
Protokół z LI (51) posiedzenia 

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

Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej. 

w dniu 23 stycznia 2018 roku 

godz. 13°0 -1321 

Ad.1 

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

Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej otworzył XL VI ( 46) 

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

Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej. 

Ad.2 

Przewodniczący Komisji Pan Jaromir Krajewski otworzył posiedzenie z proponowanym 

porządkiem obrad /porządek obrad w załączeniu- zal. nr I do protokołu! Zapytał, czy Członkowie 

Komisji mają uzupełnienia bądź sprostowania do przedstawionego porządku obrad. 

Uwag nie zgłoszono. 

Ad.3 

Przewodniczący poinformował, iż protokół z XLIX (49) i L (50) 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. 

Komisja przyjęła 8 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym i 6 osobach nieobecnych 

protokół z XLIX ( 49) posiedzenia Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji 

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

Protokół z L (50) posiedzenia Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji 

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

został przyjęty 7 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących i 6 osobach nieobecnych. 



Ad.4 

W zastępstwie Przewodniczącego Rady Powiatu Wiceprzewodnicząca Pani Małgorzata Kuliś 

przedstawiła sprawozdanie z prac Rady Powiatu w roku 2017. /sprawozdanie w załączeniu 

- zal. nr 2 do protokolu/ 

Referująca poinformowała, iż do materiałów została dołączona informacja. Prace były 

prowadzone zgodnie z planem na rok 2017. 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionego sprawozdania. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Komisja przyjęła 8 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym i 6 osobach nieobecnych 

sprawozdanie z prac Rady Powiatu w roku 2017. 

Ad.5 

Przewodniczący Komisji Stałej Pan Jaromir Krajewski przedstawił sprawozdanie z prac 

Komisji Stałych Rady Powiatu w roku 2017. /sprawozdanie w załączeniu- zal. nr 3 do prot okolu/ 

Referujący poinformował, iż do materiałów została dołączona informacja. Prace były 

prowadzone zgodnie z planem na rok 2017. 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionego sprawozdania. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Komisja przyjęła 9 głosami za, przy 6 osobach nieobecnych sprawozdanie z prac 

Komisji Stałych Rady Powiatu w roku 2017. 

Ad.6 

W zastępstwie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Zastępca Przewodniczącego Pani 

Anna Kozioł przedstawiła sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej w roku 2017. !sprawozdanie 

w załączeniu- zal. nr 4 do protokołu/ 

Referująca poinformowała, iż Komisja Rewizyjna w 2017 r. odbyła 13 posiedzeń, 

przeprowadzone zostały kontrole w 9 jednostkach. Komisja rozpatrzyła 2 skargi: z czego 
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jedna była na Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi, która została uznana 

za zasadą. Druga skarga Pana Wacława Grendy na działalność Starosty, Komisja 

wypracowała 2 wnioski aby wpisywać godziny wyjazdu i powrotu oraz miejscowość 

docelową wyjazdu. 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionego sprawozdania. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Komisja przyjęła 7 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących i 6 osobach nieobecnych 

sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej w roku 2017. 

Ad.7 

Sekretarz Powiatu Pani Anna Makowska przedstawiła sprawozdanie z działalności Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Gołdapskim w roku 201 7. /sprawozdanie w zalączeniu

zal. nr 5 do protokołu/ 

Referująca poinformowała, iż zgodnie z art. 38a o samorządzie powiatowym Przewodniczący 

Komisji jest zobowiązany przedłożyć Radzie Powiatu sprawozdanie z działalności 

za rok poprzedni. Sprawozdanie podlega ogłoszeniu w dzienniku urzędowym Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego. Wszystkie założenia w planie pracy zostały zrealizowane. Komisja 

oceniała porządku publicznego, zagrożenia pożarowe w powiecie, stan sanitarny, 

przygotowanie do sezonu letniego oraz zimowego. Komisja zapoznała się o stanie 

przestępczości i jej zwalczania w obrębie działania prokuratury rejonowej w Olecku. 

Były realizowane 2 debaty, jeśli chodzi o Komisję bezpieczeństwa. Pierwszy była skierowana 

to osób starszych i wolontariuszy, druga do seniorów. 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionego sprawozdania. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Komisja przyjęła 9 głosami za, przy 6 osobach nieobecnych sprawozdanie z działalności 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Gołdapskim w roku 2017. 
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Ad.8 

Główny Specjalista ds. Edukacji Pani Iwona Zegarowicz przedstawiła informację dotyczącą 

sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Gołdapski w 2017 r. !informacja 

w załączeniu- zal. nr 6 do protokołu/ 

Refemjąca poinformowała, iż z przeprowadzonej analizy wynika, iż za 2017 r. powiat 

gołdapski zobligowany jest do wypłaty dodatku uzupełniającego nauczycielom mianowanym 

i dyplomowanym zatmdnionym w szkołach i placówkach. Powyższe sprawozdanie zostało 

przekazane dyrektorom szkół. 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionej informacji. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Komisja przyjęła 9 głosami za, przy 6 osobach nieobecnych informację dotycząca 

sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Gołdapski 

w 2017 r. 

