
Protokół z XLII (42) Sesji Rady Powiatu w Gołdapi 

w dniu 27 kwietnia 2017 roku 

w godz. 13°0-1412 

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Stefan Piech przywitał przybyłych na Obrady Sesji Wójta 

Gminy Banie Mazurskie Pana Łukasza Kulisia, 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 XLII (42) Sesji Rady 

Powiatu. 

Ad.2 

Przewodniczący Rady Powiatu otworzył posiedzenie z proponowanym porządkiem obrad 

/porządek obrad w załączeniu- zal. nr 1 do protokołu/ 

Uwag do porządku nie zgłoszono 

Ad.3 

Przewodniczący poinformował, iż protokół z XLI ( 41) Sesji był wyłożony do wglądu 

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

uzupełnienia bądź sprostowania do protokołów. 

Uwag do protokołu nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Rada Powiatu przyjęła 10 głosami za, przy 5 nieobecnych osobach protokół z XLI (41) 

Sesji. 



Ad.4 

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Stefan Piech przedstawił informację Przewodniczącego 

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

Referujący poinformował, iż w dniu 6 kwietnia bieżącego roku uczestniczył w spotkaniu 

z Panem Burmistrzem , które odbyło się w Urzędzie Miejskim. W dniu 1 O kwietnia bieżącego 

roku uczestniczył z przedstawicielami Powiatu i jednostek organizacyjnych w obchodach 77. 

Rocznicy zbrodni Katyńskiej oraz 7. Rocznicy katastrofy Smoleńskiej, 25 kwietnia bieżącego 

roku wraz z częścią Radnych uczestniczył w Dniach otwaiiych Szkoły w Zespole Szkół 

Zawodowych, przy czym podziękował Radnym za obecność oraz Pani Dyrektor, 

Wicedyrektor i pracownikom Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi za wspaniałe 

przygotowanie szkoły i uroczystości. Na Komisji Stałych Rady Powiatu rozpatrzona została 

problematyka dzisiejszej Sesji, przeanalizowane i sprawdzone zostały protokoły. Dodał, 

iż wykonywał czynności związane z pełnieniem funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu. 

Podziękował Pani Dyrektor, pracownikom oraz dzieciom Przedszkola Samorządowego 

Nr 1 w Gołdapi za przygotowanie koncertu patriotycznego, który odbył się 26 kwietnia 

bieżącego roku w Hali Sportowej OSIR. 

Ad.5 

Wicestarosta Pani Grażyna Senda przedstawiła informację Starosty z działalności Zarządu 

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

/iriformacja w załączeniu - zal. nr 3 do protokołu/ 

Referująca poinformowała, iż w tenninie od 30 marca 2017 roku do 27 kwietnia 2017 roku 

Zarząd Powiatu w Gołdapi odbył 1 posiedzenie, na którym podjął 2 uchwały w sprawie: 

a) nieodpłatnego przejęcia nieruchomości Skarbu Państwa do powiatowego zasobu 

nieruchomości, 

b) przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Gołdapskiego 

za I kwartał 2017 roku. 

Zarząd rozpatrzył: 

111 pozytywnie wniosek w sprawie przyznama nagrody rocznej Pani Zofii Syperek, 

dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego 

w Gołdapi, 

• pozytywnie wniosek w sprawie udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert 

na realizację zadań publicznych Powiatu Gołdapskiego z zakresu prac 

konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych 
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do rejestru zabytków położonych na terenie Powiatu Gołdapskiego, których realizację 

w roku 201 7 wspiera Powiat Gołdapski, 

• pozytywnie wniosek w sprawie wyrażenie zgody na podjęcie prac zmierzających 

do sprzedaży w drodze przetargowej nieruchomości Powiatu Gołdapskiego oznaczonej 

numerami geodezyjnymi działek: 910/10 o powierzchni 0,0020 ha, 910/11 

o powierzchni 0,0020 ha, 910/12 o powierzchni 0,0020 ha, 910/13 o powierzchni 

0,0020 ha i 910/14 o powierzchni 0,0021 ha oraz udziałów w działce 910/27 

o powierzchni 0,0237 ha, położonych w mieście Gołdap przy ul. Armii Krajowej. 

Zarząd przyjął: 

• raport ze stanu sanitarno- higienicznego Powiatu Gołdapskiego za rok 2016, 

• informację z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi w roku 

2016, 

• sprawozdanie z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych 

w roku 2016. 

Zarząd dokonał: 

• pozytywnej oceny realizacji „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych" w roku 2016, 

• pozytywnej oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla Powiatu Gołdapskiego. 

Zarząd opracował projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie: 

a) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego 

dróg powiatowych w Powiecie Gołdapskim, 

b) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2017-2033, 

c) zmian budżetu powiatu w roku 2017. 

W dniu 30 marca 2017 roku Rada Powiatu w Gołdapi podjęła 8 uchwał, których projekty 

opracował: 

- Główny Specjalista ds. Edukacji 2 projekty uchwał w sprawie oceny rocznej działalności 

Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gołdapi 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 
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- Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi 3 projekty uchwał w sprawie przystąpienia 

do realizacji projektu pn. Przebudowa mostu (JNI - 30004068) w miejscowości Stańczyki 

w ciągu drogi powiatowej nr 1936N w kilometrze 1 +880, przystąpienia do realizacji projektu 

pn. ,, Budowa kanalizacji deszczowej na drodze powiatowej nr 4802N - ul. Bagienna 

w Gołdapi" oraz 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", 

-Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi I projekt uchwały w sprawie określenia 

zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na zadania w 201 7 roku, 

-Wydział Finansowy 2 projekty uchwał w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2017 

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

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 infonnacja dostępna 

jest w Biurze Rady i Zarządu Powiatu. 

