
Protokół z XXXll(32) posiedzenia 

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

Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej 

w dniu 23 lutego 2021 roku 

W posiedzeniu wzięło udział 8 Radnych. 

Obecni: 

1. Andrzej Ciołek

2. Anna Falińska

3. Alicja Anna Iwaniuk

4. Marek Kuskowski

5. Grażyna Barbara Senda - udział w posiedzeniu zdalnie

6. Marzanna Marianna Wardziejewska

7. Stanisław Wójtowicz

8. Karol Szablak

Ad. l 

godz. 14°0-1651 

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

Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej Pan Marek Kuskowski 

otworzył XXXII (32) posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji 

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

stwierdziła quorum (8 radnych obecnych) pozwalające na podejmowanie prawomocnych 

decyzji !lista obecności w załączeni- zal. nr 1 do protokołu!:

Ad.2 

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

Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej Pan Marek Kuskowski 

otworzył posiedzenie z proponowanym porządkiem obrad /porządek obrad w załączeniu- zal. nr 2

do protokołu/ 

Uwag do porządku nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeszedł do realizacji kolejnego punktu. 



Ad.3 

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

Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej Pan Marek Kuskowski 

poinformował, iż protokoły z XXXI (31) posiedzenia Komisji Planowania, Budżetu, 

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

Społecznej były wyłożone 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 jednogłośnie protokół z XXXI (31) posiedzenia Komisji Planowania, 

Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, 

Oświaty i Polityki Społecznej. 

Ad. 4 

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

informacja w sprawie realizacji planów utrzymania oddziału /informacja w załączeniu- zal. nr 3 do

protokołu/. 

Wiceprezes GoldMedica Spółka z o.o. Pan Tadeusz Myślwiec poinformowała, 

że podstawowym aktem prawnym regulującym prawa i obowiązki podmiotu leczniczego jest 

ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku oraz stosowne rozporządzenia wykonawcze do tej 

ustawy, które określają warunki lokalowe, wymogi sprzętowe oraz niezbędny personel 

gwarantujące bezpieczeństwo leczonych pacjentów oraz należyte wykonanie umowy 

o świadczenie usług medycznych z zawartych kontraktów z NFZ w Olsztynie. W przypadku

niespełnienia w/w wymogów określonych w obowiązujących aktach prawnych np. brak 

lekarzy do pełnienia dyżurów, awarie urządzeń lub instalacji)kierujący podmiotem 

medycznym zgodnie z art.34 w/w ustawy ma obowiązek złożyć do wojewody wniosek 

o czasowe zaprzestanie działalności leczniczej. W przypadku, gdy okres zawieszenia pracy

komórki organizacyjnej np. oddziału, poradni przekracza okres 6 miesięcy komórka taka 

podlega w okresie 3 miesięcy wykreśleniu z rejestru podmiotów medycznych, 

a w konsekwencji powoduje rozwiązanie umowy z NFZ i cofnięcie wartości kontraktu. 

Propozycja utworzenia komórek organizacyjnych w zakresie rehabilitacji leczniczej 

daje możliwość zmiany profilu usług medycznych i przeniesienie budżetu przeznaczonego 
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na finansowanie oddziału wewnętrznego gdzie brak jest możliwości pozyskania lekarzy 

na realizację usług medycznych dla osób oczekujących pomocy po przebytych zakażeniach 

Covid-19 oraz po zabiegach operacyjnych. Jest to szansa na uratowanie tegorocznego budżetu 

NFZ na ochronę zdrowia w Gołdapi. W innym przypadku istnieje zagrożenie 

nie tylko likwidacji oddziału wewnętrznego, ale i bezpowrotnej utraty zakontraktowanych 

z NFZ funduszy. W celu uruchomienia przed 20.04.2021 r. oddziału chorób wewnętrznych 

potrzebne jest zatrudnienie 4 lekarzy internistów ze specjalizacją chorób wewnętrznych, 

co w obecnym stanie epidemii COVID-19 jest bardzo utrudnione. Minister Zdrowia oraz 

Główny Inspektor Sanitarny wydali zalecenia o ograniczeniu pracy personelu medycznego 

do wykonywania świadczeń zdrowotnych tylko w jednym podmiocie medycznym. 

Doprowadziło to do ograniczenia dostępu do pracy lekarzom w kilku placówkach 

medycznych jednocześnie i pokazało faktyczne braki zabezpieczenia medycznego w wielu 

szpitalach. Z kolei lekarze zza wschodniej granicy przed uzyskaniem nostryfikacji dyplomu 

mogą podjąć pracę jedynie w szpitalach „covidowych". Wiceprezes GoldMedica Spółka 

z o.o. Pan Tadeusz Myśl wiec dodał, że 1 O lutego 2021 r. odbyło się Nadzwyczajne 

Zgromadzenie Wspólników GoldMedica sp. z o. o. w Gołdapi, podczas którego zostały 

przedstawione informację na temat planowanego utworzenia dwóch oddziałów w szpitalu. 

Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez 

Zarząd Spółki działań w celu utworzenia oddziału rehabilitacji pulmonologicznej, oddziału 

dziennego rehabilitacji ogólnoustrojowej oraz poradni chorób płuc poradni 

gastroenterologicznej w strukturze szpitala GoldMedica. Wiceprezes GoldMedica Spółka 

z o.o. Pan Tadeusz Myślwiec poinformowała również, że w przypadku pozyskania 4 lekarzy 

internistów GoldMedica sp. z o. o. podejmie działania w celu ponownego uruchomienia 

oddziału wewnętrznego w strukturze szpitala. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionej informacji. 

