Protokół z XXVIII (28) posiedzenia

Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej
w dniu 28 października 2020 roku
godz. 1200-1445

Ad. 1
Przewodniczący Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej Pan Marek Kuskowski
poinformował, że w dniu 22 października br. otrzymał na swoją pocztę elektroniczną
porządek obrad Komisji Stałej Rady powiatu gołdapskiego zwołanej na dzień 28.10.2020 r.
Poinformował również, że nikt z pracowników Starostwa Powiatowego w Gołdapi
nie kontaktował się w tej sprawie wcześniej. Dodał, że nikt również nie został upoważniony
do takiego postępowania, by decydować, kto powinien prowadzić te posiedzenie. Powiedział,
że § 51 ust. 2 pkt 2 Statutu powiatu gołdapskiego mówi, że pracą Komisji kieruje
Przewodniczący, tym samym zwołuje posiedzenia komisji, ustala ich porządek i prowadzi
obrady, a w przypadku nieobecności przewodniczącego komisji jego obowiązki przejmuje
wiceprzewodniczący. Dlatego też podnosi w wątpliwość czy zwołanie dzisiejszego
posiedzenia przez osobę do tego nieuprawnioną powinno się odbyć.
Radca Prawny Eugeniusz Noga stwierdził, że przytyk jest słuszny i odpowiedział, że obecnie
zależy to od przewodniczącego, zarówno akceptacja stanu rzeczy tego posiedzenia, jak
również to czy ono się odbędzie.
Przewodniczący Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej Pan Marek Kuskowski
otworzył XXVIII (28) posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji
Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej,
stwierdził quorum (8 radnych obecnych) pozwalające na podejmowanie prawomocnych
decyzji /lista obecności w załączeniu- zał. nr 1 do protokołu/.
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Ad. 2
Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski otworzył posiedzenie z proponowanym
porządkiem obrad /porządek obrad w załączeniu- zał. nr 2 do protokołu./.
Uwag do proponowanego porządku obrad nie zgłoszono.
Przewodniczący przeszedł do realizacji kolejnego punktu posiedzenia.

Ad. 3
Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski poinformował, iż protokół z XXVII (27)
posiedzenia Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej był wyłożony do wglądu oraz
przesłane drogą elektroniczną. Przewodniczący Komisji zapytał, czy Członkowie Komisji
mają uzupełnienia bądź sprostowania do protokołu?
Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący przeprowadził głosowanie.
Komisja przyjęła 7 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym protokół z XXVII (27)
posiedzenia Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej.

Ad. 4
Komendant Powiatowy Policji w Gołdapi Pan Jerzy Kuprewicz, Komendant Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej Pan Wojciech Szczepanik oraz Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Gołdapi Pani Grażyna Mentel przedstawili informacje dotyczące przebiegu
letniego sezonu turystycznego w 2020 roku w Powiecie Gołdapskim /prezentacje
w załączeniu- zał. nr 3 do protokołu/.

Komendant Powiatowy Policji w Gołdapi Pan Jerzy Kuprewicz bardzo szczegółowo
przedstawił informacje dotyczącą przebiegu letniego sezonu turystycznego w 2020 roku
w Powiecie Gołdapskim w formie prezentacji multimedialnej.
Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionej informacji.
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Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski poprosił o podzielenie się ogólną oceną
przebiegu letniego sezonu turystycznego w 2020 roku.
Komendant Powiatowy Policji w Gołdapi Pan Jerzy Kuprewicz odpowiedział, że powyższy
okres przebiegu letniego sezonu turystycznego w 2020 roku można uznać za bezpieczny.
Więcej pytań nie zgłoszono.
W zastępstwie Komendanta Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej informację dotyczącą
przebiegu letniego sezonu turystycznego w 2020 roku w Powiecie Gołdapskim w formie
prezentacji multimedialnej przedstawił Kierownik Sekcji Komendy Państwowej Powiatowej
Straży Pożarnej Pan Michał Herman.
Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionej informacji.
Pytań nie zgłoszono.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gołdapi Pani Grażyna Mentel bardzo
szczegółowo przedstawiła informacje dotyczącą przebiegu letniego sezonu turystycznego
w 2020 roku w Powiecie Gołdapskim w formie prezentacji multimedialnej.
Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionej informacji.
Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski stwierdził, że z tego co widać w czasie
trwania sezonu letniego skontrolowano 51 zakładów żywnościowo- żywieniowych,
przeprowadzono 73 kontrole. Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski dodał, że
środków przymuszających nie było zbyt wiele i tym samym widać, że mamy
odpowiedzialnych przedsiębiorców.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gołdapi Pani Grażyna Mentel odpowiedziała,
że przedsiębiorcom zależy na turystach, dbają o higienę sanitarną, żeby pozyskać jak
najwięcej nowych klientów i żeby ci turyści przyjeżdżali do naszych baz turystycznych.
Więcej pytań nie zgłoszono.
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Komisja zapoznała się z informacją dotyczącą przebiegu letniego sezonu turystycznego
w 2020 roku w Powiecie Gołdapskim.

Ad. 5
Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Gołdapi Pani Bożena Chilicka, Dyrektor
Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Gołdapi Pan Grzegorz Klimaszewski,
Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi Pan Piotr Bartoszuk oraz Dyrektor Zespołu
Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi Pani Anna Kuskowska przedstawili
informacje o funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020
/prezentacje w załączeniu- zał. nr 4 do protokołu/.

Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Gołdapi Pani Bożena Chilicka bardzo
szczegółowo przedstawiła informację o funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych
w roku szkolnym 2019/2020 w formie prezentacji multimedialnej.
Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionej informacji.
Pytań nie zgłoszono.
Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi Pan Grzegorz Klimaszewski bardzo
szczegółowo przedstawił informację o funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych w roku
szkolnym 2019/2020 w formie prezentacji multimedialnej.
Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionej informacji.
Pytań nie zgłoszono.
Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Pan Piotr Bartoszuk bardzo szczegółowo przedstawił
informację o funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020
w formie prezentacji multimedialnej.
Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionej informacji.
Pytań nie zgłoszono.
Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi Pani Anna Kuskowska
bardzo szczegółowo przedstawiła informację o funkcjonowaniu szkół i placówek
oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 w formie prezentacji multimedialnej.
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Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionej informacji.
Pytań nie zgłoszono.
Komisja zapoznała się z informacjami o funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych
w roku szkolnym 2019/2020.

Ad. 6
Dyrektor Poradni Psychologiczno– Pedagogicznej w Gołdapi Pani

Bożena Chilicka,

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi Pan Grzegorz Klimaszewski, Dyrektor
Zespołu Szkół Zawodowych Gołdapi Pan Piotr Bartoszuk, Dyrektor Zespołu Placówek
Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi Pani Anna Kuskowska przedstawili informacje
dotyczące przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2020/2021 /informacje
w załączeniu - zał. nr 5 do protokołu/.

Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Pani Bożena Chilicka poinformowała,
że placówka nie jest w pełni przygotowana do pracy w roku szkolnym 2020/2021. W związku
z rosnącym zapotrzebowaniem na usługi w placówce brakuje specjalistów do zaspokajania
potrzeb mieszkańców powiatu gołdapskiego tj. psychologa, surdologopedy, rehabilitanta.
Dodała, że od 01.09.2020 r. w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gołdapi
zatrudnionych jest 9 pracowników pedagogicznych na 7 i ¾ etatu, w tym: 1.3 psychologów
(2.5 etatu), 1.61 pedagogów (4 i ¾ etatu) w tym: dyrektor (½ etatu pedagoga), pedagog
(½ etatu pedagoga),1 oligofrenopedagog (cały etat), 1 oligofrenopedagog / surdopedagog
(¼ etatu),1 socjoterapeuta (cały etat), 2 logopedów (1 i ½ etatu) oraz 3 pracowników
administracji i obsługi – 2 etaty. Poinformowała, że wszyscy zatrudnieni pracownicy
posiadają kwalifikacje wymagane na zajmowanych stanowiskach. Pani dyrektor uzupełniła,
iż liczba nauczycieli w podziale na stopnie awansu zawodowego przedstawia się następująco:
5 dyplomowanych, 2 mianowanych, 2 kontraktowych. Dyrektor Poradni PsychologicznoPedagogicznej Pani Bożena Chilicka dodała również, że pomieszczenia poradni
są przygotowane do pracy w roku szkolnym 2020/2021,a zaopatrzenie w pomoce
dydaktyczne oraz narzędzia do badań i terapii jest wystarczające.
Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionej informacji.
Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski zapytał o trudny okres lockdownu, co można
by było zrobić, żeby zapobiec dodatkowemu stresowi i zniwelować trudne warunki
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psychiczne młodzieży, żeby w tym ciężkim okresie młodzież mogła prawidłowo
funkcjonować.
Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Pani Bożena Chilicka odpowiedziała,
że zostały uruchomione 3 telefony kontaktowe, ale niestety nie było zainteresowania
i potrzeby korzystania w tym zakresie.
Więcej pytań nie zgłoszono.
Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi Pan Grzegorz Klimaszewski poinformował,
że obecnie w szkole jest 251 uczniów w 11 oddziałach: 2 klasy I – 50 uczniów, 6 klas II
– 139, 3 klasy III – 62. Poinformował, że kadra pedagogiczna składa się z 25 nauczycieli:
dyplomowanych- 16, mianowanych- 5, kontraktowych- 3, stażyści- 1. Dodał, że bazę
lokalową tworzy: 15 – sal lekcyjnych, 2- pracownie komputerowe, 1 – biblioteka, 1 – sala
gimnastyczna. Dyrektor szkoły stwierdził, że Liceum Ogólnokształcące jest przygotowane
do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.
Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionej informacji.
Przewodniczący Komisji Pan

Marek Kuskowski zapytał ile klas pierwszych udało

się utworzyć.
Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi Pan Grzegorz Klimaszewski odpowiedział,
że udało się utworzyć dwie pierwsze klasy.
Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski zapytał o jakim profilu zostały otworzone
te klasy.
Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi Pan Grzegorz Klimaszewski odpowiedział,
że jedna klasa jest z rozszerzoną matematyką, geografią i angielskim, natomiast druga klasa
jest podzielona na pół, gdzie jest rozszerzona biologia, chemia, matematyka i język angielski.
Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski zapytał czy nie było zainteresowania innymi
profilami.
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Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi Pan Grzegorz Klimaszewski odpowiedział,
że nie było. Dodał, że pojedyncze osoby, maksymalnie pięć było zainteresowanych profilem
humanistycznym, ale nie udało się go utworzyć ze wzglądu na zbyt małe zainteresowanie.
Więcej pytań nie zgłoszono.
Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowej w Gołdapi Pan Piotr Bartoszuk poinformował,
że w szkole przeprowadzono nabór do technikum w zawodach: technik logistyk
ze specjalnością edukacja obronna, technik żywienia i organizacji usług gastronomicznych,
technik organizacji turystyki i technik informatyk oraz technik ekonomista - razem
109 uczniów, a także do dwóch oddziałów Branżowej Szkoły I stopnia w zawodach mechanik
pojazdów samochodowych, sprzedawca i klasa wielozawodowa- razem 84 uczniów. Ogółem
w klasach w 19 oddziałach w bieżącym roku szkolnym uczyć się będzie 545 uczniów.
Poinformował, że szkołach zaocznych nie dokonano naboru do żadnego oddziału. Dyrektor
poinformował, że stan kadry mocno się zmienił w porównaniu do poprzednich lat, obecnie nie
ma nauczyciela z ograniczonym etatem. Przeliczając przydział godzin w stosunku
do etatów stan kadry wynosi 44,60 etatu. Dodał, że wszyscy nauczyciele posiadają wymagane
kwalifikacje. Pan Piotr Bartoszuk powiedział, że w placówce nie ma obecnie braków
kadrowych, natomiast dwóch nauczycieli przebywa na długoterminowym zwolnieniu, jeden
nauczyciel korzysta z urlopu dla poratowania zdrowia. Dodał, że poza kadrą pedagogiczną
szkoła zatrudnia 8 osób na stanowiskach administracji i obsługi. Dyrektor poinformował,
że w nowym roku kalendarzowym rozważa zatrudnienie dodatkowej osoby do pracy
w administracji. Ponadto złożono wnioski na staż do pomocy dla konserwatora oraz
sprzątaczek. Omawiając przygotowanie do roku szkolnego poinformował, że przy okazji prac
związanych z termomodernizacją budynków szkoły wyremontowano salę nr 30 oraz całą
klatkę schodową w 4 budynku. Dodatkowo wykonano inwestycje związane z elektryką
w 4 budynku, tj.: zmodernizowano instalację elektryczną w całym budynku. W ramach
projektu

"Lepszy

Start"

wyposażono

pracownie

języka

angielskiego

w

zestawy

multimedialne. Dodał, że wykorzystując fundusze z rezerwy oświatowej doposażono dwie
pracownie w krzesła, stoliki szkolne, słowniki branżowe z języka angielskiego, słowniki do
nauki języka rosyjskiego, liczne pomoce dydaktyczne oraz dwa monitory interaktywne.
Ponadto częściowo już udało sie zrealizować zalecenia sanepidu. Zostało odremontowane
zaplecze socjalne sprzątaczek. Planowana jest wymiana drogi do parkingu wraz z ciągiem
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pieszym i podjazdami dla niepełnosprawnych przy 1 budynku. Poinformował, że prace
rozpoczną się po podpisaniu umowy z PFRON. Dodał, że pod rozwagę można poddać
poprawę stanu ciągu pieszego między budynkiem 1 i 2. Poinformował, że po naborze istnieje
lekki problem z ilością klasopracowni. Dzięki uprzejmości PCPR w awaryjnych sytuacjach
szkoła korzysta z ich sali konferencyjnej. Wyjaśnił również, że po zakończeniu prac
termomodernizacyjnych rozważa adaptację byłej kotłowni na pracownię z zapleczem.
Pan Piotr Bartoszuk zaznaczył też, że niestety budżet na rok 2020 jest niewystarczający, gdyż
na płacach wystąpią braki około 520.000 zł.
Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionej informacji.
Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski dodał, że bardzo niepokojący jest zapis w
powyższym materiale w brzmieniu: "Budżet

na rok 2020 jest niewystarczający. Braki

wystąpią na płacach około 520 000,00 zł”. Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski
zapytał, czy to jest problem, którego powinniśmy się bać?
Skarbnik Pani Bożena Radzewicz wyjaśniła, że wstępne analizy wykazują braki
w wysokości 3 500 000,00 zł. Powiedziała, że jest to bardzo poważana sytuacja. Dodała,
że

jeszcze takiej sytuacji nie było, a placówki oświatowe niestety muszą szukać

oszczędności.
Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski zapytał czy największym problemem
przy zdawalności matur w szkole jest matematyka. Przewodniczący Komisji Pan Marek
Kuskowski zapytał również do kiedy był program naprawczy i czy jest konturowany.
Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi Pan Piotr Bartoszuk odpowiedział,
że program naprawczy był na lata 2020 – 2021 i zdawalność była wyższa w ubiegłym roku
roku niżeli w tym roku. Dodał, że

kuratorium nie nalega na wdrażanie programu

naprawczego na kolejne lata.
Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski zapytał czy klasy wielozawodowe liczą po
40 uczniów?
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Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi

Pan Piotr Bartoszuk odpowiedział,

że niestety jest to prawda- klasy liczą po 40 uczniów.
Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski zapytał jaka jest możliwość nauczania
takiej ilości uczniów.
Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi Pan Piotr Bartoszuk odpowiedział,
że szkoła posiada duże sale, a klas nie jest w stanie pomniejszyć ze względów lokalowych
oraz ciężko jest znaleźć odpowiedniego pracownika do danego zawodu.
Więcej pytań nie zgłoszono.
Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi Pani Anna Kuskowska
poinformowała, że dokonano przeglądu sprzętu i urządzeń w salach lekcyjnych, pracowniach
oraz pomieszczeniach internatu i pomieszczeniach bursy szkolnej, wymieniono wykładziny
dywanowe w salach lekcyjnych na wykładziny PCV w związku z koniecznością szybkiej
dezynfekcji (COVID -19), dokonano przeglądu boiska, placu zabaw oraz fit-parku, podczas
przerw międzylekcyjnych zaplanowano dyżury nauczycieli w szkole i na posesji placówki.
Dodała, że w ramach zajęć popołudniowych w bursie i internacie zaplanowano zajęcia
w grupach wychowawczych, zapoznano wychowanków z regulaminami obowiązującymi
w szkole, bursie i internacie oraz w poszczególnych pracowniach przedmiotowych,
opracowano procedury w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem oraz zwalczaniem
COVID-19 obowiązujące w placówce, zapoznano wychowanków

i

pracowników

z niniejszymi procedurami, a także umieszczono niniejsze procedury w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem oraz zwalczaniem COVID -19 na stronach
internetowych Zespołu. Dodała, że zaplanowano przeprowadzenie próbnego alarmu
przeciwpożarowego, przeprowadzono bieżące prace konserwatorsko – porządkowe,
przeprowadzono remont stołówki szkolnej w ramach wieloletniego rządowego programu
„Posiłek w domu i w szkole” moduł III dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów
prowadzących publicznie szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki,
wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków,
zabezpieczono odpowiednią ilość środków dezynfekujących oraz środków ochrony osobistej,
zamontowano automatyczne dystrybutory do dezynfekcji rąk przy wejściu do placówki.
Dodała, że podczas kontroli korzystania z obiektu szkoły (placówki), stwierdzono, iż
pomieszczenia

znajdujące
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się w budynkach, jak i posesja ZPEW w Gołdapi są w pełni przygotowane do rozpoczęcia
roku szkolnego 2020/2021, nie występuje zagrożenie życia i zdrowia osób korzystających z
tych obiektów oraz zapewnione są bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole.
Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionej informacji.
Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski dodał, że jak już się wszystko uspokoi Rada
Powiatu z chęcią odwiedzi Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi .
Więcej pytań nie zgłoszono.
Komisja zapoznała się z informacją dotyczącą przygotowania placówek oświatowych
do roku szkolnego 2020/2021

Ad. 7a
Główny specjalista ds. Edukacji Pani Iwona Dębowska przedstawiła projekt uchwały Rady
Powiatu w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych
w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat gołdapski w roku szkolnym
2019/2020./projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu – zał. nr 6 do protokołu/.
Główny specjalista ds. edukacji Pani Iwona Dębowska poinformowała, że raport o stanie
realizacji zadań oświatowych w powiecie gołdapskim w roku szkolnym 2019/2020 został
opracowany na podstawie art. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2017r. Prawo oświatowe
oraz w oparciu o dane uzyskane z Systemu Informacji Oświatowej, Centralnej i Okręgowej
Komisji Egzaminacyjnej, sprawozdań szkół i placówek oraz opracowań własnych pracownika
ds. edukacji w Starostwie Powiatowym w Gołdapi. W raporcie przedstawiono szczegółowe
dane statystyczne, wykonanie zadań oświatowych przez szkoły i placówki, dla których
organem prowadzącym jest powiat gołdapski oraz informacje o szkołach niepublicznych
z uprawnieniami szkół publicznych. Wyjaśniła, że zgodnie z art. 11 ust. 7 ustawy z dnia
grudnia 2016 r. Prawo oświatowe organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego,
w terminie do 31 października, przedstawia organowi stanowiącemu jst informację o stanie
realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach: egzaminu
ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego, z uwzględnieniem działań
podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi, w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań
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własnych jednostki samorządu terytorialnego; nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez
kuratora oświaty lub właściwego ministra w szkołach i placówkach tych typów i rodzajów,
których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu?
Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski zapytał o ewaluację w pozostałych
jednostkach oświatowych.
Główny specjalista ds. edukacji Pani Iwona Dębowska odpowiedziała, że dostaje
najważniejsze informacje od dyrektorów o ich jednostkach, jeżeli nie ma mowy o
ewaluacjach we wszystkich jednostkach oświatowych to takie ewaluację nie miały miejsca.
Więcej pytań nie zgłoszono.
Przewodniczący przeprowadził głosowanie.
Komisja przyjęła jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia
informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach
prowadzonych przez powiat gołdapski w roku szkolnym 2019/2020.

Ad. 7b
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska
przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań
i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
przeznaczonych na zadania w 2020 roku /projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu – zał. nr 7
do protokołu/.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska
poinformowała, że zgodnie z art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020r. poz. 426
z późn. zm.) w związku z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku, o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2020r. poz. 920), do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy
określanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
oraz wysokości środków, jakie przeznacza na ich realizację. Pismem z dnia 13 października
11

2020 roku, znak: AF-722-1/AL/20, Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi poinformował,
iż po podpisaniu umowy na zorganizowanie stażu dla osoby niepełnosprawnej
oraz zabezpieczeniu środków finansowych na realizację zadania dotyczącego zwrotu kosztów
wyposażenia stanowiska osoby niepełnosprawnej pozostają niewykorzystane środki w kwocie
11.785,70 zł.

Ponadto pozostają wolne środki na zadaniach z rehabilitacji społecznej

w związku z rezygnacją z turnusów rehabilitacyjnych w kwocie 11.600 zł i likwidacji barier
architektonicznych w kwocie 9.341,92 zł Po analizie zgłaszanych potrzeb i składanych
wniosków oraz pozytywnej opinii Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
łączną kwotę w wysokości 32.727,62 zł proponuje się przesunąć na: dofinansowanie
zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla osób niepełnosprawnych
– 20.787,92zł, dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się dla osób
niepełnosprawnych – 11.741zł.
niepełnosprawnych – 198,70zł.

