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Protokół z XXXI(31) posiedzenia 

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

Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej 

w dniu 26 stycznia 2021 roku 

 

godz. 1400-1448 

W posiedzeniu wzięło udział 6 Radnych. 

Obecni: 

1. Andrzej Ciołek - udział w posiedzeniu zdalnie 

2. Anna Falińska 

3. Alicja Anna Iwaniuk - udział w posiedzeniu zdalnie 

4. Grażyna Barbara Senda - udział w posiedzeniu zdalnie 

5. Marzanna Marianna Wardziejewska 

6. Stanisław Wójtowicz 

 

Ad. 1 

Wiceprzewodnicząca Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, 

Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej  Pani Grażyna 

Senda otworzyła XXXI (31) posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji 

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

stwierdziła quorum (6 radnych obecnych) pozwalające na podejmowanie prawomocnych 

decyzji /lista obecności w załączeni- zał. nr 1 do protokołu/.: 

 

Ad. 2 

Wiceprzewodnicząca Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu 

Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej  Pani Grażyna 

Senda otworzyła posiedzenie z proponowanym porządkiem  obrad /porządek obrad w załączeniu- 

zał. nr 2 do protokołu/ 

 

Uwag do porządku nie zgłoszono.   

 

Wiceprzewodnicząca przeprowadziła głosowanie.  

 

Komisja przyjęła 6 głosami za, przy 2 osobach nieobecnych porządek obrad.  

 

Ad. 3 
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Wiceprzewodnicząca Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu 

Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej Pani Grażyna 

Senda poinformowała, iż protokoły z XXX (30) posiedzenia Komisji Planowania, Budżetu, 

Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki 

Społecznej były wyłożone do wglądu oraz przesłane drogą elektroniczną. 

Wiceprzewodnicząca Komisji zapytała, czy Członkowie Komisji mają uzupełnienia bądź 

sprostowania do protokołu? 

 

Uwag nie zgłoszono.  

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie.   

 

Komisja przyjęła 6 głosami za, przy 2 osobach nieobecnych protokoły z XXX (30)  

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

Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej.  

 

Ad. 4 

Prezes Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego Sp. z o.o. Pani Zofia Syperek przedstawiła 

informacje   dotyczące funkcjonowania Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego Sp. z o.o. w 

Gołdapi w 2020  /informacja w załączeniu- zał. nr 3 do protokołu/. 

Prezes Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego Pani Zofia Syperek poinformowała,  

że umowa  na  świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w zakładzie – ze względu  

na zakażenie SARS CoV-2, które wystąpiło w zakładzie  od 11.10.2020r do 30.10.2020 oraz 

02.12.20 do 15.12.20r. nie została wykonana na kwotę 1000 pkt tj. 30 080,00 złotych. 

Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa: wizyty domowe odbywają się tylko  

w  przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia chorego  np. zachodzi potrzeba wykonania 

opatrunku specjalistycznego, wymiany cewnika, podłączenia kroplówki.  Przed każdą wizytą 

w domu chorego pielęgniarka kontaktuje się telefonicznie z chorym lub rodziną  

i  przeprowadza wywiad czy chory w ciągu ostatnich 14 dni nie miał kontaktu z osobą , która 

wróciła z kraju , w którym występuje koronawirus lub z osobą przebywająca na kwarantannie, 

czy chory lub ktoś z rodziny nie gorączkuje  powyżej 38 stopni, czy nie ma kaszlu  

i duszności. Jeśli tych sytuacji nie stwierdza się może odbyć wizytę w domu chorego.  

NFZ ze względu na bezpieczeństwo personelu medycznego wprowadził wizyty telefoniczne. 

Niestety wystąpiły zakażenia  i kwarantanny personelu oraz zakażenia i zgony chorych, 

dlatego nie zrealizowano umowy na kwotę 4 993,28 złotych. Ogółem umowy nie wykonano 

na kwotę : 35 073, 28 złotych. Rehabilitacja Lecznicza – od 16.03.2020r   do 30.04.2020r był 
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zakaz wykonywania zabiegów fizjoterapeutycznych.  05.05.2020r rozpoczęliśmy rehabilitację 

ambulatoryjną, przez wyznaczenie godziny przyjęcia u wszystkich pacjentów telefonicznie , 

przed wykonaniem zabiegów przeprowadza się ankietę aktualizacyjną. Każdy pacjent po 

wejściu do zakładu dezynfekuje ręce, zakłada maseczkę  rękawiczki, po zabiegach również 

dezynfekuje ręce. Od 12.10.2020 do 05.11.2020 r. 

ze względu na zakażenie fizjoterapeuty, kwarantannę  innych fizjoterapeutów  

nie wykonywano zabiegów fizjoterapeutycznych. W związku z powyższym nie wykonano 

umowy w  100 %. Świadczenia w Hospicjum Domowym –  postępowanie personelu  

jak w opiece domowej tj. wizyty w domu w uzasadnionych przypadkach, w pozostałych 

telefoniczne .Umowę  zrealizowano w całości, wypracowano  nad limity.  Ogólnie   

w zakładzie potwierdzono,  testem dodatnim: pielęgniarki – 8, opiekunki  

– 5, sprzątające – 2, fizjoterapeuci – 3. W 2020r zakład realizował 2 projekty: Projekt  

– Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców    

gminy Gołdap , był to  projekt dla 100 chorych pracujących , w tym kobiety do 50 roku życia, 

mężczyźni do 65 roku życia, którego realizacja ze względu na obecną pandemię  została 

przedłużona do 31.12.2020. Ogólna wartość wniosku – ok.430 tysięcy złotych, w tym część   

ZPO to  kwota 252 000,00 zł .  Projekt jest  w trakcie rozliczania ( zakończono badania 

lekarskie w dniach 16 i 19 grudnia 2020r). Projekt “Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki 

pacjentom  oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów 

pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020 . Ogólna  wartość 

projektu  to dwa granty –  na kwotę  116 018,62 złotych, w tym: Grant A  - dodatki  

do wynagrodzeń personelu pielęgniarki, opiekunowie medyczni, sprzątające – na kwotę 104 

904,86 zł. Grant B – przeznaczony na środki ochrony osobistej I środki do dezynfekcji dla  

personelu- na kwotę 11 113,76 zł. Umowa została rozliczona. W sierpniu 2020r  

w ramach naboru wniosków przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko  

– Mazurskiego zakład złożył wniosek o dofinansowanie projektu “Modernizacja pomieszczeń 

i   doposażenie w sprzęt na potrzeby Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego sp. z o. o. w 

Gołdapi”,  Ogólna wartość wniosku – 711 919,12 zł, Wnioskowane dofinansowanie - 573 

133,12 zł W ramach projektu zaplanowano remont I piętra budynku tj. pomieszczeń oddziału 

dziecięcego  - nakłady inwestycyjne na modernizację infrastruktury zdrowotnej  to – 491 

973,25 zł oraz zakup sprzętu do realizacji planowanej nowej umowy z NFZ tj. Zakład 

Rehabilitacji Leczniczej Dziennej -  nakłady inwestycyjne na zakup sprzętu to -181 255,20 zł. 

