
Protokół nr XXXII (32) z Sesji Rady Powiatu w Gołdapi 

w dniu 27 października 2016 roku 

Przewodniczący Rady Pan Stefan Piech przywitał przybyłych na Sesję Rady Powiatu 

Radnych Rady Powiatu, naczelników wydziałów i pracowników Starostwa, kierowników 

i pracowników jednostek organizacyjnych, przedstawicieli służb mundurowych i media. 

Ad.1 

Przewodniczący Rady Powiatu Stefan Piech otworzył obrady XXXII (32) Sesji Rady 

Powiatu. 

Ad.2 

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Stefan Piech otworzył posiedzenie z proponowanym 

porządkiem obrad /porządek obrad w załączeniu- zal. nr I do protokołu/ 

Uwag nie zgłoszono. 

Ad.3 

Przewodniczący poinformował, iż protokoły z Sesji był wyłożony do wglądu oraz przesłany 

drogą elektroniczną. Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy Radni mają uzupełnienia 

bądź sprostowania do protokołów. 

Pytań nie zgłoszono 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie 

Protokół z XXX (30) został przyjęty jednogłośnie, protokół z XXX.I (31) 9 głosami 

za, przy 1 głosie wstrzymującym, 1 głosie sprzeciw i 3 osobach nieobecnych. 
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Ad.4 

Przewodniczący Rady przedstawił informacje z prac Rady w okresie międzysesyjnym, 

poinformował, że: 

1111 dyżurował w każdy poniedziałek oraz wedle potrzeb; 

o uczestniczył w Dniu Edukacji Narodowej w Liceum Ogólnokształcącym oraz Zespole 

Szkół Zawodowych; 

@ uczestniczył w obradach Komisji Statutowej; 

• uczestniczył w uroczystości nadania Sztandaru Komendzie Powiatowej Policji 

w Gołdapi; 

@ uczestniczył w nadzwyczajnych posiedzeniach Komisji i Sesji. 

Nadmienił, iż Radny Powiatu Pan Piotr Miszkiel uczestniczył w XVIII Sesji Gminy 

Dubeninki. Podziękował wszystkim pracownikom Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi 

za wkład włożony w przygotowania do uroczystości nadania Sztandaru i poświęceniem nowej 

Komendy. 

Ad.5 

Wicestarosta Pani Grażyna Senda przedstawiła informacje Starosty z działalności Zarządu 

Powiatu w okresie międzysesyjnym oraz informacje z wykonania uchwał Rady Powiatu 

/informacja w załączeniu- zal. nr 2 do protokołu/. 

Referująca poinformowała, że w terminie od 29 września 2016 roku do 27 października 2016 

roku Zarząd Powiatu w Gołdapi odbył 3 posiedzenia, na których zajmował się między 

. . 
mnym1: 

Zarząd Powiatu podjął 1 uchwałę w sprawie: 

a) upoważnienia Starosty Gołdapskiego do podpisania porozum1ema dotacyjnego 

realizacji i rozliczenia projektu „DOM, czyli DZIELNICOWY ODDANY 

MIESZKAŃCOM" dofinansowanego w ramach rządowego programu ograniczania 

przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej im. Władysława 

Stasiaka na lata 2016 i 2017", obszar działania- Dzielnicowy bliżej nas. 

Zarząd rozpatrzył: 

@ pozytywnie wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi w sprawie przyznania 

dodatkowych środków w planie wydatków bieżących ZDP na 2016 rok w celu 

pokrycia wydatków na remont mostu w miejscowości Górne, w ciągu drogi 

powiatowej Nr 1792N ( kilometraż 4+580), 
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• pozytywnie wniosek w sprawie zwolnienia z opłaty za zakwaterowanie (4) czterech 

wychowanków bursy szkolnej w roku szkolnym 2016/2017 od miesiąca października, 

e pozytywnie wniosek Zespołów Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi 

o dokonaniu zmian w planie finansowym jednostki, 

e pozytywnie wniosek Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gołdapi o dokonanie 

zmian w budżecie jednostki - zwiększenie budżetu i przesunięcia miedzy paragrafami, 

• pozytywnie wniosek Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi w sprawie zwiększenia 

planu wydatków budżetu w rozdziale 80130, 

• pozytywnie wniosek GoldMedica Spółka z o.o. w Gołdapi w sprawie przekazania 

otrzymanych, przez Powiat środków finansowych, pozyskanych z odszkodowania 

od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych w Warszawie Biuro Regionalne 

w Olsztynie w wysokości szkody powstałej w wyniku zdarzenia losowego. 