Przewodnicząca Rady Pani Anna Falińska powiedziała, że cieszy się z tego, co usłyszeli, 

ponieważ Pan Prezes 23 stycznia na Sesji obiecał, że znajdzie lekarzy pulmonologów 

i, że taki oddział powstanie i to się udało. Dodała, że jest zdziwiona tym, że wniosek został 

złożony przez Pana Wiceprezesa dopiero 12 lutego, ale ma nadzieję, że zdążą w terminie, 

do 20 marca i, że ten lekarz jest na 100%. Zapytała czy do 20 marca zostanie otwarty oddział 

pulmonologiczny. 
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Wiceprezes Spółki GoldMedica Pan Tadeusz Myśliwiec odpowiedział, że chce sprostować iż 

do 20 marca jest decyzja Wojewody o zawieszeniu oddziału wewnętrznego i to nie ma 

związku. Złożony został wniosek do odpowiednich organów o rozpisanie konkursów na nowe 

zakresy działań, które zostały zaplanowane. Wiceprezes Spółki GoldMedica Pan Tadeusz 

Myśliwiec dodał, że przypuszczalnie otwarcie oddziału nastąpi na początku kwietnia. 

Przewodnicząca Rady Pani Anna Falińska zapytała czy lekarze pulmonologowie 

są zapewmeme. 

Wiceprezes Spółki GoldMedica Pan Tadeusz Myśliwiec odpowiedział, że tak. 

Przewodnicząca Rady Pani Anna Falińska zapytała czy oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej 

jest zapewniony kadrowo. 

Wiceprezes Spółki GoldMedica Pan Tadeusz Myśliwiec odpowiedział, że oddział ten jest 

planowany w budynku Zakładu Pielęgnacyjna- Opiekuńczego, a tam odbędzie się remont, 

od którego zależy kiedy ten oddział będzie mógł się otworzyć. 

Przewodnicząca Rady Pani Anna Falińska powiedziała, że Pan Wiceprezes deklaruje, 

że zostanie otwarty oddział pulmonologiczny i poradnia gastrologiczny, w związku z tym 

zapytała czy gastrologa również jest w stanie zapewnić, skoro są takie plany. 

Wiceprezes Spółki GoldMedica Pan Tadeusz Myśliwiec odpowiedział, że rozmawiał 

z odpowiednimi osobami w sprawie złożonych projektów i prawdopodobnie na początku 

marca będzie informacja o możliwości realizacji tych projektów. Wyjaśnił na czym polega 

projekt. Dyrektor Szpitala w Białymstoku, ordynator oddziału gastrologicznego sam 

zaproponował współpracę, więc na pewno ktoś od nich się znajdzie i będzie można 

zrealizować ten zakres. 

Przewodnicząca Rady Pani Anna Falińska wyraziła nadzieję, że uda się wszystko zrealizować 

w terminie. Zwróciła się do Radnych mówiąc, że ze względu na swoje sceptyczne nastawienie 

do powodzenia tej sprawy, nie zamieściła tego punktu w Sesji Rady Powiatu, ale w związku 

z informacjami, które przekazał Wiceprezes jest pozytywnie zaskoczona i poprosiła, 

by podczas Sesji Rady Powiatu również przedstawił te informacje. Zapytała Wiceprezesa 

Pana Tadeusza Myśliwca czy wyraża na to zgodę. 
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Wiceprezes Spółki GoldMedica Pan Tadeusz Myśliwiec odpowiedział, że oczywiście, czuje 

się zobowiązany. 

Przewodnicząca Rady Pani Anna Falińska w związku z obecnością wszystkich członków 

Zarządu zapytała czy poprą ją w zmianie w porządku obrad, dodając punkt o funkcjonowaniu 

szpitala. 

Przewodniczący Komisji Stałej Pan Marek Kuskowski powiedział, że uważa, że wszyscy są 

w poczuciu obowiązku przekazania tej informacji mieszkańcom. Zapytał Wiceprezesa Pana 

Tadeusza Myśliwca o kwestie finansowe tych planowanych przedsięwzięć, czy montaż 

finansowy jest kompletny i ma Pan środki na realizację bądź pomysł na ich pozyskanie. 

Wiceprezes Spółki GoldMedica Pan Tadeusz Myśliwiec odpowiedział, że w 99% jest pewne, 

że do końca kwartału będą w zasięgu spółki. Będą to środki z projektu, z finansów 

przeznaczonych na modernizację służby medycznej. Jeśli wszystko się uda, udział własny 

wyniesie tylko 16%, wtedy spółka zwróci się z prośbą do Zarządu Powiatu o wsparcie 

finansowe w tej kwestii. 

Przewodniczący Komisji Stałej Pan Marek Kuskowski powiedział, że w przeliczeniu 

wychodzi 240 tys. Zapytał o zdanie Starosty Pani Marzanny Marianny Wardziejewskiej. 

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska odpowiedziała, że Zarząd Powiatu musi zrobić 

wszystko, żeby te środki znaleźć, ponieważ projekt, o którym mówił Pan Wicedyrektor nie 

pojawiał się do tej pory i jest to ogromna szansa dla rozwoju szpitala. 

Przewodniczący Komisji Stałej Pan Marek Kuskowski powiedział, że wszyscy są za 

powodzeniem tej sprawy, wszyscy Radni czują się za to odpowiedzialni. Zwrócił się do 

Wiceprezesa Pana Tadeusza Myśliwca, że spotkanie jest zorganizowane z troski i chęci 

otrzymania informacji i szukania rozwiązania problemu, bo być może leży on w rękach 

Radnych. Dodał, że dofinansowanie jest tak duże, że część własną da się pokryć. 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Komisja zapoznała się z informacją w sprawie realizacji planów utrzymania oddziału 
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Ad. 5 

Komendanta Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi Pan Wojciech Szczepanik 

przedstawił informację z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 

w Gołdapi w roku 2020 /informacja w formie prezentacji multimedialnej w załączniku � zal. nr 4 

do protokołu! 

