
Protokół ze wspólnego XXX (30) posiedzenia 

Komisji Planowania, Budżetu, Finansów i Promocji Powiatu, 

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

w dniu 22 listopada 2016 roku 

Godz.JJOO_ J4os 

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 Jaromir Krajewski Przewodniczący Komisji Gospodarki, Ochrony 

Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej. 

Ad.1 

Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, 

Oświaty i Polityki Społecznej, Komisji Planowania, Budżetu, Finansów i Promocji Powiatu, 

stwierdził quorum (13 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- zal. nr 2 do protokołu/. 

Ad.3 

Przewodniczący poinformował, iż protokół z XXVIII (28) i XXIX (29) 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 111 głosami za, przy 3 osobach nieobecnych przyjęła protokół z XXVIII (28) 

i XXIX (29) posiedzenia Komisji Stałych Rady Powiatu. 

Ad.4 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pan Leszek Kowalewski przedstawił 

informację o wykonanych zadaniach inwestycyjnych i remontach na drogach powiatowych 

w roku 2016 oraz informacji dotyczącej przygotowania do sezonu zimowego /informacja 

w załączeniu- zal. nr 3 do protokołu/. 

Referujący stwierdził, że w 2016 r. nie dokonano żadnych inwestycji na drogach 

powiatowych. W ramach prac remontowych, wykonanych na drogach powiatowych w 2016 

roku, przewidziano do realizacji remont mostu w miejscowości Górne, w ciągu drogi 

powiatowej Nr 1792N ( kilometraż 4+580). 

Obecnie most jest na etapie rozbiórki. 

Zimowe utrzymanie ulic miejskich i dróg powiatowych zamiejskich realizowane będzie 

podobnie jak w sezonie poprzednim głównie siłami będącymi w dyspozycji jednostki 

z uzupełnieniem sprzętowym na usługę odśnieżania przez obce jednostki na terenie Gminy 

Gołdap, Dubeninki i Banie Mazurskie. 

Materiały wykorzystane do zimowego utrzymania dróg: 

Materiały uszorstniające: 

- 25 ton piasku 0-2mm 

- 25 ton kruszywo kamienne łamane frakcji 6-16mm 

- 306 ton mieszanki piaskowo-solnej - składowane pod tzw. "chmurką" na placu 

Materiały chemiczne: 

- 0,35 tony chlorku wapnia CaC12 

- 25 tony soli NaCl 

Sprzęt w dyspozycji Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi do zimowego utrzymania: 

a) samochód ciężarowy Kamaz z wymiennymi pługami bocznym i „trójkątem" z piaskarkę 

P-3 o ładowności 8 ton. Pojazd służy również do wywozu śniegu.- Zestaw obecnie 

niesprawny, po uruchomieniu może być awaryjny ze względu na zużycie sprzętu. 

b) samochód ciężarowy ST AR 244 z pługiem bocznym i piaskarką P-1 o ładowności 6 ton; 

c) koparko - ładowarka KOMATSU do załadunku materiałów uszorstniających, śniegu 

lub po zamontowaniu pługa skośnego i „trójkąta" do odśnieżania; 

d) równiarka drogowa ze standardowym wyposażeniem 2 pługów do odśnieżania; 
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e) ciągnik URSUS C-355 z pługiem bocznym i „trójkątem" do odśnieżania chodników 

z piaskarką typ Motyl. Zestaw z przyczepą służy również do wywozu śniegu. 

f) Ciągnik Zetor Proxima Plus 85 z pługiem uniwersalnym do odśnieżania chodników 

i ulic z piaskarką typ Motyl. 

g) Samochód specjalistyczny Unimog Ul 700 z pługiem śnieżnym i piaskarką 

h) Zamiatarka ciągnikowa 

Organizacja pracy w okresie zimowym: 

a) Kierujący akcją zimową rozpoczynają pracę o godzinie 4.00 rano. 

b) Wykonują objazd wybranych odcinków dróg w celu zadysponowania odpowiedniego 

sprzętu. 

c) Wydają stosowne dyspozycje kierowcom, którzy również rozpoczynają pracę o godz. 4:00 

d) Sporządzają wymaganą dokumentację: 

1. ewidencję dyżurów, 

2. dziennik pracy sprzętu, 

3. dziennik - część opisowa. 

a) Kontrolują na bieżąco pracujące jednostki sprzętowe. 

b) Zdobywają dodatkowe informacje o stanie dróg z PKS, Straży Granicznej, Policji, 

przedstawicieli gmin itp. i reagują stosownie do potrzeb. 

c) Do godziny 7.30 w dni robocze informują Zarząd o bieżącej sytuacji na drogach, 

pracującym sprzęcie, utrudnieniach itp. w celu przygotowania informacji dla powiatu. 

