Protokół z XX (20) posiedzenia Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 20 sierpnia 2015 r.

godz. 730- 858
Ad. 1

ł
Wicestarosta stwierdziła quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych dec:yzji

— 3 Członków Zarządu

/lima obecności w załączeniu — zał. nr I do protokołu!,

otworzyła XX (20)

: posiedzenie Zarządu Powiatu /porzqdek obrad w załączeniu- z.al. nr 2 do protokołu!.
Ad. 2
Przewodnicząca poinformowała, iż protokół z XIX (19) posiedzenia Zarządu Powiatu 3yły
wyłożone do wglądu oraz przesłane drogą elektroniczną. Zapytała, czy Członkowie Zarządu
mają uzupełnienia bądź sprostowania do protokołu.

Uwag nie zgłoszono.
• Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie.

Protokół z XIX (19) posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3
Dyrektor Domu świętej Faustyny „Nie lękajcie się" Pani Beata Kuprewicz przedstawiła
informację z wykonania preliminarza kosztów za I półrocze 2015 roku złożoneg:-.. przez
Caritas Diecezji Ełckiej z realizacji zadania publicznego „Prowadzenia całodobowej placówki
opiekuńczo — wychowawczej typu socjalizacyjnego łączącej zadania o charakterze
interwencyjnym /informacja w załączeniu — zat nr 3 do protokołu!.
Dyrektor Domu świętej Faustyny „Nie lękajcie się" Pani Beata Kuprewicz poinforcowala,
że preliminarz został wykonany przy 22 wychowankach z po za powiatu i 7 z powiatu
gołdapskiego. Koszt wychowanka z powiatu gołdapskiego wynosi 2.542,68 zł a z poza
powiatu gołdapskiego wynosi 3.140,39 zł. Wychowanków z poza powiatu gołdapskiego jest
więcej niż z powiatu gołdapskiego. Najwięcej kosztów pochłonęły wynagrodzenia
dla pracowników pedagogicznych. Kolejną grupą kosztową są wynagrodznia
dla pracowników obsługi administracji oraz na materiały i sprzęt biurowy, licen:je
komputerowe itp. W trzeciej grupie kosztowej wydano najmniej a dotyczyła ona mych
poniesionych kosztów w tym wyposażenia i promocji. W sumie w ciągu roku wydano
470.003,39 zł.

. Przewodnicząca zapytała Członków Zarządu, czy mają pytania dotyczące przedstawionej
- informacji

Wicestarosta Pani Grażyna Barbara Senda zapytała, jakie problemy były w regulaminie?
Czy zostały one usunięte?

Dyrektor Domu Świętej Faustyny „Nie lękajcie się" Pani Beata Kuprewicz odpowiedziała,
że nie ma żadnych problemów.

Członek Zarządu Powiatu Pan Stefan Piech stwierdził, że w wykonaniu jest pomyłka,
ponieważ budżet wynosi tu 1.000.000,00 zła wykonanie w 100%.

•

Dyrektor Domu Świętej Faustyny „Nie lękajcie się" Pani Beata Kuprewicz odpowiedziała,
że tak powinno być. Księgowa to wytłumaczy.

Sekretarz Powiatu Pan Marek Miros stwierdził, że jest to tylko drobna pomyłka.

Dyrektor Domu Świętej Faustyny „Nie lękajcie się" Pani Beata Kuprewicz zapytała, gezie
jest ta pomyłka?

Sekretarz Powiatu Pan Marek Miros odpowiedział, że chodzi tu o wykonanie 470.003,39 zł

•

przez 1.000.000,00 zł i wyjdzie nie całe 50% a tam jest 100%. Ktoś po prostu się pomylił.
Chodzi o to żeby nie zostało to w dokumentach.

Dyrektor Domu Świętej Faustyny „Nie lękajcie się" Pani Beata Kuprewicz odpowiedziała,
że jak księgowa wróci z urlopu to poprawi ten błąd. Czyli mówimy o tej ostatniej rubryce?

Sekretarz Powiatu Pan Marek Miros odpowiedział, że chodzi tu o ostatnią rubrykę a reszta
się zgadza.

Więcej pytań nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją z wykonania preliminarza kosztów
za I półrocze 2015 roku złożonego przez Caritas Diecezji Elckiej z realizacji zadania

. publicznego „Prowadzenia całodobowej placówki opiekuńczo — wychowawczej typu
- - socjalizacyjnego łączącej zadania o charakterze interwencyjnym.
.

Ad. 4
Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi Pani Krystyna Podc:borska
przedstawiła informację o stanie i strukturze bezrobocia oraz formy przeciwdziałaniu
bezrobociu w I półroczu 2015 roku /informacja w załączeniu — zat nr 4 do protokołu!.
Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi Pani Krystyna Podcibonska
poinformowała, że na dzień 30 czerwca 2015 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gołdapi
zarejestrowanych było 1771 bezrobotnych, w tym 1012 kobiet. W porównaniu do •=erwca
2014 r., liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 212 osób, natomiast w porównaniu do grudnia
2014 r. — o 220 osób. Spośród ogólnej liczby bezrobotnych 57,3% (czyli 1015 osób, w tym

•

586 kobiet) stanowili bezrobotni zamieszkali na wsi. Najliczniejszą grupę (1269 os5b,
tj. 71,7%) stanowili bezrobotni mieszkańcy gminy Gołdap, a kobiety stanowiły tutaj 58,1 %.
Bezrobotni z gminy Banie Mazurskie stanowili 17,3% ogółu zarejestrowanych, zaś z gminy
Dubeninki — 11,3%. Na koniec I półrocza 2015 r. można zaobserwować następującą
zależność: im większa grupa bezrobotnych danej gminie, tym większy spadek osób
zarejestrowanych w porównaniu do roku poprzedniego. W ciągu całego półrocza w ewidencji
PUP w Gołdapi zarejestrowano 1268 osób (w tym 543 kobiety). W porównaniu do minionego
roku, liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych spadła o 127 osób. W pierwszym półrcczu
2015 r. pozbawiono statusu bezrobotnego 1488 osób (w tym 716 kobiet). W porównaniu
z 2014 r., liczba bezrobotnych wyłączonych z ewidencji zmniejszyła się o 318 osób. Siopa
bezrobocia w powiecie gołdapskim, na koniec czerwca 2015 roku, wynosiła 19,3% On kor_iec

•

grudnia 2014 r. — 21,3%). Odsetek bezrobotnych w skali województwa watminsko
— mazurskiego wynosi 16,6%, z kolei w kraju — 10,3%. W porównaniu do analogicznego
okresu roku ubiegłego obserwujemy zjawisko zmniejszenia odsetka bezrobotnych o 1,9 pkt.
proc. Największy udział w ogólnej liczbie bezrobotnych mieli bezrobotni znajdujący
się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (89,3%, co oznacza wzrost o 0,7 pkt. proc.
W porównaniu do 2014 r.) oraz poprzednio pracujący (84,7%, a więc wzrost o 2,7 pkt. prcc.).
Największy wzrost udziału w ogólnej liczbie zarejestrowanych dotyczył dłuEłotrwale
bezrobotnych — udział tej grupy zwiększył się o 5,8 pkt. proc. w porównaniu do kotka
czerwca 2014 r. Na koniec I półrocza 2015 r. największą grupę bezrobotnych stanowiły os5by
pozostające bez pracy od 6 do 12 miesięcy. Najmniejszą grupę tworzyli klienci urdu
pozostający bez pracy do miesiąca. Najmniejszą liczebnie grupę stanowili bezrobotni
posiadający przynajmniej 30-letni staż zawodowy — 39 osób. Na koniec I półrocza 2015 r.
3