Komendanta Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi Pan Wojciech Szczepanik 

bardzo szczegółowa omówił informację z działalności Komendy Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej w Gołdapi w roku 2020 w formie prezentacji multimedialnej. 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionej informacji. 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski powiedział, że zaniepokoiła go statystyka 

wzrostu miejscowych zagrożeń. W związku z tym zapytał czy jest to efekt wprowadzenia 

obowiązkowego udziału straży pożarnej w określonych zdarzeniach, czy rzeczywiście 

nastąpił aż tak duży wzrost. 

Komendanta Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi Wojciech Szczepanik 

odpowiedział, że wszystko zależy od tego jak Komenda Główna poleca notować wyjazdy, 

które są związane z epidemią CO VID-19. Komendanta Powiatowy Pa11stwowej Straży 

Pożarnej w Gołdapi Wojciech Szczepanik dodał, że część takich wyjazdów jest notowane 

jako zdarzenie związane z miejscowym zagrożeniem, np. dowożenie przez OSP 

na szczepienie. 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski powiedział, że ta odpowiedź go uspokoiła, 

gdyż obawiał się, że to jakiś bardzo negatywny skok zagrożeń. 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi Wojciech Szczepanik 

powiedział, że nie jest to nadzwyczajne obciążenie, po prostu jest tak ze względu na czas 

epidemii. 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski zapytał jak straż radzi sobie z zagrożeniem 

związanym z COVID-19 i czy najgorszy czas mają już za sobą. 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi Wojciech Szczepanik 

odpowiedział, że był moment, że pojawiło się ognisko zakażeń, skutkowało to wyłączeniem z 
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pracy jednej ze zmian. Kryzys został zażegnany, obecnie jest w porządku, dzięki 

zastosowaniu reżimu sanitarnego. 

Członek Komisji Pan Karol Szablak zapytał co stanie się ze starą łodzią. 

Komendanta Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi Wojciech Szczepanik 

odpowiedział, że będą pod względem operacyjnym przyglądać się sytuacji, plan jest taki, 

żeby ta łódź trafiła na teren naszego powiatu do Ochotniczej Straży Pożarnej. 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski podziękował za sprawozdanie i pogratulował 

bardzo dobrej pracy, mimo trudnego czasu. 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Komisja jednogłośnie przyjęła informację z działalności Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi w roku 2020. 

Ad. 6 

W zastępstwie Komendant Powiatowy Policji w Gołdapi informacje z działalności Komendy 

Powiatowej Policji w Gołdapi w roku 2020 przedstawił zastępca Komendanta Powiatowego 

Policji Pan Tomasz Jegliński /informacja w formie prezentacji multimedialnej w załączniku - zal. nr 5 do 

protokołu/ 

Zastępca Komendanta Powiatowego Policji Pan Tomasz Jegliński bardzo szczegółowa 

omówił informacje z działalności Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi w roku 2020 w 

formie prezentacji multimedialnej. 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionej informacji. 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski powiedział, że w informacji dostarczonej 

w fom1ie pisemnej jest kilka różnic w liczbach pomiędzy sprawozdaniem przedstawionym 

na obecnym posiedzeniu. Zapytał czy informacja przedstawiona na obecnym posiedzeniu jest 

bardziej zaktualizowana. 
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Zastępca Komendanta Powiatowego Policji Pan Tomasz Jegliński odpowiedział, 

że informacja, którą przedstawił jest jego autorstwa w oparciu o wyniki komendy. 

Nie wie, w których kategoriach to się różni, ale dane procentowe są aktualne, z dnia 

dzisiejszego. 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski zapytał jak Komenda radzi sobie 

w warunkach pandemicznych. 

Zastępca Komendanta Powiatowego Policji Pan Tomasz Jegliński odpowiedział, że byli 

drugi, ogniskiem zapalanym wirusa. Wykorzystali w tym czasie wszystkie możliwości, aby 

zapewnić ciągłość służby. Na dzień dzisiejszy nikt nie jest chory ani w kwarantannie. 

Przygotowują się do szczepień pracowników. Dodał, że dobre wyniki pracy Komendy zostały 

dostrzeżone przez Wojewódzką Komendę Policji, w obszarze pionu prewencji 1 p10nu 

kryminalnego zajęli pierwsze miejsce, za co otrzymali oznakowany radiowóz. 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski powiedział, że poprzedni rok był inny niż 

poprzednie, dosyć nietypowy, gdyż zaufanie do służb policyjnych zaczęło spadać, w związku 

z pewnymi wydarzeniami w kraju. Dodał, że obserwował zachowania policjantów podczas 

Strajku Kobiet. Zapytał czy wydarzenia medialne z centrum Polski mają znaczenie w pracy 

naszej komendy. 

Zastępca Komendanta Powiatowego Policji Pan Tomasz Jegliński odpowiedział, że zdarzały 

się spontaniczne zgromadzenia i legalne. Za każdym razem kontaktowali się organizatorem 

i starali się o zapewnienie bezpieczeństwa uczestników i osób postronnych. 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Komisja jednogłośnie przyjęła informację z działalności Komendy Powiatowej Policji 

w Gołdapi w roku 2020. 

Ad. 7 

W zastępstwie Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi informację z działalności 

Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi w roku 2020 przedstawiła zastępca Dyrektor 
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Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi Pani Krystyna Podciborska /informacja w formie 

prezentacji multimedialnej w załączniku - zal. nr 6 do protokołu! 

Zastępca Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi Pani Krystyna Podciborska bardzo 

szczegółowo omówił informacji z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi w roku 

2020 w formie prezentacji multimedialnej. 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionej prezentacji? 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Komisja jednogłośnie przyjęła informację z działalności Powiatowego Urzędu Pracy 

w Gołdapi w roku 2020. 

Ad. 8 

W zastępstwie Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi informację z realizacji 

Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy 

w roku 2020 przedstawiła zastępca Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi Pani 

Krystyna Podciborska /informacja w formie prezentacji multimedialnej w załączniku - zal. nr 7 do 

protokołu! 

