
Protokół ze wspólnego XXVIII (28) posiedzenia 

Komisji Planowania, Budżetu, Finansów i Promocji Powiatu, 

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

w dniu 25 października 2016 roku 

Godz.13°0-1335 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że zgodnie z § 44 pkt. 2 Statutu Powiatu 

wspólne posiedzenie Komisji jest prawomocne, jeżeli uczestniczy w niej, co najmniej połowa 

Radnych z każdej Komisji. Zgodnie § 44 pkt. 3 Statutu Powiatu Przewodniczącym obrad 

wspólnej komisji zostaje przewodniczący jednej z komisji, po wcześniejszym uzgodnieniu 

między sobą. W związku z powyższym Przewodniczący Komisji Stałych Rady zdecydowali, 

iż posiedzenie poprowadzi Pan Piotr Miszkiel Zastępca Przewodniczącej Komisji 

Planowania, Budżetu, Finansów i Promocji Powiatu. 

Ad.1 

Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji Planowania, Budżetu, Finansów i Promocji 

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

stwierdził quorum (12 radnych obecnych) pozwalające na podejmowanie prawomocnych 

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

Ad.2 

Przewodniczący Komisji otworzył wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Powiatu 

z proponowanym porządkiem obrad !porządek w załączeniu- zał. nr 2 do protokołu/. 

Ad.3 

Przewodniczący poinformował, iż protokół z XXVI (26) i XXVII (27) posiedzenia Komisji 

Stałych Rady Powiatu był wyłożony do wglądu oraz przesłany drogą elektroniczną. 

Zapytał czy Członkowie Komisji mają uzupełnienia bądź sprostowania do protokołu. 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 



Komisja 11 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym i 2 osobach nieobecnych przyjęła 

protokół z XXVI (26) i XXVII (27) posiedzenia Komisji Stałych Rady Powiatu:. 

Ad.4 

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

realizacji zadaf1 oświatowych w roku szkolnym 2015/2016, w tym o wynikach sprawdzianów 

i egzaminów zewnętrznych /informacja w załączeniu- zal. nr 3 do protokołu/. 

Referująca poinformowała, że Raport o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie 

gołdapskim w roku szkolnym 2015/2016 został opracowany na podstawie art. 5a ust. 4 

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. W roku szkolnym 2015/2016 powiat 

gołdapski był organem prowadzącym dla czterech jednostek oświatowych, do których 

uczęszczało łącznie 868 uczniów: Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Zawodowych, 

Zespół Placówek Edukacyjno- Wychowawczych oraz Poradnia Psychologiczno

Pedagogiczna. Następnie referująca przedstawiła jak liczbowo rozmieszczeni są uczniowie 

w poszczególnych jednostkach oraz jak wygląda podział na stopnie awansu zawodowego 

nauczycieli. Na prowadzenie i dotowanie szkół powiat otrzymuje środki finansowe z budżetu 

państwa w postaci subwencji oświatowej. Na rok budżetowy 2016 subwencja oświatowa 

wyniosła niecałe 8 200 000,00 zł. Porównując do roku poprzedniego subwencja była niższa 

o 360 000,00 zł w związku ze spadkiem ilości uczniów. W następnej kolejności referująca 

omówiła wysokość wydatków szkół w roku szkolnym 2015 /2016. Powiat przekazuje również 

dotację dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, które są wpisane 

do ewidencji Starosty Gołdapskiego Środki finansowe na dotacje pochodzą z subwencji 

oświatowej. Dotacje otrzymało Liceum Ogólnokształcące Zaoczne dla Dorosłych 

Mazursko-Podlaskiego Centrum Edukacji oraz Liceum Ogólnokształcące Zaoczne 

dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego. Dwóch uczniów otrzymało Stypendium 

Starosty. Następnie referująca szczegółowo omówiła wyniki egzaminów gimnazjalnych, 

maturalnych oraz zawodowych we wszystkich szkołach. 

Zastępca Przewodniczącej zapytał czy są pytania do przedstawionej informacji. 

Pytań nie zgłoszono. 

Zastępca Przewodniczącej przeprowadził głosowanie. 
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Komisja jednogłośnie przyjęła informację o stanie realizacji zadań oświatowych w roku 

szkolnym 2015/2016, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych. 

