
Protokół z XLI (41) Sesji Rady Powiatu w Gołdapi, która odbyła się 

w dniu 30 marca 2017 roku 

w godz. 13°0-1516 

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Stefan Piech przywitał przybyłych na posiedzenie sesji: 

Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pana Wojciecha Kossakowskiego, Bunnistrza 

Gołdapi Pana Tomasza Luto, Przewodniczących Związków Zawodowych, Radnych Rady 

Powiatu, funkcjonariuszy służb mundurowych, media, kierowników jednostek 

organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego, pracowników Starostwa Powiatowego w Gołdapi, 

naczelników wydziałów i mieszkańców Powiatu Gołdapskiego. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek złożył gratulacje i wyrazy uznania oraz wręczył wyróżnienie 

Panu Józefowi Bombale najlepszemu producentowi mleka i materiału hodowlanego w gminie 

Banie Mazurskie. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek podziękowania skierował również w stronę nowego partnera 

Gołdapskiej Karty Seniora, Pana Wacława Grendy. 

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pan Wojciech Kossakowski powiedział, iż chciałby 

podziękować za zaproszenie na posiedzenie Sesji Rady Powiatu. Dodał, iż chciałby podzielić 

się informacją odnośnie inwestycji na drodze K65, której koszt realizacji 

to 350 OOO OOO 000,00 zł . Modernizacji ulegną odcinki: od granicy województwa przez 

Nową Wieś Ełcką, Ełk, Gąski, Olecko i Kowale Oleckie, aż do Gołdapi. Inwestycja została 

podzielona na siedem etapów. Jej zakończenie planowane jest na koniec 2020 roku. Poseł 

podkreślił, że jest to ważny odcinek drogi dla mieszkańców naszego regionu. Przenosi ruch 

z Gołdapi do Ełku, a także prowadzi do drogi ekspresowej. W Powiecie Gołdapskim 

zostanie rozbudowane przejście graniczne - początek obwodnicy Gołdapi na długości 1,6 km. 

Szacunkowy pomiar ruchu (GPR) w 2015 r. wynosił na tym fragmencie drogi ok. 3 608 

pojazdów na dobę. Przeprowadzona modernizacja umożliwi poruszanie się na tym odcinku 

drogi pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t. W ramach 

przedsięwzięcia przewidywane jest m.in. poszerzenie jezdni do 8 metrów, wzmocnienie 

nawierzchni do 115 kN/oś, budowa i przebudowa ciągu pieszo - rowerowego prowadzącego 

do przejścia granicznego wraz z wykonaniem oświetlenia, a także przebudowa skrzyżowania. 



Szacowany koszt inwestycji to ponad 1 O milinów złotych (środki z budżetu państwa), 

realizacja planowana jest na lata 2019 - 2020. 

Sekretarz Powiatu Pan Marek Miros zapytał, czy kwota 350 OOO OOO 000,00zł na odcinek 

drogi K65 w Województwie Warmińsko- Mazurskim zostanie przeznaczona na odcinek 

między Kowalami Oleckimi a Ełkiem. 

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pan Wojciech Kossakowski powiedział, iż środki 

te zostaną przeznaczone na cały odcinek. 

Sekretarz Powiatu Pan Marek Miros poprosił Posła Pana Wojciecha Kossakowskiego, 

aby przybliżył plan realizacji tego przedsięwzięcia. 

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pan Wojciech powiedział, iż inwestycja została 

podzielona na siedem etapów, pierwszym z nich będzie rozbudowa drogi krajowej Wieś 

Ełcka, Ełk, Gąski, Olecko i Kowale Oleckie aż do Gołdapi. 

Sekretarz Powiatu Pan Marek Miros zapytał, czy w tym planie jest dokładnie sprecyzowane 

co w danych latach będzie wykonywane. 

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pan Wojciech Kossakowski powiedział, 

iż finansowaniem objęte są lata 2017-2020, natomiast realizacja odcinka Kowale Oleckie

początek obwodnicy Olecka planowana jest na lata 2019 - 2020. 

Sekretarz Powiatu Pan Marek Miros stwierdził, że jeżeli Pan Poseł Kossakowski byłby 

w stanie z innymi parlamentarzystami wpłynąć na ośrodki decyzyjne w sprawie stworzenia 

systemu finansowania inwestycji drogowych na drogach lokalnych to Polska lokalna będzie 

za to wdzięczna. Dodał, że obecna koalicja zapomina o drogach lokalnych, a te drogi będą się 

degradować. 

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pan Wojciech Kossakowski poinformował, że jako 

Członek Zarządu Powiatu Ełckiego odpowiadający również za drogi w powiecie, widzi 

ten ważny problem. Nadmienił również, że droga K65 jest zaczątkiem do tego, aby było 

lepiej. Dodał, iż postara się przybliżyć problem Ministrowi Szmitowi. 
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Sekretarz Powiatu Pan Marek Miros zaznaczył, że Minister Szmit zna ten problem, 

aczkolwiek nie chodzi o to, aby ten problem rozwiązać. 

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Stefan Piech zadeklarował, iż dołącza się do prośby 

Sekretarza Powiatu, ponieważ zgodnie z zapisem w literaturze polskiej „Szare drogi 

powiatu", słuchać tego można, ale żeby drogi przestały być szare. 

Mieszkaniec Niedrzwicy poinformował, iż stan bezpieczeństwa na drodze do miejscowości 

Niedrzwica skali od 1 do 10 wynosi 10, jeśli chodzi o niebezpieczeństwo. Zapytał, jakie 

są szanse na wyremontowanie tej drogi. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek poinformował, iż dnia 28.04.2016 r. zostało zawarte 

porozum1eme w sprawie drogi na odcinku Gołdap- Niedrzwica. Porozumienie obowiązuje 

do 30.12.2017 r. Z uwagi na to, że w strefie rozwijają się różne podmioty. Jeden z tych 

podmiotów rozwija się w kierunku , który z punktu widzenia powiatu jest kierunkiem 

strategicznym. Otóż jest pomysł na produkcję masy bitumicznej w strefie i ten podmiot, który 

najbardziej degraduje ten odcinek drogi zobowiązał się do utrzymania jej w stanie takim, 

by bezpieczeństwo nie utraciło na wartości. Natomiast w porozumieniu powiedziane jest, 

że w przeciągu 3 miesięcy od budowy do zakończenia wytwarzania masy bitumicznej, jest to 

doskonała informacja z punktu widzenia powiatu jak i poszczególnych gmin. W ciągu tych 

3 miesięcy odtworzy tę drogę, ponieważ zobowiązał się do odtworzenia przepustów 

pod drogą, poboczy, ułożenia warstwy wyrównawczej nawierzchni, jak i włożenia warstwy 

ścieralnej nawierzchni. 

Ad.1 

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Stefan Piech otworzył XLI ( 41) obrady Sesji Rady 

Powiatu. 

Ad.2 

Przewodniczący otworzył posiedzenie z proponowanym porządkiem obrad. !porządek 

z załączeniu- zal. nr I do protokołu/. Zapytał czy Radni mają uzupełnienia bądź sprostowania 

do przedstawionego porządku obrad. 
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Uwag do porządku nie zgłoszono. 

Ad.3 

Przewodniczący poinfo1mował, iż protokół z XL ( 40) Sesji był wyłożony do wglądu 

oraz przesłany drogą elektroniczną. Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy Radni mają 

uzupełnienia bądź sprostowania do protokołu. 