Zarząd zatwierdził: 

• preliminarz kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gołdapi 

na 2017 r. 

Zarząd zapoznał się z : 

• informacją o stanie realizacji zadaf1 oświatowych w roku szkolnym 2015/2016, 

w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych. 

Zarząd opracował projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie: 

a) wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i jego parkowanie na parkingu 

strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania 

dyspozycji usunięcia pojazdów w roku 2017, 

b) ustalenia wysokości opłat za usunięcie statków lub iimych obiektów pływających 

i przechowywanie na terenie strzeżonego portu, przystani lub parkingu strzeżonego, 

c) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2016-2028, 

d) zmian budżetu powiatu na rok 2016 rok. 

Następnie referująca przedstawiła infonnację z wykonania uchwał Rady Powiatu 

w Gołdapi podjętych na XXX Sesji w dniu 29 września 2016 roku. W dniu 29 września 2016 

roku Rada Powiatu w Gołdapi podjęła 4 uchwały, których projekty opracowały: Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Gołdapi - 1 projekt uchwały zmieniającej Rady Powiatu w sprawie 

określenia zadaf1 wysokości środków Paó.stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2016 roku, Wydział Promocji i Rozwoju 

Powiatu - 1 projekt uchwały w sprawie współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Gołdapskim 
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a Gminą Gori w Gruzji, Wydział Finansowy - 2 projekty uchwały w sprawach zmian 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2016-2028, zmian budżetu 

powiatu w roku 2016. W dniu 10 października 2016 roku Rada Powiatu w Gołdapi podjęła 

2 uchwały, których projekty opracował Wydział Finansowy: w sprawie zmian Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2016-2028 oraz zmian budżetu powiatu 

w roku 2016. Powyższe uchwały zostały przekazane Regionalnej Izbie Obrachunkowej 

oraz Wojewodzie Warmińsko - Mazurskiemu w celu poddania kontroli zgodności z prawem 

oraz publikacji. Uchwały zostały zrealizowane zgodnie z ich treścią. Szczegółowa informacja 

dostępna jest w Biurze Rady i Zarządu Powiatu. 

Ad.6 

Zastępca Przewodniczącej Komisji Planowania, Budżetu, Finansów i Promocji Powiah1 

Pan Piotr Miszkiel przedstawił wnioski i opinie Komisji Stałych Rady Powiatu, 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Rafał Górski przedstawił wnioski i opinie Komisji 

Rewizyjnej /informacja w załączeniu- zal. nr 3 do protokołu/. 

Zastępca Przewodniczącej Komisji Planowania, Budżetu, Finansów i Promocji Powiatu 

Pan Piotr Miszkiel poinformował, że podczas posiedzenia Komisji Stałych Rady Powiatu 

10 października 2016 roku Komisja wydała opinie dotyczące projektów uchwał Rady Powiatu 

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 

2016-2028, którą przyjęto 14 głosami za, przy 1 osobie nieobecnej oraz w sprawie zmian 

budżetu powiatu w roku 2016, którą przyjęto 13 głosami za, przy 2 osobach nieobecnych. 

25 października 2016 roku Komisja zapoznała się z informacją o stanie realizacji zadań 

oświatowych w roku szkolnym 2015/2016, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów 

zewnętrznych, przyjęła projekt uchwały w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdów 

z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia 

od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdów w roku 2017 oddając 12 głosów za, przy 2 osobach 

nieobecnych, projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie statków 

lub innych obiektów pływających i przechowywanie na terenie strzeżonego p01iu, przystani 

lub parkingu strzeżonego 12 głosami za, przy 2 osobach nieobecnych, projekt uchwały 

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

9 głosami za, przy 3 osobach wstrzymujących i 2 osobach nieobecnych oraz w sprawie zmian 

budżetu powiatu w roku 2016 oddając 9 głosów za, przy 3 osobach wstrzymujących 

i 2 osobach nieobecnych. Komisja wniosków nie wypracowała. 
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Rafał Górski poinformował, że 26 października 

2016 roku odbyło się XXI posiedzenie Komisji Rewizyjnej, która kontrolowała Zarząd 

Powiatu w Gołdapi w zakresie przetargów i zapytań ofertowych za 2015 rok. Komisja 

wniosków nie wypracowała. 

