
Protokół z XXXIX (39) posiedzenia Sesji Rady Powiatu w Gołdapi w 

dniu 26 stycznia 2017roku 

Godz.13°0-1426 

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Stefan Piech przywitał przybyłych na Obrady Sesji 

Radnych Rady Powiatu, funkcjonariuszy służb mundurowych, kierowników jednostek 

organizacyjnych powiatu gołdapskiego, pracowników Starostwa Powiatowego 

oraz naczelników wydziałów i mieszkańców Powiatu Gołdapskiego. 

Ad.1 

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Stefan Piech otworzył obrady XXXIX (39) Sesji Rady 

Powiatu.I/ista obecności w załączeniu- zal. nr 1 do protokołu/ 

Ad.2 

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Stefan Piech zaproponował wprowadzenie zmian 

do porządku obrad /porządek obrad w załączeniu- zal. nr 2 do protokołu/. poprzez dodanie w punkcie 

13 podpunktu h, w brzmieniu: /zmiany do porządku obrad w załączeniu- zal. nr 3 do protokołu/. 

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie dostosowania sieci szkół 

ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą 

- Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie 

Powiatu Gołdapskiego 

Uwag do porządku nie zgłoszono. 

Porządek obrad ze zmianami został przyjęty jednogłośnie. 

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. 

Uwag nie zgłoszono. 



Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Rada Powiatu przyjęła 12 głosami za przy 1 głosie wstrzymującym oraz 2 osobach 

nieobecnych protokół z XXXVI (36) Sesji Rady Powiatu. Rada Powiatu przyjęła 13 

głosami za przy 2 osobach nieobecnych protokół z XXXVII (37) i XXXVIII (38) Sesji 

Powiatu. 

Ad. 4 

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Stefan Piech przedstawił informacje z prac Rady 

w okresie międzysesyjnym. /informacja w załączeniu zal. nr 4 do protokołu! 

Przewodniczący Rady Powiatu poinfonnował, iż tak jak wynika z obowiązków statutowych 

Przewodniczącego Rady był w stałym kontakcie ze Starostą, Zarządem, pracownikami 

Starostwa oraz z Obsługą Rady. Wraz ze Starostą uczestniczył w przejęciu obowiązków 

dowódcy 15 Pułku przez Pana płk Dypl. Stanisława Kojło. Uczestniczył w posiedzeniu 

Komisji Bezpieczeństwa na której poruszony został problem bezpieczeństwa dzieci przy 

szkole nr 1. Odbyło się posiedzenie Komisji Stałych Rady Powiatu na których omówione 

zostały bieżące sprawy i problematyka z nimi związana. 

Ad.5 

Wicestarosta Pani Grażyna Senda przedstawiła informację Starosty z działalności Zarządu 

Powiatu w olaesie międzysesyjnym oraz informacja z wykonania uchwał Rady Powiatu. 

/informacja w załączeniu zal. nr 5 do protokołu/ 

Wicestarosta Pani Grażyna Senda poinformowała, iż w tenninie od 22 grudnia ubiegłego roku 

do dnia dzisiejszego Zarząd Powiatu odbył 4 posiedzenia podczas których podjął 9 uchwał 

w sprawie: zmian budżetu powiatu gołdapskiego w 2016r, powołania Komisji Konkursowej 

w ramach współpracy powiatu gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i wolontariacie na rok 2017, planu finansowego zadal'i. z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w 2017r, wdrożenia systemu SJO 

Besti@ oraz Foka Pro, lokowania wolnych środków budżetowych oraz przyjęcia kwartalnej 

informacji i wykonaniu budżetu powiatu za ostatni kwartał 2016r, przyznania dofinansowania 

do realizacji projektu w ramach współpracy powiatu gołdapskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego 1 wolontariacie na rok 201 7, upoważnienia Starosty Gołdapskiego 
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o dofinansowanie urnowy realizacji projektu pn. ,,Eko Ty, Eko Ja" w ramach konkursu 

Edukacja ekologiczna - organizacja konkursów, seminariów, spotkań ekologicznych 

ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Olsztynie oraz podwyższenia kapitału zakładowego spółki GoldMedica sp. z o.o. z siedzibą 

w Gołdapi i objęcia przez Powiat Gołdapski udziałów w podwyższeniu kapitału spółki. 