dofinansowanie likwidacji barier technicznych dla osób
Dodała, że podział środków finansowych PFRON

na powyższe zadania jest uzasadniony potrzebami wnioskodawców oraz wynika
z racjonalnego gospodarowania środkami PFRON. Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie
niniejszej uchwały jest zasadne.
Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu.
Pytań nie zgłoszono.
Przewodniczący przeprowadził głosowanie.
Komisja przyjęła jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę
w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2020 roku.
Ad. 7c
Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2020–
2036 /projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu – zał. nr 8 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 2020 r. , tym samym zaktualizowano dochody i wydatki ogółem oraz z tytułu dotacji
i środków przeznaczonych na cele bieżące, pozostałe dochody bieżące oraz wydatki
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majątkowe zgodnie z wprowadzonymi zadaniami inwestycyjnymi zgodnie z uchwałą w
sprawie zmian budżetu w 2020 r. Wyjaśniła, że w wieloletniej prognozie finansowej
oraz w przedsięwzięciach dokonuje się zmian dochodów na programy i projekty realizowane
przy współfinansowaniu środków UE w związku z urealnieniem pomiędzy poszczególnymi
latami w związku z aktualizacją wniosku o dofinansowanie w tym: ”Moja działalność
gospodarcza” - ogólna wartość projektu wynosi 4 407 924,47 zł w tym: limit roku 2021 – 2
061 132,24 zł , limit roku 2022 – 2 203 962,23 zł, zaś limit roku 2023 – 142 830,00 zł. Deficyt
budżetu powiatu po zmianach wynosi 6 383 719,97 zł. Według obecnego stanu planowany
jest do pokrycia przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 2 200 000,00 zł,
niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy
o finansach publicznych w wysokości 2 781 182,76 zł i wolnymi środkami z lat poprzednich
w kwocie 1 402 537,21 zł. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217
ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 781 182,76 zł stanowią: środki
otrzymane w 2019 r. z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości wynikającej z
rozstrzygniętych przetargów dotyczących realizacji inwestycji drogowych w wysokości
2 248 894,97

zł

oraz, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
otrzymane w roku 2019, zaś wydatki zostaną poniesione w 2020 r. w wysokości 532 287,79
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 1 402 537,21 zł stanowią środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt
6 ustawy o finansach publicznych. Wieloletnia prognoza finansowa odzwierciedla aktualny
stan budżetu powiatu po dokonanych zmianach: Plan dochodów po zmianach wynosi
39 588 666,14 zł. Plan wydatków po zmianach wynosi 45 972 386,11 zł.
Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu.
Pytań nie zgłoszono.
Przewodniczący przeprowadził głosowanie.
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Komisja przyjęła jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2020–2036

Ad. 7d
Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu
w sprawie zmian budżetu Powiatu Gołdapskiego w 2020 rok /projekt uchwały Rady Powiatu
w załączeniu – zał. nr 9 do protokołu/.

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że dochody Starostwa
Powiatowego w Gołdapi w rozdziale w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” dokonuje
się zwiększenia planu finansowego o kwotę 555,00 zł w związku z przeliczeniem środków
przekazywanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W rozdziale 60095
„Pozostała działalność” dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę 350,00 zł.
Zmiana dochodów jest spowodowana koniecznością realizacji zadań związanych z rejestracją
jednostek pływających o długości do 24 m ( Dz.U. poz.1137 z późn. zm.), które stanowią
zadania własne powiatu. Opłaty stanowią dochód powiatu oraz należności budżetu państwa
o

charakterze

publicznoprawnym.

W

rozdziale

70005

„Gospodarka

gruntami

i nieruchomościami” dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę 505 000,00 zł
w związku ze sprzedażą nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu
Gołdapskiego położonej w Gołdapi przy ul. 11-go Listopada 1. W rozdziale 75020
,,Starostwa powiatowe” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 5 000,00 zł
w związku z aktualizacją dochodów tytułu kosztów pośrednich w ramach projektów RPO.
W rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę
5 500,00 zł w związku z uzyskanym wpływem z tytułu kar i odszkodowań wynikających
z

nieterminowej

rejestracji

pojazdów.

W

rozdziale

80115

„Technika”

dokonuje

się zmniejszenia planu finansowego o kwotę 122 558,56 zł w związku z aktualizacją projektu
„Lepszy Start”. W rozdziale 80195 ,,Pozostała działalność” dokonuje się zwiększenia planu
dochodów o kwotę 1 050,00 zł w związku z

aktualizacją dochodów z tytułu odsetek.

W rozdziale 85322 „Fundusz Pracy” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę
4 500,00 zł w związku z informacją MRPiPS na dofinansowanie w 2020 roku kosztów
obsługi oraz kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP
w związku z przyznanymi dodatkowymi środkami na finansowanie w 2020 roku kosztów
obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o

szczegółowych

rozwiązaniach

związanych

z

zapobieganiem,

przeciwdziałaniem
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i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz.U. poz 374, z późn. zm.) W rozdziale 85324 ,,Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę
10 800,00 zł w związku z

aktualizacją dochodów z tytułu obsługi środków PFRON.

W rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” dokonuje się przesunięcia planu dochodów o kwotę
0,42 zł zgodnie z decyzją Wojewody. Środki są przeznaczone na realizację projektu
„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”,
w ramach którego zostanie zakupiony sprzęt komputerowy oraz środki ochrony
indywidulanej dzieciom z pieczy zastępczej. W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze”
dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę 36 658,00 zł w związku
z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu gołdapskiego oraz
w związku z otrzymanym zwrotem środków. W rozdziale 85510 „Działalność placówek
opiekuńczo -wychowawczych” dokonuje się zmniejszenia planu finansowego o kwotę
181 719,00 zł w związku ze zmniejszeniem się liczby dzieci w placówce opiekuńczo
- wychowawczej na terenie powiatu gołdapskiego. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Gołdapi w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie”

dokonuje się

zmniejszenia planu dochodów o kwotę 300,00 zł w związku z aktualizacją dochodów z tytułu
odsetek. W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” dokonuje się zwiększenia planu dochodów
o kwotę 0,50 zł w związku z wpływem odsetek od świadczeń nienależnie pobranych. Zespół
Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi w dziale 854 „Edukacyjna opieka
wychowawcza” dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę 3 950,00 zł. Środki
otrzymano od Polskiej Akcji Humanitarnej w Warszawie w ramach finansowania dożywiania
dzieci w szkołach. Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi w rozdziale 80115 „Technika”
dokonuje się zwiększenia

planu finansowego o kwotę 2 720,00 zł. Środki otrzymano

w ramach refundacji z OKE za egzaminy zawodowe oraz refundacji za badania lekarskie.
Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 271 505,94 zł . Wydatki
Starostwa Powiatowe w Gołdapi w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” dokonuje
się zwiększenia planu finansowego o kwotę 555,00 zł w związku z przeliczeniem środków
przekazywanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W rozdziale 75020
„Starostwo Powiatowe” dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę per saldo 65
185,00 zł. Zmiana wydatków jest spowodowana koniecznością realizacji zadań związanych z
rejestracją jednostek pływających o długości do 24 m ( Dz.U. poz.1137 z póżn. zm ). Opłaty
za rejestrację przeznaczone są na pokrycie kosztów wykonania dowodu rejestracyjnego.
Kolejne zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na usługi obce tj. przesyłki pocztowe,
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opiekę autorską, zakup tablic rejestracyjnych. Pozostałe

zmiany dotyczą przesunięcia

środków między paragrafami w ramach posiadanego planu celem zabezpieczenia w planie
finansowym Starostwa Powiatowego w Gołdapi środków finansowych na zakup inwestycyjny
polegający na zakupie serwera z oprogramowaniem oraz niezbędnego sieciowego sprzętu
aktywnego na potrzeby funkcjonowania jednostki. Zakup serwera jest konieczny
do prawidłowego funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Gołdapi ze względu
zabezpieczenie techniczne funkcjonowania jednostki stanowiącą właściwą bazę dla aplikacji
potrzebnych dla całego urzędu. W okresie pandemii w przypadku zachorowania lub objęcia
kwarantanną i spowodowanego tym braku osób odpowiedzialnych za utrzymanie
infrastruktury, ekstremalnie ważną dla funkcjonowania Urzędu jest niezawodna infrastruktura
techniczna, która umożliwia pracę nie tylko stacjonarną, ale także zdalną. W rozdziale 75702
,,Obsługa

papierów

wartościowych,

kredytów

i

pożyczek

jednostek

samorządu

terytorialnego’’ dokonuje się zmniejszenia planu finansowego wydatków o kwotę 100 000,00
zł

w

celu

urealnienia

planu

wydatków

do

rzeczywistego

wykonania.

W rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”, zgodnie z postanowieniami Zarządu Powiatu,
rozwiązuje się rezerwę celową przeznaczoną na wydatki oświatowe dokonując przeniesień
między działami, rozdziałami i paragrafami w kwocie 13 920,00 zł z przeznaczeniem
na zwiększenie planów finansowych w jednostkach oświatowych na wypłatę nagrody
jubileuszowej oraz nagród z okazji DEN. Po zmianach rezerwa ogółem wynosi 58 757,10 zł
w tym: rezerwa ogólna wynosi 405,10 zł, zaś rezerwa celowa – 58 352,00 z przeznaczeniem
na wypłaty nagród dla nauczycieli, odpraw emerytalnych oraz innych wydatków
w jednostkach oświatowych; W rozdziale 80115 „Technika” dokonuje się przesunięcia planu
finansowego o kwotę 1 434,41 zł. Zmiana wydatków jest spowodowana urealnieniem planu
finansowego w związku z realizacją projektu „Kwalifikacje drogą do sukcesu” zgodnie
z zaktualizowanym wnioskiem o dofinansowanie. W rozdziale 80195 ,,Pozostała działalność”
dokonuje się zmniejszenia planu finansowego wydatków o kwotę 1 534 783,06 zł
z przeznaczeniem na zwiększenie planów finansowych w jednostkach oświatowych
na przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zgodnie ze złożonymi wnioskami oraz
celem zabezpieczenia płatności na wynagrodzenia pracowników w jednostkach oświatowych.
W rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” dokonuje się zwiększenia planu finansowego
o kwotę

9 000,00 zł w związku z koniecznością wykonania niezbędnej dokumentacji

budowlanej na realizację zadania „Zmiana sposobu użytkowania obiektu zamieszkania
zbiorowego na lokale mieszkalne na I i II piętrze segm. „A” oraz przebudową i zmianą
sposobu użytkowania parteru segm. „B” kuchni ze stołówką na pomieszczenia bursy
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z rozbudową o klatkę schodową na potrzeby bursy, przewidzianym do realizacji w Gołdapi
2 przy ul. Wojska Polskiego. Zabezpieczone środki umożliwią zlecenie wykonania
i sporządzenie niezbędnej dokumentacji. Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych
w Gołdapi w dziale 801 „Oświata i wychowanie” oraz w dziale 854 „Edukacyjna opieka
wychowawcza” dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę per saldo
502 769,00 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników oświaty, na nagrody
Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej, na przyznanie pomocy zdrowotnej
dla nauczycieli zgodnie ze złożonymi wnioskami. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia
środków pomiędzy paragrafami w ramach posiadanych planów. Wypracowane dochody przez
jednostkę zostały przeznaczone na dożywianie dzieci w szkołach. Zespół Szkół Zawodowych
w Gołdapi w dziale 801 „Oświata i wychowanie” dokonuje się zwiększenia
finansowego o kwotę

per saldo

522 180,00 zł

planu

celem zabezpieczenia środków:

na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników oświaty, na nagrody Starosty z okazji Dnia
Edukacji Narodowej, na przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zgodnie
ze złożonymi wnioskami. Dokonano również przesunięcia środków w planie wydatków
w ramach posiadanych planów w związku z realizacją bieżących zadań oraz w związku
z aktualizacją projektu „Lepszy Start”. Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi w rozdziale
80120 „Licea Ogólnokształcące ” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę per
saldo 145 576,00 zł z przeznaczeniem na: wypłatę wynagrodzeń i pochodnych w związku
ze wzrostem wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz świadczenia na start
dla nauczyciela wraz z pochodnymi jak również w związku z potrzebą zorganizowania
indywidualnego nauczania dla dwóch uczennic, na nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji
Narodowej, na przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zgodnie ze złożonymi
wnioskami. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gołdapi w rozdziale 85406 „Poradnie
Psychologiczni-Pedagogiczne i poradnie specjalistyczne ” dokonuje się zwiększenia planu
wydatków o kwotę per saldo 24 370,00 zł

z przeznaczeniem na: na wynagrodzenia

i pochodne dla pracowników oświaty, na nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
na wypłatę nagrody jubileuszowej, na przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zgodnie
ze złożonymi wnioskami. Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi w rozdziale 85156 „Składki
na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem
ubezpieczenia zdrowotnego” dokonuje zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 450,80 zł
Zapewnienie sfinansowania kosztu składek jest zadaniem zleconym z zakresu administracji
rządowej, wykonywanym przez jst dzięki dotacji celowej z budżetu państwa. W rozdziale
85333 ,,Powiatowe Urzędy Pracy’’ dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę per
17

saldo 24 164,00 zł. Zmiany związane są z informacją otrzymaną od MRPiPS
na dofinansowanie w 2020 roku kosztów obsługi oraz kosztów nagród oraz składek
na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP w związku z przyznanymi dodatkowymi
środkami na finansowanie w 2020 roku kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegółowych rozwiązaniach związanych
z

zapobieganiem,

przeciwdziałaniem

i

zwalczaniem

COVID

oraz

koniecznością

zabezpieczenia kosztów energii elektrycznej. Zmniejszenie wynika z niewykorzystanej
odprawy emerytalnej. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi w rozdziale 85156
„Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem
ubezpieczenia zdrowotnego” dokonuje zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1 450,80 zł
Zapewnienie sfinansowania kosztu składek jest zadaniem zleconym z zakresu administracji
rządowej, wykonywanym przez jst dzięki dotacji celowej z budżetu państwa. W rozdziale
85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” dokonuje się zmniejszenia planu dochodów
o kwotę per saldo 14 151,00 zł w związku z mniejszym niż planowano kosztem wymiany
instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynku PCPR. Środki w kwocie 11 486,00 zł
proponuje się przeznaczyć na wykonanie niezbędnych prac remontowych w budynku m.in.
wyrównanie posadzek i położenie nowej wykładziny PCV. Pozostałe zmiany dotyczą
przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w ramach posiadanych planów. W rozdziale
85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji
kryzysowej ” dokonuje się zmniejszenia planu finansowego o kwotę per saldo 17 253,00 zł
w związku z powstałą oszczędnością po przeliczeniu potrzeb jednostki do końca 2020 r. oraz
przesunięciem pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia dodatkowych godzin pracy
psychologa.

W

rozdziale

85324

„Państwowy

Fundusz

Rehabilitacji

Osób

Niepełnosprawnych” dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę per saldo
6 709,00 zł. Zmiany wynikają z powstałych oszczędności w pozostałych rozdziałach jednostki
i przeznaczone są na wydatki bieżące w jednostce zgodnie z potrzebami do końca 2020 r.
Pozostałe