Ad.Sa 

Naczelnik Wydziału Komtmikacji i Transp01iu Pani Marta Wiszniewska przedstawiła projekt 

uchwały Rady Powiatu w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i jego 

parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia 

od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdów w roku 2017 /projekt uchwały Rady Powiatu 

w załączeniu- zal. nr 4 do protokołu/. 

Referująca poinformowała, że jak co roku powiat zgodnie z przepisami ma obowiązek ustalić 

stawki za usuwanie pojazdów z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym 

oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia 

pojazdów. Stawki ustalone przez Radę Powiatu nie mogą być wyższe niż maksymalne 

ustalane przez Ministra Finansów, które co roku są ogłaszane w Monitorze Polskim. 

Proponowane stawki są niższe niż te obowiązujące. Referująca przedstawiła wszystkie 

ustalone stawki. 

Zastępca Przewodniczącej zapytał czy są pytania do przedstawionej informacji. 

Członek Komisji Pani Małgorzata Kuliś zapytała czym podyktowane są obniżki 

cen w stosunku do obecnego roku. 

Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Pani Marta Wiszniewska powiedziała, 

że jest to decyzja Ministra Finansów, który analizuje usuwanie pojazdów, zapotrzebowanie 

na ilość. Wskaźnik roczny inflacji również ma na to wpływ i na podstawie tego Minister 

Finansów ogłasza te stawki. 

Zastępca Przewodniczącej przeprowadził głosowanie. 

Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały Rady Powiatu w sp.rawie wysokości 

opiat za usuwanie pojazdów z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz 

wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia 

pojazdów w .roku 2017. 
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Ad.Sb 

Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska Pani Małgorzata Lenarczyk 

przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie 

statków lub innych obiektów pływających i przechowywanie na terenie strzeżonego portu, 

przystani lub parkingu strzeżonego /projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu- zal. nr 5 do protokołu/. 

Referująca poinformowała, że Rada Powiatu co roku ustala w drodze uchwały, wysokość 

opłat za ustmięcie statków i przechowywanie obiektów pływających. Ustalone przez radę 

powiatu stawki nie mogą być wyższe niż maksymalne, które ogłoszone są na każdy 

rok kalendarzowy przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych w drodze 

obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski". 

Następnie referująca przedstawiła proponowane stawki. 

Zastępca Przewodniczącej zapytał czy są pytania do przedstawionej informacji. 

Pytań nie zgłoszono. 

Zastępca Przewodniczącej przeprowadził głosowanie. 

Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia 

wysokości opłat za usunięcie statków lub innych obiektów pływających 

i przechowywanie na terenie strzeżonego portu, przystani lub parkingu strzeżonego. 

Ad.Sc 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu 

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2016-2028 

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

Referująca poinfom1owała, że plan dochodów zmniejsza się o kwotę 47 964,02 zł 

i po zmianach wynosi 26 021 930,37 zł. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 195 815,24 zł 

i po zmianach wynosi 26 223 709,63 zł. Deficyt zwiększa się i po zmianach i wynosi 

201 779,26 zł. Przychody zwiększają się i po zmianach wynoszą 331 779,26 zł. Rozchody 

wynoszą 130 000,00 zł. Zmiany po stronie dochodów dotyczą 111.in. decyzji Wojewody 

Wanniftsko- Mazurskiego dotyczącą zmniejszenia składek na ubezpieczenia zdrowotne, 

urealnienia planu dochodów. Zmiany planu wydatków są spowodowane głównie 

zwiększeniem wydatków dla placówek oświatowych na zabezpieczenie wynagrodzeft. 
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Zastępca Przewodniczącej zapytał czy są pytania do przedstawionej informacji. 

Pytaii nie zgłoszono. 

Zastępca Przewodniczącej przeprowadził głosowanie. 

Komisja 9 głosami za, przy 3 głosach wstrzymujących i 2 osobach nieobecnych przyjęła 

projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Gołdapskiego na lata 2016-2028. 

Ad.Sd 

Skai·bnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiah1 

w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016 /projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu- zal. nr 7 

do protokołu! 