Od 2.12. prace nad odśnieżaniem będą trwały od godz. 4.00 i tak do zakończenia sezonu 

zimowego. Obecnie prace trwają bez zarzutu. 

Piotr Miszkiel zapytał jak wyglądają sprawy od strony technicznej z posypywaniem ulic. 

Wywiązała się dyskusja. Pan Leszek Kowalewski wyjaśnił, że czasem należy powtórzyć 

przejazd po drodze, powtarzać posypywanie. 

Piech zapytał o trase od Jeziorowej w strone Sanatorium. Pan Kowalewski wyjaśnił, że tą drogą 
. . . . 

zaJmUJe się gmma. 

Przewodniczącej zapytał czy są pytania do przedstawionej informacji. 

Więcej pytań nie zgłoszono 
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Komisja zapoznała się z informacją o wykonanych zadaniach inwestycyjnych 

i remontach na drogach powiatowych w roku 2016 oraz informacji dotyczącej 

przygotowania do sezonu zimowego. 

Ad.5 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pan Leszek Kowalewski przedstawił 

informację o remontach i inwestycjach przeprowadzonych w roku 2016 na obiektach będących 

w zasobie Powiatu Gołdapskiego oraz o pozyskanych środkach zewnętrznych 

i ich wykorzystaniu w porównaniu do roku poprzedniego /informacja w załączeniu- zal. nr 4 

do protokołu/. 

Refernjący poinformował, iż w roku 2016 nie dokonano żadnych remontów oraz inwestycji 

w obiektach będących w zasobie Powiatu Gołdapskiego. 

Oczywiście jest wiele spraw do zrobienia, jednak odwleka się. Obiecał znalezienie 

oszczędności w celu zrealizowania chodź części niezbędnych wydatków. Biorąc pod uwagę 

środki pozyskane z zewnątrz 352 000,00 zł w przypadku remontu mostu w miejscowości 

Górne. W zeszłym roku sytuacja przedstawiała się bardziej imponująco. 

Przewodniczącej zapytał czy są pytania do przedstawionej informacji. 

Pytań nie zgłoszono. 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Gołdapi Pani 

Zofia Syperek przedstawiła informację o remontach i inwestycjach przeprowadzonych w roku 

2016 na obiektach będących w zasobie Powiatu Gołdapskiego oraz o pozyskanych środkach 

zewnętrznych i ich wykorzystaniu w porównaniu do roku poprzedniego !informacja 

w załączeniu- zal. nr 5 do protokołu!. 

Refernjąca poinformowała, że w 2016 roku zostały przeprowadzone remonty, natomiast nie 

zostały poczynione większe inwestycje. 

- Remont korytarza i sal chorych oraz wymiana drzwi II piętro - 12.932,98 zł, a w 2015 r. 19 

906,32 zł. 

- Remont klatki schodowej - 24.700,23 zł, w 2015r. 6.212,00 zł 

-Usługi stolarskie (wymiana zamków w meblach,naprawa szafek,naprawa stołów, demontarz 

i montaż biurka) - 2.650,00 zł. Razem remonty w 2016 wyniosły 46.495,21 zł. 
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Referująca przedstawiła również dodatkowe materiały i inwestycje poczynione w tym roku, 

m.in.: stoły, krzesła, koce, prześcieradła, zamówione zostały 5 szt. drzwi, pome do żywienia. 

Jest konieczność zakupu karetki do kwoty 30 000,00 zł. 

Zarezerwowana kwota 9 913,40 zł z 1 % przeznaczone zostaną na dofinansowanie do zakupu 

karetki, darowizny wynoszą 24 000,00 zł. 

