
Ad.1 

Protokół z LXXXII (82) posiedzenia 

Zarządu Powiatu w Gołdapi 

w dniu 27 czerwca 2017 roku 

w godz. J 245 _ J 253 

Starosta stwierdził quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji 

- 4 członków zarządu /lista obecności w załączeniu - zal. nr 1 do protokołu/, otworzył LXXXII (82) 

posiedzenie Zarządu Powiatu z proponowanym porządkiem obrad /porządek obrad w załączeniu 

- zal. nr 2 do protokołu!. Zapytał czy Członkowie Zarządu mają uzupełnienia bądź sprostowania 

do porządku obrad. 

Uwag do porządku nie zgłoszono. 

Ad.2 

W Zastępstwie Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Beata 

Samluk przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Programu 

profilaktycznego w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych 

w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Gołdapskim na lata 

2017-2021. /projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu -zal. nr 3 do protokołu/ 

Referująca poinformowała, iż prosi o przyjęcie w trybie pilnym programu profilaktycznego 

w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku 

do dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Gołdapskim na lata 2017-2021. 

Wcześniej ten program przyjęty Zarządzeniem Dyrektora Centrum Pomocy Rodzinie 

w Gołdapi. 3 lata temu była u nas kontrola, która nie zarzuciła błędu, aczkolwiek w zeszłym 

tygodniu była kontrola, gdzie Panie stwierdziły, że taki program powinien być przyjęty 

Zarządzeniem Rady Powiatu. Program wynika z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie, do zadań własnych powiatu należy w szczególności opracowanie i realizacja 

programów służących działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielanie metod 

wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie. 

W drożenie w życie programów profilaktyczno-edukacyjnych, ma na celu promowanie 

prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych 

przemocą oraz udzielanie specjalistycznego wsparcia, co wynika z realnych potrzeb 

środowiska lokalnego i stanowi ważny element w budowaniu spójnego systemu 



przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Gołdapskiego, jak również 

ograniczenie problemów i skutków stosowania przemocy. 

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

Starosta Pan Andrzej Ciołek powiedział, iż w związku z tym, że kontrola jednego zdania 

i oparta o twarde fakty w postaci zapisów ustawy, ustawy bądź rozporządzenia. U stawa 

wskazuje na Radę Powiatu w związku nie dyrektor Powiatowego Centrnm Pomocy Rodzinie 

a my musimy tę decyzję podjąć . W związku z tym prostujemy to po tej kontroli. Sposób 

merytoryczny i wymogi, które są stawiane przed tym dokumentem są w ocenie 

kontrolujących na bardzo dobrym poziomie. 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

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

Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Programu profilaktycznego w zakresie 

promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci 

zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Gołdapskim na lata 2017-2021. 

Ad.3 

Starosta Pan Andrzej Ciołek poinformował, iż odbywała się kontrola, rekomendacje są bardzo 

dobre. Nie zgodziłem się na ofertę Caritas, jeśli chodzi o Dom Dziecka w wymiarze 2 900,00 

zł, ponieważ mamy 2 500,00 zł z okładem. Natomiast zaproponowałem kwotę w wysokości 

2 750,00 zł. W związku z tym, że dzieci z Nidzicy do nas przyjdą, dyrektor Caritas ma podjąć 

decyzję, myślę, że zwrotna informacja będzie dzisiaj. W związku z tym pewnie zajmiemy 

się po Sesji tym tematem i tę kwotę podwyższymy przygotowując stosowny aneks do umowy, 

bo faktycznie te nasze koszty są dużo niższe niż w innych. Natomiast robimy wszystko, 

żeby tych pieniędzy nie wydawać za wiele. 

Pani Beata Samluk zapytała, czy była mowa tylko o dzieciaczkach z Nidzicy, czy również 

o umieszczeniu dwójki dzieci z rodzin zastępczych spokrewnionych. 
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Starosta Pan Andrzej Ciołek odpowiedział, iż nie było o tym mowy. Natomiast przekazałem 

ten wykaz, który przygotowaliście odnośnie odmów przez Panią dyrektor i prosiłem 

o ustosunkowanie się do tego. Od Teraz całą dokumentację będziemy robili tylko formą 

pisaną i będzie musiało być to uzasadnione dlaczego Pani dyrektor nie chce w związku z tym, 

że ksiądz dyrektor powiedział, że wszystkie dzieci przygarniamy. Przyjęła to z takim 

poirytowaniem, aczkolwiek emocje zaraz odejdą. ja ze swojej strony uważam, że jako 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie odrobiłyście lekcje w sposób prawidłowy, natomiast 

ten kompromis z dyrektor Domu św. Faustyny będziemy musieli odszukać, bo faktycznie dla 

mniej est to nie do przyjęcia. 

Członek Zarządu Pan Bogdan Michnicz powiedział, iż ma jeden zarzut odnośnie 

niesprzątniętej drogi. 

Ad.4 

Wolnych wniosków nie zgłoszono. 

Ad.5 

Przewodniczący Zarządu Podziękował członkom Zarządu za pracę. Zamknął LXXXII (82) 

posiedzenie Zarządu Powiatu. 

Na tym protokół sk011ezono. 

Protokół składa się z 3 stron kolejno ponumerowanych. 

Członkowie Zarządu: ~/1:::[ 
1. Grażyna Barbara Senda........ ~ 
2. Marzanna Marianna Wardz}fje a"'........ . 

3. Andrzej Jan Osiński ······h.tl;········ . .. . . .... . 
4. Bogdan Michnicz ............. f. . ............................ . 

Protokołowała: Monika Brnszewska 27.06.2017 r. 

/7 
0-oldapski .,,,. 

fzej Ciołek 
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