zmiany

dotyczą

przesunięcia

środków

pomiędzy

paragrafami

w ramach posiadanych planów. W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” dokonuje
się zmniejszenia planu finansowego o kwotę per saldo 2 858,00 zł. W ramach posiadanych
środków dokonano również przesunięć w planie wydatków w związku z umieszczeniem
dzieci pochodzących z innego powiatu w rodzinach zastępczych na terenie powiatu
gołdapskiego oraz koniecznością opłacenia poniesienia opłat za czynności komornicze
związane z ustalaniem adresu biologicznych rodziców dzieci umieszczonych w pieczy
zastępczej. W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo -wychowawczych”
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dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 90 509,00 zł w związku
ze zmniejszeniem się liczby dzieci przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej
na terenie powiatu gołdapskiego. Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi w rozdziale 60014
„Drogi publiczne powiatowe” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę
1 245 000,00 zł . Środki w wysokości 210 000,00 zostaną przeznaczone na zakup usług
w zakresie utrzymania dróg, polegających na likwidacji ubytków w nawierzchni oraz
na zakup soli do zimowego utrzymania dróg, paliwa, kruszywa, masy na zimno, słupków
do oznakowania pionowego, barier ochronnych. Poprawi to bezpieczeństwo uczestników
ruchu drogowego. Pozostała kwota jest przeznaczona na zakup sprzętu, który wspomógłby
prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg w okresie zimowym tj. zakup samochodu
ciężarowego z pługiem i piaskarką oraz ciągnika rolniczego wraz z osprzętem (kosiarka
z wysięgnikiem) do bieżącego utrzymania dróg powiatowych. Zakup sprzętu pozwoli na stałe
i bieżące oczyszczanie poboczy z zakrzaczeń, koszenie poboczy. Działanie w sposób ciągły
i systematyczny wpłynie na utrzymanie dróg w należytym stanie a tym samym zwiększy
poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Gołdapi w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”
dokonuje się przesunięcia planu wydatków zleconych o kwotę 102 866,00 zł w ramach
posiadanego planu zgodnie ze złożonym wnioskiem. Plan wydatków budżetu powiatu
zwiększa się o kwotę per saldo 723 705,94 zł. Plan dochodów zwiększa się o kwotę
271 505,94 zł i po zmianach wynosi 39 588 666,14 zł. Plan wydatków zwiększa się o kwotę
723 705,94 zł i po zmianach wynosi 45 972 386,11 zł. Deficyt budżetu po zmianie wynosi
6 383 719,97 zł. Przychody budżetu po zmianie wynoszą 6 383 719,97 zł. Rozchody 0,00 zł.
Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu.
Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski zapytał skąd się wzięły środki na zakup
sprzętu do Zarządu Dróg Powiatowych.
Skarbnik Powiatu Bożena Radzewicz odpowiedziała, że powyższe środki pochodzą
z oszczędności, miedzy innym ze sprzedaży starej policji, jak również spadkiem wiboru
w związku z panującą epidemią covid 19.
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Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski zapytał dlaczego akurat tam zostały
przeznaczona te środki? Przewodnicy Komisji Pan Marek Kuskowski zapytał również
dlaczego nie zostało to skonsultowane z Radą Powiatu.
Starosta Pani Marzanna Wardziejewska odpowiedziała, że powyższe środki zostały
przeznaczone dla Zarządu Dróg Powiatowych, ponieważ Zarząd jednogłośnie zajął
stanowisko, żeby zainwestować w naszą jednostkę organizacyjną z tego powodu że sprzęt,
którym dysponuje Zarząd Dróg Powiatowych jest na przestrzeni lat bardzo wyeksploatowany
i nie zaspakaja potrzeb mieszkańców, żeby zdążyć z realizacją pewnych usług. Starosta Pani
Marzanna Wardziejewska dodała, że co roku dofinansowaliśmy czy to Straż Pożarną
czy też Policję i

wspieraliśmy te jednostki w ich potrzebach. Natomiast Zarząd Dróg

Powiatowych jest bezpośrednio naszą jednostką organizacyjną, która od lat nie miała
doinwestowania. Ten sprzęt będzie służył na lata, a jeden z samochodu w ZDP niestety nie
przeszedł przeglądu. Dodała, że nie mamy też pewności jaka zima czeka nas w tym roku.
Samochód ten nie będzie służył tylko do zimowego utrzymania dróg, ale też do innych
działań w Zarządzie Dróg. Natomiast drugie urządzenie, które jest w planie zakupu będzie
służyło do oczyszczenia poboczy. Nie będą rosły chwasty i będzie spowolnione odrastanie.
Powyższe urządzenie będzie też służyło to ścinki drzew i będzie obsługiwane przez 1 osobę,
a do tej pory przy realizacji wycinki zakrzaczeń pracowały pełne ekipy, potrzebny był rębak
oraz przyczepa i ta realizacja trwała długo. Dodała, że ta inwestycja się zwróci i mieszkańcy
będą z tego bardzo zadowoleni.
Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski odpowiedział, że nikt nie kwestionuje
zakupu sprzętu do Zarządu Dróg, bo jest on potrzebny. gdyż reszta sprzętu, która jest
w zasobie Zarządu Dróg nadaje się do muzeum. Przewodniczący Komisji Pan Marek
Kuskowski zapytał czy to cały Zarząd decydował nad tym, na co przeznaczyć duże pieniądze
czy może gdzieś jeszcze poukrywane są dochody i może gdzieś znajdzie się milion albo
półtora miliona dla jakieś jednostki i moglibyśmy to wydać. Skoro od pół roku nie ma na
barierkę, to może gdzieś jeszcze znajdą się zaskórniaki.
Starosta Pani Marzanna Wardziejewska odpowiedziała, że wszyscy członkowie decydowali
o przeznaczeniu powyższych środków. Starosta Pani Marzanna Wardziejewska dodała,
że Pan Wicestarosta zaproponował ten sprzęt, bo osobiście go widział. Starosta Pani
Marzanna Wardziejewska poinformowała, że ta inwestycja nam się zwróci.
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Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski dodał, że
jest jak najbardziej za inwestycją,

doskonale to rozumie,

natomiast Radnego interesuje sam mechanizm

podejmowania decyzji.
Starosta Pani Marzanna Wardziejewska odpowiedziała, że w Zarządzie Dróg zmienił
się Dyrektor i trzeba byłoby powielić swój wniosek jeszcze raz.
Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski powiedział, że gdyby powyższe sprawy były
konsultowane z Radą to nie byłoby tyle pytań.
Przewodnicząca Rady Pani Anna Falińska dodała, że zamontowanie powyższej barierki
to bezpieczeństwo dla mieszkańców i uczestników tej drogi. Przewodnicząca Rady Pani Anna
Falińska poinformowała, że ponowi swoją prośbę do Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
w Gołdapi.
Starosta Pani

Marzanna Wardziejewska zapytała czy chodzi o barierkę przy stawie

w Kośmidrach. Starosta Pani Marzanna Wardziejewska dodała, że w powyższym temacie
powinien się wypowiedzieć Wicestarosta Andrzej Ciołek, bo to on zajmował się ta sprawą.
Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek odpowiedział, że każdy wniosek zawsze jest rozpatrywany
w skali zagrożenia. Z punktu widzenia służb postawienie tej barierki nie znajdowało
uzasadnienia, dlatego ten temat nie został zrealizowany, ale może się pochylić na tym
tematem ponownie.
Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek przekazał informację od Pana Karola Szablaka, że od lutego
monitował potrzeby w Zarządzie Dróg i faktycznie zdiagnozowanie potrzeb przez nową Panią
Dyrektor potwierdziło te potrzeby.
Przewodnicząca Rady Pani Anna Falińska dodała, że służby stwierdzające, że nie ma tam
zagrożenia mogą jedynie podziękować kierowcom, którzy zachowują szczególną ostrożność
na tym odcinku. Przewodnicząca Rady Pani Anna Falińska poprosiła, żeby jeszcze
raz pochylić się nad tą sprawą, żeby nie doszło do tragedii.
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Starosta Pani Marzanna Wardziejewska dodała, że jest nowa Pani Dyrektor, która jeszcze raz
pochyli się nad tą sprawą.
Skarbnik Pani Bożena Radzewicz dodała, że policja została niedawno sprzedana i w miesiącu
lutym nie mieliśmy wiedzy jakie zostaną wypracowane dochody w związku z udziałem w pit .
Dodała, że pandemia też wymusiła stosowanie bardzo ostrożnej polityki finansowej.
W budżecie powiatu gołdapskiego należało zachować wyjątkowo ostrożność, bo to nie jest
tak, że znalazły się teraz pieniążki. Skrupulatnie został przeanalizowany udział, jaka jest
możliwość zrealizowania całości dochodu dla Powiatu Gołdapskiego. Powiedziała, że istnieje
ryzyko, ale jest również prawdopodobieństwo, że być może dzięki temu, że nasze
przedsiębiorstwa cały czas pracują te dochody zostaną wypracowane i nie będzie
konieczności wprowadzenia wolnych środków do budżetu Powiatu Gołdapskiego.
Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski zwrócił się z prośbą, żeby w przyszłości
takie decyzję podejmować w szerszym gronie .
Wicestarosta Andrzej Ciołek dodał, że nowy Dyrektor ma świeże patrzenie i szereg prac
będzie realizowane własnymi siłami Zarządu Dróg.
Więcej pytań nie zgłoszono.
Przewodniczący przeprowadził głosowanie.
Komisja przyjęła jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu
powiatu w roku 2020.
Ad. 7e
Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Anna Falińska przedstawiła projekt uchwały Rady
Powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu /projekt uchwały Rady Powiatu
w załączeniu – zał. nr 10 do protokołu/.