W tamtym roku na zakupy inwestycyjne przeznaczono 38 170,84 zł. Z 1%uzyskano9932,00 

zł, darowizny wyniosły 10 797,00 zł. 

Przewodniczącej zapytał czy są pytania do przedstawionej informacji. 

Pytań nie zgłoszono. 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi Pan Wojciech Hołdyński przedstawił 

informację o remontach i inwestycjach przeprowadzonych w roku 2016 na obiektach będących 

w zasobie Powiatu Gołdapskiego oraz o pozyskanych środkach zewnętrznych 

i ich wykorzystaniu w porównaniu do roku poprzedniego /informacja w załączeniu- zal. nr 6 

do protokołu/. 

Referujący stwierdził, że PUP nie dokonał remontów i inwestycji na obiektach będących 

w zasobie jednostki. W 2015 r. PUP pozyskał i wykorzystał następujące środki zewnętrzne: 

zakup i wdrożenie oprogramowania analityczno-raportowego dla danych z systemu Syriusz 

wraz z nadzorem autorskim w kwocie 38,4 tys zł, nagrody specjalne oraz składki 

na ubezpieczenia w kwocie 18, 7 tys zł. Natomiast w 2016 r. wykonano nadzór nad Programem 

Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna w kwocie 5,8 tys. zł 

oraz na nagrody jubileuszowe, składki dla pracowników pełniących funcję doradców klienta 

oraz zajmujących stanowiska kierownicze. 

Według stanu na 31.10.2016 r., limit wszystkich środków zewnętrznych, pozyskanych 

w 2016 r., był niższy o 502 032,76 zł w porównaniu do roku poprzedniego. 

Na dzień sporządzania niniejszej informacji wykorzystanie i zaangażowanie limitu wniosło 

99 % (w 2015 r.-54,9%). Środki przekazane z rezerwy Funduszu pracy, będącej 

w dyspozycji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, były niższe o 440 245 zł, 

natomiast wykorzystanie i zaangażowanie wynosiło 99,8% (w 2015 r.- 68,3%). Pierwotny 

limit środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2016 r. wynosił 87 500 zł i był o 58 

100 zł wyższy, niż w 2015 r. W trakcie roku złożono wniosek o przyznanie dodatkowych 

środków z rezerwy Funduszu Pracy w wysokości 50 OOO zł, ostatecznie więc limit środków 

pochodzących z KFS był o 108 100 zł wyższy, a jego wykorzystanie wynosiło 100% 
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( w 2015 r.-99,8%). Limit środków z EFS był niższy o 169 887,76 zł, natomiast jego 

wykorzystanie i zaangażowanie wynosiło 98,8% (w 2015 r. 49,2%). W 2016 r. PUP 

w Gołdapi kontynuował realizację dwóch prjektów współfinansowanych z EFS, w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) oraz RPO WiM na lata 

2014-2020, rozpoczętych w 2015r. Ponadto rozpoczął realizacje dwóch nowych projektów 

pozakonkursowych (w ramach tych samych programów). 

Członek Komisji Pan Bogdan Michnicz zapytał co z pieniędzmi kiedy stażysta przerywa staż. 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi Pan Wojciech Hołdyński wyjaśnił, że młodzi 

ludzie nie zawsze godzą się na taką kwotę stypendium. W przypadku gdy zrezygnują ze stażu, 

pieniądze są przekazywane na inne osoby lub na inny program stażu. Dodał również, że trzeba 

wykorzystać te środki w dany okres. 

Sekretarz Powiatu Pan Marek Miros nawiązał do przedsiębiorców, którzy mają problem 

ze znalezieniem pracowników i którzy sprowadzają ludzi ze wschodniej granicy. Zapytał 

czy są prowadzone statystyki związane z tym zjawiskiem i jakie są tendencje. 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi Pan Wojciech Hołdyński odpowiedział, 

że z 6 państw mogą u nas pracować ludzie bez pozwolenia o pracę (Gruzja, Mołdawia, Białoruś, 

Ukraina, Rosja, Armenia). Po to są specjalne oświadczenia, które są dostarczane 

do ambasady wybranego kraju i tam są dokonywane formalności. Lukę, która powstała 

w wyniku wyjazdów ludzi za granicę, trzeba jakoś zapełnić i to jest zjawisko normalne. 