najliczniejsza była grupa bezrobotnych posiadających wykształcenie gimnazjalne i niższe —
642 osoby, co stanowiło 36,3% wszystkich zarejestrowanych. Najmniej klientów PUP
legitymowało się wykształceniem wyższym — było 141 takich osób, tj. 8,0% ogółu
bezrobotnych, a jednocześnie o 1,2 pkt. proc. więcej w porównaniu do 2014 r.
W porównywaniu do lat wcześniejszych, obecna sytuacja pozwała wnioskować, że csobom
po studiach trudniej znaleźć pracę lub też wzrosty wymagania dotyczące zatrudnienia
i w związku z tym wolą one dłużej pozostawać w ewidencji PUP, niż korzystać z ofert nie
spełniających oczekiwań. Ponad jedną czwartą (26,2%, czyli 464 osoby) wszystkich
bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Gołdapi stanowiły osoby w wieku między 25 a 34
rokiem życia. Najmniej liczną grupę tworzyli klienci powyżej 60 lat (83 osoby, tj 4,7%
ł
zarejestrowanych bezrobotnych). Bezrobotni wymienieni w art. 49 ustawy o promccji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy stanowili 89,3% (1582 osoby) ogółu zarejestrowanych
•

w PUP mieszkańców powiatu goldapskiego. Wśród bezrobotnych znajdujących
się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, najliczniej reprezentowane były osoby długotrwale
bezrobotne (1117, tj. 70,6% wszystkich klientów PUP zaliczanych do osób będących
w szczególnej sytuacji). Jeżeli chodzi o wiek, najliczniejszą grupę stanowiły osoby[, które
miały więcej niż 25, ale nie ukończyły 35 lat (449 osób, tj. 23,7%), wśród kobiet rzecz miała
się podobnie — tę grupę wiekową reprezentowano najliczniej (301 osób). Według stanu
na 30.06.2015 r. zarejestrowanych było 271 osób z prawem do zasiłku, które stanowiły 15,2%
ogółu bezrobotnych. W grupie tej znalazły się 142 kobiety (52,4%). W stosunku do czerwca
Holnej
2014 r. liczba pobierających zasiłek zmniejszyła się o 28 osób, natomiast udział w og
liczbie bezrobotnych wzrósł o 0,2 punktu procentowego. Mieszkańcy wsi pobierający zasai
stanowili 12,7% (129 osób) bezrobotnych zamieszkujących tereny wiejskie, a jednocześnie

•

47,6% wszystkich klientów PUP z zasiłkiem. W pierwszym półroczu 2015 r. zanotowano
sukcesywny spadek liczby osób z prawem do zasiłku dla bezrobotnych. W gminie Gołdap
z każdym miesiącem spadała liczba osób uprawnionych do zasiłku dla bezrobotnych — cd 290
osób w styczniu do 207 osób w czerwcu. Kobiety zarejestrowane na koniec czerwca 2015 r.
(1012 osób) stanowiły 57,1% ogółu bezrobotnych. W porównaniu do 2014 r., liczba kobEet
zmniejszyła się o 154 osoby, natomiast ich udział w ogólnej liczbie zarejestrowanych spadł
o 1,7 punktu procentowego. W omawianym okresie status bezrobocia utraciło łącznie 1788
osób, w tym 716 kobiet. Najliczniejszą grupę (785 bezrobotnych, w tym 335 kobiet)
stanowiły osoby wyłączone z ewidencji z powodu podjęcia pracy. Wyłączenia z pćwodu
podjęcia pracy stanowiły 52,76% wszystkich wykreśleń bezrobotnych, jakie miały nnejsce
w I półroczu 2015 r. Najliczniejszą grupę stanowili bezrobotni, którzy rozpoczęli prace
interwencyjne (42,3%), najmniej osób zatrudniono na innych subsydiowanych stanowiskach
4

pracy (0,8%). W omawianym okresie w PUP w Gołdapi zarejestrowano 543, a wyłączono
z ewidencji 716 kobiet: 335 podjęło zatrudnienie (w tym 38 — w ramach prac
interwencyjnych, 11 — w ramach robót publicznych, 1 — otrzymała dotację na podjęcie
działalności gospodarczej, 2 — zatrudniono w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub
doposażenia stanowiska pracy, 2 — w ramach bonu na zasiedlenie, 3 — w ramach bonu
zatrudnieniowego, 1- na innym subsydiowanym stanowisku) co stanowiło 46% wszystkich
wykreślonych kobiet. W ewidencji PUP zarejestrowanych było 485 bezrobotnych w wieku
do 30 lat, z których 66,2% to kobiety (321 osób). W porównaniu do grudnia roku ubiegłego
liczebność tej grupy spadła o 125 osób. W ewidencji PUP zarejestrowanych było 243
bezrobotnych w wieku do 25 lat, z których 65% to kobiety (158 osób). Grupa ta stanowiła
50,1% osób, które nie ukończyły 30 lat. W porównaniu do roku ubiegłego liczba
najmłodszych klientów PUP spadła o 112 osób. Na koniec czerwca 2015 r. w ewidencji
•

urzędu pracy figurowało 515 osób powyżej 50 roku życia, natomiast 229 (44,5%) z nich
to kobiety. W omawianym okresie zarejestrowało się 240 bezrobotnych z tej grupy wiekowej,
w tym 89 kobiet. W ewidencji urzędu zarejestrowanych było 1117 osób długotrwale
bezrobotnych, w tym 702 kobiety. W pierwszym półroczu 2015 r. w ewidencji P-JP
figurowało 158 osób bezrobotnych (w tym 82 kobiety) oraz 29 osób poszukujących pracy
(w tym 9 kobiet), posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. W I półroczu
zarejestrowało się 101 niepełnosprawnych bezrobotnych, w tym 44 kobiety. W ewidencji
urzędu zarejestrowanych było 1015 mieszkańców terenów wiejskich, w tym 586 kob:et.
Od stycznia 2015 r. zarejestrowały się 662 osoby, z tego grupę 267 — osobową stanowiły
kobiety. Na koniec I półrocza 2015 roku w ewidencji PUP figurowało 41 osób
poszukujących pracy (w tym 14 kobiet). W omawianym okresie zarejestrowało się 15 osób

•

z tej grupy, w tym 6 kobiet. Od początku 2015 r. pozyskano 513 wolnych miejsc pracy
(w tym najwięcej w maju — 153), tj. o 158 mniej w porównaniu do I półrocza 2014 r.
W I półroczy 2015 r. ofert dotyczących prac społecznie użytecznych (168) było najwię:ej
ze wszystkich zgłoszonych wolnych miejsc aktywizacji zawodowej. Od początku stycznia
do końca marca 2015 r. odbyło się 17 giełd pracy a więc tyle samo, co w roku poprzednim.
W spotkaniach wzięło udział łącznie 220 osób, czyli o 27 bezrobotnego mniej, nit w rcku
2014. W związku z rozpoczęciem programu specjalnego „WIOSNA 2015" odbyły
się warsztaty motywacyjno — edukacyjne pod nazwą „W drodze do aktywności", których
celem było wyposażenie uczestników w podstawową wiedzę niezbędną przy poszukiwaniu
pracy oraz zwiększenie motywacji do podjęcia aktywności zawodowej. W warsztatach udział
wzięło 27 osób (w tym 18 kobiet), które zostały zakwalifikowane do uczestnictwa
w programie specjalnym. W I półroczu przeprowadzono 4 trzytygodniowe szkolenia, których
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celem było zachęcenie i motywowanie osób bezrobotnych do bardziej aktywnego
poszukiwania pracy, uzupełnienia posiadanej wiedzy oraz umiejętności w tej dziedzinie,
ułatwienie wejścia, czy też powrotu na rynek pracy. W omawianych szkóleniach
uczestniczyło 39 kobiet: 9 z nich było w wieku do 30 lat, 8 nie przekroczyło 25 roku życia,
3 miało więcej niż 50 lat, 20 zaliczało się do długotrwale bezrobotnych, posiadały orzeczenie
o niepełnosprawności, 3 korzystały ze świadczeń z pomocy społecznej, 8 posiadało
przynajmniej jedno dziecko do 6 roku życia, natomiast 13 mieszkało na wsi. Na koniec
I półrocza 2015 r. limit środków Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania
bezrobociu, przyznany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, wynosił 5.253.500, zł,
w tym 2.074.100 zł (39,5%) przeznaczona na realizację projektów współfinansowanych przez
Unię Europejską: 814.400 zł w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020 (POWER), z kolei 1.259.700 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
•