Wniosek spełnił kryteria formalne merytoryczne ogólne i specyficzne i został 

zakwalifikowany do dofinansowania, ale niestety dopiero w przypadku pojawienia  
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się dodatkowych środków w 2021r. W pierwszym etapie   dofinasowanie otrzymały projekty , 

które otrzymały największą liczbę punktów, a kwota do rozdysponowania wynosiła tylko  

12 850 000,00złotych. 22 grudnia 2020r został ogłoszony i rozstrzygnięty  przetarg na 

“Świadczenie usług przygotowania oraz dostarczania całodziennego wyżywienia pacjentów 

Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego sp. z o. o. w Gołdapi”. 31grudnia 2020r został  

ogłoszony przetarg  “Przebudowa (modernizacja) pomieszczeń budynku dla potrzeb osób 

starszych niepełnosprawnych Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego sp. z o. o. w Gołdapi”.  

Pani Prezes Zofia Syperek podziękowała za życzliwość pomoc okazaną w czasie pandemii, 

gdyż był to czas niewątpliwie trudny dla zakładu. 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Pani Grażyna Senda również dołączyła do podziękowań. 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Pani Grażyna Senda zapytała czy są pytania do przedstawionej 

informacji  

 

Przewodnicząca Rady Pani Anna Falińska zaproponowała możliwość oficjalnego 

podziękowania podczas Sesji Rady Powiatu, gdyż jest ona transmitowana i mogą to zobaczyć 

i usłyszeć mieszkańcy Powiatu. Zapytała czy firma, która zgłosiła się do dostarczania 

całodziennego wyżywienia jest firmą gołdapską? 

 

Dyrektor Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego Pani Zofia Syperek odpowiedziała, że żadna 

firma z Gołdapi nie złożyła oferty. Wyżywienie dostarczać będzie  ta, która robiła to 

dotychczas.  

 

Przewodnicząca Rady Pani Pani Anna Falińska zapytała czy jest to firma z Suwałk. 

 

Dyrektor Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego Pani Zofia Syperek odpowiedziała, że tak. 

Dodała, że do przetargu na remont również żadna gołdapska firma nie złożyła oferty.  

 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

 

Komisja zapoznała się z informacją dotyczącą funkcjonowania Zakładu Pielęgnacyjno 

- Opiekuńczego Sp. z o.o. w Gołdapi w 2020.  
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Ad. 5 

Wiceprezes GoldMedica Sp. z o.o. Pan Tadeusz Myśliwiec przedstawił informację  

z działalności GoldMedica Sp. z o.o. w 2020 roku  /informacja w załączeniu- zał. nr  4 do protokołu/. 

Wiceprezes GoldMedica Sp. z o. o. Pan Tadeusz Myśliwiec poinformował, że GoldMedica 

sp. z o.o. w Gołdapi funkcjonowała w 2020 roku w następującej strukturze: Oddziały 

szpitalne- ogółem 48 łóżek Oddział chorób wewnętrznych – 30 łóżek, w tym 2 łóżka nadzoru 

kardiologicznego, usytuowany w budynku głównym na wysokim parterze z dostępną windą. 

Oddział pediatryczny – 14 łóżek, usytuowany w budynku Zakładu Pielęgnacyjno-

Opiekuńczego na I piętrze. Oddział chirurgii jednego dnia – 4 łóżka, usytuowany w budynku 

głównym na I piętrze. W oddziale znajdują się 2 sale chorych, sala opatrunkowa, gipsownia, 

gabinet do wykonywania badań endoskopowych, blok operacyjny (1 sala, myjnia, sala 

wybudzeń). Izba Przyjęć – usytuowana na parterze budynku głównego szpitala. Wyposażona 

w gabinet lekarski, zabiegowy, izolatkę, salę obserwacyjną, poczekalnię, wymagane 

sanitariaty. Ambulatoryjne lecznictwo specjalistyczne. Poradnie działające przy GoldMedica 

sp. z o.o. w Gołdapi: poradnia chirurgii ogólnej /składa się z 3 pomieszczeń - gabinet 

lekarsko-pielęgniarski, gabinet zabiegowy, gipsownia/, poradnia chirurgii urazowo-

ortopedycznej, funkcjonująca w tych samych gabinetach co chirurgia ogólna, poradnia 

ginekologiczno– położnicza (gabinet położnej, pomieszczenie higieny intymnej, gabinet 

badań), poradnia neurologiczna (gabinet lekarski), poradnia podstawowej opieki zdrowotnej 

(gabinet lekarski, gabinet zabiegowy i szczepień, poczekalnia, sanitariat),  poradnia 

kardiologiczna - utworzona 15.03.2020 r. Wymienione wyżej poradnie posiadają wspólny 

korytarz – poczekalnię oraz sanitariat (sanitariat został wyremontowany i spełnia warunki dla 

osób niepełnosprawnych). Poradnie zajmują pomieszczenia na parterze  budynku 

administracji. Nocna i świąteczna opieka zdrowotna – parter w budynku pogotowia. 

Ratownictwo Medyczne – budynek pogotowia – realizowane w ramach umowy konsorcyjnej 

we współpracy z Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie. Pracownie 

specjalistyczne i laboratoria: pracownia kardiologii nieinwazyjnej - bieżnia, holter  

na potrzeby poradni i oddziału wewnętrznego (I-piętro w budynku głównym). Pracownia rtg 

usytuowana na parterze budynku głównego szpitala na poziomie izby przyjęć szpitala.  

W skład pracowni wchodzi gabinet rtg z aparatem głównym oraz pomieszczenie z aparatem 

do wykonywania zdjęć zębów, rejestracja, korytarz z poczekalnią, sanitariaty dla personelu  

i pacjentów. Aparatura rtg wraz z częścią informatyczną, stacją odczytu kaset są własnością 

podmiotu zewnętrznego, świadczącego usługi dla GoldMedica. Pracownia usg - realizuje 

podmiot zewnętrzny na własnym aparacie na podstawie umowy zawartej z GoldMedica  

sp. z o.o. w Gołdapi. Badania usg kardiologiczne, ginekologiczne, dopplerowskie  
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i ortopedyczne wykonują lekarze zatrudnieni przez Spółkę na aparacie usg, przekazanym 

Spółce przez Starostwo Powiatu Gołdapskiego. Dział fizjoterapii usytuowany w budynku 

głównym na /wysokim/ parterze w sąsiedztwie z oddziałem chorób wewnętrznych  

z oddzielnym wejściem z zewnątrz. W dziale fizjoterapii realizowane są zabiegi z zakresu 

kinezyterapii, fizykoterapii i masażu. Dział zajmuje 6 pomieszczeń tj. 5 pomieszczeń 

przeznaczonych na pracownie, 1 - pokój fizjoterapeutów, korytarz – poczekalnia, sanitariat. 