Referująca poinformowała, że Referująca poinformowała, że w planie finansowym Starostwa 

Powiatowego po stronie dochodów w rozdziale O I 005 „Prace geodezyjno-urządzeniowe 

na potrzeby rolnictwa" dokonuje się zmniejszenia dochodów planu finansowego jednostki 

o kwotę 1 370,00 zł zgodnie z decyzją Nr FK-I.3111.2.274.2016 Wojewody Warmińsko

Mazmskiego z dnia 12 października 2016 r. W rozdziale 02002 „Nadzór nad gospodarką 

leśną" dokonuje się zwiększenia dochodów planu finansowego jednostki o kwotę 13 500,00 zł 

z tytułu otrzymania środków z WFOŚiGW na realizację zadań bieżących. W rozdziale 70005 

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami" dokonuję się urealnienia planu finansowego 

poprzez zmniejszenie o kwotę 1 600,00 zł z tytułu dochodów jednostek samorządu 

terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadaf1 zleconych ustawami. W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe" dokonuje 

się zwiększenia planu finai1sowego dochodów jednostki o kwotę 13 506,00 zł, w tym: 

wpływy z różnych opłat oraz wpływy z pozostałych odsetek i inne. W rozdziale 75618 

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego 

na podstawie ustaw" dokonuje się zwiększenia o kwotę 757,00 zł w tym z tytułu wpływu 

z pozostałych odsetek o kwotę 740,00 zł i wpływów z różnych dochodów o kwotę 17,00 zł. 

W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe" dokonuje się zwiększenia planu 

finansowego dochodów jednostki o kwotę 5 500,00 z tytułu wpływów z pozostałych odsetek. 

W rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne" dokonuje się zwiększenia planu 

dochodów o kwotę 436,98 zł. Zwiększenie dotyczy dotacji celowej na zadania bieżące 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadmi zleconych ustawami realizowane przez 
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powiat, w tym: wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały 

ćwiczeniowe. 

W rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób 

nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego" dokonuje się zmniejszenia się planu 

dochodów zgodnie z decyzją Nr FK 225/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 

września 2016 r. o kwotę 89 770,00 zł. W rozdziale 85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych" dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów jednostki 

o kwotę 3 196,00 zł z tytułu wpływu z różnych dochodów. W rozdziale 90008 „Ochrona 

różnorodności biologicznej i krajobrazu" dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 

5 000,00 zł z tytułu wpływu z różnych dochodów. Łącznie w poszczególnych rozdziałach 

planu dochodów Starostwa Powiatowego w Gołdapi dokonano zmniejszenia planu dochodów 

o kwotę per saldo 50 844,02 zł. W planie dochodów Zespołu Placówek Edukacyjno 

Wychowawczych w rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze" dokonuje 

się zwiększenia planu finansowego dochodów jednostki o kwotę 2 880,00 zł z tytułu umowy 

z Polską Akcją Humanitarną z siedzibą w Warszawie na finansowanie dożywiania dzieci 

w szkołach. Plan dochodów budżetu powiatu zmniejsza się per saldo o kwotę 4 7 964,02 zł. 

W planie wydatków Starostwa Powiatowego w Gołdapi w rozdziale O 1005 „Prace 

geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa" dokonuje się zmniejszenia wydatków planu 

finansowego jednostki o kwotę 1 370,00 zł zgodnie z decyzją Nr FK-I.3111.2.274.2016 

Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 października 2016 r. W rozdziale 02002 

„Nadzór nad gospodarką leśną" dokonuje się zmniejszenia planu finansowego wydatków 

jednostki o kwotę 39 100,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych związanych z realizacją 

statutowych zadań. W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntan1i i nieruchomościami" dokonuje 

się przesunięcia środków na wydatki w ramach posiadanego planu finansowego jednostki 

o kwotę 3 925,00 zł pomiędzy poszczególnymi paragrafami w celu urealnienia planu 

do rzeczywistych potrzeb. W rozdziale 71095 „Działalność usługowa" dokonuje 

się przesunięcia środków na wydatki w ramach posiadanego planu finansowego jednostki 

o kwotę 6 500,00 zł pomiędzy poszczególnymi paragrafami w celu urealnienia planu 

do rzeczywistych potrzeb. W rozdziale 75020 „Starostwo Powiatowe" dokonuje 

się zwiększenia planu wydatków o kwotę per saldo 44 100,00 zł celem urealnienia planu 

finansowego do rzeczywistych potrzeb w tym: dokonuje się zmniejszenia wynagrodzeń 

pracowników o kwotę 12 682,00 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne ulegają zmniejszeniu 

o kwotę 7 823,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne ulegają zwiększeniu o kwotę 