Województwa Warmińsko — Mazurskiego na lata 2014 — 2020 (RPO WiM). Minione
półrocze było gorsze od analogicznego okresu 2014 r., ponieważ zaktywizowano o 138 osób
(27,5 pkt. proc.) mniej, niż w roku 2014. Od początku 2015 r. stosowane byty formy
wprowadzone ubiegłoroczną nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia (...), tj{ bony:
stażowy, szkoleniowy, zatrudnieniowy, na zasiedlenie, dofinansowanie wynagrodzenia
zatrudnionego bezrobotnego w wieku powyżej 50 lat, a także prace społecznie użyteczne
organizowane w ramach PAI. Z nowego wsparcia w I półroczu skorzystało łącznie 27 osób.
W {minionym półroczu najbardziej popularną aktywną formą był staż, który stanowił 41,2%
wszystkich klientów objętych aktywizacją, co oznacza spadek o 1,3 pkt. proc. w porównaniu
do 2014 r. W omawianym okresie przygotowano i złożono do Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Olsztynie 5 wniosków o przyznanie środków z rezerwy Funduszu Pracy będącej
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w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizowanie następujących programów:
„25 MINUS 2015", „P1ĘDZIESIĄT PLUS", „DOBRY START", „DOJRZAŁOŚĆ", „LATO
2015".

Przewodnicząca zapytała Członków Zarządu, czy mają pytania dotyczące przedstawionej
informacji
Sekretarz Powiatu Pan Marek Miros zapytał, czy jest szansa rozbicia procentu bezrobotnych
na poszczególne gminy Gołdap, Dubeninki i Banie Mazurskie? Nie macie takich statystyk?

Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi Pani Krystyna Podciborska
odpowiedziała, że mamy takie statystyki procentowe.

- Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Pani Anna Makowska stwierdziła, że liczy procentowe
•

_

też są i znajdują się w sprawozdaniu.

Sekretarz Powiatu Pan Marek Miros odpowiedział, że przeprasza za pomyłkę.

Więcej pytań nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją o stanie i strukturze bezrobocia oraz formy
przeciwdziałaniu bezrobociu w I półroczu 2015 roku.

Ad. 5 a
•

Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi Pani Krystyna Podciborska
przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu
Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w Powiecie Goldapsklim
na lata 2015-2021

/projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu zał. nr 5 do protokołu/

Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi Pani Krystyna Podc:bors.ka
poinformowała, że opracowanie „Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz
Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy", zwanego w dalszej części dokumentu Programem, jest
wykonaniem postanowień art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.), zgodnie
z którym, wśród priorytetowych zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku. pracy
wymienia się opracowanie i realizację programu promocji zatrudnienia oraz aktywizazji
•

lokalnego rynku pracy. Niniejszy Program łączy się ściśle z przyjętą przez Radę Powiatu
w dniu 24 kwietnia 2014 r., „Powiatową Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznyzh
w Powiecie Gołdapskim na lata 2014-2020".
Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi Pani Krystyna Podciborska
poinformowała również, że program jest dokumentem informującym o tym, jak polityka
zatrudnienia w powiecie gołdapskim odpowiada na wyzwania wynikające z priorytetów,
celów i wytycznych szerszych dokumentów programowych, określających kształt
europejskiej, krajowej i regionalnej polityki zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkie:t
Wszystkie działania założone w niniejszym Programie i przewidziane do rea:izacji,
odpowiadają jednemu z trzech priorytetów dokumentu pt. „Europa 2020 — Strategia na rzecz
inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu". Chodzi
tutaj o priorytet „Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu", a więc wspieranie gospodarki
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charakteryzującej się wysokim poziomem zatrudnienia, zapewniającej spójność gospodarczą,
społeczną i terytorialną. Na potrzeby monitorowania strategii „Europa 2020" zdefiniowano
pięć celów głównych, natomiast realizacja Programu może przyczynić się do osiągnięcia
dwóch z nich:
-

wzrost wskaźnika zatrudnienia do poziomu 75% wśród osób w wieku 20-64 at,

-

ograniczenie liczby Europejczyków żyjących poniżej krajowej granicy ubóstwa
o 25% poprzez wydobycie z ubóstwa 20 mln osób.
Wymienione wyżej cele, przypisane Polsce w „Krajowym Programie Reform Europa

2020", są następujące:
— osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia na poziomie 71%,
— zmniejszenie o 1,5 mln liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym.
•

Program jest zgodny również z celami określonymi w następujących dokumentach:
Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju,
-

Strategia Rozwoju Kraju 2020,

-

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020,

-

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary
Wiejskie,
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,

-

Krajowy Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na lata 2015-2017,

-

Strategia Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich w Województwie WarmińskoMazurskim do 2020 roku,

•

-

Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2015.

-

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata
2014-2020.
„Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku

Pracy", na poziomie lokalnym, stanowi również realizację priorytetów w sferze społecznej,
zawartych w Strategii Rozwoju Powiatu Gołdapskiego, a w szczególności działań na rzecz
podniesienia jakości usług oferowanych przez urząd pracy.
Treść i struktura Programu określa preferowane projekty lokalne, kierunki działań,
a także priorytetowe grupy adresatów ewentualnego wsparcia. Mając świadomość skali
trudności związanych z rozwiązywaniem problemów społecznych, a w szczególności
dotyczących bezrobocia, które nadal jest jednym z najbardziej palących problemów
mieszkańców powiatu gołdapslciego, przyjęto realizację Programu na lata 2015-2021.

Horyzont czasowy realizacji Programu wykracza nieco poza okres obowiązywania
„Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Gołdapskim".

•.

Wynika to z doświadczenia, które pozwala przypuszczać, że najprawdopodobniej rok 2021,
jako pierwszy po zakończeniu perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020,
znów okaże się okresem przejściowym z powodu braku zatwierdzonych dokumentów,
w oparciu o które można będzie w pełnym zakresie aktywizować klientów PUP.
Ponadto zgodnie z zasadą n+2, która jedną z podstawowych reguł zarządzania finansowego
funduszami pomocowymi Unii Europejskiej, ostatnie konkursy dotacyjne będą rozstrzygnięte
do końca 2020 roku, ale Unia pozwala na rozliczenie projektów najpóźniej na 2 lata
[
od zamknięcia okresu dotacyjnego.
Realizacja Programu stanowić będzie rozwinięcie zapisów „Powiatowej Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Gołdapskim", dotyczących aktywizacji

•

rynku pracy i problemu bezrobocia. W latach następnych Program będzie kontynuowany
po dokonaniu aktualizacji jego celów i działań, zgodnie z bieżącymi potrzebami lokalnego
rynku pracy oraz kierunkami określonymi w europejskich i krajowych dokumentach
programowych dotyczących rozwoju zasobów ludzkich. W tej fazie realizacji przyjęto dla
Programu następujące cele:
1. Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych.
2.

Wspieranie przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy w powiecie.

