
Protokół z LXXVI (76) posiedzenia 

Zarządu Powiatu w Gołdapi 

w dniu 19 kwietnia 2017 

w godz. 08°0-0959 

Ad.I 

Starosta stwierdził quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji 

-4 członków Zarządu /lista obecności w załączeniu- zal. nr 1 do protokołu/, otworzył LXXVI (76) 

obrady Zarządu Powiatu /porządek obrad w załączeniu- zal. nr 2 do protokołu/ zaproponował zmiany 

poprzez dodanie w punkcie 11 podpunktu b w brzmieniu: !porządek obrad 

w załączeniu- zal. nr 3 do protokołu/. 

- Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu 

budżetu Powiatu Gołdapskiego za I kwartał 201 7 roku. 

Przewodniczący Zarządu zapytał czy Radni maJą uzupełnienia bądź sprostowania 

do przedstawionego porządku obrad ze zmianami. 

Uwag do porządku nie zgłoszono. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął porządek obrad ze zmianami. 

Ad.2 

Przewodniczący poinformował, iż protokół z LXXIII (73), LXXIV (74), LXXV (75) 

posiedzenia Zarządu Powiatu był wyłożony do wglądu oraz przesłany drogą elektroniczną. 

Przewodniczący Zarządu zapytał, czy Członkowie Zarządu maJą uzupełnienia 

bądź sprostowania do protokołów. 

Uwag nie zgłoszono. 

Zarząd Powiatu przyjął 4 głosami za przy 1 osobie nieobecnej protokół z LXXIII (73), 

LXXIV (74), LXXV (75) posiedzenia Zarządu Powiatu. 



Ad.3 

Paf1stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gołdapi Pani Halina Karpińska przedstawiła 

raport ze stanu sanitarno- higienicznego Powiatu Gołdapskiego za rok 2016. !raport 

w załączeniu- zal. nr 4 do protokołu! 

Referująca poinformowała, iż struktura administracyjna jest od pewnego czasu niezmienna. 

Liczba zatrudnionych osób wynosi 15, 12 osób zatrudnionych jest na 7/8 etatu. Działania 

w zakresie epidemiologii ukierunkowane są na ochronę zdrowia ludzkiego poprzez 

prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób 

zakaźnych. Sytuacja epidemiologiczna w powiecie gołdapskim w roku 2016 w dziedzinie 

chorób zakaźnych pogorszyła się nieznacznie w stosunku do roku poprzedniego. 

Zarejestrowano ogółem 802 przypadki zachorowań na choroby zakaźne, co stanowi wzrost 

o ok. 20% w porównaniu do roku 2015. W porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła liczba 

zachorowań na: ospę wietrzną odnotowano 303 przypadki, wirusowe zakażenia jelitowe 

wywołane przez rota wirusy odnotowano 76 przypadków, , biegunki i zapalenia żołądkowo 

-jelitowe BNO, o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu ogółem odnotowano 

15 przypadków, odnotowano 7 przypadków krztuśca, , zachorowań na posocznicę 

odnotowano 3 przypadki, kiłę 2 przypadki. Nastąpił duży spadek zachorowań na grypę 

odnotowano 257 przypadków, natomiast w roku 2015 aż 455 przypadków. Wzrosła liczba 

narażonych na zalrnżenie wścieklizną 47, ilość szczepionych osób wynosi 6 .W porównaniu 

z 2015 rokiem spadła liczba zachorowań na: płonicę odnotowano 14 przypadków, natomiast 

w 2015r odnotowano 24 zachorowania, boreliozę odnotowano 14 przypadków, natomiast 

w 2015r odnotowano 36 zachorowań, wzw B przewlekłe odnotowano 3 przypadki, natomiast 

w 2015r odnotowano 6 zachorowań, wzw C odnotowano 1 przypadek, natomiast w 2015r. 

odnotowano 2 zachorowania, lamblioza 15 przypadków, natomiast w 2015r odnotowano 

29 zachorowań. W 2016 r. działalność leczniczą prowadziło 48 podmiotów, w tym 

3 wykonujące całodobowe świadczenia zdrowotne tj. NZOZ Szpital Uzdrowiskowy 

„WITAL'', NZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe „WITAL'', Centrum Rehabilitacji Dzieci 

i Młodzieży „MARZENIE" w Niedrzwicy. W podmiotach całodobowych przeprowadzono 

3 kontrole sanitarne. Wystawione Zostały 2 decyzje administracyjne, na stwierdzone podczas 

kontroli usterki techniczne. Działalność leczniczą w ramach stacjonarnych świadczeń 

zdrowotnych wykonywało 45 podmiotów tj. placówki POZ, gabinety indywidualnej 

i specjalistycznej praktyki lekarskiej, gabinety pielęgniarek środowiskowych, laboratorium 

analityczne oraz zespoły ratownictwa medycznego. Przeprowadzono 41 kontrole, wystawiono 

3 decyzje administracyjne na usterki techniczne. Inspekcja Sanitarna nadzoruje 
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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, przeprowadzono 6 kontroli. Wysoki 

odsetek wykonania szczepień obowiązkowych stwarza warunki do uzyskania odporności 

zbiorowiskowej. W 2016 roku obowiązkowymi szczepieniami ochrmmymi objęto 5262 dzieci 

i młodzieży do 19-go roku życia. Ogółem w 2016 r., ze wskazań indywidualnych 

zaszczepiono 213 osób narażonych na zakażenie tężcem.6 p/wściekliźnie . W ramach nadzoru 

nad bezpieczeństwem produkcji i obrotu żywnością skontrolowano 128 obiektów 

żywnościowo - żywieniowych, obrotu żywnością i kosmetykami oraz obrotu materiałami 

i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością. W wymienionych obiektach 

przeprowadzono ogółem 216 kontroli sanitarnych, w tym: 97 kontroli kompleksowych, 

62 kontrole tematyczne, 16 kontroli interwencyjnych (w ramach systemu RASFF, wniesione 

informacje), 41 kontroli sprawdzających. Wydano 55 decyzji administracyjnych, w tym: 

35 wynikających z naruszenia wymagań higieniczno-sanitarnych, 1 O o zatwierdzeniu zakładu, 

1 O o wykreśleniu z rejestru. Wydano 53 decyzje płatnicze na kwotę: 3 465,00 zł. W trakcie 

sprawowanego nadzoru sanitarnego w obiektach żywnościowo-żywieniowych stwierdzono 

w obrocie środki spożywcze po terminie przydatności do spożycia. Zabezpieczono 

i wycofano z obrotu środki spożywcze na kwotę 437,84 zł .Za stwierdzone podczas kontroli 

uchybienia sanitarno-higieniczne nałożono 7 mandatów karnych na łączną kwotę 1600 zł. 

Priorytetowym zadaniem realizowanym przez komórkę Higieny Komunalnej 

jest sprawowanie nadzoru nad jakością wody, zarówno tej przeznaczonej do spożycia przez 

ludzi, jak i wody wykorzystywanej do rekreacji, a także kontrola przestrzegania przepisów 

określających wymagania higieniczne i zdrowotne w obiektach użyteczności publicznej. 