Laboratorium analityczne - funkcjonuje w strukturze Spółki od 1 grudnia 2015 r. Zajmuje 

pomieszczenia obok poradni specjalistycznych. Docelowo planowane jest przeniesienie  

do pomieszczeń po byłej kuchni w budynku szpitala. W skład laboratorium wchodzą 

następujące pomieszczenia: punkt przyjęć materiału do badań, pracownia diagnostyczna - 

hematologia i analityka ogólna, pracownia biochemii klinicznej i immunochemii, zmywalnia 

z destylatorem, pomieszczenie administracyjne, pokój socjalny, szatnia i WC personelu, 

poczekalnia. Przyjęty w Spółce rok obrotowy i podatkowy trwa kolejnych 12 pełnych 

miesięcy kalendarzowych i pokrywa się z rokiem kalendarzowym - 01.01.2020 r. 

- 31.12.2020 r. Aktualnie począwszy od 16.04.2020 roku praca oddziału chorób 

wewnętrznych została zawieszona przez okres 6 miesięcy, następnie wznowiono jego pracę 

od 15.10.2020 r. po czym z powodu zakażenia personelu wirusem SARS CoV-2 praca tego 

oddziału ponownie została zawieszona począwszy od 20.10.2020 r. Został złożony wniosek 

do Wojewody na kolejny miesiąc tj. od 20.012021 – 20.02.2021 – jest to już 4 miesiąc 

zawieszenia pracy oddziału chorób wewnętrznych. W okresie zawieszenia pracy tego 

oddziału personel pielęgniarski zabezpieczał wszystkie zadania wynikające z obowiązku 

przeprowadzania ankiety wstępnej kwalifikacji SARS CoV-2 pacjentów (wywiad, mierzenie 

temperatury, dezynfekcja rąk). W 2020 roku udało się także pozyskać w formie darowizny  

30 łóżek szpitalnych wraz z materacami, które w całości zastąpiły bardzo mocno 

wyeksploatowane łózka w oddziale wewnętrznym. Oddział pediatryczny pracuje na bieżąco; 

w 2020 roku oddział zrealizował 294 hospitalizacji i aktualnie wystawiane są faktury 

zryczałtowane wg średniej hospitalizacji wykonanej w 2019 roku. Gdyby system rozliczeń 

usług medycznych oddziału pediatrycznego dokonywany był wg rozliczonych liczby 

hospitalizacji to strata tego oddziału osiągnęłaby stratę ponad jeden milion złotych. Praca 

Podstawowej Opieki Zdrowotnej aktualnie realizowana jest w oparciu o 1 lekarza specjalistę 

POZ świadczącego usługi w wymiarze 18 godz. tygodniowo w godzinach porannych  

oraz 1 lekarza w wymiarze 12 godz. tygodniowo w godzinach popołudniowych. Aktualnie  

ten wymiar czasu pracy zabezpiecza potrzeby pacjentów zapisanych w POZ. Kolejnym 

problemem zabezpieczenia medycznego jest praca zespołu „S” Ratownictwa Medycznego, 

ponieważ dyżury systemu zabezpiecza tylko 3 lekarzy po 10 dyżurów miesięczne i pojawiają 
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się sporadyczne braki obsady lekarskiej. W ramach pracy Nocnej i Świątecznej Opieki 

Zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych coraz częściej pojawiają się braki obsady 

lekarskiej, które zabezpieczane są w ramach zastępstwa pełnionego przez NiŚOZ szpitala  

w Giżycku i w Węgorzewie, niemniej jednak z tego powodu pojawiają się niezadowolenia 

pacjentów a niejednokrotnie i awantury ponieważ dostęp telefoniczny na zasadzie teleporady 

też nie zadowala pacjentów. Kilkakrotnie podejmowałem rozmowy z panem lek. Ryszardem 

Sztabińskim kierującym Spółką Partnerską „Lekarze Rodzinni” z prośbą o wsparcie 

dyżurowe naszej NiŚOZ przez lekarzy tej spółki, niestety kategorycznie odmówili współpracy 

w tym zakresie. Nawet gdyby lekarze z ościennej spółki pełnili tylko po jednym dyżurze  

w naszej NiŚOZ to zabezpieczyliby siedem dyżurów i łatwiej byłoby zabezpieczyć i ułożyć 

pełny grafik dyżurów. Niezależnie od negatywnych ocen pracy Zarządu, GoldMedica  

Sp. z o.o. w Gołdapi to w 2020 roku udało się zrealizować dwa ważne przedsięwzięcia 

organizacyjno-finansowe. Na początku roku rozpoczęto przygotowanie projektu wentylacji 

mechanicznej II pietra w budynku głównym szpitala. Po uzyskaniu pozytywnej opinii 

sanitarnej projektu wentylacji w miesiącu lipcu ogłoszono konkurs na jego wykonanie.  

W miesiącu wrześniu odebrano roboty budowlane i przyjęto do użytkowania. Ogólny koszt 

projektu wynosił 140.401,00 zł brutto a całą inwestycję udało się włączyć do finansowania w 

ramach projektu realizowanego ze środków Funduszy Europejskich. W miesiącu maju 2020 

roku w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego, pod nazwą „Wzmocnienie potencjału technicznego 

GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi w celu zwalczania skutków COVID-19” zrealizowaliśmy 

projekt na kwotę 355.110,00 zł brutto. W ramach tego projektu zrealizowano zakup sprzętu  

i aparatury medycznej wg poniższego wykazu: agregat prądotwórczy 73.554,00 zł, komora  

do transportu chorych zakaźnych 35.640,00zł, system do dekontaminacji pomieszczeń 

23.436,00 zł, centrala monitorująca parametry życiowe pacjenta oraz 3 kardiomonitory 

kardiologiczne i 1 kardiomonitor anestezjologiczny 88.560,00 zł, 2 wielofunkcyjne łóżka 

szpitalne 28.080,00 zł, respirator 105.840,00 zł. W miesiącu sierpniu w ramach kolejnego 

naboru wniosków przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

Zarząd Spółki przygotował i złożył kolejny wniosek pod nazwą „Doposażenie w sprzęt  

i aparaturę medyczną oraz modernizacja pomieszczeń na potrzeby działalności medycznej 

GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi”. Wartość tego projektu opiewa na kwotę brutto 

1.658.697,00 złotych, w tym: Roboty budowlane: - modernizacja wejścia do przychodni 

27.306,00 zł, - modernizacja gabinetów i korytarza poradni 331.150,00 zł , - dyslokacja  

i modernizacja pomieszczeń laboratorium po byłej kuchni w budynku głównym szpitala 

99.000,00 zł, - wykonanie wentylacji mechanicznej II piętra budynku głównego szpitala 
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140.401,00 zł, - modernizacja pomieszczeń agregatu prądotwórczego 24.000,00 zł . Zakup 

sprzętu i aparatury medycznej: - aparat do znieczulania ogólnego oraz tor wizyjny, zestaw  

do artroskopowego leczenia stawów kolanowych oraz stawów barkowych i łokciowych 

682.000,00 zł,  - zakup sprzętu do pracowni gastrologicznej (gastroskop, kolonoskop,  

tor wizyjny, myjnia ultradźwiękowa) oraz Holter EKG, Holter RR i pompa infuzyjna  

– 335.000,00 zł, - koszty administracyjne, promocja, wykonanie projektu i studium 

wykonalności 19.840,00 zł. Aktualnie projekt ten uzyskał pozytywną ocenę formalną  

i merytoryczna i został zakwalifikowany do finansowania ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 

W pierwszym etapie finansowania rozdysponowana została kwota 12.850.000,00 zł zapisana 

w budżecie na 2020 rok tylko na wnioski, które uzyskały największą liczbę punktów.  