3.

Tworzenie warunków dla rozwoju zasobów ludzkich w zgodzie z potrzebami rynku
pracy.

4.

•

Opracowywanie i wdrażanie programów wsparcia w zakresie wyrównywania szans
na rynku pracy.

5. Wspieranie działań na rzecz mobilności zawodowej i przestrzennej os5b
bezrobotnych.
„Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy"
dla powiatu goldapslciego, został opracowany przez Powiatowy Urząd Prazy
w Gołdapi, we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i osobą zatrudnioną
na Samodzielnym stanowisku ds. zdrowia i pomocy społecznej Starostwa Powiatowego
w Gołdapi, a przedstawiony członkom Powiatowej Rady Zatrudnienia w celu wyrażenia
opinii i wniesienia uwag.

Przewodnicząca zapytała Członków Zarządu, czy mają pytania dotyczące przedstawionego
projekt uchwały Rady Powiatu.

.

Pytań nie zgłoszono.
- - Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie.
.
Zarząd Powiatu przyjął jednoglośnie pozytywnie projekt uchwały Rady Powiatu
w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji
Lokalnego Rynku Pracy w Powiecie Goldapskim na lata 2015-2021.

Ad. 5 b
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska
przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie
określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2015 roku

!projekt uchwały Rady POW;3111

w zatoczeniu — zol nr 6 do protokołu!.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska
poinformowała, że wysokość środków na zadania dotyczące rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych przypadających według algorytmu na 2015 r zos:al
zwiększony o kwotę 37.719,00 zł. Ponadto po rozliczeniu dofinansowania do uczestnictwa,:
osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych pozostają wolne
środki w wysokości 121 zł. Po analizie zgłoszonych zapotrzebowań i składanych na bieżąco
wniosków oraz pozytywnej opinii Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, propontje
się przeznaczyć łączną kwotę w wysokości 35.840,00 zł na zadania z zakresu rehabilitacji
społecznej, tj.
- na dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla osób
niepełnosprawnych kwotę 28.846,60 zł.,
- na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w związku z indywidualnymi
potrzebami osób niepełnosprawnych kwotę 3.900,40 zł.,
- na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych kwotę
3.093,00 zł;
Przewodnicząca zapytała Członków Zarządu, czy mają pytania dotyczące przedstawionego
projekt uchwały Rady Powiatu.
Pytań nie zgłoszono.
Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie.

LO

11
Zarząd Powiatu przyjął jednogłośnie pozytywnie projekt uchwały Rady Powiatu
- - w sprawie zmieniająca uchwalę w sprawie określenia zadań i wysokości środków
,
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych
na zadania w 2015 roku.

I

Ad. 5 c
Główny Specjalista ds. Edukacji Pani Iwona Zegarowicz przedstawiła projekt uchwały Rady
Powiatu w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym
Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczych w Gołdapi /projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu
nr 7 do protokołu/

i I
Główny Specjalista ds. Edukacji Pani Iwona Zegarowicz poinformowała, że w związku
z końcem kadencji Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym ZaldacI:tie
•

Pielęgnacyjno — Opiekuńczym w Gołdapi zachodzi konieczność powołania nowej Rhy
Społecznej. W tym celu zwrócono się do Rad Gmin należących do Powiatu Gołdapskiego 'fak
również do Wojewody Wannińsko — Mazurskiego o wskazanie przedstawicieli do RLiy
Społecznej. Powołuje się Radę Społeczną działającą przy Samodzielnym Publicznym
_Zakładzie Pielęgnacyjno — Opiekuńczym w Gołdapi w składzie:
1). Przewodniczący — osoba powołana przez Starostę Gołdapskiego — Iwona Zegarowićz
2). Członkowie:
a) przedstawiciel Wojewody Warmińsko — Mazurskiego — Andrzej Pianka
b) przedstawiciel Rady Miejskiej w Gołdapi — Zbigniew Makarewicz
c) przedstawiciel Rady Gminy w Baniach Mazurskich — Romana Kozłowska
d) przedstawiciel Rady Gminy w Dubeninkach — Andrzej Józef Kisielewski

•

W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy kierownik oraz przedstawiciele organizazji
związkowych, działających w podmiocie leczniczym.
1
Przewodnicząca zapytała Członków Zarządu, czy mają pytania dotyczące przedstawionego
projekt uchwały Rady Powiatu.
Pytań nie zgłoszono.
Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie.

Zarząd Powiatu przyjął jednogłośnie pozytywnie proje kt uchwały Rady Powiatu
w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym
1
Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczych w Gołdapi.

Ad. 5 d

•

- • - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Pani Anna Makowska przedstawiła projekt Uch31y
-

Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celo.yej
Województwu Warmińsko - Mazurskiemu na dofinansowanie zadań związanych z realitazją
Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur"

/projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu —j,zal. :s 8

do protokołu/

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Pani Anna Makowska poinformowała, że w dniu
17 października 2014r. Powiat Gołdapski zawarł z Województwem Warmińsko - Mazurskim
porozumienie w sprawie Planu Cyfrowego 20125 dla Warmii i Mazur, którego celem jest
współpraca stron Porozumienia • na rzecz zapewnienia warunków trwałego rozwoju
społeczeństwa informacyjnego. Dotacja na realizację zadań związanych z realizacją Planu
cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur stanowi uzgodnienie Planu, o którym mowa w §1 ust.
•

1 Porozumienia, na lata 2016-2025.środki na realizację dotacji będą pochodziły z opłat
za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w Powiecie Gołdapskim ponoszonych przez
Województwo Warmińsko — Mazurskie związanych z realizacją projektu'
Szerokopasmowej Polski Wschodniej.

Przewodnicząca zapytała Członków Zarządu, czy mają pytania dotyczące przedstawiono
projekt uchwały Rady Powiatu.

Pytań nie zgłoszono.
Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie.

•

Zarząd Powiatu przyjął jednoglośnie pozytywnie projekt uchwały Rady Powiatu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu
Warmińsko - Mazurskiemu na dofinansowanie zadań związanych z realizacją Planu
Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur".

Ad. 5 e
Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powin
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapslciego na lata 2015-2025
/projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu — zat nr 9 do protokołu/

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że w projekcie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2015 — 2025 wynikły zmiany wynikające
z wniosków składanych na Zarząd, decyzji Wojewody oraz decyzji Ministra Finansów oraz
12

w związku z urealnieniem limitów realizowanych w roku 2015 przedsięwzięcia inwestycyjne.
W związku z zakończeniem projektów realizowanych przy udziale środków Unijnyzh.
Na zmniejszenie dochodów i wydatków miały wpływ urealnienia w związku z podpisaniem
•• .

umowy o przekazaniu środków Unii Europejskiej, udzielenie pomocy finansowej powiatu
Gołdapskiemu na realizację zadań będących częścią projektu trasy rowerowej w Polsce
Wschodniej Województwo Warmińsko — Mazurskie jak również zmniejszenie zgodnie
z decyzją Wojewody Warmińsko — Mazurskiego od przyznanej dotacji celowej na opłacenie
składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, dzieci oraz
I
uczniów nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tyt ulóiN.
Urealnienie otrzymanych dochodów i poniesionych wydatków w związku z zakończeniem
realizacji projektu, zmiany w projekcie jeszcze trwającym, bezpośrednie wsparcie procesu
doskonalenia nauczycieli z Powiatu Gołdapskiego oraz urealnienie zgodnie z podpisanym

1111

aneksem realizowanego zadania, wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi informatycznej
Starostwa Powiatowego w Gołdapi. Wnioskowano o zwiększenie planu dochodów
i wydatków miała wpływ decyzja Wojewody Warmińsko — Mazurskiego o przyznaniu dotacji
celowej na utrzymanie systemu wspomagania decyzji Państwowej Straży Pożarnej. Decyzja
Ministra Finansów na dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego związanych'?
z dofinansowaniem w wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przed
lekarskiej w szkołach oraz wypracowany dochód przez Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi,
Zespół Placówek Edukacyjnych oraz Starostwo Powiatowe. Łącznie proponuje
się zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 643.197,90 zł. Plan dochodów po zinianach
wynosi 30.271.822,36 zł. Plan wydatków po zmianach wynosi 32.775.929,18 zł. Deficyt nie
ulega zmianie i wynosi 2.504.106,82 zł. Przychody wynoszą 2.894.106,82 zł. a rozchody

1111

390.000,00 zł. Wieloletnia Prognoza Finansowa wskazuje, że wskaźniki zostały zachowane.