W 2016 r. pod nadzorem Higieny Komunalnej znajdowało się 128 obiektów użyteczności 

publicznej. Obiekty te stanowią grupę o zróżnicowanych wymaganiach sanitarnych. 

Zapewnienie należytej jakości wody należy do obowiązków przedsiębiorstwa wodociągowo 

-kanalizacyjnego, natomiast nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 

sprawują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Woda przeznaczona do spożycia przez 

ludzi to woda w stanie pierwotnym lub po uzdatnieniu, przeznaczona do picia, 

przygotowania żywności lub innych celów domowych oraz woda wykorzystywana przez 

przedsiębiorstwa produkcji żywności. Woda do spożycia musi spełniać wymagania określone 

w aktach prawnych. Państwowa Inspekcja Sanitarna sprawuje nadzór nad warunkami pracy, 

polegający między ilmymi na ocenie warunków pracy, identyfikacji zagrożeń występujących 

na stanowisku pracy (stężeń i natężeń czynników szkodliwych) oraz podejmowanie działań 
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w celu minimalizowania niekorzystnego wpływu czynników na zdrowie ludzi pracujących, 

a zwłaszcza zapobieganie powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych 

z wanmkami pracy. Szczególną kontrolą w 2016 r. objęto warunki pracy i ocenę narażenia 

zawodowego pracowników zatrudnionych w zakładach przemysłu tworzyw sztucznych oraz 

pracach związanych z rozbiórką azbestu. W 2016 r. pod nadzorem Higieny Pracy znajdowało 

się 108 zakładów pracy, w których zatrudnionych było 2605 pracowników. Struktura 

zakładów uwzględniających wielkość zatrudnienia od lat utrzymuje się na tym samym 

poziomie. W wyniku przeprowadzonych badań i pomiarów stężeń i natężeń czynników 

szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, przekroczenia normatywów higienicznych 

określających bezpieczne dla zdrowia warunki pracy stwierdzono w 7 zakładach. 

Przekroczone zostały normatywy hałasu, zapylenia, czym1ików chemicznych. Nadzór 

inspekcji sanitarnej obejmował kontrolę higienicznej pracy ucznia. Oceny rozkładu zajęć 

lekcyjnych - dokonano oceny w 15 placówkach, nieprawidłowości stwierdzono w 6 szkołach , 

dostosowanie mebli edukacyjnych do zasad ergonomii-skontrolowano w 21 szkołach 

nieprawidłowości nie stwierdzono. Dyrektorzy szkół sukcesywnie wymieniają meble 

na nowe eliminując nieprawidłowości, tym samym poprawiając stan estetyczny umeblowania. 

Zapewnienie właściwego oświetlenia sztucznego w pomieszczeniach do nauki. 

Na stwierdzone nieprawidłowości wystawiono jedną decyzję administracyjną. W okresach 

wolnych od nauki szkolnej na terenie naszego powiatu organizowany był wypoczynek 

dla dzieci i młodzieży. W trakcie ferii zimowych w elektronicznej bazie danych MEN nie 

zarejestrowano turnusów, latem 17 turnusów. Ogółem z wypoczynku zorganizowanego 

skorzystało 728 osób. Pracownik inspekcji sprawował nadzór nad zapewnieniem właściwych 

wan1nków sanitarnych i bezpieczeństwem wypoczynku. W tym celu przeprowadził 

17 kontroli. Nie stwierdzono zaniedbań higieniczno-sanitarnych. Działania podejmowane 

przez Promocję Zdrowia i Oświatę Zdrowotną w 2016 roku wynikały z ustawy o Inspekcji 

Sanitarnej, wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Narodowego i Wojewódzkich 

Programów Zdrowia. Działania skierowane były do rodziców, dzieci i młodzieży, 

nauczycieli, wychowawców, przedstawicieli samorządów lokalnych oraz społeczności 

lokalnej. 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 
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i Zapobiegania Zakażeniom HIV. Organizowaliśmy działania związane z : Światowym 

Dniem Zdrowia, Akcją „Zdrowe wakacje", Światowym Dniem bez Tytoniu, Dniem Rzucania 

Palenia, Profilaktyką grypy, Profilaktyką meningokoków. Powiatowa Stacja Sanitarno 

-Epidemiologiczna w 2016 roku po raz piąty zorganizowała plenerową imprezę 

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

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

przewodnim była cukrzyca. 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 ok.700 osób. Patronat medialny 

nad imprezą objęło Radio 5. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego raportu. 

Sekretarz Powiatu Pan Marek Miros zapytał, czy te 2 przypadki kiły to jakieś wyjątki. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gołdapi Pani Halina Karpińska powiedziała, 

iż takie przypadki są zgłaszane, nie przeprowadzany jest wywiad. Wcześniej w temacie 

chorób wenerycznych nie było zgłoszeń, ponieważ nie było to zadaniem sanepidu. 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu przyjął 4 głosami za, przy 1 osobie nieobecnej raport ze stanu 

sanitarno- higienicznego Powiatu Gołdapskiego za rok 2016. 

Ad.4 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska 

przedstawiła informację z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi 

W roku 2016. /informacja w załączeniu- zal. nr 5 do protokołu/ 

Referująca poinformowała, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje swoje zadania 

w ośmioosobowym składzie: Dyrektor, Kierownik Zespołu ds. RPZ/pracownik socjalny, 

pracownik socjalny, 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, Inspektor, Główny 

księgowy. Na umowę- zlecenie zatrudnieni są pracownicy tj.: Prawnik (4 g. miesięcznie), 
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2 psychologów (11 g. tygodniowo) , budowlaniec (likwidacja barier architektonicznych), 

osoba do realizacji „Aktywnego samorządu", 2 osoby prowadzące program korekcyjno 

- edukacyjny, infonnatyk, osoba sprzątająca, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka 

rodziny zawodowe (5 umów), osoby do pomocy w gospodarstwie domowym. Zespół 

ds. rodzinnej pieczy zastępczej obejmował wsparciem 4 rodzinne domy dziecka, 1 zawodową 

rodzinę zastępczą, 13 rodzin zastępczych niezawodowych, 25 rodzin zastępczych 

spokrewnionych razem 68 dzieci. Wydano 194 decyzje administracyjne dla rodzin 

zastępczych ,odwołano się od 3 decyzji. W 2016 roku Zespół ds. Oceny Sytuacji Dziecka 

przebywającego w rodzinnej pieczy zastępczej zbierał się 11 razy. Uczestnikami Zespołu 

byli: pracownicy OPS, kuratorzy sądowi, psycholog, przedstawiciel Ośrodka Adopcyjno 

- Opiekuńczego, pedagodzy szkolni i wychowawcy. Umieszczono w rodzinach adopcyjnych 

