
Protokół z LVIII (58) posiedzenia 

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

Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej. 

w dniu 24 kwietnia 2018r. 

godz. 13°0 
- 1458 

Ad.1 

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

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

stwierdził quorum (12 radnych obecnych) pozwalające na podejmowanie prawomocnych 

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

Ad. 2 

Przewodniczący Komisji Pan Jaromir Andrzej Krajewski otworzył LVIII (58) posiedzenie 

Komisji Stałej Rady Powiatu z proponowanym porządkiem obrad !porządek w załączeniu- zal. 

nr 2 do protokołu/. Przewodniczący Komisji zaproponował wprowadzenie zmiany do porządku 

poprzez dodanie w punkcie 10 podpunktu c w brzmieniu: c) Przystąpienia do realizacji 

inwestycji pn. ,,Przebudowa poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej 

nr 1764N Banie Mazurskie-Rogale o długości ok. 6,6 km"/ zmiany do porządku w załączeniu- zal. 

nr 3 do protokołu/. 

Przewodniczący Komisji zapytał czy są uwagi do porządku 

Uwag nie zgłoszony 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Komisja przyjęła 12 głosami za, przy 3 osobach nieobecnych zmiany do porządku 

obrad. 

Ad.3 

Przewodniczący Komisji poinformował, iż protokoły z LVI (56), LVII (57), posiedzenia 

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

Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej były wyłożone do wglądu oraz przesłane 

drogą elektroniczną. Wiceprzewodnicząca Komisji zapytał, czy Członkowie Komisji mają 

uzupełnienia bądź sprostowania do protokołów. 
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Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie 

Komisja przyjęła 12 głosami za, przy 3 osobach nieobecnych protokół z L VI (56) 

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

Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej. Protokół z L VII (57) 

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

Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej został przyjęty 12 głosami 

za, i 3 nieobecnych osobach. 

Ad.4 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gołdapi Pani Mentel przedstawiła raport 

ze stanu sanitarno - higienicznego Powiatu Gołdapskiego za rok 2017 /prezentacja multimedialna 

w załączeniu - zal. nr. 4 do protokołu/. 

Referująca poinformowała, że struktura organ1zacyJna Powiatowej Stacji Sanitarno 

- Epidemiologicznej w Gołdapi wynosi 13 i 3/8, a zatrudnionych pracowników 

16. Zostało przeprowadzonych 819 kontroli w ramach sprawowania bieżącego nadzoru 

sanitarnego w tym zostało wydanych: 166 decyzji merytorycznych i 157 decyzji płatniczych. 

Najwięcej kontroli wykonano w higiena komunalna, higiena żywności, epidemiologii 

w zależności ile każda komórka ma pod nadzorem. Epidemiologia to zwalczanie chorób 

zakaźnych. Analiza zachorowa11 na monitorowane wybrane choroby zakaźne wykazała, 

ze sytuacja epidemiologiczna w powiecie gołdapskim tak jak w całym województwie 

polepsza się, z każdym rokiem. Od lat nie były rejestrowane zachorowania na dur brzuszny, 

błonicę, odrę, poliomelitis, tężec. Wpływ na poprawę sytuacji maJą działania 

przeciwepidemiczne, np. szczep1ema ochronne, które charakteryzują się wciąż jeszcze 

poprawa stanu sanitarnego 1 technicznego podmiotów wysokim wykonawstwem, 

udzielających świadczenia zdrowotne, oraz wzrost świadomości prozdrowotnej 

społecze{1stwa. Zarejestrowano ogółem 539 przypadków zachorowań na choroby zakaźne, 

z tego 140 było hospitalizowanych, natomiast w roku 2016 odnotowano 802 zachorowania, 

hospitalizowanych było 205 osób, co stanowi spadek o 48,8%. W 2017 r. najwięcej 

zachorowań zarejestrowano na: ospę wietrzną, wirusowe zakażenia jelitowe wywołane przez 

rota - wirusy, biegunki i zapalenia żołądkowo-jelitowe BNO, o prawdopodobnie zakaźnym 

pochodzeniu, borelioza i grypa. W porównaniu z rokiem poprzednim spadła liczba 
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zachorowań na: ospę wietrzną z 303 przypadków na 84 przypadki; Wirusowe zakażenia 

jelitowe wywołane przez rota - wirusy z 76 przypadków na 46 przypadków; Płonnica 

z 14 przypadków na 8 przypadków; Lambioza z 15 przypadków na 2 przypadki; Krztusiec 

z 7 przypadków na zero zachorowań; Choroba meningokokowa z 3 przypadków w tym dwa 

zgony na zero zachorowań roku 2017. W porównaniu z poprzednim rokiem zwiększyła 

się liczba zachorowań na: Biegunki i zapalenia żołądkowo - jelitowe BNO o prawdopodobnie 

zakaźnym pochodzeniu z 15 przypadków na 27 przypadków; WZW C z 1 przypadku 

na 7 przypadków; borelioza z 14 przypadków na 28 przypadków; ADIS z zero zachorowań 

na 1 przypadek; nowo wykryte zakażenie HIV z zero przypadków na 1 przypadek; świnka 

z zero przypadków na 1 przypadek. Nadzór nad zakładami prowadzącymi działalność 

leczniczą. W 2017 r. działalność leczniczą prowadziło 47 podmiotów, w tym 3 wykonujące 

całodobowe świadczenia zdrowotne. W podmiotach całodobowych przeprowadzono 

5 kontroli sanitarnych i wydano 2 decyzje administracyjne na stwierdzone usterki techniczne. 

Działalność leczniczą w ramach stacjonarnych świadczeń zdrowotnych wykonywały 

44 podmioty. Łącznie przeprowadzono 52 kontrole, wystawiono 5 decyzji administracyjnych 

na usterki techniczne. Inspekcja Sanitarna nadzoruje oraz koordynuje realizację rządowego 

programu uodpornienia przeciw chorobom zakaźnym wrażliwych populacji zgodnie 

z Rozporządzenia Ministra Zdrowia dot. Programu Szczepień Ochronnych. Nadzorem objęto 

6 punktów szczepień, w których przeprowadzono 6 kontroli. W 2017 roku obowiązkowymi 

szczepieniami ochronnymi objęto 5160 dzieci i młodzieży do 19-go roku życia. 

Dodała, że jest pewna grupa osób rodzin, które nie szczepią dzieci nawet jeżeli nakładane są 

grzywny. Ogółem w 2017 r., ze wskazań indywidualnych zaszczepiono 168 osób narażonych 

na zakażenie tężcem. Przeciw grypie zaszczepiono 554 (308) osoby, co w porównaniu 

do roku ubiegłego stanowi wzrost. Przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu - 46 osób 

(28) Przeciwko ospie wietrznej zaszczepiło się 7 dzieci ( 51 )Przeciw koneiseria meningitidis 

zaszczepiło się 214 dzieci (75). W tym roku znacznie zwiększyło się zaszczepienie przeciwko 

grypie oraz przeciwko neiseria meningitidis, ponieważ Gmina Gołdap zapewniła 

mieszkaiicom bezpłatne szczepienia przeciwko tym chorobom. Według ewidencji w powiecie 

gołdapskim w roku 2017 funkcjonowało 229 obiektów, w tym: zakłady produkcji i obrotu 

żywnością, zakłady obrotu kosmetykami oraz zakłady obrotu materiałami i wyrobami 

przeznaczonymi do kontaktu z żywnością. W ramach nadzoru skontrolowano 155 obiektów 

żywnościowo - żywieniowych, obrotu kosmetykami , obrotu materiałami i wyrobami 

przeznaczonymi do kontaktu z żywnością. W wymienionych obiektach przeprowadzono 

ogółem 228 kontroli sanitarnych, w tym: 106 kontroli kompleksowych, 77 kontroli 
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tematycznych (planowane, odbiorowe, akcyjne), 10 kontroli interwencyjnych (w ramach 

systemu RASFF, wniesione informacje),35 kontroli sprawdzających. Wydano 68 decyzji 

administracyjnych, w tym: 41 wynikających z naruszenia wymagań higieniczno-sanitarnych, 

25 o zatwierdzeniu zakładu, 2 o wykreśleniu z rejestru. Wśród zagadnień tematycznych 

realizowanych w 2017 r. Oceniano m.in.: Realizację obowiązku wdrożenia GHP/GMP 

oraz zasad systemu HACCP; Sposób i poprawność zagospodarowania niesprzedanego 

towaru; Warunki sanitarno-higieniczne bloków żywienia w placówkach letniego i zimowego 

wypoczynku dzieci i młodzieży; Znakowanie środków spożywczych ze szczególnym 

uwzględnieniem prawidłowości stosowanych oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych; 

Znakowanie środków spożywczych wyprodukowanych przez przedsiębiorców 

z nadzorowanego terenu w szczególności w zakresie alergenów i wartości odżywczej; 

Weryfikowano dowody działań przeprowadzonych przez producentów żywności w ramach 

kontroli wewnętrznej. W zakładach zbiorowego żywienia typu zamkniętego oceniono pod 

względem jakościowym 21 jadłospisów dekadowych, kierując się ogólnymi zasadami 

prawidłowości układania jadłospisów. Podczas kontroli prowadzono instruktarze zdrowego 

żywienia. W 3 obiektach stwierdzono nieprawidłowości:(brak podaży ryby w każdym 

tygodniu ocenianego jadłospisu oraz niedostateczną podaż owoców i warzyw) W trakcie 

sprawowanego nadzoru sanitarnego w obiektach żywnościowo- żywieniowych stwierdzono 

w obrocie środki spożywcze po upływie terminu przydatności do spożycia i daty minimalnej 

trwałości. Zabezpieczono i wycofano z obrotu środki spożywcze na kwotę 2011,61 zł. 