22 810,00 zł, składki na Fundusz Pracy ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 305,00 zł, 
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dokonuje się zmniejszenia planu finansowego z tytułu zakupu energii o kwotę 5 000,00 zł, 

dokonuje się zwiększenia planu jednostki o kwotę 60 000,00 zł z tytułu zakupu usług 

pozostałych związanych z realizacja statutowych zadań (m.in. zakup tablic komunikacyjnych, 

usług pocztowych, usługa centralizacji), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 

ulegają zmniejszeniu o kwotę 10 000,00 zł, podatek od niernchomości ulega zmniejszeniu 

o kwotę 900,00 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ulegają zmniejszeniu 

o kwotę 500,00 zł, różne opłaty i składki w ramach posiadanego planu ulegają zwiększeniu 

o kwotę 500,00 zł. W rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów 

1 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego" dokonuje się zmniejszenia planu 

finansowego jednostki o kwotę 10 000,00 zł z tytułu rozlicze{1 z bankami związanymi 

z obsługą długu publicznego. W rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe, 

zgodnie z postanowieniami Zarządu Powiatu, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków 

o kwotę 1 140,00 zł na przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zgodnie ze złożonym 

wnioskiem PPP w Gołdapi. Rezerwa celowa przeznaczona na wydatki oświatowe ulega 

zmniejszeniu i po zmianach wynosi 8 935,00 zł zaś rezerwa na zarządzanie kryzysowe 

pozostaje bez zmian i wynosi 47 000,00 zł zaś rezerwa ogólna wynosi 39 480,00 zł. 

Łącznie rezerwa po zmianach wynosi 95 415,00 zł. W rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe" 

dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 500,00 zł w celu urealnienia planu 

do rzeczywistych potrzeb. W rozdziale 80195 „Pozostała działalność" dokonuje 

się zmniejszenia planu wydatków celem przeniesienia środków w kwocie 182 096,98 zł 

w ramach posiadanego planu pomiędzy rozdziałami w celu zabezpieczenia kosztów 

na wypłatę wynagrodzeń w poszczególnych jednostkach oświatowych w Gołdapi. 

W rozdziale 85111 „Ochrona zdrowia" dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 

2 000,00 zł w celu urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb. W rozdziale 85403 

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

o kwotę 1 000,00 zł w celu urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb. W rozdziale 90008 

„Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu" dokonuje się zmniejszenia planu 

finansowego jednostki o kwotę 15 000,00 zł w celu urealnienia planu do rzeczywistych 

potrzeb. Łącznie w poszczególnych rozdziałach planu wydatków Starostwa Powiatowego 

w Gołdapi dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę per saldo 200 106,98 zł. 

W planie wydatków Zespołu Placówek Edukacyjno- Wychowawczych łącznie 

w poszczególnych działach planu wydatków Zespołu Placówek Edukacyjno 

- Wychowawczych tj. w dziale 801 „Oświata i wychowanie" w dziale 854 „Edukacyjna 

Opieka Wychowawcza" dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 293 043,98 zł, 

7 



w tym na: wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli o kwotę 289 727 ,00 zł, zakup środków 

dydaktycznych i książek o kwotę 436,98 zł, zakupu środków żywności o kwotę 2 880,00 zł. 

W planie wydatków Zespołu Szkół Zawodowych łącznie w poszczególnych działach planu 

wydatków Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi w dziale 801 „Oświata i wychowanie" 

dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę 155 241,00 zł z tytułu w zwiększenia 

wynagrodzefl i pochodnych dla nauczycieli. W planie wydatków Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w rozdziale 85201 „Placówki opiekuflczo-wychowawcze" proponuje 

się zwiększenia wydatków o kwotę 7 OOO zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę 

dotacji z tytułu utrzymania wolnych miejsc i pozostawienia gotowości w placówce 

opiekuńczo-wychowawczej w Gołdapi. W rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze" proponuje 

się z1ru1iej szenie wydatków w związku z przeliczeniem wypłacanych świadczefl dla rodzin 

zastępczych o kwotę 82 714,76 zł w celu urealnienia planu wydatków do rzeczywistego 

wykonania. W planie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w rozdziale 85156 „Składki 

na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem 

ubezpieczenia zdrowotnego" proponuje się zmmeJszenie planu wydatków o kwotę 

89 770,00 zł w związku z wydatkami na realizację statutowych zadafl. W planie wydatków 

Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno 

pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne" dokonuje zwiększenia planu finansowego 

jednostki o łączną kwotę 113 122 zł w tym na zwiększenie wynagrodzefl i pochodnych 

dla nauczycieli o kwotę 111 982,00 zł oraz na fundusz zdrowotny nauczycieli ze środków 

rezerwy budżetowej o kwotęl 140,00 zł. W planie wydatków Komendy Powiatowej 

Pm1stwowej Straży Pożarnej w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży 

Pożarnej" dokonuje się przesunięcia środków na wydatki w ramach posiadanego 

planu finansowego jednostki o kwotę 47 145,00 zł pomiędzy poszczególnymi paragrafami, 

w tym: zmniejszenie planu wydatków uposażenia funkcjonariuszy o kwotę 30 000,00 zł, 

wydatków osobowych niezaliczanych do uposaże11 wypłacanych funkcjonariuszom 

i żołnierzom o kwotę 15 000,00 zł, podróży służbowych zagranicznych o kwotę 1 000,00 zł, 

podatku od nieruchomości o kwotę 1 072,00 zł, a także opłaty na rzecz budżetu paflstwa 

o kwotę 73,00 zł. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków 

o kwotę 47 145,00 zł, w tym: o kwotę 10 000,00 zł celem „Im1ych należności żołnierzy 

zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczanych do wynagrodzefl", zakup materiałów 

i wyposażenia o kwotę 17 145,00 zł, zakup energii o kwotę 5 000,00 zł, zakup usług 

remontowych o kwotę 2 000,00 zł, zakup pozostałych usług o kwotę 5 000,00 zł, różne opłaty 

i składki o kwotę 1 000,00 zł, a także szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 
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służby cywilnej w kwocie 7 000,00 zł. Dokonanie zmian jest niezbędne dla prawidłowego 

realizowania zadań nałożonych na jednostkę. Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa 

się per saldo o kwotę 19 5 815 ,24 zł. Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 4 7 964, 02 zł 

i po zmianach wynosi 26 021 930,37 zł. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 195 815,24 zł 

i po zmianach wynosi 26 223 709,63 zł. Deficyt zwiększa się i po zmianach i wynosi 

201 779,26 zł. Przychody zwiększają się i po zmianach wynoszą 331 779,26 zł. Rozchody 

wynoszą 130 000,00 zł. 

Zastępca Przewodniczącej zapytał czy są pytania do przedstawionej informacji. 

Pytań nie zgłoszono. 

Zastępca Przewodniczącej przeprowadził głosowanie. 

Komisja 9 głosami za, przy 3 głosach wstrzymujących i 2 osobach nieobecnych przyjęła 

projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 rok. 

Ad.6 

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Stefan Piech poinformował, że Komisja Statutowa 

zakończyła dziś prace nad zmianami w statucie. Wprowadzone wszystkie zaproponowane 

przez Radę Powiatu zmiany. Nowy projekt uchwały w sprawie zmiany w Statucie Powiatu 

Gołdapskiego zostanie przedstawiony na najbliższym posiedzeniu Komisji Stałych Rady 

Powiatu i zostanie uchwalony na listopadowej Sesji Rady Powiatu. 

Ad.7 

Wolnych wniosków nie zgłoszono. 

Ad.8 

Brak wniosków Komisji. 

Ad.9 

Przewodniczący Komisji zamknął wspólne XXVIII (28) posiedzenie Komisji Planowania, 

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

Oświaty i Polityki Społecznej. 
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Na tym protokół zako1iczo110. 
Protokół składa się z JO stron kolejno ponumerowanych. 

Sporządziła: Monika Bruszewska, 25 .10.2016 r 

Zastępca Przewodniczącej Komisji 
Komisji Planowania, Budżetu, 
Finansów i Promocji Powiatu 

·A ...t ·11 1 I 
1rt@V'· l/16l,{r/tA .... 
Piotr Miszkiet 
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