Radny Powiatu Pan Wacław Grenda powiedział, iż należało by nanieść poprawkę 

na 15 stronie w protokole, w kwestii dotyczącej wypowiedzi Pana Starosty, który twierdzi, 

iż od 1 lutego 2017 r. zostały wprowadzone karty drogowe. Niestety nie potwierdziło się to, 

karty drogowe nie są wprowadzone. Dodał, iż dostał odpowiedź na piśmie i jest to całkiem 

inna treść odpowiedzi. Poprosił, aby Starosta wypowiedział się czy karty będą wprowadzone 

czy też nie. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek powiedział, iż uwagi do protokołu można zgłaszać wcześniej, 

ponieważ dostęp do niego jest możliwy w dużo wcześniejszym terminie. Jeżeli takie uwagi 

zostały zgłoszone, to oczywiście zostaną uwzględnione bądź nie, to zależy od tego co jest 

zapisane w scenariuszu i na nośnikach elektronicznych, w związku z tym protokół można 

przyjąć bądź się wstrzymać, jest to opcjonalne wyjście. Dodał, iż myśli, że ten temat będzie 

nurtował Radnego Pana Wacława Grendę i podniesie go jeszcze w sprawach różnych 

i to będzie chyba najtrafniejsze miejsce, żeby ten temat omówić. Kontynuując wątek karty 

drogowe są od dawna wprowadzone i są realizowane w Starostwie Powiatowym. 

Wprowadzone są Zarządzeniem Starosty, a więc kierownika jednostki organizacyjnej 

i on tym aktem prawnym reguluje użytkowanie samochodów służbowych. 

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Stefan Piech powiedział, iż chciałby potwierdzić 

tę kwestię dotyczącą otrzymywanego przez Radnych materiału do zapoznania, na 7 dni przed 

Sesją protokół został przekazany do zapoznania dla Radnych. Powiedział, że dobrze byłoby 

poprawki, czy spostrzeżenia przesłać do Pani Moniki bądź skonsultować z przewodniczącym, 

ponieważ osobiście protokół poprawiał i sprawdzał, a nikt z Radnych nie zgłosił uwag. 

Rzecz opiera się na tym, że głosujemy za przyjęciem, wstrzymujemy się lub jesteśmy 

przeciw. 

Więcej uwag nie zgłoszono. 
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Rada Powiatu przyjęła 11 głosami za, przy 1 głosie przeciw i 1 głosie wstrzymującym 

oraz przy 1 osobie nieobecnej protokół z XL ( 40) Sesji. 

Ad.4 

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Stefan Piech przedstawił informację Przewodniczącego 

Rady z prac Rady w okresie międzysesyjnym.lieformacja w załączeniu - zal. nr 2 do protokołu/ 

Referujący poinformował, iż w okresie międzysesyjnym uczestniczył w posiedzeniu 

podsumowującym funkcjonowanie Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych, 

w pracach Komisji Oświaty Rady Miejskiej, w Sesji Rady Miejskiej. Brał udział również 

w Powiatowych Obchodach Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, wraz ze Starostą 

uczestniczył na zjeździe Związków Powiatów Polskich w Częstochowie, gdzie poruszana 

była kwestia roli i funkcjonowania Powiatów Polskich. Uczestniczył również w II Targach 

Pracy organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi, przy czym podziękował 

Dyrektorowi PUP Wojciechowi Hołdyf1skiemu oraz zastępcy dyrektora, jak i również 

wszystkim pracownikom za przygotowanie. Poinformował, że uczestniczył również 

w Nadaniu Szkole Muzycznej I Stopnia imienia Witalisa Jerzego Raczkiewicza. Uroczystość 

połączona była z konce1iem fortepianowym, przy czym podziękował dyrektorowi Szkoły 

Muzycznej za organizację i wspaniały przebieg tej uroczystości. Uczestniczył na posiedzeniu 

Komisji Rady Powiatu. Przewodniczący dodał, iż pełnił bieżące obowiązki związane 

z funkcją Przeowdniczącego Rady Powiatu. Podziękował Komendantowi Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi Panu Krzysztofowi Giedrojciowi za zaproszenie 

na podsumowanie pracy i funkcjonowania KP PSP w Gołdapi. Podziękował również 

za uczestnictwo w Powiatowych Obchodach Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, m.in.: 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi oraz Dyrektorowi Liceum 

Ogólnokształcącego w Gołdapi za wspaniałe przygotowanie uroczystości pod względem 

artystycznym. Na koniec w imieniu Bunnistrza Gołdapi zachęcił Prezesa GoldMedica sp. z 

o.o. do zainteresowania pacjentów szczepieniami, które Gmina Gołdap oferuje osobom 

starszym. 

Ad.5 

Wicestarosta Pani Grażyna Senda przedstawiła informację Starosty z działalności Zarządu 

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

/informacja w załączeniu - zal. nr 3 do protokołu/ 
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Referująca poinformowała, iż w terminie od 23 lutego do 30 marca 2017 roku Zarząd 

Powiatu odbył 3 posiedzenia, na których podjął 6 uchwał w sprawie: 

a) podwyższenia kapitału zakładowego GoldMedica sp. z o.o. z siedzibą w Gołdapi i objęcia 

przez Powiat Gołdapski udziałów w podwyższonym kapitale Spółki; 

b) przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości 

oznaczonej numerami geodezyjnymi działek: 671/8; 671/10 i 671/12 o ogólnej powierzchni 

0,7920 ha, położonej w mieście Gołdap przy ul. Lipowej; 

c) przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego 

oraz informacji o stanie mienia Powiatu Gołdapskiego za 2016 r.; 

d) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Pielęgnacyjna - Opiekuńczego w Gołdapi za 2016 r.; 

e) wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia niektórych dróg w Węgorzewie, dotychczasowej 

kategorii dróg powiatowych i zaliczenie ich do kategorii dróg gmim1ych; 

f)wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi 1807N Węgorzewo (ul. Jasna) - Kal, 

dotychczasowej kategorii drogi powiatowej i zaliczenie jej do kategorii dróg gminnych. 

Zarząd rozpatrzył: 

a) pozytywnie wniosek w sprawie zwiększenia planu finansowego Zespołu Szkół 

Zawodowych w Gołdapi, 

b) pozytywnie wniosek w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie 

ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych na rok 

2017, 

c) pozytywnie wniosek w sprawie w ramach „ Programu wyrównanie różnic miedzy 

regionem III" inwestycji pod tytułem „Wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych 

wraz z wykonaniem chodników o nawierzchni z kostki betonowej przy budynku nr 2 Zespołu 

Szkół Zawodowych w Gołdapi oraz zwiększenia środków budżetu szkoły oraz wniosek 

Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi, 

d) pozytywnie wniosek w sprawie przyznania nauczycielowi 6 godzin w szkolnym planie 

nauczania w okresie 4-letnim w technikum w celu realizacji im10wacji pedagogicznej, 

f) pozytywnie wniosek w sprawie dokonania zmian w budżecie wydatków Poradni 

Psychologiczno- Pedagogicznej w Gołdapi w rozdziale 85406 - przesunięcie między 

paragrafami oraz zwiększenie budżetu w rozdziale 80146 i utworzenie w nim paragrafu 4700, 
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g) pozytywnie wniosek w sprawie prowadzenia zmian do planu wydatków majątkowych 

w 2017 roku do zadania pn.: ,,Zakup samochodu ciężarowego używanego z czołownicą 

i pługiem" 

h) pozytywnie wniosek Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Gołdapi w sprawie 

dokonania zmian w budżecie jednostki- zwiększenia oraz przesunięcia środków między 

paragrafami, 

i) pozytywnie wniosek Zespołu Placówek Edukacyjno- Wychowawczych w Gołdapi 

w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki, 

j) pozytywnie wniosek w sprawie wystąpienia do Wojewody Warmińsko - Mazurskiego 

z pięcioma wnioskami, 

k) pozytywnie wniosek w sprawie przyjęcia na rzecz Powiatu Gołdapskiego 14 działek 

o ogólnej powierzchni 4,6067 ha, położonych na terenie gminy Banie Mazurskie i Dubeninki, 

1) wniosek GoldMedica Sp. z o. o. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę mienia. 