Za stwierdzone podczas kontroli uchybienia sanitarno-higieniczne nałożono 15 mandatów 

karnych na łączną kwotę 3200 zł. Ocena stanu sanitarnego zakładów przeprowadzana była 

na podstawie jednolitych kryteriów, tzw. arkuszy oceny zakładu. Ocenę negatywną otrzymują 

te zakłady, w których stwierdzane są odstępstwa od wymagań istotnych dla bezpieczeństwa 

żywności. W oparciu o te kryteria kontrolowane zakłady zostały ocenione jako zgodne 

z wymagamam1 sanitarnymi. Niezachowana segregacJa artykułów spożywczych, 

nieprawidłowe przechowywanie żywności: Niewłaściwy stan techniczny obiektów; Brak 

środków do higienicznego mycia i suszenia rąk; Brak bieżących zapisów z zakresu 

GHP/GMP; Artykuły spożywcze po upływie daty minimalnej trwałości oraz terminu 

przydatności do spożycia; Przetwory mięsne bez możliwości identyfikacji terminu 

przydatności do spożycia; Brak opracowanych i wdrożonych zasad opartych na systemie 

HACCP; Zaniedbania w zakresie porządku i czystości w obiektach żywnościowo 

-żywieniowych; Brak do wglądu zaświadczeń do celów sanitarno-epidemiologicznych 

u pracowników. Podstawą podejmowania działań w tym zalaesie był Plan pobierania próbek 
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do badania żywności w ramach urzędowej kontroli monitoringu dla Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej na 2017 r. tworzony na podstawie Krajowego i Wojewódzkiego planu poboru prób 

na dany rok wskazujący liczbę i kierunek badań w zależności od liczby mieszkańców oraz 

ilości i rodzaju funkcjonujących obiektów. Pobrano do badań: 118 próbek żywności,3próbki 

materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością. Zakres badań obejmował parametry 

dotyczące zanieczyszczeń mikrobiologicznych, parametrów fizykochemicznych, cech 

organoleptycznych i znakowania. W zakresie zbadanych parametrów zakwestionowano 

1 próbkę wyrobu przeznaczonego do kontaktu z żywnością, w której stwierdzono migrację 

specyficzną pierwszorzędowych amin aromatycznych powyżej zakresu roboczego. Ponadto 

zakwestionowano 3 próbki środków spożywczych ze względu na stwierdzone 

nieprawidłowości w ich znakowaniu. W 2017 r. jak w latach poprzednich prowadzony 

był nadzór sanitarny w zakresie bezpieczeństwa żywności prozdrowotnej obejmujący 

suplementy diety, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i żywność 

wzbogacaną. W ramach tego nadzoru przeprowadzono 3 kontrole, podczas których oceniono 

7 produktów w zakresie poprawności prezentacji i reklamy oferowanych do sprzedaży 

produktów spożywczych. W ramach realizacji Planu poboru próbek oceniono bezpieczeństwo 

12 próbek żywności prozdrowotnej. Ze względu na stwierdzone nieprawidłowości 

w znakowaniu zakwestionowano 1 próbkę suplementu diety. Nie kwestionowano próbek 

żywności prozdrowotnej w zakresie zanieczyszczeń chemicznych oraz zgodności deklaracji 

producenta umieszczonej na etykiecie z rzeczywistym składem ilościowym produktów. 

W roku 2017 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gołdapi wpłynęło 

5 informacji, w sprawie: niewłaściwej jakości środków spożywczych - 4 ( 2 nie potwierdziły 

się), braku zaświadczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych - 1, przeprowadzono 

5 kontroli interwencyjnych podczas których sprawdzono autentyczność wniesionych 

informacji. W przypadku ich potwierdzenia wszczynano postępowanie administracyjne 

i wymierzano kary pieniężne w postaci mandatów karnych. W ramach europejskiego Systemu 

Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych PSSE otrzymała 

2 powiadomienia celem podjęcia stosownych działań. W związku z tym przeprowadzono 

5 kontroli. Powiadomienia dotyczyły: 1. Do produkcji suplementu diety użyto ekstraktów 

z surowców poddanych promieniowaniu jonizującemu - nie stwierdzono w obrocie 

2 obecność pleśni- wycofano z obrotu .Do zadań Paiistwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie 

Higieny Komunalnej należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania 

higieniczne i zdrowotne w obiektach użyteczności publicznej, w tym w obiektach związanych 

z wypoczynkiem, oraz sprawowanie nadzoru nad jakością wody, zarówno tej przeznaczonej 
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do spożycia przez ludzi, jak i wody wykorzystywanej do rekreacji wodnej. Działania 

te są realizowane zgodnie z ustalonym rocznym planem kontroli. W 2017 r. pod nadzorem 

Higieny Komunalnej znajdowały się 132 obiekty użyteczności publicznej. Do obiektów 

nadzorowanych zaliczamy m.in. obiekty świadczące usługi noclegowe ,obiekty świadczące 

usługi w zakresie pielęgnacji ciała tereny rekreacyjne cmentarze ,świetlice wiejskie i inne. 

W obiektach użyteczności publicznej przeprowadzono 127 kontroli obejmujących zakresem 

przestrzeganie przepisów dotyczących utrzymania należytego stanu sanitarno 

- higienicznego. Liczną grupę obiektów nadzorowanych stanowią obiekty wchodzące w skład 

bazy noclegowej (32). Pod nadzorem w 2017 r. były to hotele, pole biwakowe 

inne świadczące usługi hotelarskie w tym gospodarstwa agroturystyczne. Podstawowymi 

elementami uwzględnianymi przy ocenie stanu sanitarnego placówek świadczących usługi 

hotelarskie były: gospodarka wodno - ściekowa i postępowanie z odpadami komunalnymi, 

stan sanitari10 techniczny obiektu oraz wyposażenie pokoi noclegowych, sanitariatów, 

postępowanie z bielizną oraz utrzymanie właściwego stanu sanitarno-higienicznego 

w obiekcie. Nie stwierdzono obiektów o niewłaściwym stanie sanitarnym .Obiekty 

świadczące usługi w zakresie pielęgnacji ciała. Drugą, równie liczną grupę obiektów 

kontrolowanych (42) stanowią zakłady świadczące usługi związane z pielęgnacją ciała. 

Do tych obiektów zaliczamy: zakłady fryzjerskie (24), kosmetyczne (10),odnowy 

biologicznej i inne obiekty świadczące więcej niż jedna usługę (8). Za stwierdzone usterki 

natury sanitarnej nałożono 3 mandaty karne na kwotę 300 zł. W ewidencji jednostek 

nadzorowanych Higieny Komtmalnej znajduje się: 1 dworzec PKS, stan sanitarno

techniczny zadowalający. Skontrolowano? autobusów komunikacji publicznej 

oraz 6 służących do wykonywania usług, np. przewozu bielizny (1 ), zwłok i szczątków 

ludzkich (5).Stałemu monitoringowi podlega woda do spożycia pochodząca z urządzeń 

służących zbiorowemu zaopatrzeniu oraz urządzeń indywidualnych, z których woda jest 

wykorzystywana w budynkach użyteczności publicznej lub w przypadku prowadzenia 

działalności usługowej. W 2017 r. wodę do spożycia mieszkańcom naszego powiatu 

dostarczało 14 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Pod nadzorem są również 3 

wodociągi zaopatrujące w wodę obiekty użyteczności publicznej. W następujących 

wodociągach wystąpiły przekroczenia badanych parametrów: wodociąg publiczny 

Banie Mazurskie- mangan, jon amonowy, wodociąg lokalny Bronisze- mętność, bakterie 

grupy coli, Wodociąg publiczny Łoje - mangan. Wystawiono decyzje administracyjne 

nakazujące doprowadzenie jakość wody do obowiązujących wymogów. Na koniec roku 

sprawozdawczego wszystkie wodociągi produkowały wodę o dobrej jakości. W sezome 
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letnim 2017, podobnie jak w latach ubiegłych monitorowano jakość wody 

w zgłoszonych miejscach wykorzystywanych do kąpieli. Na terenie powiatu gołdapskiego 

w sezonie 2017 r. funkcjonowało jedno miejsce wykorzystywane do kąpieli. Woda 

w miejscu wykorzystywanym do kąpieli została zbadana przed sezonem kąpielowym i raz 

w trakcie sezonu kąpielowego. Stan higieniczny terenu przyległego do miejsca 

wykorzystywanego do kąpieli nie budził zastrzeżeń. Baseny kąpielowe Państwowa Inspekcja 

Sanitarna sprawuje nadzór nad basenami kąpielowymi, skontrolowano 3 baseny, w tym 

2 baseny rehabilitacyjne. Nadzór sanitarny nad basenami dotyczy zarówno oceny stanu 

technicznego obiektu, jak i jakości wody. Zakres badań mikrobiologicznych wody 

obejmował oznaczenia Escherichia coli, Pseudomonas Aernginosa, gronkowce, ogólną 

liczbę bakterii. Badanie ciepłej wody użytkowej w kiernnku oznaczenia bakterii z rodzaju 