5 dzieci. Systematycznie (1 x w miesiącu) organizowana jest grupa wsparcia dla rodzin 

zastępczych. Szkolenie rodzin zastępczych. W 2016 roku PCPR zorganizował 4 szkolenia 

dla rodzin zastępczych: Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu dla rodzin zawodowych 

i prowadzących rodzinne domy dziecka, Bezprzemocowa komunikacja z dzieckiem, szkolenie 

dla kandydatów na rodziców zastępczych niezawodowych (2 rodziny), Szkolenie 

dla kandydatów na rodziców zastępczych spolaewnionych ( 4). Pracownicy PCPR założyli 

4 Niebieskie Karty. Uczestniczyli w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego i grup 

roboczych. Prowadzono warsztaty dla młodzieży zagrożonej przemocą domową, prowadzono 

3 miesięczny program korekcyjno - edukacyjny (ukoiiczyło 8 mężczyzn), prowadzono pracę 

socjalną z ofiarami przemocy. Świadczono mieszkaiicom powiatu poradnictwo prawne 

(skorzystały 45 os), świadczono poradnictwo psychologiczne ( 376 os.). Upowszechniano 

ulotki, infonnatory nt. przemocy podczas lokalnych imprez plenerowych np. Więcej ruchu 

więcej zdrowia, Rodzinny Rajd Rowerowy. Dom św. Faustyny „Nie Lękajcie się" obejmuje 

opieką 30 dzieci 2 grupy socjalizacyjne po 14 dzieci, dzieci z Powiatu Gołdapskiego - 11 , 

dzieci z innych powiatów - 14. Koszt utrzymania wychowanka w Domu Św. Faustyny „Nie 

lękajcie się" z Powiatu Gołdapskiego wynosi 2 504,68zł natomiast wychowanka z innego 

powiatu 2 936,03 zł. W 2016 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie otrzymało 

z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki społecznej wynagrodzenie koordynatorów rodzinnej 

pieczy zastępczej w kwocie 33 034,00 zł, z Warmińsko- Mazurskiego Urzędu środki 

w kwocie 6 768,00 zł na program korekcyjno - edukacyjny oraz 6 000,00zł dotacji 

dla pracownika socjalnego. Ponadto Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych przeznaczyła środki w kwocie 5 000,00 zł na Wannińsko - Mazurskie Dni 

Rodziny. Z tytuh1 Aktywny Samorząd Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi 
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otrzymało 86 066, OOzł. Kontrole jednostki w 2016r.: Warmilisko Mazurski Urząd 

Wojewódzki /Wydział Polityki Społecznej - ocena działalności organizatora rodzinnej pieczy 

zastępczej w zakresie oceny sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinach zastępczych oraz 

oceny rodziny zastępczej i prowadzących rodzinne domy dziecka (1 zalecenie), Starostwo 

Powiatowe w Gołdapi - kontrola kompleksowa, Starostwo Powiatowe w Gołdapi - kontrola 

problemowa wykonywania zadań obronnych. Kontrole w jednostkach podległych 

obejmowały: Warsztat Terapii Zajęciowej 1 kontrola, Dom św. Faustyny „Nie Lękajcie się" 

w Gołdapi 2 kontrole, Rodzinne domy dziecka 3 kontrole. Głównymi problemami w zakresie 

systemu pieczy zastępczej jest zbyt mała liczba kandydatów na rodziców zastępczych, brak 

pedagoga na posiedzeniach Zespołu ds. oceny sytuacji dziecka oraz brak współpracy 

z pielęgniarkami środowiskowymi , ratownikami medycznymi bądź lekarzami w kwestii 

umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej w trybie art. 12 a ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie. Potrzebą w zakresie pomocy społecznej jest niewątpliwie świetlica 

socjoterapeutyczna. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionej informacji. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek powiedział, aby Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska zaaranżowała dla niego niezapowiedziane 

wizyty u rodzin zastępczych oraz aby przygotowała wystąpienie do Narodowego Funduszu 

Zdrowia. 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska 

zaznaczyła, iż Narodowy Fundusz Zdrowia otrzymał takie wystąpienie, taka informacja 

poszła również do Ministra Zdrowia. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek powiedział, iż poruszał ten temat na Konwencie z dyrektorem 

Zakrzewskim, który obiecał, że przyJrzy się tematowi, aczkolwiek należy 

to udokumentować, by mógł zająć się tym drobiazgowo. 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 
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Zarząd Powiatu przyjął 4 głosami za, przy 1 osobie nieobecnej informację z działalności 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi w roku 2016. 

Ad.5 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska 

przedstawiła sprawozdanie z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów 

społecznych w roku 2016. /sprawozdanie w załączeniu- zal. nr 6 do protokołu/ 

Referująca poinformowała, iż strategia obowiązuje do roku 2020, Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Gołdapi jest koordynatorem tego strategicznego dokumentu. Strategia 

zakłada 5 celów szczegółowych, wszystko jest nastawione na wsparcie rodziny. 

Do tego aby realizować te zadania na wysokim poziomie gminy zatrudniają asystentów 

rodziny, jest to dobra forma, która zapobiega temu, że dzieci trafiają do pieczy zastępczej. 

W Gołdapi jest 2 asystentów, 1 asystent w Baniach Mazurskich oraz 1 asystent Dubeninkach, 

w sumie 4 asystentów obejmuje 51 rodzin biologicznych. Cele szczegółowe to: wspieranie 

rodziny w prawidłowym funkcjonowaniu, wspieranie aktywności zawodowej, aktywizacja 

zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 

( osób uzależnionych, starszych, niepełnosprawnych, ofiar przemocy domowej), podniesienie 

poziomu bezpieczeństwa w powiecie. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego sprawozdania. 

Sekretarz Powiatu Pan Marek Miros zapytał, czym jest spowodowany brak zainteresowania 

w sprawie aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska 

odpowiedziała, iż jest to spowodowane biernością tych osób, pozostają one na zasiłku 

i tak jest im dobrze. Zasiłek 500+ również ma wpływ na brak zainteresowania. 

Członek Zarządu Pan Andrzej Osiński stwierdził, iż w większej mierze to ludzie 

pełnosprawni nie chcą pracować, więc jak można wymagać tego od osób niepełnoprawnych. 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska 

powiedziała, iż ludzie nie chcą iść do pracy, ponieważ nie chcą stracić renty bądź po prostu 

twierdzą, że nie opłaca im się pracować. Pracodawcy z Witalu przychodzą i proszą, 
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aby kierować do nich osoby niepełnosprawne z orzeczemem, największe dotacje maJą 

bodajże na osoby psychicznie chore lub upośledzone, natomiast ludzie nie chcą pracować. 

Sekretarz Powiatu Pan Marek Miros zapytał, czy zasiłek 500+ przyczyma się do tego, 

że podjęcie działalności gospodarczej czy też pracy w zakładach pracy chronionej jest 

kompletnie nieopłacalne. 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska 

odpowiedziała, iż jest takie ryzyko. Dodała, iż jej pracownica obliczyła, że mając jedno 

dziecko niepełnosprawne miałaby ok. 1 000,00zł więcej gdyby nie pracowała. 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu przyjął 4 glosami za przy 1 osobie nieobecnej sprawozdanie z realizacji 

powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych w roku 2016. 