Zarząd w tym okresie przyjął: 

• sprawozdanie z przeprowadzonych remontów i modernizacji w Domu św. Faustyny 

„Nie lękajcie się" w Gołdapi w 2016 roku, z działalności Warsztatów Terapii 

Zajęciowej w Gołdapi za rok 2016, 

• sprawozdanie z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi za 2016 rok 

w porównaniu do roku 2015 oraz . 

• informację o stanie dróg i planie remontów, bieżącego utrzymania dróg 1 ulic 

powiatowych na rok 201 7, 

• bilans z wykonania budżetu za 2016 , 

• zbiorczy bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu Powiatu 

Gołdapskiego za 2016r. 

• sprawozdania finansowych jednostek budżetowych powiatu za rok 2016. 

Zarząd Powiatu w tym czasie przygotował projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie: 

• oceny rocznej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gołdapi, 

• 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, 

• przystąpienia do realizacji projektu pn. Przebudowa mostu (JNI - 30004068) 

w miejscowości Stmiczyki w ciągu drogi powiatowej nr 1936N w kilometrze 1 +880, 
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• przystąpienia do realizacji projektu pn. ,, Budowa kanalizacji deszczowej na drodze 

powiatowej nr 4802N - ul. Bagienna w Gołdapi", 

• przystąpienia do realizacji projektu pn. ,,Przebudowa drogi nr 4804N ul. Cicha, drogi 

nr 4822N ul. Mała oraz drogi nr 4854N ul. Zielona w miejscowości Gołdap", 

• określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 201 7 roku, 

• zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2017-2033 

oraz projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2017. 

Na XL (40) Sesji Rady Powiatu w dniu 23.02.2017 r. Rada Powiatu podjęła 2 uchwały, 

których projekty opracował Wydział Finansowy, a dotyczą one zmian Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na lata 2017-2033 oraz zmian budżetu powiatu w roku 2017,.Powyższe uchwały 

zostały przekazane Regionalnej Izbie Obrachunkowej w celu poddania kontroli zgodności 

z prawem oraz publikacji. Uchwały zostały zrealizowane zgodnie z ich treścią, a szczegółowa 

informacja dostępna jest w Biurze Rady i Zarządu Powiatu. 

Wyszedł Mariusz Kowalczuk 13.45 

Wyszedł Piotr Miszkiel 13.46 

Przyszedł Mariusz Kowalczuk 13 .48 

Ad.6 

Przewodniczący Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, 

Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej Pan Jaromir Krajewski oraz 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Rafał Górski przedstawili wnioski i opinie Komisji 

Stałych Rady oraz Komisji Rewizyjnej /informacja w załączeniu - zal. nr 4 do protokołu/. 

Przewodniczący Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, 

Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej Pan Jaromir Krajewski 

poinformował, iż Komisja Stała Rady Powiatu na dzień 28.03.2017 r. przyjęła 3 

sprawozdania oraz 8 projektów uchwał. Dodał również, że Komisja wniosków nie 

wypracowała. 
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Rafał Górski poinformował, iż w dniu 28.03.2017 r. 

odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej 

w Gołdapi. Kontrola dotyczyła realizacji planu finansowego w 2016 roku oraz stmktury 

zatmdnienia. Komisja wniosków nie wypracowała. 

Ad.7 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pan Leszek Kowalewski przedstawił 

sprawozdanie z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi za 2016 rok 

w porównaniu do roku 2015 . ./sprawozdanie w załączeniu - zal. nr 5 do protokołu/ 

Refemjący poinformował, iż sprawozdanie było szczegółowo omawiane na posiedzeniu 

Komisji oraz Zarządu Powiatu, w związku z czym prosił o przyjęcie sprawozdania. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego sprawozdania. 

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Stefan Piech zapytał, kiedy zostaną podjęte działania, 

które były omawiane na Komisji bezpieczeństwa odnośnie bezpieczeństwa przy szkole 

m 1 w Gołdapi. 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Leszek Kowalewski według harmonogramu 

zostanie to wykonane do 15 kwietnia. 

Radny Powiatu Pan Mariusz Kowalczuk powiedział, iż dostał infonnację od kierowców, 

którzy mówią, że przy szkole m 1 nie ma możliwości zatrzymania się autobusu, ponieważ 

jeśli się 

na chwilę tam zatrzyma i chce chwilę poczekać na dzieci to jadące za nim samochody nie 

mają możliwości go ominąć. Zapytał, czy jest szansa aby zrobić tam zatokę aby te samochody 

nie jechały przy samej szkole. Zwrócił się również z prośbą aby Komisja Bezpieczeństwa 

zapraszała także organy współpracujące w tej sprawie. 

Przyszedł Piotr Miszkiel 13 .52 
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Starosta Pan Andrzej Ciołek powiedział, iż Komisja Bezpieczeństwa działa w gremiach 

bardzo poszerzonych i zapraszane są instytucje, których dotyczą te przedsięwzięcia .. Dodał, 

iż w jego rozumieniu nie dało by się zrobić tej zatoki. 

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Stefan Piech zaznaczył, że kwestia jest tego typu, 

że samochody parkowały na stałe i tam gdzie nie powinny, utrudniały dzieciom oraz 

autobusom bezpieczeństwo poruszania się. Jest to wnęka po prawej stronie, tam będą stały 

słupki i będą zatrzymywały się autobusy. Nie będzie to miejsce do parkowania dla gości 

budynków mieszkalnych. 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pan Leszek Kowalewski powiedział, iż jest 

uchwalony przez Radę Powiatu jeden z przystanków dla autobusów szkolnych, zagrodzenia 

w których posiadaniu jesteśmy zostaną zamontowane, będą w kształcie zatoki autobusowej 

z wyjściem tak jak autokar się zatrzyma naprzeciw drzwi. Samo zamontowanie barier 

spowoduje, że nie będzie możliwości nielegalnego parkowania na tym terenie. 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Rada Powiatu przyjęła pozytywnie 13 glosami za przy 2 osobach nieobecnych 

sprawozdanie z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi za 2016 rok 

w porównaniu do roku 2015. 

Ad.8 

Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowych w Gołdapi Pan Jerzy Sobisz przedstawił 

sprawozdanie z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gołdapi za rok 2016. 

/sprawozdanie w załączeniu - zal. nr 6 do protokołu/ 

Referujący poinformował, iż 1 marca zostało przedłużone sprawozdanie, jest ono opracowane 

w układzie, który wynika z rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 

z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej. Sprawozdanie obejmuje 

siedem różnego rodzaju informacji, w tym informacja o liczbie osób zakwalifikowanych 

do udziału w terapii zajęciowej, zestawienie poziomu frekwencji, charakterystykę form 

i metod działalności terapeutyczno- rehabilitacyjnej, infonnacja o liczbie uczestników, którzy 

poczynili postępy, o decyzjach rady programowej i liczbie uczestników, którzy opuścili 
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warsztat oraz informacje o dochodach pochodzących ze sprzedaży rękodzieł oraz 

sprawozdanie finansowe ogólne. Dochody pochodzące ze sprzedaży rękodzieł mogą tylko 

i wyłącznie być przeznaczone na rehabilitację społeczną uczestników, dochody wynoszą 

14 030,12 zł, wydatki zaś wyniosły 18 195,40 zł. Ogółem wydatki na Warsztat terapii 

zajęciowej wyniosły 91 O 390,09 zł z tym, że poszczególne pozycje pochodziły z środków 

z PEFRON 799 800,00zł, z Powiatu 88 866,67zł oraz z Caritas 21 723,42zł. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego sprawozdania. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Rada Powiatu przyjęła pozytywnie 13 głosami za przy 2 osobach nieobecnych 

sprawozdanie z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gołdapi za rok 2016. 