Legionella przeprowadzone zostaływ Sanatorium Witał, Szpitalu Sanatoryjny „Witał" oraz 

w „Domu św. Faustyny" w Gołdapi. W badanych próbach obecności bakterii z rodzaju 

Legionellanie stwierdzono. Bakterie z rodzaju Legionella wywołują groźne choroby układu 

oddechowego. W sezonie letnim przeprowadzono również akcję dotyczącą zapewnienia 

bezpiecznych warnnków do zabawy w piaskownicach. Pracownicy przypomnieli 

właścicielom i zarządcom piaskownic o konieczności wymiany piasku w piaskownicach 

po sezome zimowym oraz każdorazowo w trakcie sezonu, jeżeli widoczne 

są zanieczyszczenia. Pobrano próby piasku z 5 wybranych piaskownic. Przeprowadzone 

badania nie wykazały obecności jaj pasożytów. Higiena Pracy Państwowa Inspekcja Sanitarna 

sprawuje nadzór nad warnnkami pracy polegający między innymi na: ocenie warunków 

pracy, identyfikacji zagrożeń występujących na stanowisku pracy (stężeń i natężeń czynników 

szkodliwych);podejmowaniu działań w celu minimalizowania niekorzystnego wpływu 

czynników na zdrowie ludzi pracujących, a zwłaszcza zapobieganie powstawaniu chorób 

zawodowych. W 2017 r. pod nadzorem Higieny Pracy znajdowało się 120 zakładów pracy, 

w których zatrudnionych było 2757 pracowników. W 2017 roku przeprowadzonych zostało 

112 kontroli w 64 zakładach, co stanowi 53,3 %wszystkich zewidencjonowanych zakładów 

pracy znajdującej się w ewidencji pionu higieny pracy. W związku ze twierdzeniem 

narnszenia wymogów higieniczno - zdrowotnych wydano 53 decyzji administracyjnych 

zawierające nakazy mające na celu poprawę warunków pracy. Najczęstsze uchybienia 

stwierdzone podczas kontroli: Przekroczenia higienicznych norm warnnków pracy; Brak 

oceny ryzyka zawodowego; Braku kart charakterystyki substancji i mieszanin chemicznych 

używanych w działalności zawodowej; Braku aktualnych spisów niebezpiecznych substancji 

i mieszanin chemicznych stosowanych w działalność zawodowej; Brak aktualnych wyników 
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badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy; Zły stan 

zaplecza higieniczno - sanitarnego oraz pomieszczeń pracy; Brak właściwego oznakowania 

substancji chemicznych/mieszanin chemicznych stosowanych w działalności zawodowej. 

W wyniku przeprowadzonych badań i pomiarów stężeń i natężef1. czynników szkodliwych 

dla zdrowia w środowisku pracy, przekroczenia normatywów higienicznych określających 

bezpieczne dla zdrowia warunki pracy stwierdzono w 6 zakładach. Przekroczone zostały 

normatywy: hałasu, zapylenia, czynników chemicznych. W roku 2017 przeprowadzono 

40 kontroli w zakresie substancji i mieszanin chemicznych. W 18 przypadkach stwierdzono 

namszenia przepisów. Na stwierdzone nieprawidłowości wystawionych zostało 18 decyzji 

administracyjnych. Na terenie powiatu gołdapskiego znajduje się 5 podmiotów 

gospodarczych wprowadzających do obrotu produkty biobójcze, w 2017 r. skontrolowano 

3 podmioty. Ponadto skontrolowano 1 O zakładów pracy, w których stosowane są produkty 

biobójcze w procesie pracy. Nieprawidłowości w tym zakresie nie stwierdzono. 

W50zakładachprowadzących działalność na naszym terenie, występuje narażenie 

pracowników na szkodliwe czynniki biologiczne zakwalifikowane do 2 i 3 gmpy zagrożenia. 

Są to m.in.: zakłady opieki zdrowotnej, zakłady zajmujące się produkcją artykułów 

spożywczych, zakłady zajmujące się produkcją rolną i zwierzęcą, zakłady zaJmuJące 

się produkcją wyrobów tartacznych, zakłady zajmujące się odprowadzaniem i oczyszczaniem 

ścieków oraz zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwieniem odpadów. Kontrole sanitarne 

przeprowadzone zostały w 22 zakładach, gdzie narażenie na szkodliwe czynniki biologiczne 

dotyczyło 393 pracowników. Na stwierdzone nieprawidłowości wystawionych zostało 

5 decyzji administracyjnych. Higiena Pracy: Wpłynęło 4 zgłoszenia (2016 - 7 zgłoszeń) 

związanych z podejrzeniem zachorowania na choroby zawodowe. Podejrzenia dotyczyły 

pracowników zatrudnionych w rolnictwie. W większości przypadków przyczyną 

zachorowania było ukąszenia przez kleszcze. Wystawiono 4decyzje o stwierdzeniu choroby 

zawodowej oraz 2decyzje o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej. Higiena 

Dzieci i Młodzieży :Zadaniem komórki Higieny Dzieci i Młodzieży jest kontrolowanie 

stałych placówek nauczania i wychowania oraz zapewnienie bezpiecznych i higienicznych 

warunków na turnusach wypoczynku zimowego i letniego. W nadzorowanych placówkach 

oceniano przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne 

w stosunku do pomieszczeń i używanego w nich sprzętu. Liczba kontroli- 68.Liczba 

placówek stałych -24.Liczba placówek sezonowych- 19. Liczba decyzji administracyjnych 

Merytorycznych-2. Higiena Dzieci i Młodzieży. Stan placówek oświatowo- wychowawczych 

zlokalizowanych na terenie naszego powiatu należy ocenić jako dobry. W jednej w Grabowie 
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nastąpiła poprawa w zakresie dostępności do urządze11. sanitarnych. Mimo to standardy nadal 

me są zachowane. Wszystkie szkoły prowadziły zaJęcia lekcyjne w systemie 

jednozmianowym. Higiena procesu nauczania: Nadzór inspekcji sanitarnej obejmował 

kontrolę higienicznej pracy uczma. Oceny rozkładu zajęć lekcyjnych dokonano 

w: 15placówkach (128 oddziałów) - nieprawidłowości stwierdzono w 5szkołach 

( 20 oddziałach).Dostosowanie mebli edukacyjnych do zasad ergonomii-skontrolowano 

w21 szkołach - nieprawidłowości nie stwierdzono. Dyrektorzy szkół sukcesywnie wymieniają 

meble na nowe eliminując nieprawidłowości, tym samym poprawiając stan estetyczny 

umeblowania. Szkoły podstawowe i gimnazja prowadziły dożywianie uczniów. Z posiłków 

dwudaniowych korzystało 1210 uczniów. Dwie szkoły prowadziły dożywianie w formie 

posiłków jednodaniowych / zupy /, z których skorzystało 122 uczniów. Z posiłków 

dofinansowanych korzystało 549 uczniów. Warunki do prowadzenia zajęć wychowania 

fizycznego w szkołach pozostają takie same jak w latach poprzednich. Jedna szkoła nie 

posiada sali gimnastycznej- zajęcia wychowania fizycznego odbywają się na szkolnych 

korytarzach lub boisku (Lisy). Część szkół podstawowych i gimnazjum w ramach zajęć 

wychowania fizycznego korzysta z basenu w Kompleksie Sportowo-Rekreacyjnym 

w Gołdapi. W ramach akcji „ Bezpieczne Wakacje 2017" przeprowadzono 17 kontroli 

wypoczynku dzieci i młodzieży z przedstawicielami Straży Granicznej w Dubeninkach, 

Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi, Straży Pożarnej w Gołdapi. Usterek natury 

sanitarnej nie stwierdzano. Zapobiegawczy Nadzory Sanitarny. Do zadań ZNS należy: 

Opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego gminy; Uzgadnianie 

dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych 

dotyczących budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych; 

Uczestniczenia w dopuszczeniu do użytkowania obiektów budowlanych. Wydano: 30 decyzji 

płatniczych, 22 opinie sanitarne, 29 pism, w tym 21 nie wnoszących sprzeciwu przeciwko 

uruchomieniu obiektów zgłaszanych do odbioru. Przeprowadzono oraz wzięto udział 

w kontrolach wizjach. W sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wpłynął 

1 wniosek, który został rozpatrzony pozytywnie, wydano 1 opinię sanitarną. Zaopiniowano 

projekt - miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego 

w Gołdapi, przy ul. Wczasowej. Oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

W sprawach wydania opinii czy zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko, wpłynęło 8 wniosków, wydano 6opinii sanitarnych, 

w których me stwierdzono konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania 
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przedsięwzięcia na środowisko. Stwierdzono potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania 

na środowisko i określono zakres raportu dla 2 przedsięwzięć. Uzgodnienia dokumentacji 

projektowej. Uzgodnień dokumentacji projektowej dokonują powiatowi inspektorzy sanitarni 

oraz działający na mocy upoważnienia Głównego Inspektora Sanitarnego - rzeczoznawcy ds. 

sanitarno-higienicznych. W sprawach uzgodnienia projektów technicznych 

1 technologicznych rozpatrzono 1 O wniosków wydano 9opinii sanitarnych. 

