
Ad.1 

Protokół z XL (40) posiedzenia 
Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, 

Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej. 
w dniu 27 czerwca 2017 roku 

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

Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej otworzył XL ( 40) posiedzenie 

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

Środowiska, Zdrowia, Oświaty 1 Polityki Społecznej. /lista obecności z załączeniu 

-zal. nr 1 do protokołu/ 

Ad.2 

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

Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej Pan Jaromir Krajewski 

zaproponował wprowadzenie zmian do porządku obrad !porządek obrad z załączeniu 

-zal. nr 2 do protokołu/ poprzez dodanie w punkcie 4 podpunktu c, w brzmieniu: /zmiany 

do porządku z załączeniu-zal. nr 3 do protokołu/ 

-przyJęc1e projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Programu 

profilaktycznego w zalaesie promowama wdrożenia prawidłowych metod 

wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie 

Gołdapskim na lata 2017-2021. 

Przewodniczący zapytał, czy Członkowie Komisji mają uzupełnienia bądź sprostowania 

do przedstawionych zmian porządku obrad. 

Uwag nie zgłoszono. 

Komisja jednogłośnie przyjęła prządek obrad ze zmianami. 

Ad.3 

Przewodniczący poinformował, iż protokół z XXXIX (39) posiedzenia Komisji Planowania, 

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

i Polityki Społecznej był wyłożony do wglądu oraz przesłany drogą elektroniczną. 



Przewodniczący Komisji zapytał, czy Członkowie Komisji maJą uzupełnienia 

bądź sprostowania do protokołów. 

Uwag nie zgłoszono. 

Komisja przyjęła 12 głosami za, przy 3 osobach nieobecnych protokół z XXXIX (39) 

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

Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej. 

Ad.4a 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu 

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 

2017-2033. /projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu - zal. nr 4 do protokołu/ 

Referująca poinformowała, iż w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gołdapskiego 

na lata 2017-2033 dokonuje się urealnienia wykazu przedsięwzięć. Wieloletnia prognoza 

finansowa odzwierciedla aktualny stan budżetu powiatu po dokonanych zmianach. 

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 189 250,94 zł i po zmianach wynosi 27 127 558,73 zł. 

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 189 250,94 zł i po zmianach wynosi 29 11 O 940,00 zł. 

Deficyt budżetu powiatu nie ulega zmianie i wynosi 1 983 381,27 zł. Przychody nie ulegają 

zmianie i wynoszą 1 983 381,27 zł. Rozchody to 0,00 zł. 

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

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Komisja przyjęła 12 głosami za, przy 3 osobach nieobecnych projekt uchwały Rady 

Powiatu w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego 

na lata 2017-2033. 

Ad.4b 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu 

w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2017. /projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu 

- zal. nr 5 do protokołu/ 
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Referująca poinformowała, iż w związku z tym, że jest półrocze zostały urealnione dochody 

w rozdziałach pozostała działalność, gospodarka gruntami i nieruchomościami, w rozdziale 

71095 również pozostała działalność, w rozdziale Starostwo Powiatowe jak również wpływy 

z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego. Zostały urealnione 

dochody również w rozdziale szkoły zawodowe, pozostała działalność w ramach oświaty, 

w szpitalach jak również w rodzinach zastępczych. Pozostałe zmiany dotyczą otrzymanej 

decyzji od Wojewody Warmińsko- Mazurskiego, jest to zmniejszenie w rozdziale składki 

na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenie na rzecz osób nieobjętych obowiązkiem 

ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 48 894,00 zł. Wynika to z weryfikacji przez jednostki 

zapotrzebowania. Na chwilę obecną wystarczające, natomiast w Zarządzie Dróg 

Powiatowych zostały wypracowane dochody w wysokości ponad 85 000,00 zł, wynikają one 

z kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego pod reklamę bądź roboty budowlane 

oraz umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym, jak również 

wynika to z nadpłaty od dostawców na podstawie faktury korygującej, w związku 

z refundacją z Urzędu Pracy wynagrodzenia wraz z pochodnymi w ramach prac 

interwencyjnych jak również z polayciem kosztów naprawy zniszczonych odcinków 

po 74 rajdzie organizowanym przez Polski Związek Motorowy. Również w Zespole 

Placówek dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 3 750,00 zł wynika ona z opłat 

ponoszonych przez nauczycieli w ramach korzystania ze stołówki. Jeśli chodzi o plan 

wydatków również dokonano urealnienia tegoż planu dotyczy to gospodarki gruntami 

nieruchomościami, w rozdziale Starostwo Powiatowe dokonano zmmeJszenia 

do rzeczywistych potrzeb, w rozdziale pozostała działalność jak również w rozdziale 

Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze. W planie finansowym Zespołu Placówek 

