
Protokół z na LXIV (64) posiedzenia: 

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

Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej 

w dniu 23 października 2018 roku 

godz. 1015-1035 

Ad.I 

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

Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej otworzyła urn ( 62) 

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

Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej. 

Ad.2 

Przewodniczący Komisji Pan Jaromir Krajewski otworzy! posiedzenie z proponowanym 

porządkiem obrad /porządek obrad w załączeniu- zal. nr I do protokołu/. 

Ad.3 

Przewodniczący Komisji Pan Jaromir Krajewski poinfonnowal, iż protokoły z LXII (62), 

LXIII (63) posiedzenia Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, 

Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej były wyłożone 

do wglądu oraz przesiane drogą elektroniczną. 

Przewodniczący Komisji Pan Jaromir Krajewski zapytał, czy Członkowie Komisji 

mają uzupełnienia bądź sprostowania do protokołu. 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Komisji przeprowadzi! glosowanie. 

Komisja przyjęła 9 glosami za, przy 3 osobach nieobecnych protokół z LXII (62) 

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

Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej. 



Komisja przyjęła 8 glosami za, przy 1 glosie wstrzymującym i 6 osobach nieobecnych 

protokół z LXIII (63) posiedzenia Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji 

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

Ad.4 

Główny Specjalista ds. Edukacji Pani Iwona Zegarowicz przedstawiła informację o stanie 

realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018, w tym o wynikach sprawdzianów 

i egzaminów zewnętrznych/ informacja w załączeniu - zal. nr 2 do protokołu/. 

Referująca informację oraz poinformowała, że raport o stanie realizacji zadań oświatowych 

w powiecie gołdapskim w roku szkolnym 2016/2017 został opracowany na podstawie 

art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 

z późn. zm.) w oparciu o dane uzyskane z Systemu Informacji Oświatowej, Centralnej 

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, sprawozdań szkół i placówek oraz opracowań 

własnych pracownika ds. edukacji w Starostwie Powiatowym w Gołdapi. W raporcie 

przedstawiono szczegółowe dane statystyczne, wykonanie zadań oświatowych przez szkoły 

i placówki, dla których organem prowadzącym jest powiat gołdapski oraz informacje 

o szkołach niepublicznych z uprawnieniami szkól publicznych. Referująca przedstawiła 

szczegółową informację, która znajduje się z załączeniu do protokołu. 

Przyszedł Leszek Retek godzina 13.06 

Przyszedł Mariusz Kowalczuk godzina 13.07 

Wyszedł Jaromir Krajewski 13.07 

Przyszła Alicja Iwaniuk 13.10 

Wyszedł Mariusz Kowalczuk 13.13 

Przyszedł Jaromir Krajewski 13.14 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionej informacji? 

Członek Komisji Pani Małgorzata Kuliś zapytała Głównego Specjalistę ds. Edukacji Panią 

Iwonę Zegarowicz dlaczego jedna za szkól pozyskała tylko dofinansowanie w kwocie 

3800.00zl na gabinet pomocy przedlekarskiej? 
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Główny Specjalista ds. Edukacji Pani Iwona Zegarowicz odpowiedziała, że wynika 

to z zapotrzebowania szkoły. Dodała, że środki pochodzą z rezerwy oświatowej oraz szkoły 

dostały już wcześniej środki z rezerwy ministerialnej na doposażenie gabinetów. 

Członek Komisji Pan Leszek Retel poinformował, że szkoły otrzymały określone listy 

zakupów i jeżeli szkoły już to posiadały to nie mogły zakupić tego ponownie. 

Główny Specjalista ds. Edukacji Pani Iwona Zegarowicz wspomniała, że Zespól Szkól 

Zawodowych wziął pod uwagę metraż gabinetu, a Zespól Placówek Edukacyjno 

- Wychowawczych otworzy! drugi gabinet i wykorzystał dofinansowanie w I 00% 

Radny Pan Wacław Grenda zapytał Głównego Specjalistę ds. Edukacji Panią Iwonę 

Zegarowicz o złą sytuację w szkołach związaną z wybieraniem przez uczni nauki 

w innych szkołach niż w Gołdapi? 

Przyszedł Mariusz Kowalczuk 13.25 

Główny Specjalista ds. Edukacji Pani Iwona Zegarowicz odpowiedziała, że nie jest w stanie 

precyzyjnie odpowiedzieć na pytanie Radnego Wacława Grendy. Dodała, że przedstawiła 

dane ze statystyk. 

Radny Pan Wacław Grenda poprosi! aby zastanowić się nad danym tematem, że uczniowie 

wybierają szkoły poza Gołdapią aby potem studiować na dobrych uczelniach wyższych. 

Główny Specjalista ds. Edukacji Pani Iwona Zegarowicz odpowiedziała, że uczniowie 

kończący nasze szkoły studiują na dobrych uczelniach wyższych. Wspomniała, 

że to uczniowie podejmują decyzje o korepetycjach oraz o miejscu, w którym chcą się uczyć: 

Gołdap czy poza Gołdapią. 

Radny Pan Wacław Grenda dodał, że jego syn uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego 

w Gołdapi ale musiał korzystać z korepetycji aż w Białymstoku aby dostać się na dobre studia 

i zostać lekarzem, którym obecnie jest. Wspomniał, że nadal będzie drążył ten temat 

bo chce aby uczniowie kończący nasze szkoły mieli dobre wyniki. 