Wyszedł Starosta i Wicestarosta 13.58 

Przyszedł Starosta i Wicestarosta 14.00 

Ad.9 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego Pani Zofia 

Syperek przedstawiła sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2016 r. 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Gołdapi.lsprawozdanie 

w załączeniu - zal. nr 7 do protokołu/ 

Referująca poinformowała, iż sprawozdanie zostało szczegółowo omówione 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. 
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Rada Powiatu przyjęła pozytywnie 13 głosami za przy 2 osobach nieobecnych 

sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2016 r. Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Gołdapi. 

Ad.lOa 

Główny Specjalista ds. Edukacji Pani Iwona Zegarowicz przedstawiła uchwałę Rady Powiatu 

w sprawie oceny rocznej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gołdapi /uchwala Rady 

Powiatu w załączeniu- zal. nr 8 do protokołu/. 

Referująca poinformowała, iż zgodnie z par. 21 ust. 1 i ust. 3 Rozporządzenia Ministra 

Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie warsztatów 

terapii zajęciowej jednostka prowadząca warsztat składa powiatowi roczne sprawozdanie 

z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych warsztatu w tem1inie 

do dnia 1 marca następnego roku. Następnie Rada Powiatu dokonuje oceny w oparem 

o sprawozdanie zawierające wymagane rozporządzeniem infonnacje. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionej uchwały Rady Powiatu. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Rada Powiatu podjęła 13 głosami za przy 2 osobach nieobecnych uchwałę Rady Powiatu 

w sprawie oceny rocznej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gołdapi 

Ad.lOb 

Główny 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 9 do protokołu!. 

Referująca poinformowała, iż projekt uchwały został pozytywnie zaop1mowany przez 

Kuratora Oświaty oraz związki zawodowe zrzeszające nauczycieli, w związku z powyższym 

należy podjąć powyższą uchwałę w terminie określonym ustawą-Prawo Oświatowe. Jedyny 

zapis jaki kazał wprowadzić Kurator Oświaty to zapis §3 punkt 3 kształcenie w klasie 
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pierwszej ośmioletniej szkoły podstawowej specjalnej rozpoczme się w roku szkolnym 

2017/2018. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionej uchwały Rady Powiatu. 

Pytaó nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Rada Powiatu podjęła 13 głosami za przy 2 osobach nieobecnych 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. 

Ad.10c 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pan Leszek Kowalewski przedstawił 

uchwałę Rady Powiatu w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. Przebudowa mostu 

(JNI - 30004068) w miejscowości Staóczyki w ciągu drogi powiatowej m 1936N 

w kilometrze 1 +880. /uchwala Rady Powiatu w załączeniu- zal. nr JO do protokołu/ 

Refernjący poinfonnował, iż na ostatnim przeglądzie podstawowym mostu w 2013 roku, 

obiekt został oceniony jedynie na 2 pkt. Uszkodzenia mostu zagrażają bezpieczeóstwu mchu 

drogowego, bezpieczeóstwo pieszych zmniejszone z uwagi na niezgodne z przepisami 

balustrady oraz uszkodzone słupki balustrad, bezpieczeóstwo pojazdów zmniejszone z uwagi 

na brak barier ochronny oraz uszkodzenia zagrażające katastrofą budowlaną takie jak 

pęknięcia i przemieszczenia przyczółków oraz zarysowanie ukośne belek. W związku 

w powyższym konieczność przebudowy przedmiotowego mostu jest bezsporna. Gmina 

Dubeninki Uchwałą XXI/138.17 Rady Gminy Dubeninki z dnia 14 lutego 2017 roku 

zadeklarowała swój udział finansowy w kwocie 15 000,00zł czyli 50% całkowitego kosztu 

wykonania dokumentacji technicznej. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionej uchwały Rady Powiatu. 

Pytaó nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 
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Rada Powiatu podjęła 13 głosami za przy 2 osobach nieobecnych uchwałę Rady Powiatu 

w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. Przebudowa mostu (JNI - 30004068) 

w miejscowości Stańczyki w ciągu drogi powiatowej nr 1936N w kilometrze 1 +880. 

Ad.lOd 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pan Leszek Kowalewski omówił uchwałę 

Rady Powiatu w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. ,, Budowa kanalizacji 

deszczowej na drodze powiatowej m 4802N - ul. Bagienna w Gołdapi. /uchwala Rady Powiatu 

w załączeniu- zal. nr 11 do protokołu/ 

Referujący poinformował, iż Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

w Gołdapi planuje inwestycję polegającą na przebudowie sieci sanitarnej i wodociągowej 

na przedmiotowej ulicy. Warunkiem realizacji tej inwestycji jest odtworzenie nawierzchni 

wraz z podbudową. Ulica Bagienna nie posiada kanalizacji deszczowej, co po przebudowaniu 

ulicy może doprowadzić do problemów z odwodnieniem. W związku z powyższym zasadne 

jest wraz z inwestycją PWiK sp. z o.o. jednoczesne wybudowanie kanalizacji deszczowej. 

Projekt ten będzie zlecony temu samemu projektantowi z wolnej ręki, ponieważ jest to kwota 

8 000,00 zł+ VAT. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionej uchwały Rady Powiatu. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Rada Powiatu podjęła 13 głosami za przy 2 osobach nieobecnych u.chwałę Rady Powiatu 

w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. ,, Budowa kanalizacji deszczowej 

na drodze powiatowej nr 4802N - ul. Bagienna w Gołdapi 

Ad.lOe 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pan Leszek Kowalewski przedstawił 

uchwałę Rady Powiatu w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. ,,Przebudowa drogi 

m 4804N ul. Cicha, drogi m 4822N ul. Mała oraz drogi m 4854N ul. Zielona w miejscowości 

Gołdap" /uchwala Rady Powiatu w załączeniu- zal. nr 12 do protokołu/ 

Referujący poinformował, iż iż konieczność przebudowy wymienionych ulic wynika ze złego 

stanu technicznego nawierzchni i braku odwodnienia. Nawierzchnie przedmiotowych 
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ulic są gnmtowe, nieutwardzone. Fakt ten został wyaiiykułowany przez Burmistrza Gołdapi 

na posiedzeniu ds. dróg w dniu 10.01.2017 roku wraz z deklaracją udzielenia dotacji 

Powiatowi Gołdapskiemu w wysokości 44 000,00 zł tj.100% całkowitego wykonania 

dokumentacji technicznej. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionej uchwały Rady Powiatu. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Rada Powiatu podjęła 13 głosami za przy 2 osobach nieobecnych uchwałę Rady Powiatu 

w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. ,,Przebudowa drogi nr 4804N 

ul. Cicha, drogi nr 4822N ul. Mała oraz drogi nr 4854N ul. Zielona w miejscowości 

Gołdap". 

Ad.lOf 

W zastępstwie dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi uchwałę Rady 

Powiatu w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2017 roku przedstawiła 

Księgowa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Sa11dra Borowska 

/uchwala Rady Powiatu w załączeniu- zal. nr 13 do protokołu/ 

Referująca poinformowała, iż dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi 

Pani Małgorzata Gryszkowska szczegółowo omówiła projekt uchwały Rady Powiatu 

w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2017 roku, w związku z czym zwróciła 

się z prośbą o podjęcie uchwały. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionej uchwały Rady Powiatu. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 
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Rada Powiatu podjęła 13 głosami za przy 2 osobach nieobecnych uchwałę Rady Powiatu 

w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2017 roku. 