Nie mniej jednak w 2021 roku uruchamiane będą dodatkowe środki z tego funduszu  

dla projektów, które uzyskały pozytywną ocenę i pozostały jako wnioski rezerwowe. 

 

Wiceprzewodnicząca zapytała czy są pytania do przedstawionej informacji.   

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Pani Grażyna Senda zapytała jak idą poszukiwania lekarzy. 

 

Wiceprezes Spółki GoldMedica Pan Tadeusz Myśliwiec odpowiedział, że w czwartym 

kwartale nawiązał kontakt z kilkoma lekarzami  z Białorusi, którzy na terenie Polski 

zamierzają nostryfikować prawo do wykonania zawodu. Poruszył temat procedur, jakie 

lekarze muszą przejść, by zostań zatrudnieni. Jest to długie i mało opłacalne, dlatego Pan 

Wiceprezes zgłosił sprawę do Ministerstwa Zdrowia. W odpowiedzi dowiedział się, że 

pracują nad zmianą przepisów. Dodatkowo wszelkie poszukiwania utrudnia pandemia. 

 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

 

Komisja zapoznała się z informacją o działalności  GoldMedica Sp. z o.o. w 2020 roku   

  

Ad. 6 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Anna Falińska przedstawiła sprawozdanie z pracy Rady 

Powiatu  w roku  2020  /sprawozdanie w załączeniu- zał. nr  5 do protokołu/. 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Anna Falińska poinformowała, że Rada Powiatu 

opracowała roczne plany pracy, które zostały podjęte Uchwałą Rady Powiatu  

Nr XVIII/106/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku. Rada Powiatu odbyła 12 posiedzeń. 



9 
  

Przedmiotem posiedzeń były informacje, sprawozdania kierowników jednostek powiatowych, 

wydziałów starostwa oraz 56 uchwał Rady Powiatu. Reasumując należy stwierdzić,  

iż na posiedzeniach Rady Powiatu były realizowane tematy zgodne z  planem pracy Rady 

Powiatu, jak również odbywały się one według potrzeb.  

 

Wiceprzewodnicząca zapytała czy są pytania do przedstawionego sprawozdania?  

 

Pytań nie zgłoszono. 

Wiceprzewodnicząca przeprowadziła głosowanie.  

 

Komisja jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z pracy Rady Powiatu w 2020 roku.  

 

Ad. 7 

W zastępstwie Przewodniczącego Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji 

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

sprawozdanie z prac Komisji Stałej Rady Powiatu w roku przedstawiła Wiceprzewodnicząca 

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

Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej Pani Grażyna Senda /sprawozdanie  

w załączeniu- zał. nr  6 do protokołu/. 

Wiceprzewodnicząca Komisji Stałej Rady Powiatu Pani Grażyna Senda poinformowała,  

że Komisja Stała Rady Powiatu opracowała roczne plany pracy, które zostały podjęte 

Uchwałą Rady Powiatu XVIII/107/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku. Komisja odbyła  

10 posiedzeń. Przedmiotem posiedzeń były informacje, sprawozdania kierowników jednostek 

powiatowych, wydziałów starostwa oraz 55 projektów uchwał Rady Powiatu. Reasumując 

należy stwierdzić, iż na posiedzeniach Komisji Stałych Rady Powiatu były realizowane 

tematy zgodne z planem pracy, jak również odbywały się one według potrzeb. Komisja 

wniosków nie wypracowała.  

 

Wiceprzewodnicząca zapytała czy są pytania do przedstawionego sprawozdania?  

 

Pytań nie zgłoszono. 

Wiceprzewodnicząca przeprowadziła głosowanie.  

 

Komisja jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z pracy Komisji Stałych w 2020 roku. 
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Ad. 8.  

Sekretarz Powiatu Pani Anna Makowska przedstawiła sprawozdanie z działalności Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Gołdapskim w roku 2020 /sprawozdanie w załączeniu- zał. 

nr  7 do protokołu/. 

Sekretarz Powiatu Gołdapskiego Pani Anna Makowska poinformowała, że w ramach 

realizacji zadań Komisja Bezpieczeństwa i Porządku podjęła szereg inicjatyw, których 

wymiernym rezultatem stały się przedsięwzięcia profilaktyczne w stosunku do grup 

zagrożenia patologicznego. Poruszono wiele ważnych problemów, które mają ogromny 

wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych oraz miejscach 

zamieszkania wszystkich mieszkańców Powiatu Gołdapskiego. Należy podkreślić aktywność 

członków komisji szczególnie w poszukiwaniu nowych rozwiązań. W okresie 

sprawozdawczym Komisja wypracowała kilka istotnych wniosków, mianowicie: - wniosek do 

Burmistrza Gołdapi w sprawie rozważenia możliwości wprowadzenia  na terenie miasta 

Gołdap ograniczenia nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia 

poza miejscem sprzedaży między godziną 22:00 a 6:00, - wniosek do Komendanta 

Powiatowego Policji dotyczący poparcia wniosku w sprawie rozważenia możliwości 

wprowadzenia na terenie miasta Gołdap ograniczenia nocnej sprzedaży napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży między godziną 22:00  

a 6:00,  - wniosek do Prezesa Zarządu Administracji Domów Mieszkalnych w sprawie 

rozważenia możliwości całodobowego otwarcia szlabanu na targowisku miejskim w Gołdapi. 

Niezwłocznie po ogłoszeniu przez władze państwa stanu epidemii w związku z powstaniem, 

rozwojem i koniecznością zwalczania pandemii koronawirusa Komisja Bezpieczeństwa 

podejmowała również dyskusje i inicjatywy w problematyce zapewnienia bezpieczeństwa 

ludności w czasie trwania pandemii. Monitorowała sytuację epidemiologiczną oraz na bieżąco 

starała się uczestniczyć w działaniach samorządu związanych ze zwalczaniem epidemii. 