Zarząd w tym czasie pozytywnie rozpatrzył wniosek konkursu w sprawie ofert na realizację 

zadań 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. 

Zarząd przyjął sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie 

Gołdapskim w roku 2016, z realizacji powiatowego programu zapobiegania przestępczości 

oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego „Razem Bezpieczniej" 

w Powiecie Gołdapski w roku 2016 oraz sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń 

nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych 

przez powiat gołdapski w 2016 r. Zarząd w tym czasie zapoznał się z informacją dotyczącą 

zawartych porozumień w 2016r. Zarząd Powiatu opracował projekty uchwał Rady Powiatu 

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Oleckiemu 

na dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem po1ialu turystycznego Krainy EGO 

Ełk-Gołdap-Olecko, udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu 

Warmińsko-Mazurskiemu na dofinansowanie kosztów związanych z organizacją konferencji 

pn. ,,Kształtowanie oferty turystycznej regionu W armii i Mazur". Wyraził zgodę 

na przystąpienie Powiatu Gołdapskiego do projektu p.n.: ,,Projekt zintegrowanej informacji 

geodezyjno - kartograficznej Powiatu Gołdapskiego". Zarząd przyjął program Powiatowego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

na lata 2017-2020, zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2033, zmian 

budżetu powiatu w roku 2017r oraz dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych 

i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe 

oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu 

Gołdapskiego. 

Ad.6 

Przewodniczący Komisji Pan Jaromir Krajewski przedstawił wnioski i opinie Komisji Stałych 

Rady, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Rafał Górski przedstawił wnioski i opinie 

Komisji Rewizyjnej. /informacja w załączeniu zal. nr 6 do protokołu/ 
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Przewodniczący Komisji Pan Jaromir Krajewski poinformował, iż Komisje Stałe Rady 

Powiatu spotkały się dwukrotnie. 22 grudnia 2016r. przyjęte zostały 2 projekty uchwały 

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017- 2033 oraz w sprawie zmian 

budżetu. Kolejne posiedzenie odbyło się 24 stycznia bieżącego roku, Komisja przyjęła 

6 informacji i pozytywnie zaopiniowała projekty 7 uchwał. Dodał, iż Komisja wniosków 

nie wypracowała. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Rafał Górski poinformował, iż Komisja 

na posiedzeniu w styczniu nie wypracowała wniosków. 

Ad.7 

Przewodniczący Komisji Pan Jaromir Krajewski przedstawił sprawozdanie z prac Komisji 

Stałych Rady Powiatu w roku 2016. /sprawozdanie w załączeniu zal. nr 7 do protokołu/ 

Referujący poinformował, iż sprawozdanie z prac Komisji Stałych Rady Powiatu zostało 

przedstawione na Komisji i Zarządzie Powiatu w związku z powyższym prosił o przyjęcie 

sprawozdania. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego sprawozdania. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Rada Powiatu przyjęła 13 głosami za przy 2 osobach nieobecnych sprawozdanie z prac 

Komisji Stałych Rady Powiatu w roku 2016. 

Ad.8 

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Stefan Piech wnioskował o przyjęcie sprawozdania z prac 

Rady Powiatu w roku 2016. /sprawozdanie w załączeniu zal. nr 8 do protokołu/ 

Referujący poinformował, iż Rada Powiatu w 2016r. zrealizowała swoje zadania według 

planu pracy Rady Powiatu, obok tego realizowane były zadnia wynikające z bieżących 

potrzeb Powiatu. Dodał, iż sprawozdanie zostało omówione na wspólnym posiedzeniu 

Komisji w związku z powyższym prosił o przyjęcie sprawozdania. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego sprawozdania. 
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Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Rada Powiatu przyjęła 13 głosami za przy 2 osobach nieobecnych sprawozdanie z prac 

Rady Powiatu w roku 2016. 