Ad. 7 

Główny Specjalista ds. Edukacji Pani Iwona Zegarowicz przedstawiła informację o stanie 

realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2015/2016, w tym o wynikach sprawdzianów 

i egzaminów zewnętrznych /informacja w załączeniu- zal. nr 4 do protokołu! 

Referująca poinformowała, że informacja została przedstawiona podczas posiedzeń Zarządu 

Powiatu oraz Komisji Stałych Rady Powiatu. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionej informacji. 

Pytali nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła informację o stanie realizacji zadań oświatowych 

w roku szkolnym 2015/2016, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów 

zewnętrznych. 

Ad. 8 a 

Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Pani Marta Wiszniewska przedstawiła projekt 

uchwały Rady Powiatu w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i jego 

parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia 

od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdów w roku 2017 /projekt uchwały Rady Powiatu 

w załączeniu- zał. nr 5 do protokołu! 

Referująca poinformowała, że zaproponowane stawki są meco niższe od obowiązujących 

w tym roku. Mając na uwadze ustawowy obowiązek zwraca się z prośbą o przyjęcie 

przedmiotowej uchwały. 

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

Pytali nie zgłoszono. 
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Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i jego parkowanie na parkingu 

strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji 

usunięcia pojazdów w roku 2017. 

Ad.8 b 

Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska Pani Małgorzata Lenarczyk 

przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie 

statków lub i1mych obiektów pływających i przechowywanie na terenie strzeżonego portu, 

przystani lub parkingu strzeżonego /projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu- zal. nr 6 do protokołu/. 

Referująca poinfonnowała, że Rada Powiatu co roku ustala w drodze uchwały, wysokość 

opłat za usunięcie statków i przechowywanie obiektów pływających. Proponowane stawki 

zostały już wcześniej przedstawione. 

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

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia 

wysokości opłat za usunięcie statków lub innych obiektów pływających 

i przechowywanie na terenie strzeżonego portu, przystani lub parkingu strzeżonego. 

Ad.Sc 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu 

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

/projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu- zal. nr 7 do protokołu/. 

Referująca poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2016-2028 został przedstawiony podczas 

posiedze11 Zarządu Powiatu oraz Komisji Stałych Rady Powiatu. 

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

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Rada Powiatu 9 głosami za, przy 2 osobach wstrzymujących przyjęła projekt uchwały 

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

2028. 

Ad.8d 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu 

w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016 /projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu- zał. nr 8 

do protokołu! 

Referująca poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu 

powiatu na rok 2016 został przedstawiony podczas posiedzeń Zarządu Powiatu oraz Komisji 

Stałych Rady Powiatu. 

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

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Rada Powiatu 9 głosami za, przy 2 osobach wstrzymujących przyjęła projekt uchwały 

w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016. 

Ad.9 

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Pani Anna Makowska poinformowała, że oświadczenia 

majątkowe Starosty oraz Przewodniczącego Rady Powiatu zostało przedłożone Wojewodzie 

Warmif1sko- Mazurskiego, nie stwierdzono nieprawidłowości. Oświadczenie majątkowego 

jednego z kierowników jednostek organizacyjnych według właściwości zostało przedłożone 

Urzędowi Skarbowemu w Suwałkach, pozostałe trafiły do Urzędu Skarbowego w Olecku. 

Z analizy oświadcze11 majątkowych wynika, że po złożonych korektach nie stwierdzono 

nieprawidłowości. Referująca zwróciła uwagę, że w analizach majątkowych me zostaje 

wykazany skład wspólności majątkowej, przy zasobach pieniężnych często me zostaje 

wskazana kwota przy papierach wartościowych, są wskazywane jedynie jednostki. 
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Częstym błędem jeśli chodzi o gospodarstwa rolne jest niewskazywanie przychodu i dochodu. 

Każde pominięcie tego zobowiązuje daną osobę do złożenia korekty, o ile jest to możliwe. 

Referująca wspomniała również, iż w przypadku diet w niektórych przypadkach została 

wpisana za jeden miesiąc, należy wpisywać łączną kwotę za cały rok. Istotne jest również 

by wpisywać dochód, a nie przychód. Nadmieniła również by w przypadku zadłużenia 

zaznaczyć wobec kogo zostało zaciągnięte. 