W zastępstwie Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi Pani Krystyna Podciborska 

bardzo szczegółowo omówił informacji z realizacji Powiatowego Programu Promocji 

Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w roku 2020 w formie prezentacji 

multimedialnej. 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionej informacji? 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski powiedział, że po wysłuchaniu informacji 

uznał, że typowym bezrobotnym w powiecie gołdapskim jest niewykfalifikowana kobieta, 

mieszkająca na wsi, pomiędzy 30 a 50 rokiem życia, z małym doświadczeniem, przez kilka 

lat niepracująca ze względu na urodzenie dziecka, nie ma prawa do zasiłku i nie korzysta z 

pomocy społecznej. 

Zastępca Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi Pani Krystyna Podciborska 

zapytała czy taki jest obraz takiej osoby. 
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Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski odpowiedział, że taki obraz wyłania 

się ze statystyk. Zapytał też czym spowodowany jest spadek braku ofert pracy. 

Zastępca Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi Pani Krystyna Podciborska 

odpowiedziała, że spadek ofert pracy został spowodowany pandemią, która trwała 

praktycznie cały rok. Pracodawcy nie składali ofert. 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski zapytał czy dobrze zrozumiał, że miało to 

ogromny wpływ na lokalny rynek pracy. 

Zastępca Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi Pani Krystyna Podciborska 

odpowiedziała, że tak. Pracodawcy nie składali ofert pracy, gdyż nie wiedzieli co ich czeka w 

tym okresie, część z nich musiało pozamykać na jakiś czas swoje miejsca pracy. Starali się 

utrzymać aktualnych pracowników, nie było finansów na nowych. 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Komisja jednogłośnie przyjęła informację z realizacji Powiatowego Programu Promocji 

Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w roku 2020. 

Ad. 9 

Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Pani Wioletta Anuszkiewicz przedstawiła 

sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Powiatu Gołdapskiego z organizacjami 

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

za rok 2020 /sprawozdanie w formie prezentacji multimedialnej w załączniku - zal. nr 8 do protokołu/. 

Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu przedstawiła sprawozdanie z realizacji 

„Programu Współpracy Powiatu Gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi art. 3 ust 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, za rok 2020. Naczelnik Wydziału 

Promocji i Rozwoju Powiatu Pani Wioletta Anuszkiewicz poinformowała, że w 2020 roku 

w ramach działań pozafinansowych zrealizowano 6 zadań: 

./ Prowadzono Prowadzono ewidencję organizacji pozarządowych z terenu Powiatu

Gołdapskiego,

./ Podejmowano współpracę z organizacjami pozarządowymi na zasadach określonych

w Programie współpracy powiatu gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi
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oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3. ustawy o działalności pożytku publicznego 

i wolontariacie . 

./ Przeprowadzono analizę merytoryczną finansową z wykonania zadań powierzonych 

organizacjom pozarządowym .

./ Przekazywano organizacJom informacje dotyczące źródeł finansowania planowanych

działań .

./ Przygotowano projekt Programu współpracy powiatu gołdapskiego z organizacjami

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

pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2020 .

./ Przeprowadzono konsultacje społeczne Programu współpracy powiatu gołdapskiego

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

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2020.

Powiat Gołdapski w ramach „Programu współpracy powiatu gołdapskiego organizacjami 

pozarządowymi ora podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3. Ustawy o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie, w 2018 roku" wspierał działania poprzez następujące priorytety: 

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, dziedzictwo historyczno- kulturowe w tym 

mniejszości narodowych; upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz ratownictwa 

i ochrony ludności; nauka, edukacja, oświata, wychowanie i działania na rzecz integracji 

europejskie oraz rozwijanie kontaktów i współpraca między społecznościami; promocja 

i organizacji wolontariatu oraz działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności 

lokalnych, edukacja ekologiczna, krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży, 

wsp1eranie działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej, działalność 

charytatywna na rzecz młodzieży z powiatu gołdapaskiego na rzecz młodzieży 

z powiatu gołdapskiego, podejmującej studia wyższe. W ramach konkursu ofert dla 

orgamzacJ 1 pozarządowych w 2020 roku, wpłynęło 15 ofert, z czego 13 otrzymało 

dofinansowanie w łącznej kwocie 45 000,00 zł; 14 przeszło ocenę fmmalną na sumę 

72 945,00 zł. Podpisano 13 umów na kwotę 45 000,00 zł. 10 organizacji zrealizowało zadania 

na sumę 36 OOO, OOzł, a zwróciły dotację, gdyż realizację zadań uniemożliwiła im pandemia 

wirusa COVID-19. 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionej prezentacji? 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski zapytał które organizacje, dlaczego i na jaką 

kwotę zwróciły dotacje. 
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Naczelnik Wydziału Promocji Rozwoju Powiatu Pani Wioletta Anuszkiewicz 

odpowiedziała, zwrot został dokonany ze względu na sytuacje epidemiczną, związane z nią 

obostrzenia, które uniemożliwiły realizacje zaplanowanych działań. Były to organizacje: 

Stowarzyszenie Głos Puszczy Rominckiej, dofinansowanie na piknik „Noc Świętojańska nad 

Budzianką" w kwocie 3 OOO zł; Związek Ukraińców Polskich Koło w Baniach Mazurskich, 

dofinansowanie na „Barwy Kultury Ukraińskiej" - 3 OOO zł oraz Uczniowski Klub Sportowy 

Banie Mazurskie dofinansowanie na organizację Mazurskiego Biegu w kwocie 3 OOO zł. 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski czy te pieniądze zostały spożytkowane. 

Naczelnik Wydziału Promocji Rozwoju Powiatu Pani Wioletta Anuszkiewicz 

odpowiedziała, że zwrócone środki zostały w budżecie. Nikt nie zgłosił realizacji zadania 

w trybie 19a. 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski powiedział, żeby wyjaśnić Radnym 

co oznacza stwierdzenie „w trybie 19a". 