Tych obcokrajowców jest około 200 i statystyki wykazują tendencję wzrostową. 

Przewodniczącej zapytał czy są pytania do przedstawionej infom1acji. 

Więcej pyta.ii nie zgłoszono. 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani Małgorzata Gryszkowska 

przedstawiła informację o remontach i inwestycjach przeprowadzonych w roku 2016 

na obiektach będących w zasobie Powiatu Gołdapskiego oraz o pozyskanych środkach 

zewnętrznych i ich wykorzystaniu w porównaniu do roku poprzedniego /informacja w załączeniu 

- zal. nr 7 do protokołu/. 

6 



Referująca poinformowała, że w jednostce inwestycja jaka została w 2016 r. zrealizowana 

to inwestycja polegająca na odnowieniu i dostosowaniu do potrzeb osób niepełnosprawnych 

łazienki, która została przekazana jednostce przez Zespół szkół Zawodowych. 

Planowane zakończenie to 30.11.2016 r. i koszt wynosi 27 158,17 zł. 

Zestawienie wniosków o dofinansowanie na 2015 i 2016 role 

- dofinansowanie wynagrodzenia koordynatora rodzi1mej pieczy zastepczej - 33034 zł, 

- Na realizację programu korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie 

-6768,00 zł 

- dodatek dla pracowników socjalnych w kwocie 250,00 zł jako wynagrodzenie za pracę 

w środowisku- 6000,00 zł, 

- Warmińsko-Mazurskie dni Rodziny - dot.organizacja warsztatów dla młodzieży 

i rodziimego rajdu rowerowego - 5000,00 zł, 

- ,,Aktywny Samorząd" dot. wsparcia osób niepełnosprawnych- 58 426,00 zł 

Przewodniczącej zapytał czy są pytania do przedstawionej informacji. 

Pytań nie zgłoszono. 

Komisja zapoznała się z informacją informację o remontach i inwestycjach 

przeprowadzonych w roku 2016 na obiektach będących w zasobie Powiatu Gołdapskiego 

oraz o pozyskanych środkach zewnętrznych i ich wykorzystaniu 

w porównaniu do roku poprzedniego. 

Ad. 6a 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani Małgorzata Gryszkowska przedstawiła 

projekt 
. . 

zm1emaJ ąceJ uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań 

i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na zadania w 2016 roku /projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu- zał. nr 8 

do protokołu/. 

Referująca poinformowała o kwocie niewykorzystanej ze środków PFRON, która wynosi 

25 389,00 zł. Zaoszczędzone środki planuje się zainwestować w likwidację barier, 

dofinansowanie na zakup komputerów oraz przedmioty 01iopedyczne. Środki zostaną 

w ten sposób w 100% wykorzystane. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu. 
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Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczącej przeprowadził głosowanie. 

Komisja jednogłośnie przyjęła projekt zmieniającej uchwały Rady Powiatu w sprawie 

określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2016 roku 

Ad.6b 

Przewodniczący Rady Pan Stefan Piech przedstawił projekt zmieniającej uchwały Rady 

Powiatu w sprawie Statutu Powiatu Gołdapskiego !projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu- zal. nr 

9 do protokołu/. 

Przewodniczący Rady Pan Stefan Piech poinformował, że nareszcie dobiegły końca prace nas 

statutem Powiatu Gołdapskiego, uwzględniające zmiany dotyczące Komisji Rewizyjnej. 

Przewodniczący Rady Pan Stefan Piech przekazałam głoś Sekretarzowi Powiatu Panu Markowi 

Mirosowi do dalszego zreferowania przedmiotowej uchwały. 

Sekretarza Powiatu Pan Marek Miros poinformował o dwóch grupach zmian, pierwsza odnosi 

się do wniosków dotyczących m.in.: ustanowienie jednej zamiast dwóch komisji stałych rady i 

stworzenie możliwości pracy komisji rewizyjnej dla więcej niż 2 lub 3 radnych. Przedstawił 

zmiany w poszczególnych paragrafach. Dodał również, że druga grupa zmian odnosi się 

do konieczności dostosowania Statutu do aktualnych przepisów. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Komisja jednogłośnie przyjęła projekt zmiany uchwały Rady Powiatu. w sprawie Statu.tu. 