Przewodnicząca zapytała Członków Zarządu, czy mają pytania dotyczące przedstawionego
projekt uchwały Rady Powiatu.
Pytań nie zgłoszono.
Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie.

Zarząd Powiatu przyją1 jednoglośnie pozytywnie projekt uchwaly Rady Powiatu
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Goldapskiego na lata 20152025.

13

Ad. 5 f
Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu
w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2015 /projekt uchwały Rady Powiatu w zatoczeniu — zał. nr
10 do protokołu/.

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że projekcie Rady Powiatu
w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok zmiany zostały zawarte są konsekwencją
zmian wprowadzonych również do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Na zmniejszenie
dochodów ma wpływ w rozdziale 63003"Zadania w zakresie upowszechniania turystyki"
urealnienie w związku z podpisaniem umowy dotyczącej zadań będących częścią projdctu
"Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie" realizowanego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 o kwotę
482.397,34 zł. W rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla
•

osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego" dokonuje się zmniejszenia planu
dochodów o kwotę 179.485,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.
W rozdziale 80195 oraz 85395 „Pozostała działalność" urealnienie otrzymanych dochodów
do wysokości otrzymanych środków w związku z zakończeniem realizacji projektów
Unijnych „Pewnym krokiem w przyszłość", „Dobrze mieć zawód" oraz „Mój cel —
przedsiębiorczość" o kwotę łącznie 50.288,53 zł. W rozdziale 85495 „Pozostała działalność"
zmiany dotyczą zmniejszenia w projekcie „Bezpośrednie wsparcie procesu doskonalenia
nauczycieli z powiatu gołdapskiego" o kwotę 26.653,03 zł oraz w rozdziale 7520 „Starostwo
Powiatowe" urealnienie zgodnie z podpisanym aneksem zadanie „Wdrożenie zintegrowanego
systemu obsługi informacyjnej Starostwa Powiatowego w Gołdapi" o kwotę 3.264,01 zł.
Na zwiększenie dochodów ma wpływ w rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Pańs:wowej

4111

Straży Pożarnej" decyzję Wojewody Warmińsko — Mazurskiego przyznana dotacja celowa
na utrzymanie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Państwowej w t>m
licencje Oracle o kwotę 5.700,00 zł. W rozdziale 75801 „ Część oświatowa subwencji ogólrej
dla jednostek samorządu terytorialnego" decyzją Ministra Finansów na dotInansowacie
jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki
zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w tych szkołach, które mają zagwarantowane godziny
płatne przez Narodowy Fundusz Zdrowia dla pielęgniarek bądź lekarzy o kwotę 15.000,00 zł.
W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe" wypracowany dochód przez Zarząd Dróg
Powiatowych w Gołdapi wpłyną na zwiększenie dochodów o kwotę 74.000,00 z1 oraz
w rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno — wychowawcze" został wypracowany dochód
przez Zespół Placówek Edukacyjno — Wychowawczych w kwocie 2.347,00 zł oraz
w rozdziale 75020 „Starostwo Powiatowe" wypracowany dochód przez Starosię
14

Powiatowego w kwocie 3.840,01 zł. Na zmniejszenie wydatków docelowo w związku
•

ze zmniejszeniem dochodów dotyczących zadania realizowanego w rozdziale, 63003
„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki" dotyczących tras rowerowych zmniejszono

•.

wydatki o kwotę 482.397,34 zł. W rozdziale 75020 „Starostwo Powiatowe" urealniono
wydatki o kwotę 1.036,65 zł w związku z realizacją zadania „Przebudowa sali konferencyjnej
oraz pomieszczeń Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na parterze budynku
administracyjnego Starostwa Powiatowego w Gołdapi", jak również zmniejszono o kwotę
3.840,01 zł realizację zadania „ Wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi informatycznej
Starostwa Powiatowego w Goldapi". W rozdziale 80195 oraz w rozdziale 85395 „Pozostała
działalność" nastąpiło urealnienie wydatków o łączną kwotę 46.682,87 zł. W źwiązku
z urealnieniem projektów realizowanych przy udziale środków Unijnych. W planie Liceum
Ogólnokształcącego w Gołdapi na zmniejszenie wydatków wpłynęło urealnienie również
realizowanego projektu pod nazwą „Pewnym krokiem w przyszłość" o 120,00 zł. W rozdziale
85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego" dokonanie zmniejszenia planu wydatków
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi o kwotę 982,00 zł oraz Powiatowego
Urzędu Pracy w Gołdapi o kwotę 178.503,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko —
Mazurskiego. Poradnia Psychologiczno — Pedagogiczna w Gołdapi w rozdziale 85495
„Pozostała działalność" dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 26.653,03 zł
zgodnie z realizowanym projektem „Bezpośrednie wsparcie procesu doskonalenia
nauczycieli z powiatu goldapskiego". Na zwiększenie wydatków miało wpływ w rozdziale
60014 „Drogi publiczne powiatowe" zwiększenie wydatków o kwotę 74.000,00 zł. Łącznie
na pokrycie wydatków za naprawę nawierzchni dróg żwirowych na terenie powiatu

•

Gołdapskiego, naprawę sprzętu będącego do dyspozycji Zarządu Dróg Powiatowych
w Gołdapi, przeglądu mostów oraz opłatę II raty podatku od środków transportowych
w miesiącu wrześniu. Plan finansowy Komendy Powiatowej Państwowej Staży Pożarnej
w Gołdapi w rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej"
w związku z otrzymaną decyzją dotyczącą zwiększenia dotacji nastąpiło zwiększenie
wydatków o kwotę 5.700,00 zł. W planie finansowym Zespołu Placówek Edukacyjno —
Wychowawczych w Gołdapi w rozdziale 80102 „Szkoty podstawowe specjalne" zwiększenie
wydatków, wpłynęło dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej
i pomocy przedlekarskiej zgodnie z decyzją Ministra Finansów o kwotę 5.000,00 zł.
Zwiększenie w liceum Ogólnokształcącym dokonano również w rozdziale 80120 również na
wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej o kwotę 5.000,00 zł zgodnie z decyzją
Ministra Finansów. W planie finansowym Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi
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zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł w związku z wyposażeniem gabinetów
profilaktyki zdrowotnej i to nastąpiło w rozdziale 80120 ,,Licea ogólnokształcące" o kwatę
•

436,00 zł iw rozdziale 80130 „Szkoty zawodowe" o kwotę 4.358,00 zła w rozdziale 80150
,
„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla
1
dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnoksztalcących, liceach
profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych" o kwotę 206,00 zł.
Pozostałe zmiany, które zostały zapisane w uzasadnieniu dotyczą przesunięć pomiędzy
poszczególnymi paragrafami lub rozdziałami. Szczegółowo zostały opisane w uzasadnieniu
do uchwały. Łącznie preferuje się zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 643.169,90 zł.
Plan dochodów zwiększa się i po zmianach wynosi 30.271.822,36 zł. Plan wydatków
• i
zmniejsza się i po zmianach wynosi 32.775.929,18 zł. Deficyt nie ulega zmianie i ,wynosi
2.504.106,82 zł. Przychody wynoszą 2.894.106,82 zł. Rozchody 390.000,00 zł.