Naczelnik Wydziału Promocji Rozwoju Powiatu Pani Wioletta Anuszkiewicz 

odpowiedziała, że tryb 19a pozwala wnioskować organizacjom pozarządowym w trybie 

pozakonkursowym co oznacza, że organizacja składa ofertę i jeśli w budżecie są środki to 

Zarząd Powiatu może z tego budżetu dofinansować zadanie, które musi zostać zrealizowane 

w ciągu 90 dni. 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski zapytał czy orgamzacJe zwracały się z 

prośbą o wsparcie bezpośrednie, pozafinansowe. 

Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Pani Wioletta Anuszkiewicz zapytała 

Przewodniczącego co ma na myśli. 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski powiedział, że chodzi o wsparcie me 

finansowe, a np. użyczenie jakichś obiektów należących do zasobu powiatu gołdapskiego. 

Naczelnik Wydziału Promocji Rozwoju Powiatu Pani Wioletta Anuszkiewicz 

odpowiedziała, że w poprzednich latach były takie sytuacje, jednak w roku 2020 nie miało to 

m1eJsca. 
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Więcej pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowania. 

Komisja jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy 

Powiatu Gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi art. 3 ust 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie, za rok 2020. 

Ad. 10a 

Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Pani Wioletta Anuszkiewicz przedstawiła 

projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji 

celowej Powiatowi Oleckiemu na dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem 

portalu turystycznego Krainy EGO Ełk-Gołdap-Olecko /projekt Uchwały Rady Powiatu 

w załączeniu- zal.nr 9 do protokołu/. 

Naczelnik Wydziału Promocji Rozwoju Powiatu Pani Wioletta Anuszkiewicz 

poinformowała, że Powiat Olecki jako prowadzący portal turystyczny Krainy EGO, Ełk 

- Gołdap -Olecko otrzyma dotację celową na utrzymanie i prowadzenie ww. po1talu.

Portal jest rezultatem wspólnych projektów takich jak: ,,Wirtualny przewodnik po krainie 

EGO" i „egoturystyka.pl - produkt turystyczny Krainy EGO" realizowanych przez Ełk, 

Gołdap, Olecko. Dotacja celowa dla Powiatu Oleckiego w wysokości 10.527, 16 zł została 

zaplanowana w budżecie Powiatu Gołdapskiego na 2021 r. Zgodnie z przepisami będącymi 

podstawą przygotowania projektu uchwały, a zwłaszcza przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych, z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być 

udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego pomoc finansowa w dotacji celowej 

określona odrębną uchwałą przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. 

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

Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski zapytał czy powiat gołdapski monitoruje 

informacje związane z portalem, np. ilość wejść, dostępność, zakres informacji, itp. 

Naczelnik Wydziału Promocji Rozwoju Powiatu Pani Wioletta Anuszkiewicz 

odpowiedziała, że tak, powiat otrzymuje sprawozdanie ze wszystkimi danymi, wskaźnikami. 

Jeżeli Radni chcą się z tym zapoznać jest do wglądu w Wydziale Promocji i Rozwoju. 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

13 



Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Oleckiemu 

na dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem portalu turystycznego 

Krainy EGO Ełk-Gołdap-Olecko. 

Ad. lOb 

Sekretarz Powiatu Pani Anna Makowska przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu 

udzielenia w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej /projekt uchwały Rady 

Powiatu w zalqczeniu - zal. nr JO do protokołu! 

Sekretarz Powiatu Pani Anna Makowska poinformowała, że w związku z coroczną realizacją 

przez Powiat Gołdapski zadania zleconego polegającego na przeprowadzeniu w 2021 roku 

kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu koniecznym jest zawarcie stosownego 

porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim w zakresie przyjęcia zadania z zakresu 

administracji rządowej związanego z: wypłacaniem wynagrodzeń za udział w pracy 

Powiatowej Komisji Lekarskiej w Gołdapi, rozliczeniem przyznanej dotacji i przesłanie 

sprawozdania z jej wykorzystania. Podjęcie uchwały należy uznać za zasadne, gdyż zawarcie 

porozumienia z Wojewodą Wrumińsko-Mazurskim jest niezbędne w celu zapewnienia 

finansowego zabezpieczenia realizacji niniejszego zadania. 

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

Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski zapytał czy dotacja obejmuje 100% kosztów, 

czy z budżetu powiat dokłada do realizacji tego zadania. 

Sekretarz Powiatu Pani Anna Makowska Anna Makowska odpowiedziała, że dotacja pokrywa 

wszystkie koszty związane z realizacją zadania. 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski zapytał czy powiat dokłada jakieś środki. 

Sekretarz Powiatu Pani Anna Makowska Anna Makowska odpowiedziała, że powiat 

nie dokłada środków. 

Więcej pytań nie zgłoszono. 
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Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia 

zadania z zakresu administracji rządowej. 

Ad. 10c 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt Uchwały Rady Powiatu 

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

203 7 /projekt Uchwały Rady Powiatu w załączeniu- zal.nr 11 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 r. 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 6 618 308,42 zł. 

Według obecnego stanu planowany jest do pokrycia przychodami pochodzącymi z emisji 

obligacji w kwocie 780 000,00 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 

771 335,00 zł uraz 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 771 335,00 zł stanowią środki, o których mowa w mt. 217 ust. 2 

pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Wieloletnia prognoza finansowa odzwierciedla 

aktualny stan budżetu powiatu po dokonanych zmianach: Plan dochodów zwiększa 

się o kwotę 141 015,00 zł i po zmianach wynosi 39 321 715,09 zł. Plan wydatków zwiększa 

się o kwotę 364 420,00 zł i po zmianach wynosi 45 940 023,51 zł. Deficyt budżetu 
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po zmianie wynosi 6 618 308,42 zł. Przychody budżetu po zmianie wynoszą 6 618 308,42 zł. 