Powiatu Gołdapskiego. 

Ad.6 c 

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 I O do protokołu/. 
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Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu 

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

zawiera urealnienie wykazu przedsięwzięć poprzez Opracowanie wniosku o dofinansowanie 

dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Gołdapi. Opracowanie 

dokumentacji technicznej dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych 

i oświatowych w Gołdapi. Opracowanie studium wykonalności dla zadania termomodernizacja 

budynków szpitalnych i oświatowych w Gołdapi. Odstąpiono od realizacji projektu Szkoła 

naszych oczekiwań -Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy 

oraz programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną 

naukę zawód, w związku z czym wniosek uzyskał zbyt mało liczby punktów. W związku 

z powyższym urealniono kwotę dochodów i wydatków majątkowych oraz kwotę deficytu 

jak i przychodów i rozchodów. Wobec czego plan dochodów zmniejsza o kwotę 103 226,93 zł 

Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 286 053,45 zł 

Deficyt po zmianach wynosi 18 952,74 zł 

Przychody po zmianach wynoszą 148 952,74 zł 

Rozchody po zmianach wynoszą 130 000,00 zł 

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

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2016-2028. 

Ad.6d 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu 

w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016 /projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu- zal. nr 11 

do protokołu!. 

Referująca poinformowała, że łącznie w poszczególnych rozdziałach planu dochodów 

Starostwa Powiatowego w Gołdapi dokonano zmniejszenia o kwotę per salo 108 678,93 zł. 

Wynika z odstąpienia z realizacji zadania „Szkoła naszych oczekiwań". Pozostałe zmiany 

wynikają ze zmian w planie w KP PSP i PCPR. 

9 



Biorąc pod uwagę dochody: 

W rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej" dokonuje 

się zwiększenia planu dochodów o kwotę 20 000,00 zł w związku z otrzymaną decyzją 

dotyczącą dotacji celowej zgodnie z decyzją Nr FK - I.3111.2.325.2016 z dnia 14 listopada 

2016 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Dotacja przeznaczona jest na pokrycie wydatków 

związanych z bieżącym utrzymaniem jednostki w tym: zakup odzieży specjalnej 

dla funkcjonariuszy. W rozdziale 80195 „Pozostała działalność" dokonuje się zmniejszenia 

planu dochodów o kwotę 133 384,93 zł z tytułu dotacji celowej i środków na finansowanie 

wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w związku z brakiem możliwości pozyskania środków na zadanie 

„Szkoła naszych oczekiwań - Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku 

pracy oraz programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez 

praktyczną naukę zawodu". W rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie" dokonuje 

się zwiększenia planu dochodów o kwotę 4 706,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych 

z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. W rozdziale 60014 „Drogi 

publiczne powiatowe" dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 5 452,00 zł z tytułu 

wpływu wypłaconego odszkodowanie z TUW zgodnie z umową z dnia 14.11.2014r. 

Biorąc pod uwagę wydatki: 

Plan wydatków łącznie w poszczególnych rozdziałach starostwa Powiatowego ulega 

zmniejszeniu o kwotę per saldo 388 937,45 zł. Wynika to z przeniesienia na rok następny 

zadania Termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych. W rozdziale 85204 

„Rodziny zastępcze" proponuje się zmniejszenie wydatków w związku z przeliczeniem składek 

na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy o kwotę per saldo 2 426,00 zł tytułem 

zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 

w związku z dostarczeniem dodatkowych dokumentów poświadczających staż pracy 

do nabycia uprawnień pracowniczych i po ponownym przeliczeniu wysługi lat. W rozdziale 

85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie" dokonuje się przesunięcia 

środków w ramach posiadanego planu wydatków jednostki o kwotę 222,80 zł pomiędzy 

poszczególnymi paragrafami w celu zapewnienia środków na zakup materiałów 

dla uczestników programu korekcyjno-edukacyjnego oraz w celu zapewniania środków 

na zakup poczęstunku dla uczestników programu. W rozdziale 85218 „Powiatowe centra 

pomocy rodzinie" dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki 

o kwotę 7 370,00 zł w celu urealnienia planu wydatków w tym na zakup usług remontowych 