Przewodnicząca zapytała Członków Zarządu, czy mają pytania dotyczące przedstawionego
projekt uchwały Rady Powiatu.

Pytań nie zgłoszono.
Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie.
.1
Zarząd Powiatu przyjął jednogłośnie pozytywnie projekt uchwały Rady Powtatu
w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2015.

Ad. 6 a
•

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie
przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gołdapslciego za I półrocze
2015 roku i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej /uchwala Zarządu Powiem,
w załączeniu zał. nr I I do protokołu/
Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że w trakcie realizacji liudzetu
!!
powiatu za I półrocze 2015 roku dokonano szeregu zmian w planie dochodów i wydatków,
i
przychodów i rozchodów. Zmiany wykonywane były w oparciu o podjęte przez Zarad
f
Powiatu i Radę Powiatu uchwały w sprawie zmian budżetu. Podstawą zmian były decyzje
1
Ministra Finansów, Wojewody Warmińsko — Mazurskiego, podpisane porozumienia
i i
z jednostkami samorządu terytorialnego, wnioski poszczególnych kierowników komór&
i
organizacyjnych i naczelników Starostwa Powiatowego w Gołdapi. Ostatecznie w Wynildi
dokonanych zmian na dzień 30.06.2015 r. budżet Powiatu uchwalono w planie dochodów

kwotą 30.900.444,12 zł z czego na dochody bieżące przypadło 25.959.886,78 zł, dochody
majątkowe wyniosły 4.940.557,34 zł. Plan wydatków na dzień 30.06.2015 r. uchwalony
został w wysokości 33.404.550,94 zł, natomiast bieżące wydatki zaplanowano w wysokości
26.640.819,74 zł. Wydatki majątkowe określono w wysokości 6.763.731,20 zł. Planowany
deficyt budżetu wyniósł 2.504.106,82 zł. Deficyt pokryto wolnymi środkami pochodzącymi
z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 1.578.954,82 zł. Pozostałą kwotę planuje się pokryć
przychodami pochodzącymi z emisji obligacji. Budżet jest wykonywany zgodnie z planem
oraz uchwałami podejmowanymi przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu. Szczegółową
realizację planu dochodów zawiera załącznik nr 1 planu dochodów, natomiast szczegółwy
ł
Ii
plan wydatków zawiera załącznik do tejże informacji tabela nr 2. Na planowane dochcdy
Powiat uzyskał 48,61%. Najmniejsze wykonanie było w dotacjach celowych co 1 iwymka
1 ,
z realizacji projektów. Wydatki zrealizowano w 41,41%. Dochody bieżące w pełni pokryły
wydatki bieżące. Na planowane w kwocie 4.940.557,34 zł dochody majątkowe wykonio
w wysokości 796.650,59 zł zaś na planowane 6.763.731,20 zł wydatki majątkowe
zrealizowano w kwocie 869.960,84 zł. Realizowano wiele projektów inwestycyjnych
1
!
zawartych w tabeli 4. Między innymi opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja
zadania tennomodernizacji budynków szpitalnych w Gołdapi, realizacja zadania trasy"
rowerowej w Polsce Wschodniej, wydatki bezpośrednie związane z wykupem nieruchomości
i uregulowaniem stanów prawnych, kontynuacja informatyzacji Starostwa, zakup centi-alnego
ogrzewania w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Gołdapi. Pozostałe wydatki inwestycyjne
będą zrealizowane w II półroczu 2015 roku. Szczegółowe wykonanie wydatków na realizację
1
I
programów i projektów realizowane ze środków pochodzących z funduszy strulcturalnych
i funduszy spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie
•

podlegających zwrotowi w I półroczu 2015 roku. Zostały zaprezentowane w tabeli nr 4a.
Część tych projektów została zakończona w czerwcu 2015 roku. Dotyczyło to projektów:
„Pewnym krokiem w przyszłość", „Mój cel — przedsiębiorczość", „Dobrze mieć zawód".
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań poleconych powiatowi odrębnymi ustawami w I półroczu 2015 roku
zostały zaprezentowane w tabeli nr 5. Są to zadania związane z realizacją zadań z ialcres-u
gospodarki gruntami i nieruchomościami, prac geodezyjnych i kartograficznych, administracji
publicznej, obrony przeciw pożarnej, składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenie
dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego z zakresu pomocy społecznej.
Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanyćh
na podstawie umów, porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego odzwieciedla
tabela nr 6. W pierwszym półroczu otrzymano dotację na przebudowę drogi powiatowej w
.
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1734N o przebiegu granicy państwa Rapa — Banie Mazurskie — Grodzisko — Jakunówko —
ICruklanki — Sołdany a także przebudowę drogi powiatowej o przebiegu Banie Mazurskie —
Rogale w wysokości 500.000,00 zł, na prowadzenie biblioteki w wysokości 60.000,00 zł, na
i
finansowanie nauki religii dla uczniów wyznania Kościoła Zielonoświątkowego w wYsokbści
756,21 zł oraz na realizację zadań z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną, od powiatów
i gmin z których dzieci pochodzą w wysokości 597.562,97 zł. Wykonanie dotacji udzielonych
z budżetu jednostek samorządu terytorialnego realizowane przez podmioty należące
do Sektora Finansów Publicznych w I półroczu 2015 roku zostały zawarte w tabeli 7.

1

Przewodnicząca zapytała Członków Zarządu, czy mają pytania dotyczące przedstawicnej
uchwały Zarządu Powiatu.

•

Członek Zarządu Pan Stefan Piech zapytał, co oznacza czerwony zapis Powiatoivej
Państwowej Straży Pożarnej? Nie ma dotacji i pieniędzy?

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz zapytała, czy chodzi o załącznik?
i
Członek Zarządu Pan Stefan Piech odpowiedział, że chodzi o wykonanie wydatków
inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku punkt 11. Chciałbym wiedzieć, dlaczego ten zapis
jest wyszczególniony na czerwono? Co to znaczy?

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz odpowiedziała, że najprawdopodobniej jest to błąd
w programie Excel. To zadanie zostało zrealizowane w ubiegłym roku. Nie powinno tego być

411

w tym zapisie.
Więcej pytań nie zgłoszono.
Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie.
i
I
Zarząd Powiatu jednoglośnie pozytywnie podjął uchwalę Zarządu Powiatu w sprawie
przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Goldapskiego
za I pólrocze 2015 roku i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.
ł