Rozchody 0,00 zł. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego projektu Uchwały Rady Powiatu? 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie 

Komisja jednogłośnie przyjęła projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2021-2037. 

Ad. lOd 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt Uchwały Rady Powiatu 

w sprawie zmian budżetu Powiatu Gołdapskiego w roku 2021 /projekt Uchwały Rady Powiatu 

w załączeniu- zal. nr 12 do protokołu/. 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że w rozdziale 75411 „Komendy 

Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej" dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 

246 000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 15/2021 z dnia 

11 lutego 2021 r. w sprawie wysokości dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu 

państwa a rok 2021. W rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 

samorządu terytorialnego" dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 11 O 151,00 zł 

w związku z informacją zmniejszającą wysokość subwencji oświatowej. W rozdziale 75832 

„Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów" dokonuje się zmniejszenia planu 

dochodów o kwotę 234,00 zł w związku z informacją MF zmniejszającą wysokość subwencji 

równoważącej. W rozdziale 85403 „ Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze" dokonuje się 

zwiększenia planu finansowego o kwotę 5 400,00 zł w związku z podpisaniem umowy 

z Polską Akcją Humanitarną w Warszawie na finansowanie dożywiania dzieci w szkołach. 

Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 141 O 15 ,00 zł W rozdziale 80146 

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" dokonuje się zmniejszenia planu wydatków 

o kwotę 43 633,00 zł i dokonuje się przesunięcia środków finansowych w związku

z koniecznością zabezpieczenia w planach poszczególnych jednostek oświatowych 

na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli W rozdziale 80195 „Pozostała 

działalność" dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 110 151,00 zł w związku 

z informacją MF zmniejszającą wysokość subwencji oświatowej. W rozdziale 8541 O 

„ Internaty i bursy szkolne" dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 188 475,00 
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zł w związku z koniecznością realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,,Rozbudowa budynku 

o klatkę schodową na potrzeby bursy" w ramach zadania „Zmiana sposobu użytkowania

obiektu zamieszkania zbiorowego na lokale mieszkalne na I i II piętrze segm „A" budynku 

oraz przebudowa i zmiana sposobu użytkowania parteru segm. ,,B" kuchni ze stołówką 

na pomieszczenia bursy z rozbudową o klatkę schodową na potrzeby bursy. W rozdziale 

80120 „ Licea Ogólnokształcące" dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 

38 556,00 zł stanowiącą koszt wynagrodzenia nauczycieli w związku z potrzebą 

zorganizowania indywidualnego nauczania dwóch uczennic szkoły w okresie od 18.01.2021 

do końca roku szkolnego 2020/2021. W rozdziale 80146„ Dokształcanie i doskonalenie 

nauczycieli" dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 8 835,00 zł w związku 

z dofinansowaniem doskonalenia zawodowego nauczycieli. W rozdziale 85156 „Składki na 

ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia 

zdrowotnego" dokonuje się zmniejszenia planu finansowego wydatków o kwotę per saldo 

279,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie składek w ZSZ w Gołdapi. W rozdziale 

80146„ Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" dokonuje się zwiększenia planu 

wydatków o kwotę 15 466,00 zł w związku z dofinansowaniem doskonalenia 

i dokształcenia zawodowego nauczycieli. W rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenia 

zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego" 

dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 279,00 zł w związku z koniecznością 

objęciem ubezpieczeniem zdrowotnym uczennicy, która nie posiada innego tytułu 

ubezpieczenia. W rozdziale 80146„ Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli „ dokonuje się 

zwiększenia planu wydatków o kwotę 16 372,00 zł w związku z dofinansowaniem 

doskonalenia zawodowego nauczycieli. W rozdziale 8014 7 „Biblioteki pedagogiczne" 

dokonuje się przeniesienia planu finansowego w kwocie 213,00 zł w ramach posiadanego 

planu w związku z pokryciem potrzeb na opłacenie składek na Fundusz Pracy. W rozdziale 

85403 „ Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze" dokonuje się zwiększenia planu 

finansowego o kwotę 5 400,00 zł na zakup środków żywności w związku z podpisaniem 

umowy z Polską Akcją Humanitarną w Warszawie na finansowanie dożywiania dzieci 

w szkołach. W rozdziale 80146„ Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" dokonuje 

się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 900,00 zł w związku z urealnieniem planu 

na dofinansowanie doskonalenia i dokształcenia zawodowego nauczycieli. W rozdziale 

75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej" dokonuje się zwiększenia planu 

wydatków o kwotę 246 000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 

Nr FK 15/2021 z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie wysokości dochodów budżetowych 

i dotacji celowych z budżetu państwa a rok 2021. Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa 
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się o kwotę 364 420,00 zł Plan dochodów zwiększa się o kwotę 141 015,00 zł i po zmianach 

wynosi 39 321 715,09 zł. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 364 420,00 zł i po zmianach 

wynosi 45 940 023,51 zł. Deficyt budżetu po zmianie wynosi 6 618 308,42 zł. Przychody 

budżetu po zmianie wynoszą 6 618 308,42 zł. Rozchody 0,00 zł. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego projektu Uchwały Rady 

Powiatu? 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Komisja jednogłośnie przyjęła projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu 

Powiatu Gołdapskiego w rok 2021. 

Ad. lOe 

Przewodniczący Komisji Skarg Wniosków i Petycji Pan Karol Szablak przedstawiła projekt 

Uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Gołdapskiego !projekt 

Uchwały Rady Powiatu w załączeniu- zal. nr 13 do protokołu! 