- o kwotę 5 000,00 zł w związku z koniecznością wymiany grzejników w łazience 
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oraz pomieszczeniu, które będzie przystosowane na kuchnię. W rozdziale 85220 „Jednostki 

specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i środki interwencji kryzysowej" 

dokonuje się zmniejszenia planu wydatków jednostki o kwotę 4 669,00 zł z tytułu przeliczenia 

składek na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy. W rozdziale 85324 „Pa{1stwowy 

Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych" dokonuje się zmniejszenia planu 

finansowego wydatków jednostki o kwotę 275,00 zł w celu opłaty z tytułu przekalkulowania 

ponoszonych kosztów dotyczących zakupu usług telekomunikacyjnych. 

W rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy" proponuje się przesunięcie środków w ramach 

posiadanego planu wydatków jednostki o kwotę 2 384,00 zł pomiędzy poszczególnymi 

paragrafami w celu urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb. W rozdziale 75411 „Komendy 

powiatowe Państwowej Straży Pożarnej" dokonuje się przesunięcia środków 

na wydatki w ramach posiadanego planu finansowego jednostki o kwotę 3 262,00 zł pomiędzy 

poszczególnymi paragrafami, w tym: 

- Zmniejszenia dodatkowych wynagrodzeń rocznych o kwotę 162,00 zł, dodatkowych 

uposażeń rocznych dla żołnierzy zawodowych oraz rocznych nagród dla funkcjonariuszy 

służby cywilnej o kwotę 2 100,00 zł a także składek na Fundusz Pracy o kwotę 1 000,00 zł. 

- Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 140,00 zł 

z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, wynagrodzeń osobowych członków korpusu 

służby cywilnej o kwotę 1 000,00 zł oraz o kwotę 2 122,00 zł z tytułu równoważników 

pieniężnych i ekwiwalentów dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałych należności. 

Dokonanie zmian jest niezbędne dla prawidłowego realizowania zadań nałożonych 

na jednostkę. W rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej" 

dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 20 000,00 zł w związku z otrzymaną 

decyzją dotyczącą dotacji celowej zgodnie z decyzją Nr FK - I.3111.2.325.2016 

z dnia 14 listopada 2016 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Dotacja przeznaczona 

jest na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem jednostki w tym: zakup 

odzieży specjalnej dla funkcjonariuszy. Jednocześnie dokonuje się przesunięcia środków 

na wydatki w ramach posiadanego planu finansowego jednostki o kwotę 3 262,00 zł pomiędzy 

poszczególnymi paragrafami. Dokonanie zmian jest niezbędne dla prawidłowego realizowania 

zadań nałożonych na jednostkę. W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe" dokonuje 

się zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki o kwotę 5 452,00 zł w tym: z tytułu 

zakupu usług remontowych o kwotę 3 852,00 zł oraz zakupu usług zdrowotnych 

o kwotę 1 600,00 zł. 

Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 103 226,93 zł i po zmianach wynosi 25 960 038,44 zł. 
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Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 286 053,45 zł i po zmianach wynosi 25 978 991,18 zł. 

Deficyt po zmianach wynosi 18 952,74 zł. 

Przychody po zmianach wynoszą 148 952,74 zł. 

Rozchody 130 000,00 zł. 

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

Pytań nie zgłoszono. 

Zastępca Przewodniczącej przeprowadził głosowanie. 

Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu 

powiatu na 2016 rok. 

Ad.7 

Starosta Pan Andrzej Ciołek poinformował o szlachetnej paczce i zbiórce pieniędzy na ten cel. 

Dodał również, że pomagamy samotnej mamie z trójka dzieci. Poruszył również kwestię 

wizyty gości z Gruzji spotkanie będzie miało miejsce w Starostwie. Szczegóły związane 

z tą wizytą przygotuje Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Wioletta 

Anuszkiewicz. Kolejna informacja dotyczy też podziękowań dla komendanta Żylińskiego 

za pracę. Poruszył też kwestię dwóch największych przedsiębiorstw Gołdapi Iryd i Witał, 

w których pracują wspomniani wcześniej obcokrajowcy. Wspomniał o zakupie nowego 

pojazdu dla funkcjonariuszy Policji oraz o wartości inwestycji ZDP Gołdapi dotyczącej 

remontu mostu w miejscowości Górne. 