( I wniosek został wycofany).W 2017 r. wpłynęło 35 wniosków i pism z czego 22 dotyczyło 

odbiorów higieniczno -sanitarnych przed rozpoczęciem działalności w nowych lub 

zaadaptowanych lokalach lub obiektach budowlanych .. wydano 2lopinii w formie pism me 

wnoszących sprzeciwu przeciwko urnchomieniu obiektów zgłaszanych do odbioru 1 wniosek 

został wycofany. Wszystkie obiekty zostały odebrane bez sprzeciwu. Przy odbiorach 

uwzględniane były przepisy prawa budowlanego, bhp oraz branżowe. Odbioru sanitarno

higienicznego dokonano w 21 obiektach m.in.: pomieszczenia do przygotowania surowców 

i półfabrykatów dla ruchomej placówki gastronomicznej - kuchni polowej - miejscowość 

Jany gm. Gołdap, punktu pobrań materiału do badań (krwi) - parter budynku mieszkalno 

-usługowego przy ul. Paderewskiego w Gołdapi, cmentarza komunalnego wraz 

z infrastrnkturą towarzyszącą w postaci usługowego budynku ceremonii pogrzebowych 

kostnicy, budynku administracyjno-socjalno- gospodarczego z szaletem miejskim, 

kolumbarium i ogrodzeniem zewnętrznym przy ulicy Zadumy w Gołdapi ,kawiarni 

- Kafeterium zlokalizowanej na parterze budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Annii 

Krajowej w Gołdapi, Tortownia Małgosi - adaptacja kuchni na potrzeby produkcji wyrobów 

ciastkarskich i ciastek, w wamnkach domowych - budynek mieszkalny przy ul. Brzozowej 

w Gołdapi, punkt sprzedaży lodów- w wolnostojącym, parterowym, drewnianym (kiosk) przy 

ul. Paderewskiego w Gołdapi, sklep wielobranżowy OLEK - w miejscowości Niedrzwica 4A, 

gmina Gołdap, Lubię to! BISTRO - w piwnicy budynku mieszkalno -usługowego przy 

ul. Paderewskiego w Gołdapi, Salon fryzjerski COSMO - I piętro budynku mieszkalno 

-usługowego przy Placu Zwycięstwa w Gołdapi; piekarnia - cukiernia - Cukiernia Jana 

na parterze budynku mieszkalno - usługowego przy Placu Zwycięstwa w Gołdapi, 

salon fryzjerski Prestige - I piętro budynku mieszkalno - usługowego przy Placu Zwycięstwa 

w Gołdapi,studio wizażu i stylizacji paznokci Evelyn - I piętro budynku mieszkalno 

- usługowego przy Placu Zwycięstwa w Gołdapi, dodatkowa sala zabaw Domowego Punktu 

Przedszkolnego Nibylandia - parter w Szkole Podstawowej nr 2 w Gołdapi. Promocja 

Zdrowia i Oświata Zdrowotna. Działania podejmowane przez Promocję Zdrowia i Oświatę 

Zdrowotną w 2017 roku wynikały z ustawy o Inspekcji Sanitarnej, wytycznych Głównego 
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Inspektora Sanitarnego, Narodowego i Wojewódzkich Programów Zdrowia. Działania 

skierowane były do rodziców, dzieci 1 młodzieży, nauczycieli, wychowawców, 

przedstawicieli samorządów lokalnych oraz społeczności lokalnej. Promocja Zdrowia 

i Oświata Zdrowotna realizowaliśmy następujące programy profilaktyczne: Rządowy 

Program Ograniczenia Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce; ,,Czyste powietrze 

wokół nas"; ,,Projekt profilaktyczny w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, 

tytoniu i innych środków psychoaktywnych, KIK/68. Program edukacyjny ARS, czyli jak 

dbać o miłość"; ,,Trzymaj Formę" (największy w UE program na temat racjonalnego 

odżywiania, edukacji konsumenckiej i aktywności fizycznej); Krajowy Program Zwalczania 

AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV. Promocja Zdrowia i Oświata Zdrowotna 

organizowaliśmy działania związane z : Światowym Dniem Zdrowia; Profilaktyką chorób 

kleszczowych; Akcją „Zdrowe wakacje"; Światowym Dniem bez Tytoniu; Dniem Rzucania 

Palenia; Profilaktyką grypy; Profilaktyką meningokoków; Kampanią Informacyjno

Edukacyjną z zakresu profilaktyki wad postawy „LEKKI TORNISTER". Profilaktyka 

uzależnień (dopalacze) w ramach działań edukacyjnych prowadzono działania skierowane 

do uczniów, rodziców, kadry pedagogicznej, przedstawicieli samorządu, służb oraz 

przedstawicieli zakładów pracy i osób zainteresowanych. Zorganizowaliśmy szkolenie 

prowadzone przez przedstawicieli Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 

w Olsztynie. Ogółem w szkoleniach uczestniczyło 124 osoby. W 2017 roku 

zorganizowaliśmy szkolenia skierowane do przedstawicieli władz samorządowych, 

pracowników służby zdrowia oraz nauczycieli i pedagogów w związku z nowelizacją Ustawy 

o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i innych wyrobów tytoniowych 

w związku z Dyrektywą Unijną 2014/40/EU. Zostało wystosowane pismo do Burmistrza 

Miasta Gołdapi oraz do Przewodniczącego Rady Gminy, z propozycją wprowadzenia 

uchwały w sprawie zakazu palenia na terenie plaży miejskiej OSiR w Gołdapi, w okresie 

letnim. W minionym roku ponownie przy pomocy Spółki GoldMedica w Gołdapi zostały 

zorganizowane bezpłatne badania spirometryczne, z których skorzystało 40 osób. Ponadto 

został przeprowadzony konkurs wiedzy, skierowany do uczniów z gimnazjum pod nazwą 

„Młodość bez papierosa". Przez cały rok prowadzone są działania edukacyjne skierowane 

do młodzieży i ich rodziców oraz pracowników zakładów pracy z zakresu szkodliwości 

palenia tytoniu. W ran1ach programu „Czyste powietrze wokół nas" prowadzono edukację dla 

dzieci i rodziców w przedszkolach. Na uwagę zasługuje program „Trzymaj Formę" Program 

realizowany jest od jedenastu lat. Skierowany jest do Gimnazjalistów i uczniów ostatnich klas 

szkół podstawowych. Główny temat programu to racjonalne żywienie, edukacja konsumencka 
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i znaczenie aktywności fizycznej. W ramach programu przeprowadzono dziesięć szkoleń 

skierowanych do rodziców i uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. W szkoleniach 

wzięło udział 100 osób. Zostały przeprowadzone rozgrywki sportowe zorganizowane przez 

Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi oraz 

Starostwo Gołdapskie. W rozgrywkach wzięło udział 6 szkół: trzy szkoły podstawowe i trzy 

szkoły gimnazjalne, ogółem uczestniczyło w nich 120 dzieci. Powiatowa Stacja Sanitarno-

Epidemiologiczna w 2017 roku po raz szósty zorganizowała plenerową imprezę 

prozdrowotną „Więcej ruchu, więcej zdrowia". Skierowana była do uczestników w każdym 

wieku. Impreza organizowana była w związku ze Światowym Dniem Zdrowia, dlatego też 

tematem przewodnim była - depresja. Poza tematem przewodnim zachęcaliśmy 

do aktywności fizycznej, racjonalnego odżywiania, przekazaliśmy dużo informacji na temat 

palenia tytoniu, środków psychoaktywnych. Łącznie z współorganizatorami zapewniliśmy 

gry, zabawy, konkursy z nagrodami. W imprezie wzięło udział 300 osób. Patronat medialny 

nad imprezą objęło Radio 5.Współpraca PPIS z innymi organami kontrolnymi: Weterynaryjna 

Inspekcja Sanitarna- wymiana informacji; Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi- wspólne 

kontrole, głównie w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży; Placówka Straży 

Granicznej w Dubeninkach- wspólne kontrole, głównie w placówkach wypoczynku dzieci 

i młodzieży; Placówka Straży Granicznej w Baniach Mazurskich- wspólne kontrole, głównie 

w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży; Wojskowy Inspektorat Weterynaryjny 

Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej w Modlinie- wspólne kontrole Warmińsko

Mazurski Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych 

-wymiana informacji Państwowa Inspekcja Pracy-wymiana infonnacji. 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionego raportu. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Komisja przyjęła 12 głosami za, przy 3 osobach nieobecnych raport ze stanu sanitarno 

-higienicznego Powiatu. Gołdapskiego za rok 2017. 
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Ad. 5 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska 

przedstawiła informację z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi 

w roku 201 7 /prezentacja multimedialna w załączeniu- zal. nr. 5 do protokołu/. 

Refernjąca poinformowała, że w Powiatowym Centrum Pomocy w Rodzinie w Gołdapi 

pracuje 8 osób na pełnym etacie czyli; Dyrektor, Kierownik Zespołu ds. RPZ/pracownik 

socjalny, który ma pod sobą pracownika socjalnego i 3 koordynatorów rodzinnej pieczy 

zastępczej; Inspektor i Główny księgowy. Wspomagamy się również zatrudniając osoby 

na umowa - zlecenie: Prawnik (4 g. miesięcznie), 2 psychologów (10 g. tygodniowo), 

Budowlaniec (likwidacja barier architektonicznych), Osoba do realizacji „Aktywnego 

samorządu", 2 Osoby prowadzące program korekcyjno - edukacyjny, Informatyk, Osoba 

sprzątająca, Pedagog, Osoby prowadzące rodzinne domy dziecka i rodziny zawodowe 

(3 umowy), Osoby do pomocy w gospodarstwie domowym (3).Zespół ds. rodzinnej pieczy 

zastępczej obejmował wsparciem: 3 rodzinne domy dziecka, 15 rodzin zastępczych 

niezawodowych, 23 rodziny zastępcze spokrewnione (razem 78 dzieci).Wydano 211 decyzji 

administracyjnych dla rodzin zastępczych (odwołano się od 3 decyzji). W 2017 roku Zespół 

ds. Oceny Sytuacji Dziecka przebywającego w rodzinnej pieczy zastępczej zbierał się I O 

razy. Uczestnikami Zespołu byli: pracownicy OPS, kuratorzy sądowi, psycholog, 

przedstawiciel Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego, pedagodzy szkolni i wychowawcy. 