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Anna Falińska poinformowała, że w dniu 28 sierpnia
2020 r. do Starostwa Powiatowego wpłynęła skarga grupy radnych na działalność Starosty
Gołdapskiego i Zarządu Powiatu w Gołdapi przekazana do rozpatrzenia według właściwości
w trybie art.229 pkt 4 i art.321 Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz.U.
z 2020.poz.256/ przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego -pismo znak PN.40.283.2020.
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Od strony zarówno formalnej jak i merytorycznej treści, należy uznać, iż grupa radnych
złożyła skargę w rozumienia przepisu art. 227 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks
postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2020, poz.256 ze zm./ Naczelny Sąd
Administracyjny w wyroku z dnia 3 stycznia 2013 r. sygn. akt I OSK 1760/12 postawił tezę
cyt. ”Pismo skierowane do organu wskazujące na niezadowolenie osób, które je składają, jest
skargą”. Sąd w wyroku przyjął zatem szerokie rozumienie skargi, tym samym potwierdził
dotychczasową linię orzecznictwa. Przedmiotem skargi może być zatem każda negatywna
ocena działalności podmiotu powołanego do wykonywania zadań publicznych oraz ich
pracowników i funkcjonariuszy. Przedmiot skargi został ujęty bardzo szeroko, co podkreśla
zwrot w „szczególności” art.227 k.p.a. Dla swojej skuteczności, osoba wnosząca skargę
powinna wskazać jedynie przedmiot swojego niezadowolenia i podmiot, którego jej zdaniem
błędne lub nieprawidłowe działania są powodem złożenia skargi. Stosownie do treści art. 228
k. p. a skargę składa się do organów właściwych do ich rozpatrzenia. Zgodnie natomiast
z treścią art.229 pkt 4 k. p. a, jeżeli przepisy szczególne nie określają organów właściwych
do rozpatrzenia skarg – organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań
lub działalności Zarządu Powiatu i Starosty jest rada powiatu. Przepis art.16a ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz.U. z 2020 poz.920/ stanowi zaś, że rada
powiatu rozpatruje skargi na działalność zarządu i powiatowych jednostek organizacyjnych;
wnioski oraz petycje składane przez obywateli; w tym celu powołuje komisję skarg,
wniosków i petycji. Na posiedzeniu w dniu 12 października 2020 r. Komisja Skarg,
Wniosków i Petycji zapoznała się, ze skargą dotyczącą wykonywania Uchwały Nr XI/79/2019
z dnia 27 czerwca 2019 r. Rady Powiatu w Gołdapi w sprawie ustalenia wysokości diet oraz
zwrotu kosztów podróży służbowych radnych. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zapoznała
się z dokumentacją. Przeanalizowała wnikliwie wszystkie dokumenty pod względem
merytorycznym oraz formalnym. Jak podkreślono w piśmie Wojewody znak PN.40.283.2020.
skarga dotyczy wykonywania Uchwały Nr XI/79/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. Rady
Powiatu w Gołdapi w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży
służbowych radnych. Zgodnie z treścią art.32 ust.1 i ust.2 pkt 2 ustawy o samorządzie
powiatowym to Zarząd Powiatu wykonuje uchwały rady powiatu, a zatem skarga dotyczy
działań Zarządu Powiatu a nie Starosty. W tym miejscu należy przypomnieć, że powyższa
uchwała została przedłożona Wojewodzie jako organowi nadzoru na podstawie art.78 ust.1
ustawy o samorządzie Powiatowym. Wojewoda badał całą uchwały i w wyniku badań
nadzorczych zaskarżył uchwałę do WSA w Olsztynie ale jedynie w części wnosząc
o stwierdzenie nieważności § 2 ust.3 uchwały. WSA w Olsztynie wyrokiem z dnia 7 listopada
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2019 r. sygn. akt II SA/Ol 763/19 stwierdził nieważność § 2 ust.3 zaskarżonej uchwały.
Powyższe orzeczenie oznacza, iż jedynie w tej części uchwała Nr XI/79/2019 Rady Powiatu
w sprawie ustalenia wysokości diet nie obowiązuje i to od samego początku tj. od dnia
jej podjęcia. Powyższe oznacza również, iż w pozostałym zakresie podjęta przez Radę
Powiatu uchwała obowiązuje a Zarząd Powiatu jako organ wykonawczy jest obowiązany
do jej stosowania i przestrzegania. Z informacji uzyskanych z Biura Rady wynika, iż diety
są wypłacane zgodnie z postanowieniami uchwały z uwzględnieniem, iż nie obowiązuje
jej § 2 ust.3. Wskazać należy również, że Uchwała Nr XI/79/1019 Rady Powiatu została
w całości zaskarżona do WSA w Olsztynie przez radną powiatu w trybie art.87 ust.1 ustawy
o samorządzie powiatowym. WSA w Olsztynie tym razem badał uchwałę w całości, bo taki
był zakres zaskarżenia i prawomocnym Postanowieniem z dnia 23 stycznia 2020 r. sygn. akt II
SA/Ol 914/19 skargę radnej odrzucił. Powyższe może oznaczać, że Zarząd Powiatu
prawidłowo wykonuje uchwałę, a zatem skarga jest bezzasadna.
Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu.
Pytań nie zgłoszono.
Przewodniczący przeprowadził głosowanie.
Komisja przyjęła jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia
skargi na Zarząd Powiatu