ł

Ad. 6 b
Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Pani Marta Wiszniewska przedstawi:a
t
uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia niektóryeh
'
1
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dróg położonych na terenie Gminy Gołdap kategorii dróg gminnych poprzez wyłącznie
z użytkowania publicznego /uchwała Zarządu Powiatu w załączeniu — zat nr 12 do protokołu".
Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Pani Marta Wiszniewska poinformowała, że
burmistrz Gołdapi zwrócił się do Zarządu Powiatu w Gołdapi w sprawie wyrażenia opinii
dotyczącej pozbawienia kategorii niektórych dróg gminnych, położonych na terenie Gminy
Gołdap i wyłączenie ich z użytkowania publicznego. W chwili obecnej odcinki tych dróg nie
są utrzymywane jako drogi i nie mają znamion użytkowania terenu jako droga. Stan
techniczny części dróg nie pozwala na bezpieczne prowadzenie ruch drogowego
i zapewnienie drodze charakteru ogólnodostępnego traktu komunikacyjnego. Zgodnie
z ustawą o drogach publicznych pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii nie zaliczenie
jej do nowej kategorii jest możliwe poprzez wyłączenie jej z użytkowania. Dlatego też
podjęcie przez Zarząd Powiatu uchwały w sprawie wyrażenia opinii co do tych zmian jest
•

spełnieniem wymogu ustawowego.
Pracownik Urzędu Miejskiego Pani Magdalena Kardel poinformowała, że przedstawicne
w uchwale drogi zamieszczone zostały do kategorii dróg publicznych uchwałą Wojewódzkiej
Rady Narodowej w Suwałkach nr XVI/107/87 z dnia 11 listopada 1987 r. i do dnia
dzisiejszego funkcjonują w ogólnodostępnym wykazie dróg publicznych. Praca nad
projektem tej uchwały polegała zarówno na weryfikacji map oraz wizji w terenie. Po wizji
w terenie stwierdza się, że część dróg praktycznie nie ma w terenie. Są naniesione na mapie
Lae w rzeczywistości ich nie ma. Część dróg stanowi dojazd tylko do pól gdzie po nich
porusza się sprzęt rolniczy. Część dróg stanowi dojazd do nieruchomości zabudowanych
na pewnym odcinku a pozostałego odcinka albo nie ma albo nie ma wydzielonego pasa
a nawet działek pod ten pas drogowy. Przedmiotowe drogi nie stanowią uzupełniającej sieci

•

dróg przede wszystkim połączeń między miejscowościami. Podjęcie niniejszej uchwały
oznacza wyłącznie pozbawienie statusu drogi publicznej. Drogi te dalej będą funkcjonować
ale jako drogi o charakterze dróg wewnętrznych. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych
drogi nie zaliczane do żadnej kategorii dróg publicznych są drogami wewnętrznymi. Drogi
wewnętrzne to drogi, parkingi, place przeznaczone do ruchu pojazdów nie zaliczane do
żadnej kategorii dróg publicznych i nie zlokalizowanych w pasie drogowym tych dróg.
Podkreślić należy, że budowa, przebudowa, remont, utrzymanie, ochrona i oznakowanie dróg
wewnętrznych oraz zarządzanie nimi należy do zarządcy terenu. W tym przypadku odcinki
pewnych dróg stanowią dojazd do zabudowy. Będą one dalej drogami o charakterze dróg
wewnętrznych. Właścicielami gruntów jest Gmina Gołdap i dalej będzie utrzymywać te drogi.
Pozostawienie przedmiotowych dróg jako dróg publicznych wiąże się z prowadzeniem
ewidencji dróg publicznych. Muszą być założone książki dla wszystkich obiektów
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budowlanych, prowadzone przeglądy roczne, pięcioletnie oraz prowadzony musi być dziennik
objazdu dróg przez co wpisy w tych dokumentach, protokołach wypełniają osoby posiadające
uprawnienia w branży co wiąże się z opłatami.

Przewodnicząca zapytała Członków Zarządu, czy mają pytania dotyczące przedstawionej
uchwały Zarządu Powiatu.

Sekretarz Powiatu Pan Marek Miros zapytał, co by się stało gdyby w sensie prawnym Zarząd
Powiatu podjął negatywną decyzję na ten temat? Czy w tej sytuacji Rada Miejska nie mogła
by podjąć tej uchwały czy uchwała Zarządu Powiatu jest tylko opinią?

•

Pracownik Urzędu Miejskiego Pani Magdalena Kardel odpowiedziała, że konsultowane
to było z Radcą Prawnym. Opinia nie jest wiąząca.

Sekretarz Powiatu Pan Marek Miros odpowiedział, że rozmawiał z Radnymi Miejskimi oraz
Przewodniczącym Rady Miejskiej w Gołdapi Panem Andrzejem Pianką i stwierdził on, że
jeżeli przed Sesją Rady Miejskiej w Gołdapi nie zdąży objechać dróg to ten punkt zostanie
zdjęty z porządku. Radni Miejscy nie są w stanie zweryfikować tych dróg. Prowadzą one
do jakichś gospodarstw, budynków gospodarczych. Wydaje mi się, że tutaj bez takiego
sprawdzenia ryzykowne było by podjęcie takiej decyzji ponieważ być może tam na końcu
albo po drodze są jakieś budynki gospodarcze i bez weryfikacji Radnych Miejskich nie ma
możliwości podjęcia takiej decyzji. Podjęcie przez Zarząd Powiatu takiej uchwały może

•

wywołać jakieś tam skutki społeczne. Dobrze by było zasięgnąć dodatkowych informacji
na ten temat przed podjęciem tej uchwały przez Zarząd Powiatu.

Członek Zarządu Powiatu Pani Marzanna Marianna Wardziejewska stwierdziła, że Myślała,
iż te drogi zostały obejrzane przez Radnych Miejskich a jednak nie zostało to zrobione.

Pracownik Urzędu Miejskiego Pani Magdalena Kardel odpowiedziała,
że ze współpracownikiem wydziału objechaliśmy te drogi. Trwało to dwa miesiące.
Sfilmowaliśmy te drogi. Chciałabym również uspokoić, że wyłączenie z użytkowania
publicznego to jest wyłączenie statusu ponieważ droga publiczna musi być drogą łączącą
miejscowości i mieć charakter drogi publicznej. Te drogi dalej będą funkcjonowały bo
zarządcą, właścicielem terenu jest Gmina Gołdap. Przykładem są drogi wewnętrzne, których
jest dużo i które są lepiej utrzymywane niż drogi publiczne. Promenada zdrojowa droga
20

wewnętrzna. Ulica Wczasowa droga wewnętrzna. Praca nad projektem uchwał zajęła bardzo
wiele czasu. Podjęcie tej uchwały musi nastąpić do 30 września żeby obowiązywało od
1 stycznia 2016 roku. Intencją jest uregulowanie sieci dróg publicznych na terenie całej
Gminy Gołdap. Od 1978 roku funkcjonują po części.

Członek Zarządu Powiatu Pani Marzanna Marianna Wardziejewska zapytała, ile jest dróg
publiczny.

Pracownik Urzędu Miejskiego Pani Magdalena Kardel odpowiedziała, że na chwilę obecną
mamy 75 dróg publicznych, 46 na terenie wiejskim, 29 wmieście. Widzę, że dużą obawą jest
że te drogi będą zamknięte. Ustawa o drogach publicznych mówi, że wyłączenie
z użytkowania, ale droga nie posiadająca żadnej kategorii jest drogą wewnętrzną.

Członek Zarządu Powiatu Pan Stefan Piech stwierdził, że głos Sekretarza Powiatu Pana
Marka Mirosa jest bardzo istotny na posiedzeniu Zarządu Powiatu. Doświadczenie i' wiećza
jest bardzo istotna. Jest tu kwestia formalna czyli rozłożenie pewnych fonrialności
związanych z tymi drogami publicznymi, natomiast w sensie używalności tych dróg M będą
one zadbane. Chodzi i o drogę Zelazki — Witkowo. Babki — żelazki to jest droga do jakiegoś
gospodarstwa czy jeziora?

Pracownik Urzędu Miejskiego Pani Magdalena Kardel odpowiedziała, że tam jest tylko jedna
zabudowa przy jeziorze.

41,

Członek Zarządu Powiatu Pan Stefan Piech stwierdził, że teraz pojawia się problem śnieżycy,
zawiei. Kto zajmie się odśnieżaniem?

Pracownik Urzędu Miejskiego Pani Magdalena Kardel odpowiedziała, że zajmie s ę tym
właściciel gruntu czyli Gmina Gołdap. To jest droga wewnętrzna.