Ad.9 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Rafał Górski przedstawił sprawozdanie z prac 

Komisji Rewizyjnej w roku 2016. /sprawozdanie w załączeniu zal. nr 9 do protokołu/ 

Refernjący poinformował, iż Komisja pracowała według planu Kontroli Komisji Rewizyjnej, 

przeprowadzonych zostało 14 kontroli. Dodał, iż sprawozdanie zostało przedstawione 

na wspólnym posiedzeniu Komisji, w związku z czym prosił o przyjęcie sprawozdania. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego sprawozdania. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Rada Powiatu przyjęła 13 głosami za przy 2 osobach nieobecnych sprawozdanie z prac 

Komisji Stałych Rady Powiatu w roku 2016. 

Ad.10 

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Pani Anna Makowska przedstawiła sprawozdanie 

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Gołdapskim w roku 2016. 

/sprawozdanie w załączeniu zal. nr 1 O do protokołu/ 

Refernjąca poinformowała, iż sprawozdanie zostało szczegółowo przedstawione 

na Posiedzeniu Komisji oraz Zarządu Powiatu. Zgodnie z art. 38a, Starosta jest zobowiązany 

przedłożyć Radzie Powiatu sprawozdanie do końca stycznia co niniejszym z upoważnienia 

Starosty zostało wykonane. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego sprawozdania. 

Pytań nie zgłoszono. 
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Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Rada Powiatu. przyjęła 13 głosami za przy 2 osobach nieobecnych sprawozdanie 

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. w Powiecie Gołdapskim w roku. 2016. 

Ad.11 

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Pani Anna Makowska przedstawiła sprawozdanie 

z realizacji powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony 

bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego „Razem Bezpieczniej" w Powiecie 

Gołdapski W roku 2016. /sprawozdanie w załączeniu zal. nr 11 do protokołu/ 

Referująca poinformowała, iż sprawozdanie w postaci prezentacji zostało szczegółowo 

przedstawione na posiedzeniu Komisji oraz Zarządu Powiatu, w związku z czym zwróciła się 

z prośbą o przyjęcie sprawozdania. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego sprawozdania. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Rada Powiatu. przyjęła 13 głosami za przy 2 osobach nieobecnych sprawozdanie 

z realizacji powiatowego programu. zapobiegania przestępczości oraz ochrony 

bezpieczeństwa obywateli i porządku. publicznego „Razem Bezpieczniej" w Powiecie 

Gołdapski w roku. 2016. 

Ad.12 

Specjalista ds. Edukacji Pani Iwona Zegarowicz przedstawiła sprawozdanie z wysokości 

średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego 

w szkołach prowadzonych przez Powiat Gołdapski w 2016 r. /sprawozdanie w załączeniu zal. 

nr 12 do protokołu/. 

Referująca poinformowała, iż na podstawie art. 30 ust. 5 Kruiy Nauczyciela (Dz.U. z 2016r., 

poz.1379) organ prowadzący szkołę będącą jednostką srunorządu terytorialnego przedkłada 

sprawozdanie, o którym mowa w ust.4, w terminie 7 dni od jego sporządzenia, Regionalnej 

Izbie Obrachunkowej, dyrektorom szkół prowadzonych przez tę jednostkę oraz związkom 

zawodowym zrzeszającym nauczycieli. Z przeprowadzonej analizy wynagrodzeń wynika, 
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iż w 2016r Powiat Gołdapski me wypłaca dodatku uzupełniającego nauczycielom 

zatrudnionym w szkołach i placówkach. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego sprawozdania. 

Pytań nie zgłoszono. 

Rada Powiatu zapoznała się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń 

nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych 

przez Powiat Gołdapski w 2016r. 

Ad. Ba 

Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Pani Wioletta Anuszkiewicz przedstawiła uchwałę 

Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi 

Oleckiemu na dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem portalu turystycznego 

Krainy EGO Ełk-Gołdap-Olecko /uchwala Rady Powiatu w załączeniu zal. nr 13 do protokołu/. 