Przewodniczący Komisji Skarg Wniosków i Petycji Pan Karol Szablak poinformował, 

że w dniu 10.12.2020 r. do Starostwa Powiatowego w Gołdapi wpłynęła skarga grupy 

radnych na działalność Starosty Gołdapskiego przekazana do rozpatrzenia według 

właściwości w trybie art. 229 pkt 4 i art. 231 Kodeksu postępowania administracyjnego 

(Dz.U.2020, poz. 256) przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Olsztynie- znak pisma 

RI0.11.062-06/2020. Rozpatrując skargę grupy radnych w sprawie nienależnie przyznanego 

i wypłaconego dodatku specjalnego wicestaroście w pierwszej kolejności należy wskazać, 

że nie doszło do naruszenia z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Zgodnie 

bowiem z art.36 ust.5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 

(Dz.U.2020.poz.920) pracownikowi samorządowemu z tytułu okresowego zwiększenia 

obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań może zostać przyznany 

dodatek specjalny. Zgodnie zaś z art.9 ust.3 ustawy czynności w sprawach z zakresu prawa 

pracy wobec pozostałych członków zarządu wykonuje starosta. To starosta jako kierownik 

zakładu pracy - Starostwa Powiatowego- decyduje o wysokości zatrudnienia i zasadach jego 

przyznawania wszystkim pracownikom w tym i członkom zarządu. Każdy zatem pracownik 

w tym i wicestarosta, jeżeli spełnia przesłanki do przyznania dodatku specjalnego 

wymienione w art.36 ust.5, ma do nich prawo, w przeciwnym razie można dopatrywać się 
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naruszenia zasady nierównego traktowania w zatrudnieniu ze względu na zajmowane 

stanowisko. Przyjmując argumentację skarżących, wicestarostowie w ogóle nie powinni mieć 

prawa do dodatku specjalnego. To wprost kłóciło by się z zasadą powszechności dodatku 

specjalnego dla wójta, burmistrza, starosty, marszałka przewidzianą w art.36 ust.3 ustawy. 

W odpowiedzi na wcześniejszy wniosek grupy radnych i w odpowiedzi na niniejszą skargę 

starosta złożyła wyjaśnienia, w których podała motywy przyznania dodatku specjalnego 

wicestaroście i z tego tytułu nie można stawiać zarzutu, że starosta przyznając ten dodatek 

kieruje się uznaniowością w kwalifikowaniu jako zadania do dodatkowego wynagrodzenia 

w formie dodatku specjalnego. Wicestarosta musi być traktowany w tym zakresie, jak każdy 

inny pracownik starostwa powiatowego. Wicestarosta uzyskując prawo do dodatku 

specjalnego nie otrzymuje podwójnego wynagrodzenia, bo dzieje się to w zgodzie 

z przepisami prawa. Należy też zauważyć, że zgodnie z art.229 pkt 1 kodeksu postępowania 

administracyjnego, Regionalna Izba Obrachunkowa jest organem właściwym do rozpoznania 

skargi w zakresie spraw finansowych. Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie otrzymała 

skargę wraz z załącznikami i nie uznała zawartych w skardze zarzutów, jako naruszających 

zasady gospodarki finansowej, o których mowa w art. 254 w związku z art. 60 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U .2019, poz. 869). Gdyby zarzuty skargi 

były uprawdopodobnionego, RIO w Olsztynie nie mogła by uznać się za organ nie właściwy 

do jej rozpatrzenia. Mając powyższe na uwadze Komisja skarg, wniosków i petycji 

wypracowała opinię o uznanie skargi za bezzasadną. Niniejsza uchwała stanowi 

zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi w rozumieniu art. 237 § 3 w zw. z art. 238 § 

I k.p.a. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego projektu Uchwały Rady Powiatu? 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Komisja 7 glosy za, przy 1 glosie wstrzymujących przyjęła projekt Uchwały Rady 

Powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Gołdapskiego. 

Ad. lOf 

W zastępstwie przewodniczącego Komisji Skarg Wniosków i Petycji projekt Uchwały Rady 

Powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Placówek 
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Edukacyjno- Wychowawczych w Gołdapi przedstawił Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek 

/projekt Uchwały Rady Powiatu w załączeniu- zal. nr 14 do protokołu! 

Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek poinformował, że w dniu 22.01.2021 r. do Starostwa 

Powiatowego w Gołdapi wpłynęła skarga dotycząca naruszenia wytycznych wynikających 

z nadzoru epidemiologicznego przez Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno

Wychowawczych w Gołdapi, która została przekazana do rozpatrzenia według właściwości 

w trybie art. 229 pkt 4 i art. 231 Kodeksu postępowania administracyjnego Radzie Powiatu 

w Gołdapi. Komisja skarg, wniosków i petycji rozpatrując skargę wniesioną na dyrektora 

Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych, na posiedzeniu w dniu 17 lutego 2021 roku 

wysłuchała stanowiska skarżącej oraz wysłuchała argumentacji dyrektora powiatowej 

jednostki organizacyjnej. Wobec wyłączenia się z prawa głosowania przez jednego 

z członków komisji, przewodniczący komisji na podstawie § 53 ust. 1 w związku § 82 ust.6 

Statutu Powiatu stwierdził, że komisja nie może wypracować stanowiska w sprawie. 

W głosowaniu bowiem wziąłby udział tylko jeden radny. Zatem o zasadności lub 

bezzasadności zadecyduje Rada Powiatu w oparciu o przepis ait. l 6a ustawy o samorządzie 

powiatowym. Jednocześnie jednak komisja zauważyła, że o tym czy dyrektor ZPEW 

w Gołdapi zwołując posiedzenie Rady Pedagogicznej w dniu 29 grudnia 2020 r doprowadziła 

do narażenie zdrowia i życia dla kilkudziesięciu osób, powinien orzec organ odpowiadający 

za nadzór sanitarny i epidemiczny, a jest nim Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 

w Gołdapi. Notabene, sama skarżąca w treści skargi wskazuje, że powiadomiła o tym 

inspektora PSSE w Gołdapi a ta cyt." nie zrobiła NIC w tej sprawie". Skarżąca powinna 

otrzymać i zapewne otrzyma stanowiska PSSE w najgorszym przypadku w trybie 

skargowym, zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego. W związku 

z powyższym organem właściwym do stwierdzenia, czy dyrektor ZPEW w Gołdapi zwołując 

posiedzenie Rady Pedagogicznej w trybie stacjonarnym naruszyła przepis § 11 a 

rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty (Dz.U.2020.poz.493, 

ze zm.) w pierwszej kolejności powinien być Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, jako 

organ nadzoru pedagogicznego. Niniejsza uchwała stanowi zawiadomienie o sposobie 

załatwienia skargi w rozumieniu ait. 237 § 3 w zw. z art. 238 § 1 k.p.a. 