Dzięki dobrej współpracy Komisji ze służbami, inspekcjami i strażami, a także sprawnemu 

podejmowaniu działań przez władze powiatu i podległych gmin udało się zrealizować szereg 

działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w tej trudnej, kryzysowej sytuacji:  została 

dokonana bardzo szczegółowa analiza oraz aktualizacja obowiązującego Wojewódzkiego 

planu działania na wypadek wystąpienia epidemii dla województwa warmińsko-mazurskiego 

na lata 2018-2020, zostały wskazane osoby (łącznicy) do kontaktów z Wojewodą, służbami, 

inspekcjami i strażami, w celu usprawnienia przepływu informacji pomiędzy instytucjami 

publicznymi w zakresie zagrożenia koronawirusem na terenie województwa warmińsko-

mazurskiego i powiatu, została dokonana weryfikacja miejsc do kwarantanny oraz izolacji 

zgodnie z Wojewódzkim planem działania na wypadek wystąpienia epidemii  
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dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2018-2020,  zgodnie z wytycznymi 

Wojewody Warmińsko- Mazurskiego wszystkie gminy na terenie powiatu zabezpieczyły 

miejsca do kwarantanny dla osób wracających z zagranicy,  na prośbę służb Wojewody 

Warmińsko- Mazurskiego wszystkie gminy oraz powiat zobowiązały się do wsparcia w 

formie zabezpieczenia transportu prób do analizy pod kątem COVID-19, zgodnie  

z wytycznymi Wojewody Warmińsko- Mazurskiego od pierwszych niepokojących informac ji 

w zakresie COVID-19 zostały podjęte działania informacyjne dla Mieszkańców, tym samym 

rozpowszechniono materiały edukacyjne dotyczące zapobieganiu koronawirusowi. Materiały 

informacyjne rozdysponowano w: - jednostkach organizacyjnych starostwa, - szpitalu, 

przychodniach, aptekach, - zakładach pracy znajdujących się na terenie Suwalskiej Specjalnej 

Strefy Ekonomicznej, - kościołach z terenu Gołdapi, - JW. 4808, Placówce Straży Granicznej 

w Gołdapi, Komendzie Powiatowej Policji oraz Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,  

- Sanatorium Wital, - Pijalni Wód Mineralnych i Leczniczych w Gołdapi, a także poprzez 

umieszczenie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Gołdapi oraz mediach 

społecznościowych,  zgodnie z wytycznymi Wojewody Warmińsko- Mazurskiego wszystkie 

gminy z powiatu podjęły działania informacyjno- edukacyjne dotyczące zapobiegania 

rozprzestrzenianiu się  COVID-19, w trybie pilnym realizowano zalecenia i zadania zlecone 

przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, na bieżąco monitorowano oraz przekazywano 

informacje Wojewodzie w zakresie działań podejmowanych przez samorządy gminne 

dotyczące COVID-19, poprzez uczestnictwo w wideokonferencjach samorząd powiatowy 

zabezpieczony miał stały kontakt ze służbami wojewody oraz inspekcjami i strażami na 

szczeblu wojewódzkim, poprzez współpracę z 4 Warmińsko- Mazurską Brygadą Obrony 

Terytorialnej zostały zabezpieczone siły w sytuacji konieczności zaopatrzenia w żywność, 

leki dla osób potrzebujących, objętych kwarantanną, poprzez podjęte działania  

z 4 Warmińsko- Mazurską Brygadą Obrony Terytorialnej zostały zabezpieczone siły  

w sytuacji konieczności pobrania prób do badania na COVID-19, codziennie podejmowano 

współpracę ze wszystkimi służbami, inspekcjami i strażami mającą na celu bezpieczeństwo 

Mieszkańców oraz zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19, mając na względzie 

bezpieczeństwo Mieszkańców wprowadzono ograniczenia w zakresie bezpośredniego 

kontaktu podczas obsługi Mieszkańców jednocześnie unikając całkowitego zamknięcia 

Starostwa, zamieszczono na stronie internetowej Starostwa Powiatowego oraz mediach 

społecznościowych, a także przekazano gminom z terenu powiatu gołdapskiego kolportaż 

ulotek informujących o numerach kontaktowych służby zdrowia oraz sanepidu, a także 

zasadach  postępowania w zakresie podejrzenia COVID-19 celem rozpowszechnienia wśród 

mieszkańców, przekazano gminom z terenu powiatu gołdapskiego otrzymanych  
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od Wojewody plakatów informujących o podstawowych zasadach bezpieczeństwa 

związanych z epidemią COVID-19 celem rozpowszechnienia wśród mieszkańców, biorąc pod 

uwagę niewielką rezerwę celową w budżecie powiatu na rok 2020 na realizację zadań  

z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 63 000,00 zł w sposób bardzo gospodarny 

zakupiono niezbędne środki ochrony osobistej przede wszystkim personelowi medycznemu 

oraz pracownikom starostwa wskazanym Wojewodzie do bezpośredniej realizacji zadań  

w zakresie COVID- 19. Zostały skierowane prośby w zakresie zabezpieczenia w środków 

ochrony osobistej niezbędnej do walki z COVID- 19 zostały skierowane do ogólnopolskiej 

akcji „Maseczki dla Polski”,  ogólnopolskiej akcji dlaszpitali@siepomaga.pl., Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy w ramach Funduszu Interwencyjnego do walki  

z koronawirusem. Podsumowując Komisja Bezpieczeństwa i Porządku zrealizowała 

wszystkie swoje zamierzenia przyjęte do realizacji w roku 2020. Wypracowane na 

posiedzeniu wnioski Komisji zostały zrealizowane. Ponadto dokonała wszelkich starań w celu 

zapewnienia prawidłowej współpracy ze służbami, inspekcjami i strażami, a także w sposób  

właściwy zrealizowała zagadnienia w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom 

powiatu.  

 

Wiceprzewodnicząca  zapytała czy są pytania do przedstawionego sprawozdania?  

 

Wiceprzewodnicząca Pani Grażyna Senda zapytała jak wygląda w Powiecie Gołdapskim 

sytuacja dotycząca szczepień przeciw Covid-19. 

 

Starosta Pani Marzanna Marianna Wardziejewska odpowiedziała, że na terenie powiatu 

znajduje się 6 punktów szczepień, tj.: Almed A. A. Iwaniuk, M. Purwin w Dubeninkach, 

Adamed Lekarze Specjaliści Lucja Adamowicz, Sergiusz Adamowicz w Grabowie, 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej s.c „Cordis” w Żytkiejmiach, GoldMedica Sp. z o .o. 

w Gołdapi, Panaceum Kuliś, Groch, Kokolus pielęgniarska spółka partnerska w Baniach 

Mazurskich, Lekarze Rodzinni R. Sztabiński i Partnerzy spółka partnerska w Gołdapi. 

Wiceprzewodnicząca Komisji Pani Grażyna Senda zapytała jak sytuacja ze szczepieniami 

przebiega w spółce GoldMedica? 

Starosta Pani Marzanna Marianna Wardziejewska odpowiedziała, że informację o zapisach 

można znaleźć w lokalnych mediach społecznościowych. Aktualnie szczepienia realizowane 

są dla osób w wieku lat 80+. Ilość szczepionek w każdym z szczęściu wyżej wymienionych 

punktów jest taka sama, niezależnie od zapisanych pacjentów. Nie ma w tej sferze rejonizacji, 

mailto:dlaszpitali@siepomaga.pl.
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co oznacza, że np. mieszkaniec Gołdapi może zaszczepić się w Dubeninkach bez żadnego 

problemu. Pani Starosta dodała, że ze względu na ograniczoną ilość szczepionek kolejka 

chętnych się wydłuża. 