Ad.10 

Brak interpelacji radnych. 

Ad.11 

Radny Powiatu Pan Wacław Grenda poinfonnował, że 10 października 2016 roku zgłosił 

nieważność podjętych uchwał na sesji nadzwyczajnej, zapytał czy któryś z radnych zapoznał 

się ze statutem i skonsultował to. 

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Stefan Piech powiedział, że Radny Powiatu Pan Wacław 

Grenda otrzymał w tym temacie odpowiedź. 

Radny Powiatu Pan Wacław Grenda poinformował, że odpowiedź była połowiczna i nadal 

utrzymuje, że materiały nie zostały przekazane we właściwym czasie. 

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Stefan Piech powiedział, że odpowiedź nie była 

połowiczna tylko skonsultowana z radcą prawnym, odesłał Radnego Powiatu Pana Wacława 

Grendę do ustawy o samorządzie terytorialnym, która mówi, że są trzy rodzaje sesji: 

zwyczajna, nadzwyczajna i uroczysta. 

Ad.12 

Brak wniosków i oświadczef1 radnych. 

Ad.13 

Starosta Pan Andrzej Ciołek powiedział, że wyjaśnienie me spełnia oczekiwań Radnego 

Powiatu Pana Wacława Grendy. Dodał, że jest mu przykro, że taki wniosek wpłynął 

w momencie przekazania dotacji Pani Premier na remont mostu w Górnem. 
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Ad. 14 

Brak odpowiedzi na zgłoszone wnioski Komisji Stałych Rady. 

Ad.15 

Radny Powiatu Pan Piotr Miszkiel powiedział, że jeśli przepisy statutu nie zostały złamane 

to skąd zarzut, że Radny Powiatu Pan Wacław Grenda chce coś blokować. 

Radny Powiatu Pan Leszek Retel powiedział, że chciałby zaprosić 1 O listopada 2016 roku 

na koncert z okazji Święta Niepodległości w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej 

nr 3, który odbędzie się o godzinie 18.00 w Domu Kultury. 

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Stefan Piech poinfonnował, że uczmow1e Szkoły 

Podstawowej nr 2 tradycyjnie przygotowali spektakl poświęcony Święcie Niepodległości 

11 listopada 2016 roku. 

Sekretarz Powiatu Pan Marek poinformował o konieczności zwołania sesji nadzwyczajnej 

2 listopada 2016 roku z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na dokumentację 

techniczną związaną z projektem termomodernizacji budynków szpitalnych i oświatowych. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek poinformował, że: 

1. 3 października br. w uroczystym pożegnaniu ks. kapelana ppłk. Bogdana 

Słotwińskiego w Węgorzewie; 

2. 8 października br. w „VI Nocnym Turnieju o Puchar Starosty Gołdapskiego 

na terenie kompleksu „Moje boisko Orlik 2012" w Baniach Mazurskich; 

3. 11 października br. w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2016/2017 

Gołdapskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gołdapi; 

4. 14 października br. w uroczystych obchodach Dnia Edukacji Narodowej w Liceum 

Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Gołdapi oraz w Zespole Placówek 

Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi; 

5. 12-13 października br. w konferencji „Aktywizacja polsko-rosyjskiego dialogu 

w sferze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska"; 

6. 15 października br. w gali podsumowującej osiągnięcia lotowe gołębi w sezonie 

2016 w Olecku; 
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7. 17 października br. w obchodach nadania i wręczenia sztandaru Komendzie 

Powiatowej Policji w Gołdapi oraz otwarciu nowej siedziby komendy w Gołdapi; 

8. 20-23 października br. wspólnie z członkiem Zarządu Powiatu 

Bogdanem Michniczem i radnym Rafałem Górskim w delegacji do Gori w Gruzji 

w związku ze sfinalizowaniem zawarcia porozumienia o wzajemnej współpracy 

między Gminą Gori a Powiatem Gołdapskim; 

9. 26 października br. w Sesji Rady Miejskiej w Węgorzewie. 