Ad.9a 

Główny Specjalista ds. Edukacji Pani Iwona Zegarowicz przedstawiła projekt uchwały Rady 

Powiatu w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych, 

trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu 

i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji. /projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu 

- zal. nr 7 do protokołu/ 

Refemjąca poinformowała, iż 13 gmdnia 2017 r. weszła w życie nowa ustawa o finansowaniu 

zadań oświatowych, gdzie zawarte są nowe przepisy w zakresie dotacji oświatowych dla 

szkół niepublicznych. Przedłożony projekt uchwały zawiera aktualizację do obecnego stanu 

prawnego. 

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

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 
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Komisja przyjęła 9 głosami za, p:rzy 6 osobach nieobecnych projekt uchwały Rady 

Powiatu w sprawie ustalenia t:rybu udzielania i :rozliczania dotacji dla szkół 

niepublicznych, t:rybu p:rzep:rowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania 

i wykorzystania o:raz terminu i sposobu :rozliczenia wykorzystania dotacji. 

Ad.9b 

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 po1ialu turystycznego Krainy EGO Ełk-Gołdap- Olecko. /projekt uchwały Rady 

Powiatu w załączeniu- zal. nr 8 do protokołu/ 

Referująca poinformowała, iż Powiat Olecki jako prowadzący portal turystyczny Krainy 

EGO, Ełk- Gołdap- Olecko otrzyma dotację celową na utrzymanie i prowadzenie ww. portalu. 

Portal jest rezultatem, który powstał w ramach wspólnych projektów realizowanych przez 

Ełk, Gołdap, Olecko. Dotacja celowa dla Powiatu Oleckiego w wysokości 3 558,73 zł została 

zaplanowana w budżecie Powiatu Gołdapskiego na 2018 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 im1ym 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. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Komisja przyjęła 9 głosami za, przy 6 osobach nieobecnych projekt uchwały Rady 

Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej w fo:rmie dotacji celowej Powiatowi 

Oleckiemu na dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem portalu 

turystycznego Krainy EGO Ełk-Gołdap- Olecko. 

Ad.9c 

Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Pani Wioletta Anuszkiewicz przedstawiła 

projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej w fonnie dotacji 
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celowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na dofinansowanie kosztów związanych 

z organizacją konferencji pn. ,,Kształtowanie oferty turystycznej regionu Wannii i Mazur" 

/projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu- zal. nr 9 do protokołu/ 

Referująca poinformowała, iż Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

w Olsztynie jako lider projektu „Znakowanie turystyczne regiony Warmii i Mazur" zebrał 

deklaracje od wszystkich Partnerów projektu o gotowości do organizacji wspólnej konferencji 

w 2018 r. Proponuje się udział Powiatu Gołdapskiego w przedsięwzięciu tytułem 

kontynuowania wieloletniej współpracy, a także dobrej praktyki rozpowszechniania 

i pielęgnowania walorów turystycznych regionu. Dotacja celowa Województwu Warmińsko 

- Mazurskiemu w wysokości 2000,00 zł została zaplanowana w budżecie Powiatu 

Gołdapskiego na 2018 r. 

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

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Komisja przyjęła 9 glosami za, przy 6 osobach nieobecnych projekt uchwały Rady 

Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej 

Województwu. Warmińsko-Mazurskiemu na dofinansowanie kosztów związanych 

z organizacją konferencji pn. ,,Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii 

i Mazur". 

Ad.9d 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu 

w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2018. /projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu 

- zal. nr 9 do protokołu/ 

Referująca poinformowała, iż uchwała podyktowana jest nowelizacją ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Chodzi o zwiększenie limitu środków trwałych 

jak również realizację projektów z środków europejskich. 

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

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 
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Komisja przyjęła 9 głosami za, przy 6 osobach nieobecnych projekt uchwały Rady 

Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2018. 

Ad.10 

Spraw różnych nie zgłoszono. 

Ad.11 

Wolnych wniosków nie zgłoszono. 

Ad.12 

Wniosków Komisji nie wypracowano. 

Ad.13 

Przewodniczący zamknął LI (51) posiedzenie Komisji Stałych Rady Powiatu. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokół składa się z 7 stron kolejno ponumerowanych 

Protokołowała: Monika Bruszewska 23.O1.2018 

Wiceprzewodniczący Komisji 

Planowania, Budżetu, Finansów, 

Promocji Powiatu, Gospodarki, 

Ochrony Środowiska, Zdrowia, 

fi CUP ·-
Oświaty i Rog·tyki Sslecviej 

11!/arzmma Jl;Jarł:n a War ziejewska 
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