Sekretarz Pani Anna Makowska dodała do wypowiedzi Starosty Pani Marzanny Marianny 

Wardziejewskiej informację, w związku z licznymi pytaniami, że transport na szczepienia 

organizuje Urząd Gminy w Gołdapi i odbywa się to bez najmniejszego problemu. Wystarczy 

zadzwonić i umówić się na konkretną godzinę.  

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Anna Falińska powiedziała, że z pozycji nie służbowej,  

a korzystającego pacjenta i córki osób w podeszłym wieku chce poinformować, że w 

gołdapskim punkcie Podstawowej Opieki Zdrowotnej, że w godzinach 7:00 –19:00 szczepią 

dwie pielęgniarki. Opowiedziała jak wygląda procedura przygotowania do szczepienia i jak 

rozwiązano sytuację, by nie pojawiały się zbędne kolejki.  

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa  

i Porządku Powiatu Gołdapskiego za rok 2020 . 

 

Ad. 9 

Główny Specjalista ds. edukacji Pani Iwona Dębowska przedstawiła sprawozdanie  

z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Gołdapski w 2020 r. /sprawozdanie  

w załączeniu- zał. nr  8 do protokołu/. 

Główny Specjalista ds. edukacji Pani Iwona Dębowska poinformowała, że w terminie do dnia 

20 stycznia każdego roku organ prowadzący szkołę przeprowadza analizę poniesionych  

w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu 

do wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli 

na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. W przypadku nieosiągnięcia w roku 

podlegającym analizie wysokości średnich wynagrodzeń - organ prowadzący szkołę ustala 

kwotę różnicy między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli w danym roku 

a iloczynem średniorocznej liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli ustalonych w danym roku. Kwota 
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różnicy, o której mowa jest dzielona między nauczycieli zatrudnionych i pobierających 

wynagrodzenie w roku, dla którego ustalono kwotę różnicy, w szkołach prowadzonych przez 

jednostkę samorządu terytorialnego i wypłacana w terminie do dnia 31 stycznia roku 

kalendarzowego następującego po roku, dla którego wyliczono kwotę różnicy, w formie 

jednorazowego dodatku uzupełniającego ustalanego proporcjonalnie do okresu zatrudnienia 

oraz osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, zapewniając osiągnięcie 

średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w danej jednostce 

samorządu terytorialnego w roku, dla którego wyliczono kwotę różnicy. Przedłożone 

sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez powiat gołdapski w 2020r., 

potwierdza, iż nie wypłaca się za rok 2020 jednorazowego dodatku uzupełniającego 

zatrudnionym nauczycielom. 

 

Wiceprzewodnicząca zapytała czy są pytania do przedstawionego sprawozdania.  

 

Pytań nie zgłoszono. 

Wiceprzewodnicząca przeprowadziła głosowanie . 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń 

nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych 

przez Powiat Gołdapski w 2020 r. 

 

Ad. 10a 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani Małgorzata Gryszkowska 

przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie: uchwalenia Powiatowego Programu 

Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych  na lata  2021-2026 /projekt Uchwały Rady Powiatu  

w załączeniu- zał.nr  8 do protokołu/. 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani Małgorzata Gryszkowska 

poinformowała, że do zadań własnych powiatu należy opracowanie i realizacja zgodnych  

z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania problemów społecznych,  powiatowych 

programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie: rehabilitacji społecznej, 

rehabilitacji zawodowej i zatrudniania oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych. 

Program uwzględnia wszystkie w/w aspekty, został pozytywnie zaopiniowany przez 

Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych zatem proponuję  przyjąć 

„Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021-2026”.  



15 
  

 

Wiceprzewodnicząca  zapytała czy są pytania do przedstawionego projektu Uchwały Rady 

Powiatu. 

 

Pytań nie zgłoszono. 

Wiceprzewodnicząca przeprowadziła głosowanie.  

 

Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie Powiatowego 

Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021–2026.  

 

Ad. 10b 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt Uchwały Rady Powiatu  

w sprawie  zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2021– 

2037 /projekt Uchwały Rady Powiatu w załączeniu- zał.nr  9 do protokołu/. 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że w wieloletniej prognozie 

finansowej urealnia się poszczególne wartości zgodnie z uchwałą w sprawie zmian budżetu  

w 2021. Zaktualizowano dochody i wydatki ogółem oraz z tytułu dotacji i środków 

przeznaczonych na cele bieżące i pozostałe dochody bieżące zgodnie z uchwałą w sprawie 

zmian budżetu w 2021 r. Deficyt budżetu powiatu po zmianach wynosi  6 394 903,42 zł. 

Według obecnego stanu planowany jest do pokrycia przychodami pochodzącymi z emisji 

obligacji w kwocie 1 000 000,00 zł, wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych 

na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń 

wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 327 

930,00zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 5 066 973,42 zł.  

Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach 

publicznych w wysokości 5 066 973,42 zł stanowią: środki otrzymane w 2020 r.  

z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 4 232 578,42 zł oraz środki 

określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej otrzymane  

w roku 2020 zaś wydatki zostaną poniesione w 2021 r. w wysokości 834 395,00 zł .Zgodnie  

z art. 217 ust. 2 pkt 8 są to niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, 

wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych  

ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach  

oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację 

programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Wolne środki z lat 

poprzednich w kwocie 327 930,00  zł stanowią środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 
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ustawy o finansach publicznych. Wieloletnia prognoza finansowa odzwierciedla aktualny stan 

budżetu powiatu po dokonanych zmianach: Plan dochodów zwiększa się o kwotę 24 143,09 zł  

i po zmianach wynosi  39 180 700,09 zł. Plan wydatków zwiększa się o kwotę  258 538,09 zł 

i po zmianach wynosi 45 575 603,51 zł. Deficyt budżetu po zmianie wynosi 6 394 903,42 zł.  

Przychody budżetu po zmianie wynoszą 6 394 903,42 zł. Rozchody 0,00 zł. 

 

Wiceprzewodnicząca  zapytała czy są pytania do przedstawionego projektu Uchwały Rady 

Powiatu? 

 

Pytań nie zgłoszono. 

Wiceprzewodnicząca 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie  zmian 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2021–2037. 

 

Ad. 10c 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt Uchwały Rady Powiatu  

w sprawie zmian budżetu Powiatu Gołdapskiego na rok 2021 /projekt Uchwały Rady Powiatu  

w załączeniu- zał. nr  10 do protokołu/.  