Ad.6 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska 

dokonała oceny realizacji „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych" w roku 2016. /ocena w załączeniu- zal. nr 7 do protokołu/ 

Referująca poinformowała, iż program obowiązuje do roku 2020, został zatwierdzony przez 

Radę Powiatu w 2014 roku. Zadania na rzecz osób niepełnosprawnych realizowane 

są z środków PFRON w ubiegłym roku była to kwota 1 177 528,00 zł oraz z Aktywnego 

Samorządu 86 065,55 zł. Wysokość środków PEFRON od 2013 roku wzrasta w 2017 roku 

nastąpiła zmiana w postaci minimalnego obniżenia. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Gołdapi wydatkuje środki na likwidację barier architektonicznych w zeszłym roku 

skorzystało z tej formy 14 osób na łączną kwotę 74 027,00 zł. 19 osób skorzystało z formy 

bariery w komunikowaniu się na łączną kwotę 33 665,00 zł. Przedmioty ortopedyczne 

i środki pomocnicze otrzymały 184 osoby na łączną kwotę 199 985,00 zł. Środki na sprzęt 

rehabilitacyjny otrzymały 2 osoby natomiast z turnusów rehabilitacyjnych skorzystało 

39 osób. Na sport, kulturę rekreacyjną i turystykę niepełnosprawnych przeznaczono środki 

w kwocie 9 546,81 zł, skorzystały z tego 3 jednostki (organizacje): Związek Emerytów 

Rencistów i Inwalidów, Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych oraz Związek 
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Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. Warsztat Terapii 

Zajęciowej ze środków otrzymał z środki PEFRON w kwocie 799 800,00 zł, ze Starostwa 

Powiatowego w Gołdapi 88 867 ,00 zł oraz z Caritas 20 834,00 zł. Urząd Pracy z tytułu 

rehabilitacji zawodowej wydał 2 osobom 12 883,00 zł na staże, rozpoczęcie działalności 

gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej czy też zwrot 

kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej me cieszył 

się zainteresowaniem. Wydarzenia kulturalne, sportowe itp. zorganizowane przez gmmy, 

powiat z udziałem osób niepełnosprawnych, Gmina Dubeninki wykazała ogromną inicjatywę 

i zorganizowała 13 takich wydarzeń, Gmina Banie Mazurskie zorganizowała 3 wydarzenia, 

Gmina Gołdapi 1 wydarzenie, natomiast Starostwo Powiatowe bądź powiatowe jednostki 

organizacyjne -ok.IO. We wszystkich gminach osoby niepełnosprawne mają możliwość 

skorzystania z bezpłatnego poradnictwa prawnego, Gmina Banie Mazurskie i Gołdap mają 

zatrudnionych psychologów, którzy zapewniają wsparcie w sytuacjach kryzysowych 

(ok. 32 os. niepełnosprawne skorzystały), Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi 

realizuje poradnictwo prawne i psychologiczne (w tym dla osób niepełnosprawnych). PCPR 

od 2012 roku realizuje pilotażowy program Aktywny Samorząd: Środki wykorzystane 

w 2016r. to kwota 86 065,55 zł. Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym 

otrzymało 31 osób niepełnosprawnych, pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego , jego 

elementów, oprogramowania otrzymały 3 osoby, pomoc w utrzymaniu sprawności 

technicznej wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym otrzymała 1 osoba, pomoc 

w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy z zastosowaniem nowoczesnych 

rozwiązań otrzymała 1 osoba. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionej oceny. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu przyjął 4 głosami za, przy 1 osobie nieobecnej dokonanie oceny 

realizacji „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych" w roku 

2016. 

Ad.7 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska 
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dokonała oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla Powiatu Gołdapskiego. !ocena 

w załączeniu- zal. nr 8 do protokołu/ 

Referująca poinformowała, iż ocena zasobów pomocy społecznej są to dane statystyczne, 

kwoty zadań, które są realizowane, zadań samorządowych, zadań zleconych. Część danych 

i wskaźniki wstawia się automatycznie, jest to forma sprawozdania, która podsumowuje 

dotychczasową realizację przedsięwzięć, jednocześnie stanowiąc bilans potrzeb na rok 2018. 

Po zatwierdzeniu tego przez Radę zostanie to przesłane elektronicznie do Województwa. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionej oceny. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu przyjął 4 glosami za, przy 1 osobie nieobecnej dokonanie oceny 

zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla Powiatu Gołdapskiego. 

Ad.8 

Główny Specjalista ds. Edukacji Pani Iwona Zegarowicz przedstawiła wniosek w sprawie 

przyznania nagrody rocznej Pani Zofii Syperek, dyrektorowi San1odzielnego Publicznego 

Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Gołdapi. !wniosek w załączeniu- zal. nr 9 do protokołu/ 

Referująca poinformowała, iż z wnioskiem o przyznanie nagrody rocznej może wystąpić 

Rada Społeczna działająca przy zakładzie. Rada Społeczna przy SP ZP- O w Gołdapi, 

oceniając wysoko pracę i zaangażowanie Pani Zofii Syperek postanowiła wystąpić do organu 

założycielskiego z wnioskiem o przyznanie nagrody rocznej za 2016 rok w wysokości 

3- krotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego Pani Dyrektor w ogólnej kwocie 

19 200,00. Pani Zofia Syperek jest dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Pielęgnacyjno - Opiekuńczego od 01.09.2000 r. Ze starannością wykonuje powierzone 

jej obowiązki, a także dba o powierzone jej mienie czego dowodem są remonty i inwestycje 

prowadzone w zakładzie, które prowadzą do podwyższenia standardów pobytu pacjentów 

i lepszej organizacji pracy w placówce. W 2016 roku w San1odzielnym Publicznym Zakładzie 

Pielęgnacyjno- Opiekuf1czym w Gołdapi zostały wykonane prace remontowe, które miały 

na celu poprawę bezpieczeństwa chorych, pracującego personelu oraz odwiedzających a także 

poprawę estetyki. W ubiegłym roku wykonano remont korytarza II piętra oraz części sal 

chorych w świetlicy dla chorych. Została wylana nowa posadzka w części op1saneJ 

11 



powierzchni, a na całej powierzchni położona nowa wykładzina. Zastosowana wykładzina 

jest antypoślizgowa, niepalna, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych. Wykonano 

również malowanie ścian i sufitów we wszystkich wymienionych pomieszczeniach. Koszt 

wykonania remontu to kwota 32 839,10 zł. Ponadto dokonano wymiany drzwi 

z poszerzeniem otworu drzwiowego do szerokości 100 cm w świetle oraz zakupiono nowe 

skrzydło drzwiowe. Wykonano remont klatki schodowej- malowanie ścian, sufitów i lamperii, 

położono terakotę na schodach oraz wymieniono poręcze koszt to kwota 30 912,23 zł. 

Systematycznie w każdym roku wymienione zostają stare, zniszczone drzwi drewniane na 

aluminiowe, w 2016 roku wymieniono 6 sztuk drzwi, koszt wymiany to kwota 10 977,75 zł. 