3 



Główny Specjalista ds. Edukacji Pani Iwona Zegarowicz odpowiedziała, że ona nie może 

wchodzić w zakresy przeznaczone dla Dyrektora Szkoły. W naszych szkołach 

uczą nauczyciele dyplomowani i to oni przekazują swoją wiedzę uczniom. 

Członek Komisji Pani Małgorzata Kuliś poinformowała, ze nie zgadza się z opinią Radnego 

Pana Wacława Grendy gdyż Starostwo ma mały wpływ na to najalcim poziomie uczeń 

się uczy czy zdaje egzamin. To wszystko zależy od chęci ucznia. 

Wiceprzewodnicząca Komisji Pani Marzanna Wardziejewska dodała, że żyjemy 

w demokratycznym kraju i każdy ma prawo wybrać sobie miejsce naulci. Starostwo 

jest organem prowadzącym szkoły, a nadzorującym jest Kuratorium. Wspomniała, 

że zdawalność w naszych szkołach jest wysoka i to świadczy o tym, że nasi nauczyciele 

dobrze uczą. 

Radny Pan Mariusz Kowalczuk dodał, że on uczył się w Suwałkach. Zdawalność w naszych 

szkołach jest dobra i nie mamy się czego czepiać. 

Radny Pan Wacław Grenda dodał, że każdy ma swoje zdanie. 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadzi! głosowanie. 

Komisja przyjęła 12 glosami za, przy 3 osobach nieobecnych informację o stanie 

realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018, w tym o wynikach 

sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych. 

Ad.Sa 

Sekretarz Powiatu Pani Anna Makowska przedstawiła uchwałę Rady Powiatu w sprawie 

obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej / uchwala Rady Powiatu w załączeniu - zal. nr 3 

do protokołu/. 

Referująca poinformowała, że jest to kolejna zmiana ustawy o samorządzie powiatowym. 

Dodała, że uchwała określa szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady 

tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw 

uchwałodawczych oraz formalne wymogi jalcim muszą odpowiadać składane projekty. Grupa 
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co najmniej 300 mieszkańców Powiatu Gołdapskiego, posiadających czynne prawa wyborcze 

do Rady Powiatu Gołdapskiego, może wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą, 

przez złożenie podpisów pod projektem uchwały. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionej uchwały Rady Powiatu? 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

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

Powiatu w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 

Ad. Sb 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz Wiszniewska przedstawiła uchwalę Rady Powiatu 

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2018 

I uchwala Rady Powiatu w załączeniu - zal. nr 4 do protokołu!. 

Referująca poinformowała, że Starostwo Powiatowe w Gołdapi w rb. wszczęło postępowanie 

na wyłonienie wykonawcy na realizacje zadania pn.: ,,Zakup samochodu". Starostwo 

Powiatowe w Gołdapi w dniu 03.08.2018r. oraz 03.09.2018r. wszczęło postępowania 

na dostawę samochodu osobowego typu SUV, które zostały unieważnione ze względu 

na wysoką cenę. W związku ze zwiększeniem przez Radę Powiatu środków finansowym 

na zakup samochodu w dniu Ol.10.2018r. wszczęto kolejne postępowanie. W wyniku 

pozytywnie zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia termin wykonania zadania 

określono na 31.03.2019 r. W związku z powyższym konieczne jest ujęcie środków 

finansowych zabezpieczonych przez Powiat Gołdapski na sfinansowanie powyższego zadania 

w kwocie 70 000,00 zł w wykazie wydatków, które nie wygasają z końcem roku 

budżetowego 2018. W związku z powyższym, na podstawie art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. z 2017 r., poz. 2077) ustala się wykaz i plan 

finansowy wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego oraz określa się 

ostateczny termin dokonania wydatku. Całkowita wartość wydatków niewygasających 

70 000,00 zł, w tym wydatki majątkowe na kwotę 70 000,00 zł. Środki finansowe na wyżej 

wymienione wydatki gromadzone będą na wyodrębnionym subkoncie podstawowego 

rachunku bankowego Powiatu. 
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Wyszła Małgorzata Kuliś 13.35 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionej uchwały Rady Powiatu? 

Przewodniczący Pan Jaromir Krajewski zapytał o markę samochodu? 

Sekretarz Powiatu Pani Anna Makowska odpowiedziała, że samochód jest z napędem 

na cztery kola marki Dacia. 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

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

Powiatu w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku 

budżetowego 2018. 

Ad. 6 

Radny Pan Mariusz Kowalczuk podziękował za współpracę oraz podziękował dla Radnych 

którzy dostali się ponownie do Rady Powiatu. 

Przewodniczący Pan Jaromir Krajewski w imieniu wszystkich podziękował za współpracę 

oraz życzy! powodzenia w nowej kadencji. 

Ad. 7 

Wolnych wniosków nie zgłoszono. 

Ad. 8 

Wniosków Komisji nie zgłoszono. 

Ad. 9 

Przewodniczący Pan Jaromir Krajewski podziękował i zamknął LXIV (64) posiedzenie 

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

Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej. 

6 



Na tym protokół zako,1Czono. 

Protokół składa się z 7 stron kolejno ponumerowanych. 

Protokolowala: Monika Bruszewska 23.10.2018 r(]L 

Przewodniczący Komisji 
P/m10wa11ia, Budżetu, Fi11a11sów, 
Promocji Powiatu, Gospodarki, 
Ochro11y Środowiska, Zdrowia, 
Oświaty i Polityki Spolecmej 

Jaromir Andrzej Krajewski 

1t~ 

7 