Wicestarosta uczestniczyła: 

1. 2 października br. we wręczeniu nagród V edycji Międzynarodowego Rajdu 

San1ochodów Terenowych TRANSGRANICA 4x4 w Gołdapi; 

2. 14 października br. w uroczystych obchodach Dnia Edukacji Narodowej 

w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi; 

3. 19 października br. w spotkaniu w ramach projektu pozakonkursowego ROPS 

pt. "Ekonomia Społeczna na Wannii i Mazurach" w Ełku; 

4. 20 października br. w seminarium „Mała przedsiębiorczość na obszarach wiejskich" 

w Olecku. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek nadmienił, że dziś podpisał porozumienie w sprawie projektu 

„DOM, czyli DZIELNICOWY ODDANY MIESZKAŃCOM", dzięki któremu powiat 

otrzyma dofinansowanie ponad 41 000,00 zł, całkowita waiiość projektu to ponad 

56 000,00 zł, prawie 15 000,00 zł to praca pracowników Starostwa Powiatowego 

pod kierownictwem Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Pani Anny Makowskiej 

oraz funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi. 

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Stefan Piech zaproponował komisję i sesję 2 listopada 

2016 roku na godzinę 11.00 i 11.30. Zapytał również Starostę Pana Andrzeja Ciołka 

o budynek byłej Komendy Powiatowej Policji. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek powiedział, że przekazany został Wojewodzie Warmińsko

Mazurskiemu dokument od Komendanta Powiatowego Policji w Gołdapi, które ma na celu 

przekazanie budynku powiatowi gołdapskiemu. Podziękował darczyńcom, którzy wpłacili 

środki na Sztandar dla Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi, podziękował 

również Sekretarzowi Powiatu Panu Mai·kowi Mirosowi oraz Naczelnikowi Wydziału 

Organizacyjnego Pani Annie Makowskiej za ogrom włożonej pracy. 

IO 



Radny Powiatu Pan Wacław Grenda przeczytał wniosek, który skierował 

do Przewodniczącego Rady Powiatu Pana Stefana Piecha z którego wynika, że Pan Radny 

Wacław Grenda działał w trosce o powodzenia tak ważnej inwestycji dla Powiatu 

Gołdapskiego tj. remontu mostu w miejscowości Górne. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek powiedział, że Radnemu Powiatu Panu Wacławowi Grendzie 

chodzi o to by działać na szkodę powiatu, ponieważ jak wiadomo pieniądze na remont mostu 

należy zrealizować do k011.ea roku. Wiadomo, że każdy dzief1 opóźnienia rodzi możliwość 

niezrealizowania tego zadania. 

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Pani Anna Makowska powiedziała, że Wydział 

Organizacyjny zajmuje się realizacją zadań Zarządu i Rady Powiatu i zawsze stara się 

zachować każdy termin i dostosować się do możliwości radnych. Następnie przytoczyła 

art. 15 ustawy o samorządzie powiatowym na podstawie, którego jest tworzony statut 

powiatu. Zaznaczyła, że sesja zwoływana jest w miarę potrzeb. Z poszanowaniem czasu 

radnych zostali poinformowani w piątek o konieczności zwołania posiedzenia w poniedziałek. 

Materiały zostały przesłane przed posiedzeniem. 

Radny Powiatu Pan Piotr Miszkiel powiedział, że jeśli Starosta oraz Przewodniczący Rady 

Powiatu wywnioskowali, że Radny Powiatu Pan Wacław Grenda myli się to tematu 

opóźniania nie ma. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek powiedział, że nikt me zarzuca złych intencji, 

natomiast jeśli Radny Powiatu Pan Wacław Grenda kwestionuje kiedy otrzymał materiały 

niech przyzna kiedy ostatni raz się z nimi zapoznał. 

Radny Powiatu Pan Wacław Grenda powiedział, że na bieżąco się z nimi zapoznaje. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek powiedział, że może udowodnić kiedy Radny Powiatu Pan 

Wacław Grenda otworzył swoją pocztę. 

Ad.16 

Brak wolnych wniosków. 
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Ad.17 

Sekretarz Powiatu Pan Marek Miros powiedział, iż cieszy się, że nie jest burmistrzem. 

Ad.18 

Przewodniczący podziękował Radnym za pracę. Zamknął obrady XXXII (32) Sesji Rady 

Powiatu. 

Na tym protokół zak01iczono. 
Protokół składa się z 12 stron kolejno ponumerowanych. 

Protokół sporządziła: Monika Bruszewska, 2 7.10.2016 ,@ 

PrzewodniCZCJ/Y Jl.ad)! Powiatu 
~I 'l, l/ 
Jfl/j/ 

Adam Piech 
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