Dokonano zakupu 5 sztuk nowych stołów do jadalni, 12 sztuk nowych krzeseł, 2 fotele 

obrotowe na kwotę 5 863,04 zł. Dzięki staraniom Pani Dyrektor kupiony został samochód 

Ford Galaxy, używany do przewozu chorych oraz dla potrzeb pielęgniarek pracujących 

w opiece domowej koszt to kwota 17 900,00zł. Zakupiono także nowy potrzebny sprzęt 

do opieki nad chorymi tj. koncentrator tlenu, pompa do żywienia dojelitowego z przyrządami 

do worków, 5 sztuk ciśnieniomierzy, lodówka, 40 sztuk koców oraz 40 sztuk prześcieradeł. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego wniosku. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek powiedział, iż uzasadnienie jest bardzo pozytywne, jeśli chodzi 

o zasługi Pani Zofii Syperek dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno

Opiekuńczego. 

Wicestarosta Pani Grażyna Senda- podkreśliła, iż przeznaczenie nagrody rocznej w kwocie 

trzykrotnej pensji może mieć negatywny odbiór społeczny. Dodała, iż proponuje przyznanie 

nagrody w kwocie jednokrotnego wynagrodzenia. 

Członek Zarządu Pan Andrzej Osif1.ski powiedział, iż podziela zdanie Wicestarosty Pani 

Grażyny Sendy. 

Członek Zarządu Pan Bogdan Michnicz powiedział, iż również jest za przyznaniem nagrody 

w kwocie jednokrotnego wynagrodzenia. 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 
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Zarząd Powiatu pozytywnie przyjął 4 głosami za, przy 1 osobie nieobecnej wniosek 

o przyznanie nagrody rocznej dla Pani Zofii Syperek, dyrektorowi Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Gołdapi w kwocie jednokrotnej 

pensji. 

Ad.9 

Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Pani Wioletta Anuszkiewicz przedstawiła 

wniosek w sprawie udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zada{1 

publicznych Powiatu Gołdapskiego z zakresu prac konserwatorskich, restauratorskich 

lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych 

na terenie Powiatu Gołdapskiego, których realizację w roku 2017 wspiera Powiat Gołdapski. 

/wniosek ,v załączeniu- zal. nr I O do protokołu/ 

Referująca poinformowała, iż do 24.02.2017 roku w ramach otwartego konkursu ofert 

na realizację zadań publicznych Powiatu Gołdapskiego z zalaesu prac konserwatorskich, 

restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 

położonych na terenie Powiatu Gołdapskiego, których realizację w roku 2017 wspiera Powiat 

Gołdapski wpłynęły 3 wnioski złożone przez Kościół finalny pod wezwaniem św. Piotra 

i Pawła z Rogalach na wymianę instalacji elektrycznej w kościele i wnioskuje o dotację 

w kwocie 12 000,00zł. Budynek biurowy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

1 Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej na wykonanie badań konserwatorskich 

1 wnioskuje o dotację w kwocie 4 428,00 zł oraz Kościół pod wezwaniem Św. Leona 

i Bonifacego na remont organów w kościele i wnioskuje o dotację w kwocie 12 000,00 zł. 

Złożone wnioski spełniają wymagania formalne. Komisja powołana do opiniowania 

wniosków dokonała oceny merytorycznej. Zabytki mają wysoką wartość historyczną, 

wymagają prac remontowych, aby zapewnia ich utrzymanie w należytym stanie. 

Złożone wnioski są zasadne. Wnioskodawcy deklarują zabezpieczenie środków na wykonanie 

zadań. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego wniosku. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek zapytał jakie są rekomendacje Komisji. 
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Naczelnik Wydziału Promocji Rozwoju Powiatu Pani Wioletta Anuszkiewicz 

odpowiedziała, iż jedynie Pani Skarbnik zaproponowała, aby dofinansować 

wszystkie inwestycje po 4 000,00 zł, natomiast pozostali Członkowie Komisji wypowiedzieli 

się za tym, by wspierać utrzymanie cennych zabytków. 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz powiedziała, iż należy zwrócić uwagę, 

że na budynek Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej wnioskowano na kwotę 4 428,00 zł, 

więc wypadałoby rozważyć przyznanie tej kwoty Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. 

Należało by dokonać na rzecz zmniejszenia w innych zabytkach, gdzie jest możliwe 

dofinansowanie ze środków własnych pomniejszonej różnicy. 

Wicestarosta Pani Grażyna Senda powiedziała, iż przychyla się do tego, co powiedziała Pani 

Skarbnik, czyli by kwotę 4 428,00 zł przyznać Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, 

natomiast pozostałą część podzielić po równo na 2 parafie. 

Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Pani Wioletta Anuszkiewicz powiedziała, 

iż jeśli chodzi o parafię Św. Leona i Bonifacego to organy rzeczywiście wymagają renowacji, 

jest to cenny zabytek. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek powiedział, iż również jest za tym, aby kwotę 4 428,00 zł 

przyznać Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, natomiast pozostałą część podzielić 

po równo na 2 parafie. 

Sekretarz Powiatu Pan Marek Miros zapytał czy kwota 12 000,00 zł to środki własne 

czy zewnętrzne. 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz odpowiedziała, iż kwota 12 000,00 zł to środki 

własne do podziału na zabytki. 

Wjęcej pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 
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Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył 4 głosami za, przy 1 osobie nieobecnej wniosek 

w sprawie podzielenia dotacji, przyznając kwotę 4 428,00 zł Poradni Psychologiczno

Pedagogicznej, a pozostałą część dzieląc po równo na dwie parafie. 

Ad.10 

Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości Pani Krystyna Dąbkowska przedstawiła 

wniosek w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie prac zmierzających do sprzedaży w drodze 

przetargowej nieruchomości Powiat Gołdapskiego oznaczonej numerami geodezyjnymi 

działek: 910/10 o powierzchni 0,0020 ha, 910/11 o powierzchni 0,0020 ha, 910/12 

o powierzchni 0,0020 ha, 910/13 o powierzchni 0,0020 ha i 910/14 o powierzchni 0,0021 ha 

oraz udziałów w działce 910/27 o powierzchni 0,0237 ha, położonych w mieście Gołdap przy 

ul. Armii Krajowej. /wniosek w załączeniu- zal. nr 11 do protokołu/ 

Referująca poinformowała, iż są to działki położone przy Sali gimnastycznej Licewn 

Ogólnokształcącego od strony ulicy Paderewskiego, znajduje się tam działka niegdyś gminna 

pod którą znajduje się bunkier, czyli dawny schron z tego powodu, że te działki zachodziły 

na ten bunkier nie zostały sprzedane. Gmina sprzedała tę działkę dla osoby fizycznej, dlatego 

też Powiat Gołdapski również może podjąć się sprzedaży. Nieruchomość miała zostać 

sprzedana pod budowę garaży, w tej chwili zainteresowany jest również właściciel działki 

na której znajduje się bunkier. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego wniosku. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek powiedział, iż w końcu sprawa z bunkrem została wyjaśniona, 

ponieważ Powiat Gołdapski parę lat walczył i ustalał tytuły właścicielskie. 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu. pozytywnie rozpatrzył 4 głosami za, przy 1 osobie nieobecnej wniosek 

w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie prac zmierzających do sprzedaży w drodze 

przetargowej nieruchomości Powiat Gołdapskiego oznaczonej numerami geodezyjnymi 

działek: 910/10 o powierzchni 0,0020 ha, 910/11 o powierzchni 0,0020 ha, 910/12 

o powierzchni 0,0020 ha, 910/13 o powierzchni 0,0020 ha i 910/14 o powierzchni 0,0021 
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ha oraz udziałów w działce 910/27 o powierzchni 0,0237 ha, położonych w mieście 

Gołdap przy ul. Armii Krajowej. 

