
Protokół ze wspólnego XXXII (32) posiedzenia 

Komisji Planowania, Budżetu, Finansów i Promocji Powiatu, 

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

w dniu 16 grudnia 2016 roku 

Godz. 730 _ 738 

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 Planowania, Budżetu, Finansów i Promocji 

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

stwierdził quorum (11 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 Komisji Rewizyjnej Pan Rafał Górski przedstawiła projekt uchwały Rady 

Powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Gołdapi /projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu- zal. nr 3 do protokołu/. 

Referujący poinformował, że dnia 03.10.2016r została złożona skarga na działalność 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi przez Panią Klaudie Zielińską, 

data wpływu do Urzędu dnia 16.10.2016r . Skarga dotyczy zaniedbania i nienależytego 

wykonania czynności służbowych, naruszenia praworządności interesów, bezwzględną 

stronniczość, pomoc w uprowadzeniu dziecka, agresję słowną i fizyczną. Komisja Rewizyjna 



odbyła dwa posiedzenia. W dniu 29.10.2016r w Starostwie Powiatowym w Gołdapi 

oraz 13.12.2016r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Podczas pierwszego 

posiedzenia Komisja obejrzała materiały wydarzeń, które miały miejsce w Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie, po wyczerpujących wyjaśnieniach Komisja zdecydowała 

o zwołaniu drugiego posiedzenia, które miało miejsce 13.12.1016r. Komisja zwróciła 

się do Pani Dyrektor Małgorzaty Gryszkowskiej o pisemne wyjaśnienie całego zdarzenia 

oraz do Pana Mecenasa Eugeniusza Nogi o pisemną opinię prawną. Komisja postanowiła 

również zwrócić się do Powiatowej Komendy Policji w Gołdapi o udostępnienie notatki 

z interwencji. 13.12.2016r przeanalizowano wszystkie wstępne dostępne opinie, wyjaśnienia 

oraz dokumenty, uznając skargę Pani Klaudii Zielińskiej za bezzasadną. Stanowisko Komisji 

Rewizyjnej w tej sprawie zostało wysłane w formie elektronicznej. 

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

Członek Komisji Pan Wacław Grenda zapytał co znajdowało się na nagraniach. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Rafał Górski odpowiedział, że nagranie dotyczy 

zajścia, czyli spotkania dwóch rodzin między którymi doszło do przemocy fizycznej. Jedna 

z rodzin uciekła się do prowokacji w wyniku czego nastała kłótnia, Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie nie jest stroną w tej sprawie, nie może decydować komu zabrać a komu dać 

dziecko, decyduje o tym Sąd. Samo postanowienie nie wystarcza, są do tego odpowiednie 

procedury, takimi sprawami zajmuje się Kurator Sądowy, który jest przy przekazaniu dziecka. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zgodziło się na spotkanie na prośbę Pani Klaudii 

Zielińskiej w celu odbycia spotkania i udostępniło miejsce na to spotkanie, nie miało wpływu 

na to co się wydarzyło później, dlatego też skarga jest bezzasadna. 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Komisja 11 glosami za, przy 4 osobach nieobecnych przyjął projekt uchwały Rady 

Powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Gołdapi. 
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Ad. 4 

Przewodniczący Komisji zamknął wspólne XXXII (32) posiedzenie Komisji Planowania, 

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

Oświaty i Polityki Społecznej. 

Na tym protokół zakończono. 
Protokół składa się z 3 stron kolejno ponumerowanych. 

Sporządziła: Monika Bruszewska, 16.12.2016 r. ~ 

Przewodniczący Komisji 
Gospodarki, Ochrony 
Środowiska, Zdrowia, 

Oświaty i Polityki Społecznej 

Jaromir Andrzej Krajewski 
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