Umieszczono w rodzinach adopcyjnych 2 dzieci. Do ośrodka adopcyjnego zgłoszono 7 dzieci. 

Liczba spraw sądowych dot. Uregulowania sytuacji prawnej dzieci przebywających 

w rodzinnej pieczy zastępczej w 2017r (na wniosek dyrektora PCPR):Pozbawienie władzy 

rodzicielskiej - 5; Ograniczenie władzy rodzicielskiej - 1; Alimenty- 5; Zawieszenie władzy 

rodzicielskiej - 2; Opieka prawna - 5; Zeznania w wydziale karnym - 1; Zeznania 

w wydziale rodzim1ym - Zeznania w SO - 1; Osobista styczność - 1; Przeniesienie dzieci 

z rodzinnej pieczy zast. do placówki - 2; Art. 47- 3 (powrót do rodziców lub pozbawienie); 

Umieszczenie w rodzinie zastępczej -4. Przyczyny umieszczania dzieci w pieczy zastępczej: 

alkohol 31 dzieci, sieroctwo3 dzieci, niepełnosprawność rodziców 3 dzieci, bezradność 

opiekuńczo - wychowawcza3 dzieci, wyjazd rodziców za granicę 6 dzieci, niepełnoletność 

rodzica 2 dzieci i przemocl dziecko. Liczba dzieci w rodzinach zastępczych w latach 2013 

- 2017: 2013 r. - 89 dzieci; 2014 r. - 86 dzieci; 2015 r. - 73 dzieci; 2016 r. - 68 dzieci; 2017 

r. - 78 dzieci. Liczba rodzin zastępczych zawodowych O, gdyż przekształciły się w Rodzinne 

Domy Dziecka, Rodzinne Domy Dziecka 3, Rodzina niezawodowa 15 i Spokrewnione 

rodziny 23. Wydatki na rodzinną pieczę zastępczą w 2017 r. była to kwota 1 210 259,00 zł 
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w tej kwocie jest uwzględniony dodatek wychowawczy w kwocie 500 zł. Zwrot w kwocie 

119 617,00złjest to zwrot z Gminy Gołdap i Dubeninki za dzieci z danych gmin umieszczone 

w rodzinach zastępczych. Szkolenie kadry pomocy społecznej: Bezpieczeństwo w sieci; 

Wykład Marii Rotkiel pt.,,Jak godzić zawodowe wyzwania z satysfakcjonującym życiem 

prywatnym". W 20 l 7roku PCPR zorganizował następujące szkolenia dla rodzin zastępczych: 

Wybrane elementy ze „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców"; Wykład Marii Rotkiel 

nt. ,,Jak godzić zawodowe wyzwania z satysfakcjonującym życiem prywatnym"; Szkolenie 

dla kandydatów na rodziców zastępczych spokrewnionych (3); Szkolenie dla kandydatów 

na niezawodową rodzinę zastępczą ( 4 rodziny); Grupa wsparcia dla rodziców zastępczych. 

Instytucjonalna piecza zastępcza Domu Św. Faustyny „ Nie lękajcie się" obejmuje 30 dzieci, 

2 grupy socjalizacyjne po 14 dzieci. Dzieci z Powiatu Gołdapskiego było9, a dzieci z innych 

powiatów było 19 (Pisz - 5,Iława - 2, Oborniki - 3, Suwałki - 3, Wałcz - 2, Nidzica - 4 ). 

W 2017 r. wydano 11 skierowań do Domu św. Faustyny w Gołdapi i zostało umieszczonych 

1 O dzieci. Koszt utrzymania dziecka: Dzieci z Powiatu Gołdapskiego - 2.504,68 zł; Dzieci 

z innych powiatów - 2.936,03 zł. Koszty instytucjonalnej pieczy zastępczej w roku 2017 r. 

wyniosły 877 677,00 zł. Dotacja na dzieci z Powiatu Gołdapskiego w roku 2017 to kwota 

311 644,00 zł tu również gminy zwracały koszty za swoje dzieci. Przeciwdziałanie przemocy 

w rodzinie: Pracownicy PCPR założyli 1 Niebieską Kartę; Uczestniczyli w posiedzeniach 

Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych w Gołdapi; Prowadzono 3 m1es1ęczny 

program korekcyjno - edukacyjny - 2 edycje; Prowadzono pracę socjalną z ofiarami 

przemocy( Pani psycholog przyjęła prawie 200 osób); Świadczono mieszkańcom powiatu 

poradnictwo prawne; Świadczono poradnictwo psychologiczne; Upowszechniano ulotki, 

infornmtory nt. przemocy podczas lokalnych imprez plenerowych np. więcej ruchu więcej 

zdrowia, rodzinnego rajdu rowerowego. Bierzemy udział w Rajdach rowerowych oraz 

w programie „ Więcej ruchu - W więcej zdrowia''. Pozyskane środki zewnętrzne w 201 7 

roku to: MPIPS - 48.240 zł./wynagrodzenie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej; 

W-M Urząd Wojewódzki - 6.768 zł/program korekcyjno - edukacyjny; W-M Urząd 

Wojewódzki - 4.787 zł. /dotacja dla pracownika socjalnego; GKRPA w Gołdapi - 9.676 zł.; 

Razem pod Parasolem Prawa - 58.770 zł. RAZEM: 128.241 zł. W programie Razem pod 

Parasolem Prawa zorganizowano: Konferencję w Domu Kultury nt. cyber przemocy; 

Warsztaty dla dzieci „Przystanek Centrum; Dzie{1 Sportu w Zespole Szkół Zawodowych; 

Rodzinny rajd rowerowy; Teatr uliczny; Dwa konkursy dla szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych; Super wizję dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie; Debatę nt. bezpieczeństwo w sieci; Forum jednostek pomocy 
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społecznej. W 2017 roku przeprowadzono 3 kontrole: Komisja Rewizyjna Rady Powiatu 

w Gołdapi - Formy sprawowania pieczy zastępczej nad dziećmi; Państwowa Inspekcja Pracy 

Inspektorat w Ełku; Warmif1sko - Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie - kontrola 

kompleksowa z zakresu realizacji zadań przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Nasza 

placówka przeprowadziła po 1 kontroli w Warsztacie Terapii Zajęciowej i Domu 

św. Faustyny „Nie Lękajcie się" w Gołdapi. Dodała że główną potrzebą dla placówki jest 

podjęcie współpracy z pielęgniarkami środowiskowymi (ratownik medyczny, lekarz) 

w kwestii umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej w trybie art. 12 a ustawy 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a potrzebą z zakresu pomocy społecznej 

jest utworzenie „ Mieszkania chronionego" 

Przyszedł Pan Starosta Andrzej Ciołek 13.51 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionej informacji? 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Komisja przyjęła 13 głosami za, przy 2 osobach nieobecnych informację z działalności 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi w roku 2017. 

Ad.6 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska 

przedstawiła sprawozdanie z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów 

społecznych w roku 2017 / prezentacja multimedialna w załączeniu - zal. nr 6 do protokołu/. 

Referująca poinformowała, że strategia została przyjęta Uchwałą Nr XL VII/291/2014 Rady 

Powiatu w Gołdapi z dnia 24 kwietnia 2014r. i obowiązuje w latach 2014 - 2020. Powiatowe 

Centrum jest komandytorem wszystkich działań, które są realizowane w ramach strategii 

i rozwiązywania problemów społecznych. Dodatkowo pomagają nam: Powiatowy Urząd 

Pracy, Gminy, Szkoły, Ośrodki kultury. Szczegółowymi celami tego dokumentu 

są: wspieranie rodziny w prawidłowym funkcjonowaniu; Wspieranie aktywności zawodowej; 

Aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych; Przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu; Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w powiecie. Liczba asystentów rodziny 

w powiecie - 4 a rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny w powiecie - 45. 
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Jedna rodzina z gminy Banie Mazurskie nie wyraziła zgody na objęcie jej pomocą asystenta. 

Udzielonego poradnictwa prawnego/ psychologicznego - (psycholog gminy: ok. 438 godz., 

prawnik 60 g., 48 terapeuta uzależnień, psycholog PIK - 180 godz. (270 osób). 

Działania w powiecie promujących aktywne rodzim1e formy spędzania wolnego czasu: 

festyny rodzinne w Baniach Maz. , Gołdap Warmińsko Maz. Dni Rodziny, więcej ruchu 

więcej zdrowia, piknik rodzinny),rodzinny rajd rowerowy, więcej ruchu więcej zdrowia, eko 

- piknik, jarmark bożonarodzeniowy połączony z imprezą „Miłość w rodzinie nigdy 

nie zginie" i inne. A aktywizacja zawodowa 1 społeczna osób niepełnosprawnych: 

przeszkolonych osób niepełnosprawnych - 1; Liczba dotacji na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej os. niepełnosprawna- 1; Liczba zatrudnionych osób niepełnosprawnych - 59; 

Liczba przyznanych dotacji na utworzenie miejsca pracy os. niepełnosprawnej - O; Liczba 

zrealizowanych umów na likwidację barier (w komunikowaniu się, technicznych, 

architektonicznych) -19; Liczba osób biorących udział w działaniach zorganizowanych 

ze środków na sport, kulturę i turystykę niepełnosprawnych - ok. 140. Przeciwdziałanie 

wykluczeniu społecznemu osób uzależnionych, starszych, niepełnosprawnych i ofiar 

przemocy domowej. Liczba działań promujących aktywność osób starszych, 

niepełnosprawnych - 1 O Dubeninki (m. in. Żytkiejmska Struga), 2 Banie Mazurskie 

(m. in. zażynki w Lisach). Gołdap (gmina i powiat):więcej ruchu więcej zdrowia, rodzinny 

rajd rowerowy, przegląd MFT, forum JPS, Dni Rodziny itp.) Liczba nowopowstałych 

placówek skierowanych do osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych , ubogich - O. 