Ad.Ha 

Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości Pani Krystyna Dąbkowska przedstawiła 

uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości Skarbu Państwa 

do powiatowego zasobu nieruchomości. /uchwala Zarządu Powiatu w załączeniu 

-zal. nr 12 do protokołu/ 

Referująca poinfonnowała, iż w dniu 16.03.2017 roku Zarząd Powiatu w Gołdapi wystąpił 

do Wojewody z pięcioma wnioskami dotyczącymi przejęcie przedmiotowych nieruchomości, 

w wyniku nowej interpretacji przepisów w przedmiotowej sprawie, potrzebna jest uchwała 

Zarządu Powiatu. Przejęcie tych działek pozwoli na uregulowanie stanu prawnego dróg 

powiatowych. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionej uchwały Zarządu Powiatu. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek zapytał, czy nieruchomości będą stanowiły zasób Zarządu Dróg 

Powiatowych. 

Krystyna Dąbkowska odpowiedziała, iż w chwili obecnej nieruchomości będą stanowiły 

zasób Powiatu Gołdapskiego. 

Członek Zarządu Pan Bogdan Michnicz zapytał, jakie są to nieruchomości. 

Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości Pani Krystyna Dąbkowska powiedziała, 

iż są to drogi powiatowe, tj. np. Droga Gołdap- Skocze aż do Żabina i w obrębie Rogale, 

ponieważ jak dokonano pomiaru dróg to okazało się, że zostają takie skrawki dróg 

podlegające pod skarb państwa, dlatego też należy je przejąć. 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

16 



Zarząd Powiatu podjął 4 głosami za, przy 1 osobie nieobecnej uchwałę Zarządu Powiatu 

w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości Skarbu Państwa do powiatowego 

zasobu nieruchomości. 

Ad.11 b 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie 

przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Gołdapskiego za I kwartał 

2017 roku. /uchwala Zarządu Powiatu w załączeniu- zal. nr 13 do protokołu/ 

Referująca poinformowała, iż plan dochodów budżetu powiatu, po zmianach na dzień 

31 marca 2017r. wynosi 26 958 114,82 zł, dochody wykonano w wysokości 8 359 004,16 zł., 

tj. w 31,01 %. Plan wydatków budżetu powiatu, po zmianach na dzień 31 marca 2017r. 

wynosi 28 915 502,82 zł, wydatki zrealizowano w wysokości 6 626 803,28 zł., tj. w 22,92%. 

. Planowany deficyt budżetu powiatu po zmianach, na dzień 31 marca 2017 roku wynosi 

1 957 388,00 zł. Na koniec I kwartału 2017r.wykonano nadwyżkę budżetu w kwocie 1 732 

200,88 zł. Planowane przychody budżetu powiatu po zmianach na dzień 31 marca 2017 roku 

wynoszą 1 957 388,00zł. W I kwartale 2017 roku nie emitowano obligacji. Przychody z tytułu 

wolnych środków wykonano w kwocie 2 040 694,28 zł. W budżecie powiatu na rok 2017 

nie planowano rozchodów budżetu. W I kwartale 2017r. Powiat Gołdapski nie udzielał 

poręczeń i gwarancji. Zobowiązania z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych 

wynoszą 8 440 OOO zł., co stanowi 31,31 % planowanych dochodów ogółem. W I kwartale 

2017 r. nie dokonywano umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa 

w art. 60 ustawy o finansach publicznych. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionej uchwały Zarządu Powiatu. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu podjął 4 głosami za, przy 1 osobie nieobecnej uchwałę Zarządu Powiatu 

w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Gołdapskiego 

za I kwartał 2017 roku. 
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Ad.12 a 

W zastępstwie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Marlena Nagórna 

przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia 

wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w Powiecie Gołdapskim. 

/projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu- zal. nr 14 do protokołu/ 

Referująca poinformowała, iż mając na wzglęc;lzie konieczność zapewmema warunków 

do trwałego rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Województwie Warmińsko

Mazurskim, w szczególności poprzez zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu, 

zapewnienie i rozwój usług opartych na technologiach informacyjno- telekomunikacyjnych 

oraz zapewnienie i rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców w dniu 17.10.2014 roku 

powiat gołdapski zawarł z Województwem Warmińsko- Mazurskim porozumienie w sprawie 

Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur. W roku 2015 Województwo Warmińsko

Mazurskie zrealizowało jedną z największych inwestycji infrastrukturalnych ostatnich lat, 

polegającą na budowie regionalnej sieci szerokopasmowej w ramach projektu pt."Sieć 

Szerokopasmowa Polski- Wschodniej- województwo warmińsko- mazurskie" 

współfinansowanego ze środków europejskich Programu Operacyjnego Rozwoju Polski 

W schodni ej. W chwili obecnej trwa etap operowania infrastrukturą oraz świadczenia usług 

hmiowych z jej wykorzystaniem. Realizując założenia projektu przyjęto , iż optymalnym 

rozwiązaniem będzie lokowanie kanalizacji teletechnicznej w pasach drogowych dróg 

publicznych. Zgodnie z analizami przeprowadzonymi przez Ministerstwo Rozwoju 

Regionalnego na potrzeby studium wykonalności projektu, koszty umieszczenia urządzeń 

w pasach drogowych szacowano na ponad 2 240 822,00 zł rocznie. Tymczasem od momentu 

rozpoczęcia prac projektowych i budowlanych, z tytułu budowy regionalnej sieci 

szerokopasmowej zarządcy dróg wydali decyzję na sumę 12 570 519,24 zł rocznie. Opłaty te, 

wraz z innymi kosztami zawiązanymi z utrzymaniem Regionalnej Sieci Szerokopasmowej 

w sposób istotny obciążają budżet Województwa, uniemożliwiając tym samym planowanie 

i realizację innych inwestycji w regionie, w tym zakresie Społeczeństwa Informacyjnego. 