Referująca poinformowała, iż uchwała została szczegółowo omówiona na posiedzeniu 

Zarządu oraz Komisji, w związku z czym prosiła o podjęcie uchwały. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionej uchwały Rady Powiatu. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Rada Powiatu podjęła 12 głosami za przy 1 głosie wstrzymującym oraz 2 osobach 

nieobecnych uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej 

Powiatowi Oleckiemu na dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem portalu 

turystycznego Krainy EGO Ełk-Gołdap-Olecko, 

Ad. Bh 

Naczelnik Wydziału Promocji Pani Wioletta Anuszkiewicz przedstawiła uchwałę Rady 

Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu 

Warmińsko-Mazurskiemu na dofinansowanie kosztów związanych z organizacją konferencji 

pn. ,,Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur" /uchwala Rady Powiatu 

w załączeniu zal. nr 14 do protokołu/. 
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Referująca poinfonnowała, iż uchwała przedstawiona została na posiedzeniu Komisji 

i Zarządu Powiatu, w związku z powyższym zwróciła się z prośbą o podjęcie uchwały. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionej uchwały Rady Powiatu. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Rada Powiatu podjęła 14 głosami za przy 1 osobie nieobecnej uchwalę Rady Powiatu 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu 

Warmińsko-Mazurskiemu na dofinansowanie kosztów związanych z organizacją 

konferencji pn. ,,Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur". 

Przyszedł Leszek Retel 13.33 

Ad. Be 

Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości Pani Krystyna Dąbkowska przedstawiła 

uchwałę Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Gołdapskiego 

do projektu p.n.: ,,Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno - kartograficznej Powiatu 

Gołdapskiego" /uchwala Rady Powiatu w załączeniu zal. nr 15 do protokołu/. 

Referująca poinformowała, iż uchwała przedstawiona została na posiedzeniu Komisji 

i Zarządu Powiatu. Dodała, iż jest możliwość pozyskania środków finansowych z Unii 

Europejskiej, kwota jaką Powiat może uzyskać wynosi 3 OOO 000,00zł przy czym 15% 

stanowi wkład własny. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionej uchwały Rady Powiatu. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Rada Powiatu podjęła 14 głosami za przy 1 nieobecnej osobie uchwałę w sprawie 

Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Gołdapskiego 

do projektu p.n.: ,,Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno - kartograficznej 

Powiatu Gołdapskiego" 
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Ad. Bd 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani Małgorzata Gryszkowska 

przedstawiła uchwałę w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020. /uchwala 

Rady Powiatu w załączeniu zal. nr 16 do protokołu/ 

Referująca poinformowała, iż Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2016 przyjęty Uchwałą 

Nr XIII/71/2011 Rady Powiatu w Gołdapi dnia 24 listopada 201 lr. stracił ważność 

z upływem 2016 roku. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nakłada na powiaty 

obowiązek uchwalenia takiego programu, w celu ograniczania zjawiska przemocy 

i łagodzenia jej skutków. Przyjęcie Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie umożliwi także ubieganie się o środki zewnętrzne 

na realizację zawartych w nim zadań. W programie został wyszczególniony cel główny 

oraz cztery cele szczegółowe, które pozwolą na planowe, systematyczne działania kadry 

specjalistów ograniczające przemoc w rodzinie. Mając powyższe na uwadze, uchwalenie 

tegoż Programu jest zasadne. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionej uchwały Rady Powiatu. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Rada Powiatu podjęła 14 głosami za przy 1 osobie nieobecnej uchwałę w sprawie 

przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020. 

Ad. Be 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła uchwałę Rady Powiatu w sprawie 

zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2017- 2033. /uchwala 

Rady Powiatu w załączeniu zal. nr 17 do protokołu/ 

Referująca poinformowała, iż w stosunku do uchwalonej Wieloletniej Prognozy Finansowej, 

deficyt, przychody oraz rozchody nie ulegają zmianie, zostały również urealnione dochody 

oraz wydatki. 
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Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionej uchwały Rady Powiatu. 

Pytm1 nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Rada Powiatu. podjęła 14 głosami za przy 1 osobie :nieobecnej u.chwałę w sprawie 

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu. Gołdapskiego na lata 

2017-2033. 

Ad.13f 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła uchwałę Rady Powiatu w sprawie 

zmian budżetu powiatu w roku 2017. /uchwala Rady Powiatu w załączeniu zal. nr 18 do protokołu/ 

Referująca poinformowała, iż przewiduje się zmiany w postaci urealnienia dochodów 

i wydatków, ma to związek ze zmianą ustawy w sprawie podstawy naliczania zakładowego 

funduszu świadczeń socjalnych, wypracowanych dochodów przez jedną z jednostek 

organizacyjnych w wysokości ok. 48,00zł. Deficyt, przychody i rozchody nie uległy zmianie. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionej uchwały Rady Powiatu. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Rada Powiatu. podjęła 14 głosami za przy 1 osobie :nieobecnej uchwałę w sprawie zmian 

bu.dżetu. powiatu. w roku. 2017. 