Ad. 8
Starosta Pani Marzanna Wardziejewska poinformowała o nowym Dyrektorze Zarządu Dróg
Powiatowym i kwalifikacjach jakie posiada na dane stanowisko. Starosta Pani Marzanna
Wardziejewska dodała, że jest to najlepsza kandydatura i jest najlepszą osobą
na to stanowisko.
Starosta Pani Marzanna Wardziejewska przedstawiła szereg prac, których wykonała nowa
Dyrektor: Remont nawierzchni bitumicznej ul. E. Plater w Gołdapi masą na gorąco. Azyl
na ul. Żeromskiego w Gołdapi (wyspa dzieląca, oznakowanie pionowe i poziome).
Zamontowano lustra drogowe na ul. Lipowej i Bagiennej w Gołdapi. Wykonano przepust pod
drogą nr 1892N Białe Jeziorki gm. Dubeninki. Wyznaczono dwa przejścia dla pieszych
na ul. Bagiennej w Gołdapi (przedłużenie chodników oraz oznakowanie pionowe i poziome
przejść dla pieszych). Ze względu na silną degradację nawierzchni bitumicznej drogi na
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odcinku Widgiry – Jagiele - Żabin istniejącą nawierzchnię zakryto kruszywem z domieszką
kruszywa łamanego i wyprofilowano. Dokonano naprawy chodnika oraz zatoki autobusowej
w ciągu drogi powiatowej nr 1734N ul. Kościuszki w Baniach Mazurskich: zlikwidowano
nierówności; uzupełniono ubytki w nawierzchni zatoki autobusowej; wymieniono uszkodzone
krawężniki w zatoce autobusowej; oczyszczono chodnik, zatokę autobusową oraz krawędzie
jezdni z roślinności. Wykonano ścinkę poboczy na drogach powiatowych. Wyznaczono teren
zabudowany w m. Mieczniki (ustawiono oznakowanie pionowe z nazwą miejscowości wraz
z terenem zabudowanym). Oznakowano miejscowości Rakówek, Cisówek, Barkowo i Skocze
znakami pionowymi z nazwą miejscowości. Zmianę stałej organizacji ruchu na ul. Podgórnej
w Gołdapi (ustawienie znaku B-35 „zakaz postoju”). Wycinkę drzew wraz z usuwaniem
wywrotów i złomów siłami własnymi w ilości 75 szt. Na zlecenie ZDP firma PGK Gołdapi
usunęła 320 szt. drzew na pniu. Koszenie poboczy (dwukrotne) na terenie gmin: Gołdap,
Banie Mazurskie, Dubeninki. Koszenie zieleńców na terenie miasta Gołdap wraz
z podkrzesywaniem koron drzew. Sprzątanie pasów drogowych. Oczyszczono wpusty uliczne
na ulicach powiatowych w mieście Gołdap. Oczyszczono przepust pod drogą powiatową
nr 1734N w m. Grodzisko. Wycinka zakrzaczeń (prowadzona na bieżąco, uwzględniająca
prośby mieszkańców). ,z dróg powiatowych. Wykonano
na następujących obiektach

mostowych:

również prace utrzymaniowe

Most w ciągu drogi powiatowej nr 1734N

ul. Leśna w Baniach Mazurskich (przy skrzyżowaniu z droga wojewódzką nr 650):
oczyszczono i zabezpieczono barierki przed korozją, usunięto zakrzaczenia na skarpie;
oczyszczono schody skarpowe; wykonano ścinkę poboczy w obrębie mostu. Kładka
dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1734N ul. Leśna w Baniach Mazurskich
(przy skrzyżowaniu z droga wojewódzką nr 650): oczyszczono i zabezpieczono barierki przed
korozją; usunięto zakrzaczenia na skarpie; oczyszczono schody skarpowe; uzupełniono ubytki
w nawierzchni chodnika. Kładka dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1734N ul. Leśna
w Baniach Mazurskich (przed skrzyżowaniem z ulicą

Świerkową): oczyszczono

i zabezpieczono barierki przed korozją; zaimpregnowano elementy drewniane kładki. Most w
ciągu drogi powiatowej nr 1734N ul. Leśna w Baniach (przed skrzyżowaniem z ulicą
Świerkową):oczyszczono i zabezpieczono barierki przed korozją; wykonano ścinkę poboczy
w obrębie mostu. Most w ciągu drogi powiatowej nr 1819N w miejscowości Dąbrówka
Polska: wymieniono uszkodzone elementy drewniane pokładu mostu; zaimpregnowano
elementy drewniane pokładu mostu. Most w ciągu drogi powiatowej nr 1821N ul. 1 Maja
w Baniach Mazurskich:

zostały uzupełnione ubytki w barierkach; oczyszczono

i zabezpieczono barierki przed korozją; usunięto zakrzaczenia w obrębie mostu; wykonano
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ścinkę poboczy w obrębie mostu. Most w ciągu drogi powiatowej nr 4816N ul. Lipowa
w Gołdapi: usunięto zaskrzeczenia w obrębie mostu i na całej długości ul. Lipowej;
wzmocniono skarpę pod mostem poprzez ułożenie płyt ażurowych (od strony miasta);
oczyszczono i zabezpieczone barierki przed korozją 9w trakcie realizacji); uzupełniono ubytki
w skapie pod mostem (od strony ulicy Kolejowej); oczyszczono skarpy i schody skarpowe.
Starosta Pani Marzanna Wardziejewska poinformowała o złożeniu 6 wniosków do Prezesa
Rady Ministrów za pośrednictwem Wojewody. Pojawiła się szansa zrealizowania naszych
zadań z Funduszu Inwestycji Lokalnych. W związku z tym nasze placówki mogły złożyć
wnioski, nie mniejsze niż 400 000 zł .Złożone wnioski i kwoty przedstawiają się następująco:
490 000zł na budowę miejsc parkingowych z zagospodarowaniem terenu dla naszej spółki
GoldMedica. Zespół Szkół Zawodowych – modernizacja budynków oświatowych, 743 000 zł.
Liceum Ogólnokształcące – budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z modernizacją
sali gimnastycznej, 573 827, 42 zł. Rozbudowa infrastruktury oświatowej: budowa
sali dydaktyczno – szkoleniowej przy Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych,
550 000

Rozbudowa

infrastruktury

oświatowej:

Dobudowa

windy

zewnętrznej

dla niepełnosprawnych przy Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych, 450 000.
Modernizacja linii kolejowej 041, na trasie Gołdap – Olecko – Ełk, 15 mln zł.
Przewodnicząca Rady Pani Anna Falińska podziękowała dla Pani Sekretarz za wsparcie przy
organizacji ślubowania w szkole muzycznej. Przewodnicząca Rady Pani Anna Falińska
podziękowała również za

wsparcie w środki ochrony osobistej dla Warsztatów Terapii

Zajęciowej.

Ad. 9
Przewodniczący Komisja Pan Marek Kuskowski poprosił o to by zwiększyć perspektywę
edukacyjną w Zespole Szkół Zawodowych na zawody wykwalifikowane, których brakuje,
a na które czekają miejsca pracy w dużych przedsiębiorstwach w naszej miejscowości.
Przewodnicząca Rady Pani Anna Falińska poinformowała, że do Biura Rady wpływają
wnioski o udostępnienia informacji publicznej od osoby fikcyjnej, która się nie podpisuje pod
tymi wnioskami. Wnioski dotyczą pracy Rady oraz uposażenia radnych. Dodała, że ma
sprzeczne informacje, ponieważ przepisy mówią, że nie odpowiadamy na anonimy.
Powiedziała, że zaprosiła Pana do Biura Rady, aby przyszedł. Poinformowała, że udostępni
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mu materiały, ale Pan nie przyszedł. Przewodnicząca Rady Pani Anna Falińska dodała,
że dane o które wnioskodawca wnioskuje są danymi wrażliwymi.
Sekretarz Powiatu Pani Anna Makowska dodała, że trzeba byłoby się cofnąć w czasie, bo te
wnioski już wcześniej wpływały do starostwa na inne osoby Pana Wicestarostę Andrzeja
Ciołka, Radnego Karola Szablaka oraz osobiście również na Sekretarz Powiatu.
Przewodniczący Komisja Pan Marek Kuskowski dodał, że nad ta sprawą komisja nie będzie
głosowała, to można załatwić po posiedzeniu z Panem Mecenasem.

Ad. 10
Wniosków Komisja nie wypracowała.

Ad. 11
Przewodniczący Pan Marek Kuskowski podziękował za przebycie i zamknął XXVIII (28)
posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej.

Na tym protokół zakończono.
Protokół składa się z 27 stron kolejno ponumerowanych.
Przewodniczący Komisji
Planowania, Budżetu, Finansów,
Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia,
Oświaty i Polityki Społecznej
(-) Marek Kuskowski.

Protokołowała: Monika Bruszewska 19.11.2020 r.
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