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że dochody Starostwa 

Powiatowego w Gołdapi w rozdziale 85322 „Fundusz Pracy” dokonuje się zwiększenia planu 

dochodów o kwotę 5 000,00 zł w związku z pismami  z dnia 05.01.2021r. DF-

I.9020.17.1.2021 i DF-I.9020.18.1.2021 oraz z dnia 08.01.2021rD F-I.9020.17.1(I).2021 i 

DF-I.9020.18.1(I).2021 o przyznanych przez Ministra Rozwoju Pracy i Technologii środkach  

Funduszu Pracy o łącznej kwocie 5 000,00 zł  na finansowanie przez Urzędy Pracy  w 2021 

roku kosztów obsługi (wynagrodzeń) zadań określonych w art. 15zzb-15zze oraz art. 15zze2   

i art. 15zze4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegółowych rozwiązaniach związanych  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych  

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi  

w rozdziale 80115 „Technika ” dokonuje się zwiększenia planu dochodów  o kwotę 19 143,09 

zł  w związku ze zmianą kwoty kosztów pośrednich w projekcie „Lepszy start”,  których 

wysokość wynika ze zwiększenia zadań projektowych w roku 2021. Plan dochodów budżetu 

powiatu zwiększa się o kwotę 24 143,09 zł. Wydatki Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi  

w rozdziale 80115 „Technika” - dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę   

95 715,49 zł w związku z koniecznością zrealizowania zadań projektu „Lepszy start”, 
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zaplanowanych lecz nie zrealizowanych w 2020 roku. Z powodu zawieszenia edukacji 

stacjonarnej nie było możliwe przeprowadzenie kursów oraz zajęć dodatkowych. W celu 

dalszej realizacji projektu, dokonano zmian harmonogramów przez Instytucję Zarządzającą  

i konieczne jest zwiększenie wydatków projektowych w 2021 roku. W rozdziale 80195 

„Pozostała działalność” - dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę  157 822,60 zł 

w związku z przeniesieniem realizacji zadań do wykonania w ramach projektu „Gołdap  

w Europie” z roku 2020 na rok 2021. Z powodu zamknięcia granic, nie można  było 

zrealizować zaplanowanego wyjazdu na praktyki do Włoch w listopadzie 2020 r. 

Zaplanowane działania zostały przeniesione na okres letni 2021 roku i konieczne jest 

zwiększenie wydatków projektowych w 2021 roku. Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi  

w rozdziale 85333 ,,Powiatowe Urzędy Pracy’’ dokonuje się zwiększenia planu finansowego 

o kwotę  5 000,00 zł w związku z przyznanymi przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii 

środkami Funduszu Pracy na finansowanie kosztów obsługi (wynagrodzeń) zadań 

określonych w art. 15zzb-15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegółowych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Plan wydatków 

budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 258 538,09 zł. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 

24 143,09 zł  i po zmianach wynosi  39 180 700,09 zł. Plan wydatków zwiększa się o kwotę  

258 538,09 zł i po zmianach wynosi 45 575 603,51 zł. Deficyt budżetu po zmianie wynosi 

6 394 903,42 zł. Przychody budżetu po zmianie wynoszą 6 394 903,42 zł. Rozchody 0,00 zł. 

 

Wiceprzewodnicząca  zapytała czy są pytania do przedstawionego projektu Uchwały Rady 

Powiatu? 

 

Pytań nie zgłoszono. 

Wiceprzewodnicząca przeprowadziła głosowanie.  

 

Komisja jednogłośnie przyjęła projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu 

Powiatu Gołdapskiego na rok 2021. 

 

Ad. 10d 

W zastępstwie Przewodniczącego Komisji Skarg Wniosków i Petycji projekt Uchwały Rady 

Powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego 

im. Jana Pawła II w Gołdapi informację przedstawiła Przewodnicząca Rady Powiatu Pani 

Anna Falińska/projekt Uchwały Rady Powiatu w załączeniu- zał. nr  11 do protokołu/. 
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Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Anna Falińska poinformowała, że zgodnie z art. 229 pkt 

4 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, jeżeli przepisy szczególne nie określają 

innych organów właściwych do rozpatrzenia skarg, Rada powiatu jest organem właściwym  

do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności: zarządu powiatu oraz starosty,  

a także kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek 

organizacyjnych.  Zgodnie z art. 223 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego Komisja 

Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Gołdapi na posiedzeniu w dniu 30 grudnia 2020 

r. zapoznała się z treścią wniesionej skargi, zgromadzonymi w sprawie dokumentami, w tym 

z wyjaśnieniami Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Gołdapi  

i dokonała rozstrzygnięć w sprawach należących do jej kompetencji. Realizując powyższą 

dyspozycję przepisu, Komisja przedkłada Radzie Powiatu w Gołdapi projekt uchwały  

w sprawie rozpatrzenia przedmiotowej skargi. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady 

Powiatu w Gołdapi proponuje uznać skargę za zasadną. Przeprowadzone w trybie skargowym 

postępowanie potwierdziło zasadność zarzutów sformułowanych przez Skarżącego. Dyrektor 

publicznej placówki oświatowej, jako dysponujący majątkiem publicznym i wykonujący 

zadania publiczne, odpowiada za założenie i prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej 

placówki, którą kieruje. Obowiązek ten wynika bezpośrednio z dyspozycji ustawy  

z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020r., poz. 2176). 

Strona Biuletynu Informacji Publicznej każdej jednostki organizacyjnej musi być wykonana 

w zgodzie z aktami wykonawczymi do ww. ustawy,  tj. rozporządzeniem Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie Biuletynu Informacji 

Publicznej (Dz. U. z 2007r. nr 10, poz. 68) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie 

Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych  

i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 

teleinformatycznych z dnia 12 kwietnia 2012 r. (Dz.U. 2012 poz. 526). Obowiązki dyrektora 

szkoły tym zakresie dotyczą zarówno udostępniania informacji jak i bieżącego  

jej aktualizowania. Przepisy wymagają, by ujawnieniu w BIP podlegały dane dotyczące 

statusu prawnego lub formie prawnej, organizacji, przedmiocie działalności i kompetencjach, 

organach i osobach sprawujących w nich funkcje (kompetencje), czy też majątku, którym 

szkoła dysponuje. Strona podmiotu prowadzona jest zgodnie z wymogami opisanymi  

w w/w aktach prawa, jednakże nie spełnia wszystkich wymogów dotyczących zawartości 

informacyjnej. Wobec powyższego Dyrektora zobowiązano do należytego wypełniania 

obowiązków nałożonych przez ustawodawcę i uzupełnienia publikatora. Niniejsza uchwała 

stanowi zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi w rozumieniu art. 237 § 3 w zw. z art. 

238 § 1 k.p.a. 
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Wiceprzewodnicząca zapytała czy są pytania do przedstawionego projektu Uchwały Rady 

Powiatu? 

 

Pytań nie zgłoszono. 

Wiceprzewodnicząca przeprowadziła głosowanie.  

 

Komisja  3 głosy za, 1 głosem przeciw, przy 2 osobach wstrzymujących przyjęła projekt 

Uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Liceum 

Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Gołdapi. 

Ad. 11 

Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek poinformował, że do wszystkich Starostw Powiatowych 

zrzeszonych w Związku Powiatów Polskich wpłynęło pismo, z którego wynika, że nasza 

służba zdrowia jest dość mocno niedofinansowana. Podczas posiedzenia Zarządu Związku 

Powiatów Polskich wytworzyła się dyskusja. Zarząd Związków Powiatów Polskich  

nie zgadza się z takim podejściem do sprawy, gdyż jest wiele wątpliwych tematów.  