W związku z faktem, że Powiaty mają za zadanie prowadzenie działalności w zakresie 

telekomunikacji i zapewnienie dostępu do Internetu i nadzoru w zakresie fazy operacyjnej 

w tym zakresie, Marszałek Województwa zwrócił się z prośbą o obniżenie stawki rocznej 

za umieszczenie w pasie drogowym dróg powiatowych obiektów i urządzeń infrastruktury 

telekomunikacyjnej z 20,00 zam 2 do 16 ,00 zł za m2 
. W zamian Województwo deklaruje 

zainwestowanie do roku 2020 kwoty 41 237,00 zł. Z własnych środków na rozwój inwestycji 

na terenie Powiatu. Inwestycja będzie prowadzona ścisłej współpracy z Powiatem. 
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W budżecie powiatu trwale, co roku pozostanie 18 577,00 zł, tytułem opłat wnoszonych 

zgodnie z decyzjami administracyjnymi zaktualizowanymi na podstawie art. 40 f. 1. Ustawy 

o drogach publicznych. Województwo przy tym nie będzie zwracało się o pomoc finansową 

na utrzymanie świeci. Do tej pory Powiat Gołdapski udzielał wsparcia finansowego 

dla samorządu województwa w kwocie 20 618,00 zł z tytułu zwrotu opłat za umieszczenie 

infrastruktury sieci szerokopasmowej w drogach powiatowych. Zmniejszenie wyżej 

wymienionej stawki wiąże się z ustawowym obowiązkiem aktualizacji przez Zarząd Dróg 

Powiatowych w Gołdapi w drodze decyzji, wysokość opłat dla innych podmiotów 

posiadających infrastrukturę teleinformatyczną w drogach powiatowych. 

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

Sekretarz Powiatu Pan Marek Miros zapytał, czy chodzi tutaj o obecny stan 

czy też o wcześniejsze negocjacje z Nokią. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek powiedział, iż o negocjacji z Nokią na tym etapie me me 

wiadomo. Pomysłów jest sporo, szczególnie że Marszałek miał sam dystrybuować, natomiast 

na to trzeba mieć specjalne koncesje, a więc jest to jego zadanie, aby negocjować 

z operatorami tegoż Internetu. 

Sekretarz Powiatu Pan Marek Miros zapytał, czy negocjacje z operatorem Nokii nie mają 

z tym powiązania. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek po części się wiąże, ponieważ jest to infrastruktura służąca temu 

terenu, natomiast aby Marszałek mógł ujednolicić tą inwestycję, musi 

z powiatami wynegocjować obniżenie tej ceny, aczkolwiek dla naszego Powiatu 

jest to informacja korzystna, ponieważ te 18 OOO, OOzł zostaje w powiecie. Poza tym 

jest szansa na inwestycję w obszarze na szerokopasmówki na kwotę około 41 000,00 zł, 

więc z punktu widzenia finansowego i funkcjonalnego jest to inwestycja słuszna. 

Sekretarz Powiatu Pan Marek Miros powiedział, iż Nokia uzależnia negocjację od stawek. 

Dodał, iż rozumie, że te stawki przybliżą do finalizacji rozmów z Nokią. 
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Starosta Pan Andrzej Ciołek powiedział, iż w jego ocenie stawki przybliżają do finalizacji 

rozmów Nokią, ponieważ jest to krok do obniżenia tych stawek, a więc z punktu widzenia 

operatora ta informacja jest korzystna. Dodał, iż są powiaty, w których stawki sięgają ponad 

milion, także jest to poważny problem, jeśli chodzi o dojście do porozumienia. 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu. przyjął 4 głosami za, przy 1 osobie nieobecnej projekt uchwały Rady 

Powiatu. zmieniający u.chwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa 

drogowego dróg powiatowych w Powiecie Gołdapskim. 

Ad.12 b 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu 

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2017 

-2033. /projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu- zal. nr 15 do protokołu/ 

Referująca poinfmmowała, iż w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gołdapskiego 

na lata 2017-2033 dokonuje się urealnienia wykazu przedsięwzięć, ma to związek 

z aktualizacją wniosku o dofinansowanie w ramach programu Unijnego „ Szkoła Naszych 

Oczekiwań" . Plan dochodów zwiększa się o kwotę 5 411,97 zł natomiast plan wydatków 

zwiększa się o kwotę 31 405,24 zł. Deficyt budżetu zwiększa się o kwotę 25 993,27 zł 

Przychody nie ulegają zmianie i wynoszą 1 957 388,00 zł. Rozchody 0,00 zł. 

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

Pyta{1 nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu przyjął 4 głosami za, przy 1 osobie nieobecnej projekt u.chwały Rady 

Powiatu. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu. Gołdapskiego na 

lata 2017-2033. 
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Ad.12 c 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu 

w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 201 7. /projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu 

- zał. nr 15 do protokołu/ 

Referująca poinfonnowała, iż w dochodach plany finansowego Starostwa Powiatowego 

w Gołdapi dokonano aktualizacji dochodów związanych z projektem Unijnym „ Szkoła 

Naszych Oczekiwań", dochody zostały tam pomniejszone o kwotę 74,03 zł. W rozdziale 

kwalifikacja wojskowa również zmniejszono dochody zgodnie z decyzją Wojewody o kwotę 

1 114,00 zł, dotyczy to przeprowadzania kwalifikacji wojskowej w2017 roku w powiecie 

gołdapskim. W rozdziale pozostała działalność dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 

6 600,00zł zgodnie z decyzją Wojewody są to środki na wypłatę świadczeń dla obcokrajowca 

zamieszkującego w Powiecie Gołdapskim zgodnie z kartą polaka. Plan dochodów budżetu 

Powiatu zwiększył się per saldo o kwotę 5 411, 97 zł. W planie finansowym Starostwa 

Powiatowego w Gołdapi w pozostałej działalności dokonano urealnienia wydatków projekcie 

szkolnym „ Szkoła Naszych Oczekiwaii" o kwotę 80,76 zł, zmniejszono wydatki w rozdziale 

kwalifikacja wojskowa o kwotę 1 114,00zł zgodnie z decyzją Wojewody, jednocześnie 

zmniejszono poprzez przesunięcie wydatków w rozdziale nieodpłatna pomoc prawna o kwotę 

60 426,00 zł. W Rozdziale pozostała działalność dokonano zwiększenia o kwotę 6 600,00 zł. 

Łącznie w plai1ie finansowym Starostwa Powiatowego w Gołdapi dokonano zwiększenia 

planu wydatków o kwotę 5 405,24 zł. W Rozdziałach w zakresie przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie oraz Powiatowe Centnun Pomocy Rodzinie dokonano przesunięcia środków 

celem urealnienia rzeczywistych wydatków, natomiast w rodzinach zastępczych dokonano 

zwiększenia środków o kwotę 16 000,00zł , ma to związek z umieszczeniem dzieci z Powiatu 

Gołdapskiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Ostródzkiego. W planie finansowym 

Liceum Ogólnokształcącego proponuje się zwiększenie planu finansowego o kwotę 10 000,00 

zł na inwestycję pn. opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budynku Sali 

gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi. W Komendzie Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej, Zespole Placówek Edukacyjno- Wychowawczych oraz 

Zarządzie Dróg Powiatowych zmiai1y mają charakter typowych przesunięć, celem urealnienia 

wydatków poszczególnych planach finansowych. Po zmianach plan dochodowy wynosi 

26 963 526,79zł, plan wydatków 28 946 908,06zł, deficyt budżetu wynosi 1 983 381,27 zł. 