Edukacyjno- Wychowawczych dokonano jednocześnie zwiększenia o kwotę 3 750,00 zł 

w ramach wypracowanych dochodów własnych na zakup doposażenia do kuchni i stołówki 

szkolnej. Proponuje się również zmniejszenie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 

oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gołdapi w związku z przeprowadzoną weryfikacją 

składek i otrzymaną decyzją Wojewody Warmi{1sko- Mazurskiego kwoty przyznanej dotacji 

w celu jego urealnienia. Natomiast jeśli chodzi o Zarząd Dróg Powiatowych analogicznie 

do wypracowanych dochodów, Zarząd Dróg Powiatowych zwraca się z prośbą o przesunięcie 

tychże środków na organizację robót publicznych, na pokrycie bieżących napraw sprzętu 

będącego w dyspozycji Zarządu Dróg Powiatowych, na poprawę bezpieczeństwa ruchu 

kołowego oraz w związku z odpisem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

3 



w 2017 r. Plan dochodów i wydatków zmienia się o kwotę 189 250, 94 zł. Deficyt, przychody 

i rozchody nie ulegają zmianie. 

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

Przewodniczący Komisji Pan Jaromir Krajewski zapytał, za co płaci się karę. 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz odpowiedziała, iż karę płaci się za niewłaściwe 

wykonanie umowy, czyli przekroczenie terminu. 

Członek Komisji Mariusz Kowalczuk zapytał, jaka jest kwota odszkodowania wypłacana 

przed rajd na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych. 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz odpowiedziała, iż kwota odszkodowania wynosi 

18 700,00 zł. 

Członek Komisji Pan Mariusz Kowalczuk zapytał, czy ta kwota, która była obiecana 

dla mieszkańców tej drogi zostanie przekazana na remont tej drogi na której będzie rajd 

w tym roku. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek powiedział, iż zostanie przekazana, ponieważ zawsze tak się 

robi. 

Członek Komisji Pan Mariusz Kowalczuk podkreślił, że nie zawsze. Dlatego mieszkańcy 

zgłaszają się do mnie, że Pan Starosta obiecał, że droga zostanie zrobiona. Wiemy, 

że jest tylko 1 Os, Os Skocze- Łobody- Barkowo i chodzi o mieszkańców Barkowa. Prosimy 

żeby ta cała była przekazana na drogę na której będzie rajd. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek powiedział, iż jeśli chodzi o drogę Skocze- Łobody- Barkowo 

to oczywiście, że musi pójść tam cała kwota. 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 
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Komisja przyjęła 12 głosami za, p:rzy 3 osobach nieobecnych projekt uchwały Rady 

Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu w :roku 2017. 

Ad.4c 

W zastępstwie dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani Beata Samluk 

przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Programu 

profilaktycznego w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych 

w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Gołdapskim na lata 

2017-2021 .. /projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu - zal. nr 6 do protokołu/ 

Referująca poinformowała, iż iż prosi o przyjęcie w trybie pilnym programu profilaktycznego 

w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku 

do dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Gołdapskim na lata 2017-2021. 

Wcześniej ten program przyjęty Zarządzeniem Dyrektora Centrum Pomocy Rodzinie 

w Gołdapi. 3 lata temu była u nas kontrola, która nie zarzuciła błędu, aczkolwiek obecna 

kontrola, stwierdziła, że taki program powinien być przyjęty Zarządzeniem Rady Powiatu. 

Program wynika z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, do zadań własnych 

powiatu należy w szczególności opracowanie i realizacja progran1ów służących działaniom 

profilaktycznym mającym na celu udzielanie metod wychowawczych w stosunku do dzieci 

w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie. W drożenie w życie programów 

profilaktyczno-edukacyjnych, ma na celu promowanie prawidłowych metod wychowawczych 

w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą oraz udzielanie specjalistycznego 

wsparcia, co wynika z realnych potrzeb środowiska lokalnego i stanowi ważny element 

w budowaniu spójnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Powiatu 

Gołdapskiego, jak również ograniczenie problemów i skutków stosowania przemocy. 

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

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Komisja przyjęła 12 głosami za, p:rzy 3 osobach nieobecnych projekt uchwały Rady 

Powiatu w sprawie uchwalenia P:rog:ramu profilaktycznego w zakresie promowania 

i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych 

przemocą w rodzinie w Powiecie Gołdapskim na lata 2017-2021. 
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Ad.5 

Spraw bieżących nie zgłoszono. 

Ad.6 

Wolnych wniosków nie zgłoszono. 

Ad.7 

Wniosków Komisji nie zgłoszono. 

Ad.8 

Przewodniczący zamknął XL ( 40) posiedzenie Komisji Stałych Rady Powiatu. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokół składa się z 6 stron kolejno ponumerowanych. 

Protokołowała: Monika Bruszewska: 27.06.2017 

Przewodniczący Komisja 
Planowania, Budżetu, Finansów, 
Promocji Powiatu, Gospodarki, 
Ochrony Środowiska, Zdrowia, 
Oświaty i Polityki Społecznej 
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