Ad.13g 

Przewodniczący poinformował, że zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie powiatowym Rada Powiatu powołuje ze swojego grona członków 

Komisji Stałych Rady ustalając przy tym przedmiot ich działmua oraz skład osobowy 

Przewodniczący zarządził 5 minut przerwy w celu wpisanie się na listę członków komisji 

Przewodniczący Rady Pan Stefan Piech wznowienie posiedzenia . 

10 



Starosta Pan Andrzej Ciołek zgłosił kandydaturę Jaromira Krajewskiego 

na Przewodniczącego Komisji Stałej. 

Pan Jaromir Krajewski wyraził zgodę na kandydowanie. 

Rada Powiatu podjęła 12 głosami za przy 2 głosach wstrzymujących oraz 1 osobie 

nieobecnej kandydaturę Pana Jaromira Krajewskiego na przewodniczącego. 

Radny Pan Jaromir Krajewski zgłosił kandydaturę Piotra Miszkiela na wiceprzewodniczącego 

Komisji Stałej. 

Pan Piotr Miszkiel nie wyraził zgody na kandydowanie. 

Przewodniczący zarządził 1 O minutową przerwę 

Przewodniczący Rady Pan Stefan Piech wznowił obrady po przerwie (godz. 13.56) 

Po przewie Radny Pan Jaromir Krajewski zgłosił kandydaturę Pani Marzannę 

Wardziejewskiej na wiceprzewodniczącego Komisji. 

Pani Marzanna Wardziejewska wyraziła zgodę. 

Rada Powiatu podjęła 13 głosami za przy 1 głosie wstrzymującym oraz 1 osobie 

nieobecnej kandydaturę Pani Marzanny Wardziejewskiej na wiceprzewodniczącego. 

Przewodniczący Rady Pan Stefan Piech zapytał czy są uwagi do przedstawionego składu 

Komisji Wspólnych. 

Uwag nie zgłoszono 

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie. 

Rada Powiatu. podjęła 14 głosami za przy 1 osobie nieobecnej uchwałę w sprawie sldadu 

Komisji. 
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Ad. Bh 

Specjalista ds. Edukacji Pani Iwona Zegarowicz przedstawiła uchwałę Rady Powiatu 

w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju 

szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół 

ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Gołdapskiego. /uchwala Rady Powiatu 

w załączeniu zal. nr 19 do protokołu/ 

Referująca poinformowała, iż podczas ostatniego posiedzenia Komisji przedstawiła wszystkie 

przekształcenia z jakimi Powiat Gołdapski będzie musiał zmierzyć się w najbliższym czasie. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionej uchwały Rady Powiatu. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Rada Powiatu podjęła 14 głosami za przy 1 osobie nieobecnej uchwałę w sprawie 

dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju 

szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół 

ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Gołdapskiego. 

Ad.14 

Interpelacji Radnych nie zgłoszono. 

Ad.15 

Radny Powiatu Pan Piotr Miszkiel zapytał czy udało się ustalić przez pracownika Starostwa 

Powiatowego w Gołdapi jak doszło do kradzieży samochodu służbowego Skoda? 

Czy 4 stycznia 2017r. w godzinach 20-22 miały miejsce spotkania pracowników Starostwa 

Powiatowego w Gołdapi, jeżeli tak to jakie, kto w nich uczestniczył oraz gdzie miały 

miejsce? Czy Pracownik Starostwa Powiatowego w Gołdapi upoważniony do kierowania 

pojazdami silnikowymi zgłosił kradzież samochodu służbowego Skoda w dniu 4 stycznia 

2017r? Prosił o szczegóły, które ustalono do tej pory. 