Ad.10g 

W zastępstwie Skarbnik Powiatu uchwałę Rady Powiatu w sprawie zrman Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2017-2033 przedstawił zastępca 

głównego Księgowego Pani Beata Chełska /uchwala Rady Powiatu w załączeniu- zal. nr 14 

do protokołu! 

Referująca poinformowała, iż projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2017-2033 został szczegółowo omówiony 

na posiedzeniu Komisji i Zarządu Powiatu, w związku z czym zwróciła się z prośbą 

o podjęcie uchwały. Dodała, iż deficyt budżetu powiatu nie uległ zmianie i wynosi 1 957 

388,00 zł. , przychody również nie ulegają zmianie i wynoszą 1 957 388,00 zł. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionej uchwały Rady Powiatu. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Rada Powiatu podjęła 13 głosami za przy 2 osobach nieobecnych uchwałę Rady Powiatu 

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2017-

2033. 

Ad.10h 

W zastępstwie Skarbnik Powiatu uchwałę Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu 

w rok 2017 przedstawił zastępca głównego Księgowego Pani Beata Chełska /uchwala Rady 

Powiatu w załączeniu- zal. nr 15 do protokołu/ 

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

powiatu w rok 2017 został szczegółowo omówiony na posiedzeniu Komisji i Zarządu 

Powiatu, 

w związku z czym zwróciła się z prośbą o podjęcie uchwały. 

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

Przewodniczący przeprowadził głosowanie 

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

nieobecnych przedstawiła uchwałę Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu 

w rok 2017. 

Ad.11 

Interpelacji Radnych nie zgłoszono. 

Ad.12 

Zapytań Radnych nie zgłoszono. 

Ad.13 

Wniosków i oświadczeń Radnych nie zgłoszono. 

Ad.14 

Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje i wnioski Radnych nie zgłoszono. 

Ad.15 

Odpowiedzi na zgłoszone wnioski Komisji Stałych Rady nie zgłoszono. 

Ad.16 

Starosta Andrzej Ciołek poinformował, iż w terminie od 23 lutego 2017 r. do marca 30 

marca 2017 r. uczestniczył w następujących przedsięwzięciach: 

1. 1 marca 2017 r. w Powiatowych Obchodach Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 

w Gołdapi; 

2. 2 marca 2017 r. w spotkaniu z Wojewodą Wrumińsko-Mazurskim dotyczącym reformy 

oświatowej, która odbyła się w Urzędzie Gminy w Dubeninkach 

oraz w Powiatowych Obchodach Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Gołdapi; 

3. 3 marca 2017 r. w uroczystości z okazji Samorządowego Dnia Sołtysa na Warmii 

i Mazurach w Ostródzie; 

4. 4 marca 2017r. w zebraniu Sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabowie; 
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5. 6 marca 2017 r. wraz z Przewodniczącym Radym w Nadzwyczajnym posiedzeniu 

Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich w Częstochowie; 

6. 1 O marca 2017 r. wraz z Wicestarostą w eliminacjach do XIV Regionalnego Konkursu 

Recytatorskiego im. Wacława Klejmonta „Cudze chwalicie swego nie znacie" 

w Bibliotece Publicznej w Gołdapi; 

7. 15 marca 2017 r. wraz z Wicestarostą oraz Przewodniczącym Rady w II Targach pracy 

w Gołdapi organizowanych przez Powiatowy Urząd pracy; 

8. 16 marca 2017 r. wraz z Wicestarostą w uroczystości z okazji nadania Państwowej Szkole 

Muzycznej I Stopnia w Gołdapi imienia profesora Witalisa Jerzego Raczkiewicza; 

9. 17 - 18 marca 2017 r. w posiedzeniu Konwentów Powiatów Województwa 

W aimińsko-Mazurskiego w Lidzbarku W armitiskim; 

10. 20 marca 2017 r. w konferencji Obrót ziemią rolną w praktyce pod honorowym 

patronatem Prof. Dr hab. Ryszarda J. Góreckiego Rektora Uniwersytetu 

Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; 

11. 24 marca 2017 r. w spotkaniu z Marszałek Panią Sylwią Jaskulską w Olsztynie 

(szerokopasmowy); 

12. 27 marca 2017 r. w posiedzeniu Zarządu Oddziału Powiatowego Związku 

Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Gołdapi; 

13. 29 marca 2017 r. podpisanie w Starostwie Powiatowym w Gołdapi umów 

dzierżawnych z Kołami Łowieckimi w Gołdapi, udział w XXXVII Sesji Rady Miejskiej 

oraz w III edycji konkursu piosenek Beatlesów w Gołdapi. 

Wicestarosta uczestniczyła: 

1. 24 lutego 2017 r. w zebraniu przedwyborczym VII kadencji Związku Kombatantów 

Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych; 

2. 1 - 2 marca 2017 r. w Powiatowych Obchodach Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 

w Gołdapi; 

3. 3 marca 2017 r. w Naradzie podsumowującej działalność w ochronie przeciwpożarowej 

w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi; 

4. 23 marca 2017 r. w spotkaniu hodowców- seminarium „Optymalna Technologia 

Produkcji Mleka i Bydła Mięsnego" w Olecku; 

5. 24 marca 2017 r. w eliminacjach powiatowych do XXXX Ogólnopolskiego Turnieju 

Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom" w Gołdapi. 
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Radny Powiatu Pan Piotr Miszkiel zapytał, czy w przyszłości ma zamiar wiązać porozumienie 

z użytkownikiem, którego sprzęt niszczy drogę, a mam tu na myśli drogę do Niedrzwicy. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek odpowiedział, iż do tej pory powiat związany jest 

porozumieniem, do tego czasu użytkownik drogi ma powodować aby stan bezpieczeństwa 

nie uległ pogorszeniu, na chwilę obecną nie jest w stanie tego określić, ponieważ powiat 

do końca tego roku związany jest porozumieniem. Dodał, iż ma nadzieję, że temu 

podmiotowi uda się realizacja tego przedsięwzięcia, a więc ten problem nie wystąpi, jeżeli 

będzie istniało zagrożenie, że przedsięwzięcie nie będzie mogło się zrealizować z różnych 

względów to w IV kwartale będzie trzeba zastanawiać się nad kwestią pomysłu w związku 

z tą drogą. Jest do optymalnie dobre rozwiązanie, do którego popchnął nas dyrektor Zarządu 

Dróg Powiatowych wskazując, że ten podmiot byłby w stanie naprawiać tę drogę na bieżąco. 

Radny Powiatu Pan Piotr Miszkiel zapytał, jaki był okres od podjęcia rozmów 

z użytkownikiem do podpisania porozumienia. Dodał, iż obawia się, że jeśli w IV kwartale 

nie udałoby się dojść do porozumienia z dotychczasowym użytkownikiem to w przyszłym 

roku dziury nadal pozostaną i Zarząd Dróg musiałby sam podjąć się tego przedsięwzięcia. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek odpowiedział, iż na chwilę obecną musiałby spotkać się z tym 

użytkownikiem w celu określenia jaki jest stopiefl realizacji tego przedsięwzięcia, ponieważ 

na dzisiaj takiej wiedzy nie posiada, a więc trudno jest określić jak będzie wyglądało 

to w przyszłości. Dodał, iż wie, że jest to przedsięwzięcie mocno zaangażowane w realizację, 

oczywiście jeśli chodzi o kwestię dojrzewania do podjęcia tej decyzji już jakiś czas temu 

w jakimś obszarze klarowało natomiast uzależnione było od tego czy przedsiębiorca 

zdecyduje się na to przedsięwzięcie czy warunki środowiskowe pozwolą na realizację takiego 

celu przedsięwzięcia w strefie oraz szeregu pozwoleń i tym podobne. Jest to spory zespół 

przedsięwzięcia przez które musiał przebrnąć przedsiębiorca aby sfinalizować decyzję 

dotyczącą budowania kolejnej masy bitumicznej w Specjalnej Suwalskiej Strefie 

Ekonomicznej. 