Przewodniczący zapytała czy są pytania do przedstawionego projektu Uchwały Rady 

Powiatu? 

Pytań nie zgłoszono. 
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Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Komisja 6 glosy za, przy 1 głosie przeciw oraz 1 osobie wyłączonej z glosowania przyjęła 

projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora 

Zespołu Placówek Edukacyjno- Wychowawczych w Gołdapi. 

Ad.11 

Przewodniczący Komisji Stałej Pan Marek Kuskowski zapytał Starosty Pani Marzanny 

Marianny Wardziejewskiej jak wygląda sytuacja z inwestycjami z Funduszu Inwestycji 

Lokalnych, czy są podjęte już w tej sprawie działania. 

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska odpowiedziała, że poprosi o odpowiedź Panią 

Skarbnik. 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poprosiła o doprecyzowanie pytania. 

Przewodniczący Komisji Stałej Pan Marek Kuskowski odpowiedział, że chodzi o inwestycje 

na wszystkich obiektach samorządowych. 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz odpowiedziała, że środki są zabezpieczone w 

planach poszczególnych jednostek. Środki finansowe wpłynęły do jednostek, więc realizacja 

może już nastąpić. 

Przewodniczący Komisji Stałej Pan Marek Kuskowski zapytał czy jednostki same realizują 

swoje zadania czy jest udzielona im pomoc ze strony Starostwa, gdyż większość to prace 

budowlane, potrzebne są osoby z tym związane. 

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska odpowiedziała, że każdy kierownik jednostki 

prowadzi zadanie sam. Natomiast pracownicy Starostwa są do dyspozycji i wspierają zawsze, 

kiedy jest taka potrzeba. Na razie nikt takiej potrzeby nie zgłaszał. 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski poprosił Panią Starostę o przekazanie do 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych ile potrzebuje jeszcze sprzętu, żeby była szansa na 

dobre utrzymanie dróg. Mieszkańcy skarżą się na stan dróg w naszym powiecie. 
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Starosta Pani Marzanna Marianna Wardziejewska powiedziała, że ma zupełnie inne zdanie na 

ten temat, dlatego, że ma porównanie do poprzedniego roku. W poprzednich latach, gdzie 

zima nie była tak dokuczliwa telefonów z pretensjami było zdecydowanie więcej. W tym roku 

były pochwały w tym temacie, co ostatnio rzadko się zdarzało. Pani Starosta zapewniła, 

że przekaże uwagi Pani Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych i poprosi o wypowiedź na Sesji 

Rady Powiatu. 

Przewodnicząca Rady Pani Anna Falińska wyraziła nadzieję, że powyższe wypowiedzi 

zostaną zaprotokołowane i Pani Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych pojawi się na Sesji 

Rady Powiatu, żeby mogła się wypowiedzieć. Dodała, że sama mieszka w Skoczach i wie, 

że stan dróg jest zły. Mieszkańcy sąsiednich wiosek skarżą się na ten stan rzeczy. Przesłała 

dla Pani Starosty i Pana Wicestarosty jak wygląda droga od ulicy Żeromskiego do Jan. 

Poinformowała, że w dzie11 poprzedni na tym odcinku były 4 wypadki. Jest niesamowicie 

ślisko. Rzesza ludzi dojeżdża pracy, robią to dłuższą drogą, gdyż główna, powiatowa jest 

nieprzejezdna. Dodała, że wielokrotnie dzwoniła do pracowników ujętych w grafiku Zarządu 

Powiatu odpowiedzialnych za utrzymanie stanu dróg, z prośbą o interwencję, mimo to 

sytuacja nie uległa zmianie. Drogi gminne są, dla porównania w stanie bardzo dobrym. 

Członek Zarządu Pan Stanisław Wójtowicz powiedział, że również miał zgłoszenia od 

mieszkańców poszczególnych wiosek. Starał się on na bieżąco rozwiązywać problemy, 

nieprawidłowości w zakresie stanu dróg. Dodał, że droga była posypana tylko w niektórych 

odcinkach. W niektórych miejscach droga jest w dobrym stanie, ale w niektórych bardzo 

złym. 

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska zaproponowała, żeby temat dróg poruszyć na Sesji 

Rady Powiatu w obecności Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych. 

Przewodniczący Komisji Stałej Pan Marek Kuskowski zwrócił się do Radnych z prośbą 

o udzielenie wsparcia merytorycznego, aktywne włączenie się w starania, aby szpital

utrzymać. 

Ad. 12 

Wolnych wniosków nie zgłoszono 
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Ad.13 

Wniosków Komisja nie wypracowała. 

Ad.14 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski podziękował za pracę zamknęła XXXII 

(32) posiedzenie Komisji Stałej Rady Powiatu.

Na tym protokół skończono. 
Protokół składa się z 23 stron kolejno ponumerowanych. 

Protokołowała: Monika Bruszewska 23.02.2021 $ 

Przewodniczqcy Komisji 
Planowania, Budżetu, Finansów, 
Promocji Powiatu, Gospodarki, 
Ochrony Środowiska, Zdrowia, 
Oświaty i Polity · polecznej 
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