Sekretarz Powiatu Pan Marek Miros stwierdził, że doskonale zna tę drogę o którą Zapyial
Członek Zarządu Powiatu Pan Stefan Piech ponieważ miał tam działkę. Wielokrotnie tam
dojeżdżał. Oprócz gospodarstwa agroturystycznego, które tam jest zlokalizowane ną..1
jeziorem jest też wiele innych działek różnej wielkości należących do ludzi którzy je wykupili
i którzy być może po doprowadzeniu prądu czy mediów będą chcieli wybudować np. dom.
Jeżeli działka nie jest w tej chwili zabudowana to wcale nie znaczy, że nie jest czyjąś
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własnością. Tego typu drogi utrzymuje się przez organy samorządów. Tutaj podawanie
przykłady promenady zdrojowej jest średnio trafione ponieważ jest to mentalnie droga
t

; publiczna. Drogę na Bitkowo można sobie odpuścić ponieważ tam rzadko kto jeździ oprócz

właścicieli natomiast jeśli by Gmina Gołdap nie utrzymywała promenady zdrojowej to zataz
była by awantura, demonstracja albo coś innego.

Członek Zarządu Powiatu Pan Stefan Piech stwierdził, że tak jak Sekretarz Powiatu Pan
Marek Miros zwrócił na to uwagę ponieważ jest zorientowany w pewnych kwestiach. i

Członek Zarządu Pan Andrzej Osiński zapytał, jaka jest sytuacja gdy na jednej iz dr5g
prowadzących do pola znajduje się mostek zniszczony po zimie? Kto odpowiada za remont
tego mostka?

Pracownik Urzędu Miejskiego Pani Magdalena Kardel odpowiedziała, że na drogach
wewnętrznych też są mosty.

Wicestarosta Pani Grażyna Barbara Senda stwierdziła, że teraz jest prowadzona luźna
dyskusja na ten temat. Pracownik Urzędu Miejskiego Pani Magdalena Kardel mówiła, że jest
na takiej samej zasadzie utrzymywana ale wcześniej wspomniane było, że jest to droga jak
gdyby prywatna.

Pracownik Urzędu Miejskiego Pani Magdalena Kardel odpowiedziała, że właścicielem terenu
jest Gmina Gołdap. Droga nie może być prywatna.

Wicestarosta Pani Grażyna Barbara Senda stwierdziła, że jest tu brak pełnej informacji na
temat zamieszkałych ludzi przy tych drogach. Chociażby z starszych osób. Brak konsultacji
społecznych. Są ludzie którzy mieszkają przy tych drogach lub są właścicielami lub tak jak
Sekretarz Powiatu Pan Marek Miros wspomniał, kupili działki i zamierzają tam postawić dom
w przyszłości. Wszystko to budzi wiele wątpliwości a poza tym moim zdaniem jes to jak
gdyby wykluczenie tych ludzi tam zamieszkałych. Będę rekomendowała negatywna opinią
ponieważ nie możemy brać na barki odpowiedzialności tak dużej za jeszcze nie dobrze
rozpracowany temat. Konsultacje społeczne powinny być. Ci ludzie, którzy zamieszkują prazy
tych drogach powinni być poinformowani, powinno być zrobione jakieś zebranie i powinni
się wypowiedzieć czy są oni za tym. Ja sobie nie wyobrażam, żeby ktoś za rok lub za cl2wa
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lata przychodził do nas i nam zarzucał, że byliśmy nieczuli na ich problemy. Działania przy
tych drogach są odwrotnie proporcjonalne.

Członek Zarządu Powiatu Pan Stefan Piech stwierdził, że gdybyśmy mieli więcej informacji
to było by inaczej. Droga między Samoniny — Łobody. Tam jest dużo zabudowań. Dobrze by
było zapytać mieszkańców jak się do tego odnoszą. Chciałbym zapytać Naczelnika
Komunikacji i Transportu Panią Martę Wiszniewską, jakie jest jej stanowisko w tej sprawie?

Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Pani Marta Wiszniewska odpowiedziała, ze
w świetle przepisów ustawy o drogach publicznych nie można pozbawić żadnej drogi
kategorii nie zaliczając jej do innej, czyli jeżeli jest droga gminna i tak jakby pozbawiamy ją
statusu drogi gminnej musimy ją zaliczyć do jakiejkolwiek innej, czyli np. powiatowej czy
•

wyższej kategorii pod warunkiem, że druga strona chce ją wziąć. Tak jakby ominięcie tego
przepisu jest właśnie pozbawienie drogi kategorii gminnej przez wyłączenie jej
z użytkowania.

Członek Zarządu Powiatu Pan Stefan Piech zapytał, czyli zostaje ona zawieszona w próżni?

Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Pani Marta Wiszniewska odpowiedziała, że
nie ma takiej definicji jak droga prywatna to jest droga wewnętrzna. Ma status drogi
wewnętrznej i każda zgodnie z przepisami ustawy o drogach żadna nie zaliczona do innej
kategorii jest drogą wewnętrzną czyli parkingi, drogi które są między blokami, drogi, ktf re

•

nie mają tych statusów i za to odpowiada właściciel terenu.

Członek Zarządu Powiatu Pan Stefan Piech zapytał, czy w drogi wewnętrzne mieści się
utrzymanie czy to parkingu czy drogi lub mostu?

Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Pani Marta Wiszniewska odpowiedziała, że
tak i tym zarządza właściciel terenu.

Wicestarosta Pani Grażyna Barbara Senda stwierdziła, że droga wewnętrzna jest odśnieżana.
W pierwszej kolejności odśnieżamy te a tamte zostawiamy bo nie ma w ogóle możliwości bh
odśnieżenia i tata osoba zamieszkująca przy takiej drodze jest wykluczona.
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Sekretarz Powiatu Pan Marek Miros stwierdził, że Członek Zarządu Powiatu Pan Stefan Piech
zasugerował żeby nie postępować tak kategorycznie natomiast przepisy prawa mówią, jeżeli
do 20 sierpnia Zarząd Powiatu nie wypowie się na ten temat to tak jakby wypowiedział się
pozytywnie. Zwracam uwagę na ten wymóg prawa ponieważ złagodzenie czy nie podjęcie
decyzji negatywnej jest decyzją pozytywną, która tworzy Radzie Miejskiej drogę
do ewentualnego podjęcia uchwały natomiast decyzję negatywną Zarządu Powiatu wcale
Radzie Miejskiej nie zamyka drogi bo jest tylko opinią a nie decyzją.

Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Pani Marta Wiszniewska odpowiedziała, że
jeżeli są jakieś nie pewności to lepiej tą negatywną decyzję podjąć jak pozytywną. Zawsze
do tematu można wrócić za rok.

Sekretarz Powiatu Pan Marek Miros odpowiedział, że można wrócić do tego za miesiąc do 30
•

września jest czas.
Więcej pytań nie zgłoszono.
Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie.

•Zarząd Powiatu jednogłośnie negatywnie jest za pozbawieniem niektórych dróg
położonych na terenie Gminy Gołdap kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie
z użytkowania publicznego.

•

Ad.?
Spraw bieżących nie zgłoszono.

Ad. 8
Wolnych wniosków nie zgłoszono.

Ad. 9
Przewodnicząca Zarządu podziękowała Członkom Zarządu za pracę. Zamknęła XX (20)
posiedzenie Zarządu Powiatu.
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Na tym protokół zakończono.
4

Protokół składa się z 25 stron kolejno ponumerowanych

WICESTAROS O APSKI
•

Grażyna ą4rbara Setzda

Członkowie Zarządu:
1. Andrzej Ciołek
2. Marzanna MarianM War iejewska
i 3. Andrzej Jan Osińslci
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4. Stefan Piech
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