Piotr Miszkiel zapytał, kiedy będzie można spodziewać się informacji zwrotnej z Zarządu 

Dróg Wojewódzkich w Olsztynie odnośnie przebiegu Drogi Wojewódzkiej Nr 651. 
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Starosta Pan Andrzej Ciołek odpowiedział, iż jeżeli chodzi o informację zwrotną to został 

wypełniony obowiązek ciążący na pow1ec1e, a więc zostały złożone uwagi odnośnie 

przebiegu Drogi Wojewódzkiej Nr 651. Przypomniał ,że jest to inwestycja za około 

100 OOO 000,00zł przebiegająca od Gołdapi do końca Województwa, czyli do Bolć. 

Na Zarządzie Drogowym odbyła się dyskusja na temat tych uwag, było ich około 20 

natomiast co do informacji zwrotnej temat mógłby przybliżyć Sekretarz Powiatu aczkolwiek 

trudno jest odpowiadać za dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich . Dodał, iż pomysł jest 

w toku aby Droga Wojewódzka Nr 651 przebiegała ulicą Zatorową, a nie ulicą Przytorową 

jak było wcześniej planowane, ponieważ z punktu widzenia powiatu oraz miasta najbardziej 

optymalna na przebieg tej drogi jest ulica Zatorowa z rondem ulicy 1 Maja i wykonania części 

ulicy 1 Maja do skrzyżowania z ulicą Kolejową. Marszałek Kapuścif1ski był w Powiecie 

proponując partycypację w kosztach do dołożenia się do tej inwestycji potrzebują 

4 500 OOO OOO, OOzł natomiast być może te środki nie będą potrzebne, ponieważ środkami 

z Unii Europejskiej oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich ta inwestycja będzie miała szansę 

realizacji, ale w przebiegu najbardziej optymalnym czyli ulica Zatorowa. 

Sekretarz Powiatu Pan Marek Miros powiedział, iż osobiście składał wniosek zbiorczy, 

był z kontakcie z Zarządem Dróg Wojewódzkich,. W ubiegłym roku wraz ze Starostą 

rozmawiali z dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich i udało się doprowadzić do tego, 

że ten wariant ulica Zatorowa jest w toku. W tej Zarząd Dróg Wojewódzkich zastanawia się 

nad tym wariantem, ponieważ jest to droższe przedsięwzięcie niż wariant ulicy Przytorowej. 

Dodał, iż przeprowadził rozmowę z zastępcą dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich, który 

poinformował, że najprawdopodobniej w kwietniu przedstawiciele Zarządu Dróg 

Wojewódzkich ponownie przyjadą do Powiatu na spotkanie z Przedstawicielami Samorządów 

Powiatu Gołdapskiego, Gminy Gołdap i Gminy Dubeninek w celu podjęcia kolejnej rozmowy 

na temat ostatecznej decyzji Drogi Nr 651, co z tego wyniknie będzie zależało od Urzędu 

Marszałkowskiego, Zarządu Dróg Wojewódzkich jak i Samorządu Powiatu Gołdapskiego, 

Gminy Gołdap i Gminy Dubeninek. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek powiedział, iż uzupełniając temat tych dróg to infonnacja, którą 

przywiózł Poseł Kossakowski jest istotna, ponieważ ze Strefy Ekonomicznej na dzief1 

dzisiejszy już wyjeżdża i wjeżdża około 50 tirów, a więc ten poziom zagrożenia i skala 

użytkowania przez ruch ciężki jest naprawdę ogromna, a jeszcze nie ruszyło Przejście 
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Graniczne, a więc ta inwestycja jest potrzebna i to skrzyżowanie powinno być bezpiecznie 

przebudowane. 

Radny Powiatu Pan Wacław Grenda powiedział, iż na styczniowej Sesji pornszył temat 

użytkowania samochodu dnia 4 stycznia 2017 roku przez Pana Starostę i wnioskował 

o obciążenie go za użytkowanie w całości natomiast pan Starosta odpowiedział na piśmie, 

że był to wyjazd w charakterze służbowym. Poprosił Starostę o wyjaśnienie w jakim celu tam 

pojechał o takiej godzinie i co w tym wypadku załatwiał . Dodał, iż drnga kwestia jest taka, 

że został wezwany na policję w celu przesłuchania w sprawie pomówienia, które dokonał 

na Przewodniczącego Pana Stefana Piecha, okazało się jednak, że Pan Piech nie miał racji, 

ponieważ Przewodniczący rzeczywiście ubliżył dla Ordynatora Szpitala Pana Siemienuka. 

Zostało to potwierdzone w dochodzeniu, więc nie była to insynuacja czy też oskarżenie 

bezpodstawne, była to prawda. Poprosił aby Przewodniczący zabrał głos w tej sprawie. 

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Stefan Piech powiedział, iż dzisiaj już me pojedzie 

na policję. Pan Siemieniuk powiedział w ten sposób „Proszę zrobić coś ze szpitalem, 

bo nie chce pracować w umieralni", to są jego słowa. Podkreślił iż jego słowa natomiast były 

takie, że szpital funkcjonował od pięćdziesiątego któregoś roku i w szpitalu dokonywane były 

tylko takie zmiany, które polegały na malowaniu ścian. Dodał, iż nie wie o co chodzi dla 

Pana Grendy , Pan Grenda budował, opracował ten system od 1989 roku, widział co się 

dzieje. 

Radny Powiatu Pan Wacław Grenda poprosił Przewodniczącego aby powiedział 

jak zakończyło się to dochodzenie. 

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Stefan Piech powiedział, iż nie wie jak dochodzenie 

się zakończyło, ono może się dopiero rozpocząć. Poprosił Radnego Pana Wacława Grendę 

o to aby przedstawił świadków, którzy potwierdzą hipotezę Pana Grendy. 

Radny Powiatu Pan Wacław Grenda powiedział, iż Przewodniczący Pan Stefan Piech 

powinien przeprosić ordynatora za takie słowa. 

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Stefan Piech powiedział, iż Radnego Grendę trzeba 

przepraszać za to jakim jest katolikiem, Pana Ordynatora za to, że pojechała Komisja 
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i będziemy się wzaJemme przepraszać. Dodał, iż Radny Grenda powm1en przeprosić, 

że nazwał kiedyś Radnych stadem baranów oraz za parę innych rzeczy. 

Radny Powiatu Pan Wacław Grenda powiedział, iż me nazwał stadem baranów tylko 

Przewodniczącego, ale wszystkich Radnych. 

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Stefan Piech powiedział, iż Radny Grenda powinien teraz 

za to przeprosić. Dodał, iż gratuluje mu tego, że siebie również tak nazwał. 

Radny Powiatu Pan Piotr Miszkiel powiedział, iż doszły go słuchy, że wniosek 

na termomodernizację doszedł do Olsztyna po terminie. Dodał, że chciałby się dowiedzieć, 

czy ta sprawa została tak zawalona. 

Sekretarz Powiatu Pan Marek Miros podkreślił, iż nieprawdą jest, że wniosek 

na termomodernizację został złożony po czasie, ponieważ miał wypisaną delegację i osobiście 

dostarczał ten wniosek o godzinie 08°0
, wniosek jest już po ocenie formalnej, także słuchy, 

które doszły do Radnego Miszkiela są fałszywe. 

Radny Powiatu Pan Piotr Miszkiel oświadczył, iż chciałby przeprosić, że me był 

przygotowany na ostatnim posiedzeniu Sesji, ponieważ nie miał ze sobą Statutu. Dodał, 

iż w jego racji było to, że pytania i interpelacje kieruje się do Zarządu Powiatu, jest 

to sprecyzowane w Statucie. Powiedział, iż został wprowadzony w błąd przez Radcę 

Prawnego Pana Eugeniusza Nogę. 