W ostatnich latach poczynione zostały wielkie dofinansowania ze strony powiatów na szpitale 

powiatowe. Takie postawienie sprawy jest wysoce krzywdzące. Planowane jest też przejęcie 

szpitali powiatowych pod władze centralne Ministerstwa Zdrowia. W związku z tym 

powołany został zespół, który będzie badał, czy będzie to dobre wyjście dla polskiej służby 

zdrowia. 28 lutego wyżej wspomniany zespół ma wypracować gotowe rozstrzygnięcia. Do 

końca maja ma pojawić się projekt ustawy. Powiaty nie mają reprezentacji w pracach tego 

gremium. Wicestarosta uważa, że jeżeli szpitale przejdą pod centralne zarządzanie Ministra 

Zdrowia zrodzi się wiele problemów.  

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Anna Falińska nawiązała do wypowiedzi Wicestarosty 

Pana Andrzeja Ciołka mówiąc, że Powiat Gołdapski wkłada mnóstwo starań, by szpital 

uruchomić, a w perspektywie zostanie on przejęty przez Ministra Zdrowia. Zapytała co to 

oznacza dla lokalnej służby zdrowia? Czy wtedy szpital zostanie zamknięty czy 

uruchomiony? Co wtedy stanie się z pieniędzmi, które powiat zainwestował? Dodała, że dla 

mieszkańców Powiatu Gołdapskiego nie jest ważne kto będzie zarządzał szpitalem, ale to, 

żeby działał.  

 

Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek odpowiedział, że  nie jest w stanie określić co się dalej 

stanie, jedynie przekazuje informację o zamiarach dotyczących polskich szpitali. Dodał, że 



20 
  

nie chce zawierać stanowiska czy będzie to lepsze dla naszego powiatowego szpitala czy nie, 

gdyż jest to sprawa bardzo skomplikowana. Według Zarządu Związku Powiatów Polskich 

wina nie leży po stronie zarządzania ani nadzoru właścicielskiego, jaki sprawuje powiat. 

Centralizacja nie uzdrowi sytuacji. Jeżeli powiatom zostaną odebrane szpitale będzie rodziło 

się mnóstwo pytań dotyczących chociażby właśnie zainwestowanych pieniędzy.  

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Anna Falińska powiedziała, że być może szpitale 

funkcjonujące pod powiatami mają o co walczyć. W naszych przypadku może nie warto 

powoływać zespołu, który „będzie przeciwko”. Należałoby najpierw przeanalizować czy nie 

byłaby to dla nas jedyna szansa. Nasz szpital jest zamknięty i nikt nie szuka winnych, ale nie 

powinniśmy patrzeć na dobrze prosperujące szpitale. Według Przewodniczącej Pan 

Wicestarosta powinien dopytać, doczytać i konkretnie poinformować jakie są zagrożenia i 

szanse w tej sytuacji.  

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Pani Grażyna Senda powiedziała, że tak, jak Pani Anna 

Falińska uważa, że nie należy demonizować tego problemu. Wiceprzewodnicząca Komisji 

Pani Grażyna Senda dodała że nie jest możliwe, że po centralizacji szpitale będą zamykane. 

Być może jest to szansa dla źle prosperujących szpitali, w tym naszego. Głównym problemem 

jest brak lekarzy, problem ten dotyczy całej Polski.  

 

Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek odpowiedział, że nie „wyskakuje” z żadną katastroficzną 

wizją. Chce jedynie poinformować członków Komisji, że taki jest zamiar. Czy on będzie 

lepszy czy gorszy nie jest na chwilę obecną w stanie odpowiedzieć. Nie chce też podejmować 

decyzji sam, bo musi to być przedyskutowane w zakresie społecznych, funkcjonalnym i 

każdym innym. Wicestarosta powiedział, że wskazuje tylko jakie są plany Ministerialne co do 

sieci szpitali powiatowych w Polsce. Jeżeli Pani Przewodnicząca Rady Powiatu uważa, że jest 

to szansa, być może ma rację. Stanowisko Związków Powiatów Polskich jest takie, żeby 

szpitale nie były odbierane powiatom.  

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Pani Grażyna Senda powiedziała, że z wypowiedzi Pana 

Wicestarosty przedstawiającego informację o stanowisku w sprawie Związków Powiatów 

Polskich odebrała, że centralizacja szpitali jest zagrożeniem dla przyszłości służby zdrowia.  

 

Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek powiedział, że jego wypowiedź miała charakter wyłącznie 

informacyjny. 



21 
  

 

Wiceprzewodnicząca Pani Grażyna Senda zapytała jakie jest stanowisko prywatne Pana 

Wicestarosty. 

 

Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek powiedział, że centralizacja nie uzdrowi sytuacji. Jako 

samorząd robimy wszystko, by nasz szpital uruchomić. W ocenie Wicestarosty  nikt nie zrobi 

tego lepiej niż samorząd lokalny mający bezpośredni kontakt z mieszkańcami danego 

powiatu.  

 

Wiceprzewodnicząca Pani Grażyna Senda dodała, że mimo wszelkich starań najważniejsza 

kwestia uruchomienia oddziału wewnętrznego nie jest załatwiona. Być może w tej sprawie 

centralizacja okaże się dobrym rozwiązaniem.  

 

Starosta Pani Marzanna Marianna Wardziejewska powiedziała, że uważa, że w tym punkcie 

obrad Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek jako przedstawiciel naszego powiatu chciał tylko zdać 

relacje z przebiegu telekonferencji i przedstawić stanowisko w tej sprawie Związku Powiatów 

Polskich. Jedynym zarzutem jest fakt, że w zespole, który pracuje nad tą sprawą nie znalazły 

się samorządy. Dyskusja, która się zrodziła przy tej informacji jest zbędna, gdyż w tym 

momencie nie wiemy co nas czeka, jakie są główne założenia tych zmian. Jako małe miasto 

widzimy w tym nadzieję na uruchomienie naszego szpitala.  

 

Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek przeprosił jeśli wypowiedź zabrzmiała, jakby z góry 

zakładał, że będzie to dla nas zła opcja. Dodał, że tak, jak powiedziała Pani Starosta chciał 

tylko przekazać informacje.  

 

Ad. 12 

Wolnych wniosków nie zgłoszono  

 

Ad. 13 

Wniosków Komisja nie wypracowała. 

 

Ad. 14 

Wiceprzewodnicząca Pani Grażyna Senda podziękowała za pracę i zamknęła XXXI (31) 

posiedzenie Komisji Stałej Rady Powiatu.   
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Na tym protokół skończono. 
Protokół składa się z 21 stron kolejno ponumerowanych. 

                Przewodniczący Komisji  

         Planowania, Budżetu, Finansów,  

                       Promocji Powiatu, Gospodarki,  

          Ochrony Środowiska, Zdrowia,  

           Oświaty i Polityki Społecznej  

 

                                                    Marek Kuskowski  
 

 
 
 
 
 
Protokołowała: Monika Bruszewska 26.01.2021 r. 