Radny Powiatu Pan Wacław Grenda powiedział, iż czas który minął od tego zdarzenia 

jest dostateczny aby Pan Starosta na dzisiejszym posiedzeniu wyjaśnił sprawę tego zajścia. 
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Ad.16 

Radny Powiatu Pan Wacław Grenda powiedział, iż dokumenty które są w posiadaniu 

starostwa są nie dostateczne. Wnioskuje aby od 1 lutego zostały wprowadzone karty drogowe 

na każdy dzień oraz o obciążenie Starosty za całkowite koszty używanie tego samochodu 

w dniu 4 stycznia 201 7 r. 

Ad.17 

Starosta Pan Andrzej Ciołek stwierdził, iż okoliczności tego zdarzenia ustala policja do której 

należy ta właściwość. Dodał, że kwestia kradzieży samochodu służbowego Skoda zostanie 

zbadana. 

Ad.18 

Odpowiedzi na zgłoszone wnioski Komisji Stałych Rady nie zgłoszono. 

Ad.19 

Radny Powiatu Pan Wacław Grenda zapytał Czy Starosta nie przewiduje rezygnacji z funkcji 

Starosty oraz z funkcji Radnego, jeśli nie poczuwa się do takich przewiniefi, które 

bezpośrednio Go dotyczą? Radnych ma niedosyt do tego co Pan do tej pory wywijał. 

Przewodniczący Rady Stefan Piech zwrócił się z prośbą aby na posiedzeniach Sesji pracował 

pełen skład, ponieważ zostaje tam uchwalany budżet. 

Przewodniczący Rady Stefan Piech powiedział, iż otrzymał skargę dotyczącą funkcjonowania 

Zarządu Dróg Powiatowych, zgodnie z procedurą skarga zostanie przekazana 

przewodniczącemu Komisji rewizyjnej w celu zapoznania się i zbadania tej sprawy. 

Radny Powiatu Pan Krajewski Jaromir zwrócił się z prośbą do Radnych aby wypowiadali 

się w sposób zrozumiały i logiczny, ponieważ wypowiedź „niejeden Radny ma niedosyt 

do tego co Pan do tej pory wyczyniał" jest niezrozumiała. 

Przewodniczący Rady Pan Stefan Piech powiedział, iż wyraz „wyczyniał" jest wyrazem 

typowo narzucającym obrazu określony tok myślenia. 
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Radny Powiatu Pan Jaromir Krajewski powiedział, iż chodzi o zbitek słów, który 

jest pozbawiony logiki. 

Radny Powiatu Pan Wacław Grenda zasygnalizował, iż nie jest polonistą i w jego ocenie 

wyraził się dość jasno. 

Radny Powiatu Pan Piotr Miszkiel zapytał jakie dokumenty wliczają się do dokumentacji 

potwierdzających korzystanie z samochodów służbowych? 

Przewodniczący Rady Pan Stefan Piech poinfonnował, iż w ciągu 14 dni dokumentacja 

potwierdzająca korzystanie z samochodów służbowych zostanie przedstawiona. 

Radny Powiatu Pan Wacław Grenda zapytał Starostę czy Rada doczeka się odpowiedzi 

dotyczącej wydarzenia kradzieży samochodu służbowego? 

Starosta Pan Andrzej Ciołek podkreślił, iż odpowiedział już na to pytanie. 

Dodał, że jest to właściwość policji. 

Radny Powiatu Pan Wacław Grenda powiedział, iż ten samochód nie należy do własności 

prywatnej, lecz do własności służbowej w związku z czym Starosta ma obowiązek 

wypowiedzieć się na ten temat. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek dodał, że już się wypowiedziała jest to właściwość policji. 

Radny Powiatu Pan Wacław Grenda odpowiedział, że właściwość policji jest inna natomiast 

naszej Rady jest inna. Poprosił o wyjaśnienia przynajmniej w skrócie jak do doszło do tego 

zdarzenia. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek oświadczył, iż nie będzie komentował tego zdarzenia. 

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Pani Anna Makowska w odpowiedzi do pytań Radnego 

Pana Piotra Miszkiela wyjaśniła, iż karta pojazdów ewidencjonowana jest właściwie 

ze wskazaniem dysponenta oraz kierowcy samochodów służbowych. Natomiast w zakresie 

delegacji poinformowała, iż są wystawiane pracownikom w przypadku wyjazdu służbowego 

14 



poza teren powiatu. Dodała również, że nie ma takiej możliwości, że ktoś jedzie samochodem 

i nie jest wykazany w karcie pojazdu. 