Radca Prawny Pan Eugeniusz Noga powiedział, iż me oznacza to, że tych pytań bądź 

interpelacji nie można skierować do innych podmiotów. 

Radny Powiatu Pan Piotr Miszkiel powiedział, iż odsłuchał tego co działo się w dniu 

wczorajszym w Samorządzie Gmim1ym podczas Sesji Rady Miejskiej w Gołdapi i tego co mu 

wiadomo, Sekretarz Powiatu występował podczas obrad jako Sekretarz, czyli pracownik 

Starosty. Dodał, iż jeśli nie ma racji to chciałby przeprosić natomiast jeśli racja leży po jego 

stronie to chciałby dowiedzieć się jak Starosta ocenia takie słowa „w tym świetle opuszczenie 

Związku z powodu kilku tysięcy złotych rocznie byłoby niemoralne" to był punkt obrad 

dotyczący opuszczenia Gminy Gołdap członkostwa w Związku Miast Polskich. W jego 
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ocenie jest to kolejny raz nieodpowiednie zachowanie pracownika etatowego, który nie jest 

członkiem władzy samorządowej. Zapytał, co Starosta ma zamiar zrobić aby takie sytuacje się 

nie powtarzały i jak to ocenia, bo jeśli nie widzi w tym problemu to niech zastanowi się nad 

tym czy byłoby dla niego miło gdyby na posiedzenie Sesji Rady Powiatu przyszedł Sekretarz 

Gminny i mówił o moralności. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek powiedział, że z miłą chęcią przymnie Sekretarza Gminy, 

ponieważ był on Sekretarzem Powiatu przez 4 lata. Dodał, iż powinien się do tego odnieść 

Sekretarz Powiatu, bo nie jest żadną tajemnicą to, że ćwierćwieczy burmistrz, natomiast 

co powodem było, iż powiedział niemoralne to pewnie chodzi mu o to, że jeśli przez lata 

chodzi się przy jakimś przedsięwzięciu i uchodzi się chociażby jedno wielkie 

przedsięwzięcie, a chodzi tutaj na przykład o suwerenności powiatu, to z całym szacunkiem 

wykorzystując zespół powiązań, znajomości w tym wypadku dobrze planowanych i 

wykorzystanie tych znajomości do tego, aby Powiat Gołdapski się należy, bo on tu był, jest i 

powinien być a kontynuatorem tego Powiatu Urząd Rejonowy to też był jeden z elementów 

układanki aby przekonać decydentów do tego, że Powiat Gołdapski się należy. Był to ogrom 

przedsięwzięć, przekonania Gminy Bań Mazurskich, Dubeninek , przekonania Radnych 

powiązanego Powiatu Olecko- Gołdapskiego. Były Burmistrz a obecny Sekretarz Powiatu 

tego dokonał dzięki swoim kontaktom, swoim wpływom i swojej kreatywności, i właśnie to 

miał na myśli mówiąc, że jest to niemoralne. 

Sekretarz powiatu Pan Marek Miros powiedział, iż jeśli Radnego Piotra Miszkiela rażą takie 

sformułowania to prosił aby Radny Miszkiel przygotował zestaw sf01mułowań, których może 

używać publicznie a których nie może. Dodał, że szanuje wszystkich ludzi, przez ostanie 

ponad 30 lat nie miał zamiaru wyprowadzać się ze środowiska PGRowskiego. Swego czasu 

Radny Grenda powiedział, że powinienem pełnić funkcję dozorcy bądź kierowcy, intencja 

była taka, że taki człowiek jak ja powinien pełnić gorszą jego zdaniem funkcję. Jeśli chodzi 

o Radnego Miszkiela to nie ma zamiaru do niego apelować, ponieważ trzeba mieć to coś 

w sobie, a gdyby Radny Miszkiel to miał, tą elementarną kulturę i wychowanie do człowieka 

dużo starszego od siebie, który był 25 lat Burmistrzem, po prostu by się tak publicznie nie 

odzywał. Dodał, że Radny Miszkiel tylko pozory kultury zachowuje, a tak naprawdę radny 

Miszkiel ma intencje nieczyste. Stwierdził że jeżeli Panowie lub część z nich uważa, że 25 

letni burmistrz który parę rzeczy dla tego środowiska wspólnie z im1ymi zrobił, co delikatnie 

zaznaczył Pan Starosta, że można do deprecjonować, można obrażać to się Panowie mylą. 
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Podkreślił, że me da się deprecjonować ani wymazać z historii Gołdapi, bo jest 

to nie możliwe. A jeżeli Panowie będą tworzyć własną historie to za 25 lat to zło do Panów 

wróci, i tacy sami jak Panowie będą deprecjonować następnego człowieka. Zaznaczył, iż jest 

dużo starszy od Radnego Miszkiela i prosił abynie zwracał mu uwagi jak ma postępować. 

Radny Powiatu Pan Piotr Miszkiel powiedział, iż Starosta zaczął swoją wypowiedź od pewnej 

martyrologii natomiast chodziło o to, że jest to pracownik Starostwa, bo z tego wynikało, 

że Sekretarz Powiatu występował jako Sekretarz. Dodał, iż również mógłby stosować 

martyrologię, mówiąc, że z perspektywy Boćwinki było ciężko dojrzeć Giżycko natomiast 

Świebodzin był bliżej. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek zapytał, czy Radny Miszkiel ma jakieś dowody na to, 

że Sekretarz powiedział, iż występuje jako Sekretarz i chce zdecydowanie przeciwstawić 

się wystąpieniu ze Związku Miast Polskich. 

Sekretarz Powiatu Pan Marek Miros powiedział, iż gdyby Radny Miszkiel miał więcej wiedzy 

i objawów kultury, to wiedziałby, że jeśli przewodniczący wywołuje kogoś do wypowiedzi, 

tak jak zrobił to Przewodniczący pianka używając sformułowania „ a teraz udzielę głosu Panu 

Sekretarzowi", tak samo mówi się do Generała w stanie spoczynku „ Panie Generale", 

to są grzecznościowe zwroty, które w kulturalnym świecie są stosowane. Dodał, iż nie 

występował z wnioskami przeciwko wystąpieniu ze Związku Miast Polskich jako Sekretarz 

tylko jako obywatel. 

Mieszkaniec Powiatu Pan Jacek Rakowski powiedział, iż chciałby to sprostować, ponieważ 

Sekretarz występował na posiedzeniu Sesji Rady Miejskiej jako Sekretarz i ani razu 

nie sprostował, że występuje w innej fo1mie. Gdyby zabierał głos jako mieszkaniec, 

Przewodniczący nie udzieliłby mu głosu, ponieważ nie udziela głosu nad uchwałami nikomu 

z publiczności, w drodze wyjątku udziela głosu dla Przedstawicieli Samorządu. 

Radny Powiatu Pan Wacław Grenda powiedział, iż czeka na odpowiedź Starosty dotyczącą 

dnia 4 stycznia. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek oznajmił, iż uczestniczył na spotkaniu służbowym w Gminie 

Dubeninki, gdzie mieszka 2 Radnych Powiatu, z jednym z nich odbył takie spotkanie 
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odnośnie zmiany Statutu, ponieważ wprowadzona została połączona Komisja miało to na 

celu, to żeby zorientować się czy Radny Pan Jaromir Krajewski zechce pogodzić taką funkcję 

ze swoimi obowiązkami. Dodał, iż chciał przekonać Radnego Pana Jaromira Krajewskiego 

aby nie odmawia pełnienia takiej funkcji, jak zrobił to Radny Miszkiel kiedy 

to została mu przedstawiona propozycja z której się wycofał. 

