzialności możemy stwierdzić, że działania podjęte
i zrealizowane przez Powiat do chwili obecnej wpłynęły na poprawę jakości życia wszystkich
mieszkańców oraz po części sprostały przedstawionym przez mieszkańców oczekiwaniom.
Potrzeb Mieszkańców w dalszym ciągu mamy wiele. Zdając sobie sprawę z ograniczeń,
głównie natury finansowej, niezmiennie staramy się racjonalnie gospodarować powierzonym
nam mieniem publicznym oraz tak wydatkować powierzone środki, by zagwarantować
mieszkańcom powiatu zaspokojenie wszystkich potrzeb. Taka idea przyświecała nam w roku
2018 i nią kierować się będziemy w latach następnych. Pozostajemy z nadzieją, że w roku
2019 pomyślnie zrealizujemy wyznaczone sobie cele, a ich realizacja sprawi, że potrzeby
Mieszkańców będą w dalszym ciągu coraz lepiej zaspokajane.
Z wyrazami szacunku,
Przewodnicząca Zarządu Powiatu Gołdapskiego
/-/ Marzanna Marianna Wardziejewska
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