Podniesienie poziomu bezpieczef1stwa w powiecie: Dwa projekty w ramach rządowego 

programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. 

Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017; Projekty profilaktyczne realizowane przez szkoły 

np." Uczymy się dorosłości 1 brania odpowiedzialności ... ", liczne warsztaty 

nt. przeciwdziałania uzależnieniom, konkursy. Program korekcyjno - edukacyjny dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie. 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionego sprawozdania? 

Członek Komisji Pani Małgorzata Kuliś zapytała Panią Dyrektor Małgorzatę Gryszkowską o 

asystenta rodziny. Jaką rolę zgodnie z literą prawa powinien pełnić asystent rodziny? Bo z 

Pani wypowiedzi brzmiało to, że priorytetem asystenta rodziny jest kierowanie dzieci do 

pieczy zastępczej. 
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Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska 

odpowiedziała, że rolą asystenta rodziny jest wspieranie rodziców żeby dziecko nie trafiło do 

pieczy zastępczej. Dodała, że asystent rodziny przydzielany jest rodzinie jeżeli pracownik 

socjalny stwierdzi, że rodzice są nie wydolni aby poradzić sobie z problemami swojej 

rodziny. 

Członek Komisji Pani Małgorzata Kuliś zapytała Panią Dyrektor Małgorzatę Gryszkowską 

o to czy jest wystarczająca ilość asystentów rodziny w środowisku do ilości osób 

potrzebujących pomocy asystenta? 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska 

odpowiedziała, że ze sprawozdań które przedstawiają gminy wynika, że asystentów jest 

wystarczająca ilość. Dodała, że jest to zadanie realizowane przez gminy. Poinformowała 

również, że jedna rodzina z okolic Bań Mazurskich odrzuciła pomoc asystenta rodziny. 

Członek Komisji Pani Małgorzata Kuliś zapytała Panią Dyrektor Małgorzatę Gryszkowską 

o ilość rodzin przypadającej dla jednego asystenta rodziny? 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska 

odpowiedziała, że są do tego wytyczne i dla jednego asystenta rodziny przypada 30 rodzin. 

Przewodniczący Rady Pan Stefan Piech zapytał Panią Dyrektor Małgorzatę Gryszkowską 

o dysfunkcje asystenta rodziny chodzi o pomoc rodzinie np. w dokumentach czy posiłkach 

itp.? 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska 

odpowiedziała, że rolą asystenta rodziny jest pomoc i pokazanie rodzinie jak mogą 

funkcjonować, a nie wyręczanie ich z podstawowych obowiązków bo asystent rodziny to nie 

jest pomoc domowa. 

Przewodniczący Rady Pan Stefan Piech zapytał Panią Dyrektor Małgorzatę Gryszkowską 

o to co robi asystent rodziny gdy rodzinie chcą odebrać prawo opieki nad dzieckiem, 

które jest np. mocno otyłe? Podał przykład sugerując się programem telewizyjnym, który 

pokazał taki problem. 
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Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska 

odpowiedziała, że jest to decyzja Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej czyli jeżeli Dyrektor 

takiego ośrodka stwierdzi, że jest taka potrzeba to nie zależnie od sytuacji, problemu 

ma możliwość przydzielić asystenta dla takiej rodziny ale konkretnych wytycznych 

nie ma. Asystenta rodziny przydziela Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek 

pracownika socjalnego, który zauważył problem w rodzinie natomiast pracownik socjalny jest 

osobą wykwalifikowaną i wie co może zagrażać dla dziecka w rodzinie. 

Przewodniczący Rady Pan Stefan Piech zapytał Panią Dyrektor Małgorzatę Gryszkowską 

o harmonogram pracy asystenta rodziny? 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska 

odpowiedziała, że asystent rodziny pracuje w systemie zadaniowym i w miarę swoich 

możliwości udziela pomocy rodzinie w zależności od potrzeby danej rodziny. 

Członek Komisji Pani Małgorzata Kuliś zapytała Panią Dyrektor Małgorzatę Gryszkowską 

czy asystenta rodziny można przydzielić również osobie dorosłej? 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska 

odpowiedziała, że nie ma zapisu, że asystenta rodziny przydziela się tylko rodzinom 

z dziećmi i osoba dorosła może otrzymać taka pomoc. Dodała, że nie jest w 100% pewna 

i dokładnie odpowie na sesji. 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Komisja przyjęła 13 głosami za, przy 2 osobach nieobecnych sprawozdanie z realizacji 

powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych w roku 2017. 

Ad.7 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani Małgorzata Gryszkowska 

przedstawiła ocenę realizacji „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób 
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Niepełnosprawnych" w roku 2017 /prezentacja multimedialna w załączeniu - zał. nr 7 

do protokołu/. 

Referująca poinformowała, że zadania na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców powiatu 

realizowano głównie ze środków PFRON oraz ze środków EFS. Środki PFRON - 1.163.502 

zł.; Aktywny Samorząd (PFRON)- 112.120 zł; Powiat Gołdapski- 88.867 zł. Środki zostały 

przekazane na : bariery architektoniczne w kwocie 44 144zł skorzystało z nich 11 osób; 

bariery w komunikowaniu się 8 908zł skorzystało z nich 6 osób; Przedmioty ortopedyczne 

i środki pomocnicze jest to zadanie które pochłania najwięcej środków, a jest to kwota 

199 296zł a skorzystało z nich 162 osoby; Na likwidację barier teclmicznych wydano kwotę 

3 OOOzł a skorzystało z niej 2 osoby; Sprzęt rehabilitacyjny wydano 5 825zł a skorzystały 

3 osoby; Turnusy rehabilitacyjne wydano 36 333zł skorzystały 34 osoby; Sport, kultura 

relaeacja i turystyka osób niepełnosprawnych wydano 14 210 zł a skorzystały 2 jednostki 

Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów, Warsztat Terapii Zajęciowej. Warsztat Terapii 

Zajęciowej funkcjonował dzięki środkom z PEFRONU, środkami ze Starostwa Powiatowego 

w Gołdapi i środkami własnymi Caritas. W zadaniu z rehabilitacji zawodowej przy pomocy 

Powiatowego Urzędu Pracy zorganizowano 2 staże i udzielono pomocy finansowej 

na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W roku 2017 zorganizowano dużo wydarzeń 

kulturalnych, sportowych itp. zorganizowane przez gminy, powiat z udziałem osób 

niepełnosprawnych. Zapobieganie niepełnosprawności, ochrona socjalna 1 prawna osób 

niepełnosprawnych. W tej dziedzinie udzielmy pomocy prawnej i psychologicznej. Aktywny 

samorząd polega na pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym - 30 osób 

niepełnosprawnych. Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej wózka inwalidzkiego 

o napędzie elektrycznym - 1 osoba; Pomoc w zakupie protezy z zastosowaniem 

nowoczesnych rozwiązań - 2 osoby; Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania 

do posiadanego samochodu - 1 osoba. 

Wyszedł Pan Stefan Piech 14.17 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionego sprawozdania. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 
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Komisja przyjęła 12 głosami za, przy 3 osobach nieobecnych ocenę realizacji 

,,Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych" w roku 2017. 

Ad.8 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani Małgorzata Gryszkowska 

przedstawiła sprawozdanie z dokonania oceny zasobów pomocy społecznej za rok 201 7 

dla Powiatu Gołdapskiego /sprawozdanie w załączniku - zal. nr 8 do protokołu/. 

Referująca poinfonnowała, że wszystkie informację są zawarte w formie tabelarycznej, które 

przedstawiła wcześniej w formie slajdów. Jest to sprawozdanie, które musimy przedstawić 

do końca kwietna w Urzędzie Wojewódzkim. Sprawozdanie zawiera prognozę naszych 

wydatków na rok 2018, jak również przedstawia wydatki od roku 2015. A głównymi 

wnioskami są: Pozyskiwać środki zewnętrzne na realizację zadań własnych; Systematycznie 

podnosić kwalifikacje zawodowe pracowników aby zadania były realizowane na najwyższym 

poziomie; Podejmować działania przeciwdziałające wypaleniu zawodowym kadry pomocy 

społecznej; Pozyskiwać kandydatów na rodziny zastępcze. 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionego sprawozdania. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Komisja przyjęła 12 głosami za, przy 3 osobach nieobecnych sprawozdanie z dokonania 

oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017 dła Powiatu Gołdapskiego. 

Ad. 9 

Specjalista ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej Pani Karina Derek przedstawiła sprawozdanie 

z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017 - 2022. 

/prezentacja multimedialna w załączniku zal. nr 9 do protokołu!. 

Referująca poinformowała, że obowiązek sporządzenia tego sprawozdania podyktowany jest 

Uchwałą Nr LII/228/2017 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie 

przyjęcia „Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022". 

W grudniu 2017 roku program realizowano w Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II, 

Zespół Szkół Zawodowych, Poradnię psychologiczno - pedagogiczną, Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie, Ośrodki pomocy społecznej z naszego powiatu, Powiatowy Urząd Pracy, 
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Warsztaty Terapii Zajęciowej 1 Środowiskowy dorn samopomocy „Słoneczny Dorn" 

w Gołdapi. Szkoły i Poradnia psychologiczno - pedagogiczna realizowały one program 

głównie w formie profilaktyki i zapobiegania powstawania zaburzeń psychicznych. 