Radny Powiatu Pan Wacław Grenda powiedział, iż dziwne jest to, że miało to m1eJsce 

o godzinie 22°0 
• 

Starosta podkreślił, iż dla Powiatu takie spotkania może odbywać do późnych godzin 

aby osiągnąć postawiony sobie cel. 

Radny Powiatu Pan Piotr Miszkiel powiedział, iż mógł dojechać nawet do Kozak, gdyby 

Starosta zadzwonił. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek powiedział, iż jeśli będzie miał to podyskutowania z Radnym 

Miszkielem to zaprosi go do Kozak, 

Radny Powiatu Pan Wacław Grenda powiedział, iż jest to dobry bajer natomiast nikt 

się na to nie złapał. 

Radny Powiatu Pan Jaromir Krajewski powiedział, iż jak słucha dyskusji, które się wywiązały 

zwłaszcza tej dyskusji dotyczącej Sekretarza Powiatu, to jest mu przykro z racji tego, że 

bardzo 

go szanuje. Dodał, iż jest kilkoro Radnych, którzy pełnią również funkcję dyrektorów 

poszczególnych jednostek i często też wypowiadają się jako dyrektorzy. 

Radny Powiatu Pan Mariusz Kowalczuk powiedział, iż apeluje do Sekretarza Powiatu 

o to aby nie zwracał uwagi na wiek oraz poprosił o zako{1czenie Sesji. 

Ad.17 

Wolnych wniosków nie zgłoszono. 
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Ad.18 

Wójt Bań Mazurskich Pan Łukasz Kuliś powiedział, iż ma mieszane uczucia odnośnie 

rozmów na Sesji o drogach gminnych i powiatowych. Dodał, że wielokrotnie spotyka się 

z wnioskami mieszkańców odnośnie problemu z drogami bitumicznymi, jeśli można 

to jeszcze tak nazwać. O tyle dobrze, że powiat zdaje sobie sprawę z tego, że te drogi 

powiatowe przebiegają na ternie gminy, natomiast ich stan jest naprawdę opłakany. 

Kilkukrotnie było dyskutowane jakie działania powiat podejmie na tych drogach, 

priorytetową sprawąjest droga 1815 jak również Banie Mazurskie- Rogale. Nie zapominajmy 

również o drogach Banie Mazurskie- Kierzki oraz Banie Mazurskie- Grodzisko, ponieważ te 

drogi w szybkim tempie się degradują. Zaznaczył, iż chciałby się dowiedzieć na jakim etapie 

są plany inwestycyjne, ponieważ chciałby zwrócić się z prośbą aby te drogi na północnej 

części gminy w szybkim tempie wyremontować. 

Burmistrz Miasta Gołdap Pan Tomasz Luto poinfo1mował, iż przez 2 lata udało 

się zrealizować kilka ważnych inwestycji łączących gminę z powiatem. Te 2 lata były udane, 

często zdania były podzielone natomiast, jeśli chodzi o inwestycję dróg to zawsze jest zgoda, 

na dzień dzisiejszy wartość dofinansowań ze strony Gminy Gołdap to około 500 OOO 000,00 

zł. Dodał, iż ma coraz więcej sygnałów, że część Radnych jak i również pracowników gminy 

obawia się o dalszą współpracę, jest to podyktowane chociażby wczorajszym wydarzeniem 

o którym mówił Radny Miszkiel, które miało miejsce na Sesji Rady Miejskiej. Podkreślił , 

iż rozumie, że Starosta ma realną władzę w związku z tym poprosił aby wykorzystał tę realną 

władzę i zapanował nad niektórymi swoimi pracownikami. Jeśli chodzi o samorząd to przez 

te 25 lat nie działał on dobrze zarówno w jednej radzie jak i drugiej radzie, na dzień dzisiejszy 

mamy tak zwany samorządowe huby, które nic nie robią tylko wysysają z tego samorządu 

wszystko co dobre. Odnośnie Związku Miast Polskich i o tym, że dzięki temu powstał powiat 

uwierzą Ci sami ludzie, którzy uwierzyli, że Starosta był w sprawach służbowych 

w Żytkiejmach. 

Radny Powiatu Pan Piotr Miszkiel powiedział, iż jest Radnym w tej kadencji, ale również 

mieszkańcem powiatu i uważa, że niezależnie od różnic i emocji pracownicy powiatu nie 

powinni wartościować radnych bądź mieszkańców po tym ile mają lat. 

Sekretarz Powiatu Pan Marek Miros zaznaczył, iż wypowiada się w tej chwili jako obywatel., 

w swoim życiu słyszał dużo wypowiedzi hipokrytów i wypowiedz Pana Burmistrza w skali 
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od 1 do 10 ocenia na 9. Dodał, iż jeśli występuje to występuje pod imieniem i nazwiskiem 

i otwartym tekstem mówi o co mu chodzi, natomiast Burmistrz mówiąc o tej współpracy 

ze Starostą niech powie ilu pracowników wzywał do siebie i namawiał odwołania Starosty. 

Burmistrz Miasta Gołdap Pan Tomasz Luto podkreślił, iż usłyszeć z ust obywatela Pana 

Mirosa taką skale co do wartości wypowiedzi to jest naprawdę wielkim zaszczytem. 

Rozumiem, że Pan Sekretarz ma 1 O. Dodał, aby nie mówić o hipokryzji, ponieważ jest 

to niesmaczne, tak samo jak wczorajsza wypowiedź Sekretarza Powiatu jak i kupowanie 

za pieniądze podatników alkoholu jak umarzanie prawie 500 OOO 000,00zł podatku 

przy prawie 40 OOO OOO 000,00zł zadłużeniu jak podrabiane podpisów w Urzędzie Gminy 

i wiele innych rzeczy. 

Mieszkanka Powiatu Pani Anna Kuskowska powiedziała, iż Bunnistrz powinien dotrzymać 

słowa i obniżyć swoją pensję. 

Burmistrz Miasta Gołdap Pan Tomasz Luto powiedział, iż może przedstawić zestawienie, 

ponieważ ma niższą pensję niż jego poprzednik. 

Mieszkanka Powiatu Pani Anna Kuskowska powtórzyła, że Bmmistrz powonień obniżyć 
. . 

swoją pensJę. 

Burmistrz Miasta Gołdap Pan Tomasz Luto zaznaczył, iż prosi aby Starosta zapanował 

nad swoimi pracownikami, bo to co się dzieje można nazwać cyrkiem. 

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Stefan Piech powiedział, iż wcale me uważa, 

że jest to cyrk, ponieważ pewne rzeczy trzeba uszanować. Dodał, iż chciałby przekazać 

Radnemu Grendzie, a pracownikom pracującym w placówkach aby podziękowali wszystkim, 

którzy prowadzą samochody, sprzątają ulicę za ich pracę. Zadedykował słowa „ Każdy Twój 

wyrok twardy przyjmę Panie, z każdą Twoją wolą zgodzę się, ale chroń mnie Panie 

od nienawiści, od pogardy " bo to nie jest sesja to zrobiła się inkwizycja i przedstawianie 

zupełnie oderwanych od funkcjonowania samorządu rzeczy, które mogą zranić człowieka. 

Można rozmawiać o szpitalu, ale w kwestiach realnych, można mówić o obrażaniu kogoś, 

a nie funkcjonować na zasadzie wyimaginowanych historii. 
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Wyszedł Bogdan Michnich 15.15 

Ad.19 

Przewodniczący zan1knął obrady XLI ( 41) Sesji Rady Powiatu. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokół składa się z 28 stron kolejno ponumerowanych. 

Przewodniczący Rady Powiatu 

<Jlt!(1ójl/i 
Stefaf Piech 

Sporządziła: Monika Bruszewska, 30.03.2017 
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