Przewodniczący Rady Pan Stefan Piech stwierdził, że jeśli samochód jest służbowy 

to w trakcie kontroli policja sprawdza dokumentację. 

Radny Powiatu Pan Wacław Grenda powiedział, iż podstawową sprawą według zarządzenia 

jakie przedstawił jest karta drogowa na każdy jeden dzień potwierdzona pokwitowaniem . 

W karcie powinny zostać ujęte wszystkie niezbędne informacje tj. trasa, norma zużycia 

paliwa oraz ilość przejechanych kilometrów. 

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Pani Anna Makowska w odpowiedzi na powyższe 

sugestie Radnego Pana Wacława Grendy przypomniała, iż realizacja zarządzenia była 

wnikliwie kontrolowana na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w 2014r, w której Radny 

Pan Wacław Grenda był członkiem. Przedstawione informacje w zakresie realizacji 

zarządzenia wyjaśniły wszystkie wątpliwości Komisji Rewizyjnej. 

Radny Powiatu Pan Wacław Grenda powiedział, iż ściągnął ze strony Powiatu Kolnieńskiego 

dokumenty jakie są tam prowadzone i jak to ma przykładowo wyglądać. 

Przewodniczący Rady Pan Stefan Piech wnioskował aby od 1 lutego zostały wprowadzone 

karty drogowe na każdy dzień oraz o obciążenie Starosty za całkowite koszty używanie 

tego samochodu w dniu 4 stycznia 2017 r. 

Sekretarz Powiatu Pan Marek Miros odniósł się do ostatniego punktu posiedzenia Komisji 

z dnia 24 stycznia 20 l 7r i do wypowiedzi Radnego Pana Wacława Grendy, które dotyczyło 

propozycji spotkania w sprawie szpitala. Dodał, iż jest mu miło, że wyraził pozytywną opinie 

na temat wszystkich pracowników Starostwa, ponieważ jego opinie układają się w sposób 

sinusoidalny. 

Radny Powiatu Pan Wacław Grenda powiedział, iż cieszy się z tego, że Sekretarz Pan Marek 

Miros tak delikatnie odniósł się do niego, ze swojej strony postara się przekazać swoje 

spostrzeżenia na temat szpitala. Dodał, iż należałoby pobudzić organ odpowiedzialny 

za szpital, ponieważ jest to 5 osób u których nie widać większego zaangażowania. 
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Sekretarz Powiatu Pan Marek Miros powiedział, iż jest człowiekiem podległym 

przewodniczącemu Zarządu, więc nie może wydawać sugestii ani poleceń Zarządowi. 

Ad.20 

Wolnych wniosków nie zgłoszono. 

Ad.21 

Radny Powiatu Pan Piotr Miszkiel powiedział, iż chciałby zauważyć, że powiat 

nie jest koniecznością do tego aby w miejscowości istniał szpital, ponieważ gmina również 

mogłaby prowadzić takie placówki jak szpital. 

Sekretarz Powiatu Pan Marek Miros przyznał racJę, że są różne organy, które mogą 

prowadzić szpitale, lecz chodzi mi tylko o to, że gdyby nie funkcjonowanie Powiatu 

Gołdapskiego to szpitala w Gołdapi by nie było. Być może byłaby filia szpitala Powiatu 

Olecko-Gołdapskiego, ponieważ przewaga ją mieli Radni z Powiatu Olecko- Gołdapskiego 

( 18-0lecko, 12-Gołdap) powodowała to, że przegłosowali wszystko mimo oporu Radnych 

z terenu Dubeninek i Bań Mazurskich. 

Radny Powiatu Pan Bogdan Michnicz powiedział, iż teren Bań Mazurskich nie wchodziły 

w skład Powiatu Olecko-Gołdapskiego. 

Sekretarz Powiatu Pan Marek Miros powiedział, iż miał na myśli teren Gołdapi. 

Ad.22 

Przewodniczący podziękował Radnym za pracę. Zamknął obrady XXXIV (34) Sesji Rady 

Powiatu. 

Na tym protokół zakończono. 
Protokół składa się z 16 stron kolejno ponumerowanych. 

Sporządziła: Monika Bruszewska, 26.01.201 &, 
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