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie prowadzono Punkt Interwencji Kryzysowej, 

w ramach którego można było skorzystać z bezpłatnych porad prawnych oraz pomocy 

psychologa oraz zapewniono ciągłość i dostępność do Warsztatu Terapii Zajęciowej 

dla 50 osób. Ośrodki pomocy społecznej realizowały zadania w zakresie koordynacji różnych 

form opieki i pomocy.System pomocy osobom zaburzonym psychicznie i ich rodzinom 

polega na podtrzymywaniu i rozwijaniu umiejętności samodzielnego funkcjonowania osób 

z zaburzeniami psychicznymi oraz przeciwdziałanie ich marginalizacji i wykluczeniu 

społecznemu. Praca socjalna skierowana jest na usamodzielnienie osoby zaburzonej 

psychicznie, odbudowanie lub polepszenie jej funkcjonowania w kręgu społecznym. 

Obejmuje rozeznanie problemów dotyczących osób z zaburzeniami psychicznymi, 

motywowanie do poddania się badaniom diagnostycznym w poradniach zdrowia 

psychicznego, a w razie potrzeby leczeniu, wspieranie osoby i rodziny oraz pomoc 

we wzmacnianiu lub odzyskaniu ich zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie, 

tworzeniu warunków sprzyjających ternu celowi. Współpraca z zakładami psychiatrycznymi 

opieki zdrowotnej, sądami i innymi instytucjami działającymi na rzecz osób z zaburzeniami 

psychicznymi. Ośrodki pomocy społecznej w grudniu 2017 roku udzieliły wsparcia na rzecz 

osób z zaburzeniami psychicznymi a były to zasiłki stałe, zasiłki celowe, zasiłki okresowe, 

skierowania do ŚDS, pomoc psychologiczna, skierowania do dornu pomocy społecznej. 

Pracownicy służb zatrudnienia informują osoby z zaburzeniami psychicznymi 

o możliwościach skorzystania z usług i instrumentach rynku pracy w celu aktywizacji 

zawodowej; Aktywizują osoby z zaburzeniami psychicznymi do korzystania z poradnictwa 

zawodowego; Promują zatrudnianie osób z zaburzeniami psychicznymi. Warsztaty Terapii 

Zajęciowej oraz Środowiskowy dorn samopomocy „ Słoneczny Dom" zwiększał integrację 

osób z zaburzeniami psychicznymi. 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 
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Komisja przyjęła 12 głosami za, przy 3 osobach nieobecnych przedstawiła sprawozdanie 

z :realizacji Powiatowego Programu. Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017 - 2022. 

Ad.10 a 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pan Leszek Kowalewski przedstawił 

zmieniającą uchwałę Rady Powiatu w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych 

oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, w których właścicielem 

lub zarządzającym jest Powiat Gołdapski /projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu - zal. nr JO do 

protokołu/. 

Referujący poinformował, że przedmiotem wniosku jest dokonanie zmiany w załączniku 

do uchwały podjętej przez Radę Powiatu, a obowiązek podjęcia danej uchwały wynika 

z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, który dotyczy olaeślenia ilości, lokalizacji 

przystanków i dworców udostępnianych dla operatorów i przewoźników świadczących usługi 

transportu zbiorowego. Poinformował, że zmiana danych w załączniku nr 1 wynika z potrzeb 

mieszkańców Gminy Gołdap, a chodzi głównie o dowóz dzieci do szkół. Powiadomił, 

że z załącznika został wycofany jeden przystanek, który był wcześniej zlokalizowany na ulicy 

Plac Zwycięstwa. Dodał, że z informacji które posiada przystanek komunikacyjny zostanie 

zlokalizowany przy Księgami między dużym a małym rondem ze względu na liczne dowozy 

dzieci np. na przedstawienia .Poprosił o przyjęcie projektu uchwały. 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Komisja przyjęła 12 głosami za, przy 3 osobach nieobecnych projekt u.chwały Rady 

powiatu w sprawie zmieniającej u.chwały z określenia przystanków komunikacyjnych 

oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, w których właścicielem 

lub zarządzającym jest Powiat Gołdapski. 

Ad.10 b 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pan Leszek Kowalewski przedstawił projekt 

uchwały Rady Powiatu z przystąpienia do realizacji inwestycji pn. ,,Przebudowa poprzez 

podwójne powierzclmiowe utrwalenie drogi powiatowej nr 1936N, na odcinku Błąkały 
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- Stańczyki - Maciejowięta o długości ok. 4,3 km" /projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu - zal. 

nr 11 do protokołu/. 

Referujący poinformował, że chcą wprowadzić nową inwestycję do budżetu, która polegać 

będzie na poprawieniu drogi nr 1936N. Dodał, że droga ta jest ważna dla powiatu, gdyż 

te mosty w Stańczykach przyciągają licznych turystów ale również chcącą poprawić 

Ją dla lokalnych mieszkańców aby lepiej im się jeździło. Poinformował również, 

że dodatkowo zostanie zaprojektowany most w związku z tym są w stałym kontakcie 

z projektantem i sprawa się toczy. Nie jest to wielka inwestycja chodzi tu głównie o poprawę 

nawierzclmi. W pierwszym etapie przy użyciu remontera zostaną zlikwidowane ubytki, 

a na to zostanie położona podwójna warstwa grysu z emulsją tak aby przez parę lat 

nie powstawały nowe ubytki. Dzięki czemu nawierzclmia będzie uszczelniona i woda 

nie będzie penetrować. Dodał, że łączny koszt inwestycji wyniesie 31 O 000.00 zł ( 155 000.00 

zł dofinansuje Gmina Dubeninki, a drugie 155 000.00 zł Powiat Gołdapski) ale przetarg 

pokaże faktyczne koszty. Poprosił o wprowadzenie tej konstrukcji do budżetu. 

Co po sesji pozwoli nam organizować postępowanie przetargowe i przystąpić do realizacji 

zadania. 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

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

powiatu w sprawie przystąpienia do realizacji inwestycji pn. ,,Przebudowa poprzez 

podwójne powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 1936N, na odcinku Błąkały 

- Stańczyki - Maciejowięta o długości ok. 4,3 km". 

Ad. lOc 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Pan Leszek Kowalewski przedstawił projekt uchwał 

Rady Powiatu w sprawie przystąpienia do realizacji inwestycji pn. ,,Przebudowa poprzez 

podwójne powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 1764N Banie Mazurskie-Rogale 

o długości ok. 6,6 km"!projekt uchwal Rady Powiatu w załączeniu - zal. nr 12 do protokołu/. 

Referujący poinformował, że przebudowa polegała będzie na podwójnym powierzchniowym 

utrwaleniu drogi powiatowej nr 1764N Banie Mazurskie -Rogale o długości ok. 6,6 łan. 
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Dodał, że szacowany koszt całkowity wykonania nawierzchni wynosi 500 000,00 zł. 

W tym Gmina Banie Mazurskie 150 000,00 zł a Powiat Gołdapski 350 000,00 zł. Refemjący 

poprosił o przyjęcie projekt uchwał Rady Powiatu w sprawie przystąpienia do realizacji 

inwestycji. 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania projekt uchwał Rady Powiatu. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

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

powiatu w sprawie przystąpienia do :realizacji inwestycji pn. ,,Przebudowa poprzez 

podwójne powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 1764N Banie Mazurskie

Rogale o długości ok. 6,6 km". 

Ad.10d 

Skarbnik powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt zmian Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2018-2033 /projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu -

zal. nr 13 do protokołu/. 

Refernjąca poinformowała, że projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian Wieloletniej 

Prognozy Finansowej dotyczy głównie urealnienia danych dotyczących finansowania 

programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 

5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym wykazu przedsięwzięć. np. zadania pod nazwą: 

,,Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno - kartograficznej Powiatu Gołdapskiego" 

W wieloletniej prognozie finansowej urealnia się wartość dochodów i wydatków oraz deficyt 

i przychody zgodnie z uchwałą w sprawie zmian budżetu w 2018 r. Wieloletnia prognoza 

finansowa odzwierciedla aktualny stan budżetu powiatu po dokonanych zmianach: 

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 475 040,00 zł i po zmianach wynosi 43 982 859,00 zł. 

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 475 040,00 zł i po zmianach wynosi 47 660 850,30 zł. 

Deficyt budżetu powiatu nie ulega zmianie i wynosi 3 677 991,30 zł. Przychody nie ulegają 

zmianie i wynoszą 3 677 991,30 zł. Rozchody 0,00 zł. 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania. 
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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 2018-2033. 

Ad.10e 

Skarbnik powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt zmian budżetu powiatu 

w roku 2018 /projekt uchwały Rady Powiatu w załączniku -zal. nr 14 do protokołu/. 

Referująca poinformowała, że dochody w Starostwie Powiatowym w Gołdapi: W rozdziale 

„Drogi publiczne powiatowe" dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów 

o kwotę 305 000,00 zł w związku z Uchwałą Nr XXIX/217/18 Rady Gminy Dubeninki 

na realizację inwestycji pn.: ,,Przebudowa poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie 

drogi powiatowej nr 1936N", na odcinku Błąkały- Stańczyki- Maciejowięta o długości ok. 4,3 

km w kwocie 155 000,00 zł oraz w związku z zapewnieniem Gminy Banie Mazurskie 

na udzielenie pomocy finansowej na zadanie „Przebudowa poprzez podwójne 

powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 1764N Banie Mazurskie - Rogale o długości 

ok. 6,6 km" w kwocie 150 000,00 zł. W rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej 

Straży Pożarnej'' dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę 

300 000,00 zł w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 52/2018 

z dnia 30.03.2018 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych w wyżej wymienionym rozdziale. 