Przychody ulegają zmianie i po zmianie wynoszą 1 983 381,27 zł, natomiast rozchody 

to kwota O,OOzł. 
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Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek zwrócił uwagę na 1 O 000,00 zł do Liceum Ogólnokształcącego, 

w związku z tym, że jest możliwość aplikowania o środki od Marszałka w części 85 do 15. 

Chodzi o poprawę infrastruktury sportowej w Liceum Ogólnokształcącym, krótko mówiąc 

infrastmktury związanej z halą sportową. Pierwotnie środki miały być przeznaczone 

na boisko do koszykówki, jednakże bardziej uzasadnione będzie przeznaczenie środków 

na salę gimnastyczną. 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu przyjął 4 głosami za, przy 1 osobie nieobecnej projekt uchwały Rady 

Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2017. 

Ad.13 

Starosta Pan Andrzej Ciołek poinformował, iż Pani Iwona Zegarowicz przybliży wniosek 

przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, który zaproponował organ1zac3ę koncertu 

charytatywnego na rzecz szpitala. Koncert miałby zostać przygotowany w 2018 roku. 

Główny Specjalista ds. Edukacji Pani Iwona Zegarowicz powiedziała, iż Przewodniczący 

Komisji Rewizyjnej chciałby zabezpieczyć we wrześniu bieżącego roku, kiedy będzie 

projektowany budżet na 2018 rok, środki na występ jakiegoś artysty bądź zakup materiałów 

promocyjnych. Do ustalenia pozostanie także miejsce, gdzie miałby się odbyć: 

czy będzie to okres letni i odbędzie się jako piknik, czy po prostu w sali widowiskowej Domu 

Kultury w postaci koncertu. W kwestii finansowej należałoby rozpatrzyć, 

czy powiat może prowadzić kwesty oraz czy można wprowadzić pieniądze z kwest 

do budżetu powiatu. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek powiedział, iż na dzień dzisiejszy jest to pomysł, który wydaje 

się być dość dobrym, natomiast trzeba to rozpatrzyć pod kątem finansowym. Kwestia zbiórek 

publicznych, zgody na zbiórki publiczne, kwestia zabezpieczenia gwiazdy. Dodał, iż liczy 

na zaangażowanie, ponieważ sytuacja szpitala jest dla wszystkich bardzo bliska 
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Sekretarz Powiatu Pan Marek Miros powiedział, iż ma poważne wątpliwości co do tego 

modelu, jeśli chodzi o gwiazdę, ponieważ artysta będzie kosztował w granicach 

10 000,00 zł- 15 000,00zł. Nawet, jeśli ta gwiazda przyjechałaby za darmo, w co wątpi, 

to pozostaje jeszcze kwestia jak zebrać pieniądze. Można byłoby połączyć to z koncertem 

Świąteczno- Noworocznym. 

Główny Specjalista ds. Edukacji Pani Iwona Zegarowicz podkreśliła, iż Dom Kultury 

może sprzedawać bilety, natomiast Powiat Gołdapski niespecjalnie. 

Sekretarz Powiatu Pan Marek Miros powiedział, iż jest to kwestia porozumienia się z Domem 

Kultury. Jeśli okaże się, że Koncert Charytatywny na rzecz szpitala zakończy się wynikiem 

ujemnym bądź zerowym lub zbierze się 120,00 zł, będzie to kompromitacją. 

Albo w to wchodzimy i mamy model zabezpieczający 10 000,00zł bądź 15 000,00zł to będzie 

wtedy sukces, a jeśli ma się skończyć tym, że przyjedzie gwiazda, dla której trzeba zapłacić, 

a Powiat Gołdapski nie może zbierać pieniędzy, to lepszym rozwiązaniem byłaby dotacja 

na rzecz szpitala. Można byłoby również włączyć w ten konce1i powiat i wszystkie podległe 

mu jednostki, które mogłyby przygotować jakieś wystąpienia. Pan Bartoszuk z Zespołu Szkół 

Zawodowych ma genialne pomysły. 

Główny Specjalista ds. Edukacji Pani Iwona Zegarowicz powiedziała, że wolałaby 

aby na koncercie wystąpiła gwiazda, ponieważ wtedy są inne zadania urzędników 

i występowanie na rzecz GoldMedica sp. z o.o. może zostać odebrane przez społeczeństwo 

jako pajacowanie. 

Sekretarz Powiatu Pan Marek Miros zaznaczył, iż Koncert Świąteczno- Noworoczny, 

był wielkim sukcesem i w jego ocenie ten koncert również mógłby odnieść sukces. 

Główny Specjalista ds. Edukacji Pani Iwona Zegarowicz powiedziała, iż jest jeszcze jedna 

kwestia w sprawie koncertu. Dużym problemem jest, że pracownik ds. Zdrowia będzie musiał 

się z tego rozliczyć. 

Skarbnik powiedziała, iż powiązanie pod kątem powiatu jest mało widoczne i pod względem 

finansowym i takim realnym. We wniosku przewodniczącego jest ogólna informacja. 

Nie ma pomysłów na to, czego by to dotyczyło. 
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Sekretarz Powiatu Pan Marek Miros zaznaczył, iż wystarczyłoby porozumieć się z Panem 

Zbyszkiem Mieruńskim, który jest w Stowarzyszeniu, gdyż formuła Koncertu Świąteczno

Noworocznego jest realizowana przez Fundację Rozwoju Regionu Gołdap oraz przez 

Ftmdusz Lokalny. Formuł jest miliard, jest tylko kwestia sensowności przygotowania tego 

przedsięwzięcia . 

Główny Specjalista ds. Edukacji Pani Iwona Zegarowicz powiedziała, iż na dzień dzisiejszy 

wniosek jest wystosowany po to, aby zapadła decyzja, czy powiat wchodzi w to i czy będą 

zabezpieczone na ten cel pieniądze. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek powiedział, iż temat będzie jeszcze przedyskutowany. Dodał, 

iż rok 2018,jest rokiem wyborczym, więc to również ma jakiś wydźwięk, dlatego należy zdać 

sobie z tego sprawę, aby nie było z tego żadnego niepowodzenia. Sam pomysłodawca 

zasygnalizował, że ma możliwość dotarcia do Justyny Steczkowskiej, która mogłaby dać tutaj 

koncert charytatywny. Później się z tego wycofał, ponieważ kolega, który mu to załatwiał 

niekoniecznie się z tego wywiązał. 

Ad.14 

Wolnych wniosków nie zgłoszono. 

Ad.15 

Przewodniczący Zarządu Podziękował członkom Zarządu za pracę. Zamknął LXXVI (76) 

posiedzenie Zarządu Powiatu. 

Na tym protokół skończono. 
Protokół składa się z 24 stron kolejno ponumerowanych. 
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