Sekretarz Pan Marek Miros poprosił o informację kto nie może uczestniczyć w wizytach 

w przedsiębiorstwach. 

Członek Komisji Pani Małgorzata Kuliś chciała poruszyć dwie spraw w związku z tym, 

że na posiedzeniu nie ma osób które odpowiadają za te zadanie skierowała swoje pytania 

do Starosty Pana Andrzeja Ciołka i poprosiła o przygotowania odpowiedzi na czwartkowe 

posiedzenie Sesji. 

Pierwsza rzecz o którą poprosiła Pani Małgorzata Kuliś dotyczyła aby Pan prezes GoldMedici 

przygotowała informację na temat funkcjonowania szpitala od 1 lipca 2017 chodzi 

o to, że trwają pracę odnośnie wpisywanie szpitala do sieci, na to miast ważna informacja jest 
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też taka, że nie wszystkie szpitale w tą sieć wejdą a niepokojące jest to, że szpitale, które nie 

wejdą do sieci nie będą finansowane przez NFZ. Poruszyła również kwestię dotyczącą karty 

senior 60+ a mianowicie ulg na artykuły e-papierosy. Radna zapytała czy to dobry materiał 

żeby korzystać ze zniżki na e- papierosy gdyż są one szkodliwe i również są wyznaczone 

miejsca do palenie tychże papierosów. Radna poprosiła również o sprawdzenie czy artykuły 

które podlegają tym zniżką czy warte są tej zniżki. Dodała również, że skoro 60 + zacznie palić 

e -papierosy bo ma taniej to trochę mało nie poważnie, 

Starosta Pan Andrzej Ciołek odpowiedziała, że skoro 60 + zeszli by z normalnego palenia 

i przechodzili by na e -papierosów bo mają zniżkę to może niestety zły pomyśl oczywiście 

informacja zostanie przygotowana. Dodał równie, że kaiia seniora cieszy się dużym uznanie 

ponad 300 seniorów korzysta z tych kart. Natomiast pierwsza informacja zostai1ie szczegółowa 

przygotowana przez dyrektora jednak, że chce państwa uspokoić nasz szpital jest w sieci a więc 

o finansowanie jesteśmy spokojni. 

Członek Komisja Pani Małgorzat Kuliś odpowiedziała, że jest to już dobra infonnacja 

Sekretarz Pan Marek Miros dodał, że do czwartku nie będzie twai·dych danych. Twarde dane 

pojawią się wtedy gdy pojawi się uchwalona ustawa i towarzyszące jej rozporządzenie ministra 

zdrowia. Dodał równie, że szpital gołdapski będzie w sieci. 

Członek Komisji Pani Małgorzata Kuliś powiedziała, że ustawa jest na etapie projektowania. 

Sekretarz Pan Marek Miros zapytała czy Radna Pai1i Małgorzata Kuliś dalej będzie stała 

na stanowisku otrzymania danych w czwa1iek. 

Członek Komisji Pani Małgorzata Kuliś, odpowiedziała, że me infonnacja która zostały 

przestawiona jest wystarczająca. 

Ad.7 

Wolnych wniosków nie zgłoszono. 

Ad. 8 

Wniosków Komisja nie wypracowała. 
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Ad.9 

Przewodniczący Komisji zamknął wspólne XXX (30) posiedzenie Komisji Gospodarki, 

Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej, Komisji Planowania, Budżetu, 

Finansów i Promocji Powiatu. 

Na tym protokół zakończono. 
Protokół składa się z 14 stron kolejno ponumerowanych. 

Sporządziła: Monika Bruszewska, 22.11.2016 

Przewodniczący Komisji 
Gospodarki, Ochrony Środowiska, 

Zdrowia, Oświaty 
i PolitJki Społecznej 

1//vf.-/l -, --, 
Jaromir Krajewstfi 
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