Środki przeznaczone są dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi na 

zadanie inwestycyjne pn. ,,Budowa strażnicy KP PSP w Gołdapi - III etap" w ramach 

przedsięwzięcia „Inwestycyjne budowlane". W rozdziale 85395 „Pozostała działalność" 

dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę 19 800,00 zł w związku 

z decyzjami nr SO-X.6152.2.93.2017.MF, SO-X.6152.2.91.2017.MF 

i SOX.6152.2.81.2017.KD Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie o przyznanie 

świadczeń pieniężnych osobom, które złożyły wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały 

z powołaniem się na fakt posiadania ważnej Kaiiy Polaka._ W rozdziale 85333 „Powiatowe 

urzędy pracy'' dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę 240,00 zł 

w związku ze zwróceniem kosztów zastępstwa procesowego od byłego pracownika PUP. 

Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 625 040,00 zł. Wydatki 

w Stai·ostwie Powiatowym w Gołdapi: W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe" 
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dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 86 011,00 zł 

jako zabezpieczenie środków na zimowe utrzymanie dróg. W rozdziale 70005 „Gospodarka 

gruntami i nieruchomościami" dokonuje się przesunięcia środków między paragrafami 

w ramach posiadanego planu o kwotę 180,00 zł w związku z koniecznością pokrycia 

wydatków za udział z szkoleniu: "Gospodarowanie niernchomościami Skarbu Państwa 

- aktualna problematyka prawna". W rozdziale 80195 „Pozostała działalność" dokonuje się 

zmniejszenia planu finansowego wydatków o kwotę 1 320,00 zł w celu przekazania wyżej 

wymienionej kwoty na Projekt „Informatyczne zielone garnizony". W rozdziale 85395 

„Pozostała działalność" dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 19 

800,00 zł w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie o przyznanie 

świadczeń pieniężnych osobom, które złożyły wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały 

z powołaniem się na fakt posiadania ważnej Karty Polaka. W dziale 855 „Rodzina" dokonuje 

się przesunięcia środków z planu finansowego PCPR między rozdziałami w ramach 

posiadanego planu o kwotę 300,00 zł w związku z koniecznością pokrycia wydatków 

dotyczących zwracanego nienależnie pobranego zasiłku wychowawczego. W rozdziale 85333 

„Powiatowe urzędy pracy'' dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 

per saldo 240,00 zł celem zabezpieczenia kosztów ponoszonych na rzecz radcy prawnego. 

W dziale 801 „Oświata i wychowanie" dokonuje się przesunięcia środków między 

paragrafami w ramach posiadanego planu finansowego wydatków o kwotę 80 532,00 zł 

w związku z dostosowaniem tego planu do otrzymanej subwencji oświatowej. W rozdziale 

60014 „Drogi publiczne powiatowe" dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków 

o kwotę per saldo 568 989,00 zł w tym na realizację inwestycji pn.: ,,Przebudowa poprzez 

podwójne powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 1936N, na odcinku Błąkały

Stańczyki- Maciejowięta o długości ok. 4,3 km oraz „Przebudowa poprzez podwójne 

powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 1764N Banie Mazurskie - Rogale o długości 

ok. 6,6 km. W rozdziale 75295 „Pozostała działalność" dokonuje się zwiększenia planu 

finansowego wydatków o kwotę 1 320,00 zł w celu wkładu własnego do projektu 

„Infonnatyczne zielone gamizony"._W rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej 

Straży Pożarnej" dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 

300 000,00 zł w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 52/2018 

z dnia 30.03.2018 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych w wyżej wymienionym rozdziale. 

Środki przeznaczone są dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi 

na zadanie inwestycyjne pn. ,,Budowa strażnicy KP PSP w Gołdapi - III etap'' w ramach 

przedsięwzięcia „Inwestycyjne budowlane" ._Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się 
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per saldo o kwotę 975 040,00 zł. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 625 040,00 zł 

i po zmianach wynosi 44 132 859,00 zł. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 975 040,00 zł 

i po zmianach wynosi 48 160 850,30 zł._Deficyt budżetu powiatu ulega zmianie i wynosi 

4 027 991,30 zł. Przychody ulegają zmianie i wynoszą 4 027 991,30 zł. Rozchody 0,00 zł. 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

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

powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2018. 

Ad.11 

Przyszedł Pan Stefan Piech 14.37 

Sekretarz Powiatu Pani Anna Makowska poinformowała, że sesja rozpocznie się o godzinie 

9.00, przypomniała o dostarczeniu oświadczeń majątkowych oraz pornszyła temat dotyczący 

dyżurów aptek. Dodała, że uchwała podjęta przez Radę Powiatu w sprawie dyżurn aptek 

nie jest respektowana jak należy. Poinfonnowała, że aktywnie w tej sprawie uczestniczyły 

Wicestarosta Pani Grażyna Senda oraz Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Pani Alicja 

Iwaniuk jeżeli chodzi o dyżury aptek i współpracę z właścicielami aptek. Sekretarz Powiatu 

Pani Anna Makowska dodała również, że na dyżurach nocnych w aptece musi być magister 

farmacji. Poinformowała, że poczyniliśmy wszystko aby dojść do porozumienia z aptekami 

ale i tak jedna apteka ma odmienne zdanie na temat dyżurów. Po kontakcie z Ministerstwem 

Zdrowia dowiedzieliśmy się, że do nowelizacji trafił projekt o prawie farmaceutycznym, 

który zakłada, że za godzinę dyżurn apteki Narodowy Fundusz Zdrowia będzie dopłacał 

35.00 zł. 

Przewodniczący Rady Pan Stefan Piech poprosił aby daną informację opublikować. 

Sekretarz Powiatu Pani Anna Makowska poinformowała, że dana informacja zostanie 

opublikowana. Dodała, że fioletowa apteka poinfonnowała o braku pracowników i dlatego 

jest zamknięta. 
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Członek Komisji Pani Anna Kozioł dodała, że właścicielka fioletowej apteki poinformowała 

ją, że firma wynajmująca od niej lokal nie płaciła dzierżawy oraz nie wypłacała wynagrodzeń 

pracownikom dlatego odeszli. 

Sekretarz Powiatu Pani Anna Makowska dodała, że nie wiadomo co będzie z tą apteką, gdyż 

leki nadal w niej się znajdują dodała, że leki mają termin przydatności. 

Przewodniczący Rady Pan Stefan Piech poinformował, że jeden z radnych miejskich oskarżył 

nas o brak zainteresowania w tej sprawie. Przewodniczący Rady Pan Stefan Piech Dodał, że 

odpowiedział mu żeby to on spowodował aby apteki były otwarte. 

Sekretarz Powiatu Pani Anna Makowska poinformowała, że został opracowany projekt 

uchwały bez dyżurów nocnych, która jest niezgodna z prawem. Dodała, że z chwilą wysłanie 

w/w uchwały do Wojewody zostanie ona uchylona ze względu na to, że była by niezgodna 

z prawem. 

Członek Komisji Bogdan Michnicz zapytał czy apteka pełniąca dyżur musi być czynna jedna 

w Gołdapi i czy nie może pełnić dyżuru apteka w Baniach Mazurskich? 

Przewodniczący Rady Pan Stefan Piech poinformował, że apteka pełniąca dyżur nocny 

realizuje np. recepty z pogotowia i kto pojedzie do Bań. 

Członek Komisji Pan Piotr Miszkiel zapytał Pana Starostę Andrzeja Ciołka na jakiej 

podstawie została ustalona składka? 

Sekretarz Powiatu Pani Anna Makowska odpowiedziała, że zostało napisane pismo aby 

rozpatrzyć problem, który dotknął wiele powiatów w związku z brakiem możliwości 

zabezpieczenia dyżuru aptek w niedzielę i święta. 

Wyszedł Pan Rafał Górski 14.48. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek odpowiedział, że ruch w aptekach po godzinie 22.00 jest bardzo 

mały i oni się nie godzą za takie stawki pracować. 
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Starosta Pan Andrzej Ciołek podziękował za jednomyślne głosowanie w sprawie dróg 

w stronę Bań Mazurskich i stronę Stańczyk. Dodał, że jest bardzo zadowolony, że drogi 

zostaną zrobione. Poinformował, że jeżeli w planie nie wyjdzie Mała - Cicha - Zielona 

to zabezpieczenie finansowe zostanie przeznaczone na remonty dróg w części wiej ski ej 

np.: Skocze - Jany lub Pogorzel - Grabowo. Poinformował o przebiegu remontu drogi 

i transporcie tirów ulicami Zatorowa, 1 - go Maja. Dodał, że jest kilka osób które chcą 

zablokować ruch tymi ulicami co wiąże się z tym możemy stracić szansę na duże 

dofinansowanie na realizację remontu drogi wojewódzkiej nr 651. 

Ad.12 

Wolnych wniosków nie zgłoszono. 

Ad.13 

Wniosków Komisji nie zgłoszono. 

Ad.14 

Przewodniczący podziękował i zamknął LVIII (58 )posiedzenie Komisji Planowania, 

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

i Polityki Społecznej. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokół składa się z 29 stron kolejno ponumerowanych. 

Protokółowała Monika Bruszewska, 24.04.2018 

Przewodniczący Komisja 
Planowania, Budżetu, Finansów, 

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

Jaromir Andrzej Krajewski 
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