Ad.6 

W zastępstwie przewodniczącego Komisji Stałych Zastępca Pani Marzanna Wardziejewska 

przedstawiła wnioski i opinie Komisji Stałych Rady. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

Pan Rafał Górski przedstawił wnioski i opnie Komisji Rewizyjnej. /informacja w załączeniu 

- zal. nr 4 do protokołu/ 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, 

Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej Pani Marzanna 

Wardziejewska poinfonnowała, iż w dniu 25 kwietnia 2017 r. Komisja Planowania, Budżetu, 

Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki 

Społecznej opiniowała 5 spraw, wszystkie przypadki zaopiniowała jednogłośnie. Opinia 

dotyczyła: Raportu ze stanu sanitarno- higienicznego Powiatu Gołdapskiego za rok 2016, 

dokonania oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla Powiatu Gołdapskiego, 

sprawozdania z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych 

w roku 2016, dokonania oceny realizacji „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych" w roku 2016 oraz informacji z działalności Powiatowego Centnun 

Pomocy Rodzinie w Gołdapi w roku 2016. Komisja jednogłośnie zaopiniowała 3 projekty 

uchwał w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2017,zmian Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2017- 2033 oraz projekt uchwały zm1emaJący 
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uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych 

w Powiecie Gołdapskim. Komisja wniosków nie wypracowała. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Rafał Górski poinformował, iż w dniu 1 O kwietnia 

2017r. Komisja Rewizyjna pracowała nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu za 

rok 2016 oraz nad sprawozdaniem z wykonania budżetu. Komisja wypracowała pozytywną 

op1mę. 

Ad.7 

W zastępstwie dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej Pani Grażyna 

Mentel przedstawiła raport ze stanu sanitarno- higienicznego Powiatu za rok 2016. /raport 

w załączeniu- zal. nr 5 do protokołu/ 

Refemjąca poinformowała, iż informację o stanie sanitarnym za rok 2016 przedstawione 

zostały na posiedzeniu Komisji oraz Zarządu Powiatu. W związku z czym zwróciła 

się z prośbą o przyjęcie raportu. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego raportu. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Rada Powiatu. przyjęła 10 głosami za, przy 5 osobach nieobecnych raport ze stanu 

sanitarno- higienicznego Powiatu Gołdapskiego za rok 2016. 

Ad.8 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska 

przedstawiła informację z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi 

W roku 2016. /informacja w załączeniu- zal. nr 6 do protokołu/ 

Referująca poinfonnowała, iż w dniu dzisiejszym przedłożyła Radnej Powiatu Pani 

Małgorzacie Kuliś szczegółową interpretację art. 112a o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie. Dodała, iż ma nadzieje, że przedstawione informacje są wystarczające oraz, 

że liczy na zrozumienie i współpracę. Zwróciła się z prośbą o przyjęcie sprawozdania, które 

zostało szczegółowo przedstawione na posiedzeniu Komisji i Zarządu Powiatu. 
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Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionej informacji. 

Radna Powiatu Pani Małgorzata Kuliś powiedziała, iż jest to temat dyskusyjny, ponieważ nie 

ma skonkretyzowanych zapisów, które regulują działanie oraz współpracę podmiotów 

lekarskich i pielęgniarskich w tym zakresie odebrania dziecka z rodziny. Treść odpowiedzi 

z Narodowego Funduszu Zdrowia jest znikoma, ponieważ takich zapisów nie ma, informacja 

jest z prośbą o interpretację tego zapisu czy też wskazaniem zapisów, które regulują 

odebranie dzieci z rodziny wysłana została do Ministerstwa Zdrowia i Rodziny. Dodała, 

iż prosi o powiadomienie jej, jeśli Ministerstwo Zdrowia i Rodziny przyśle odpowiedź. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek podkreślił, iż korespondencja z Narodowym F1mduszem Zdrowia 

jest niesatysfakcjonująca. Wystąpienie do Ministerstwa Zdrowia i Rodziny w celu 

kontynuacji tej sprawy zostało również wystosowane. W związku z tym, że problem nadal nie 

jest pozytywnie rozwiązany pozwolił sobie poruszyć ten temat na gremium Konwentu 

Starostów Województwa Warmińsko- Mazurskiego. Pan Dyrektor Zakrzewski obiecał, 

że ponownie przeanalizuje tę sprawę, dokument do dyrektora Zakrzewskiego wyszedł 

albo wyjdzie za chwilę, także ta sprawa będzie dwutorowo monitorowana w nadziei 

na pozytywne rozwiązanie problemu społecznego. 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Rada Powiatu przyjęła 10 głosami za, przy 5 osobach nieobecnych informację 

z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi 

w roku 2016. 

Ad.9 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska 

przedstawiła sprawozdanie z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów 

społecznych w roku 2016. /sprawozdanie w załączeniu- zal. nr 7 do protokołu/ 

Referująca poinformowała, iż strategia została omówiona na posiedzeniu Komisji i Zarządu 

Powiatu, w związku z czym zwróciła się z prośbą o przyjęcie sprawozdania. 

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

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Rada Powiatu przyjęła 10 głosami za, przy 5 osobach nieobecnych. sprawozdanie 

z :realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych w roku 2016. 

Ad.10 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska 

przedstawiła informację w sprawie oceny realizacji „Powiatowego Programu Działań 

na Rzecz Osób Niepełnosprawnych" w roku 2016. /informacje w załączeniu- zał. nr 8 do protokołu/ 

Referująca poinformowała, iż celem uzupełnienia infonnacji dokładnie slajdu 13, zarówno 

Starostwo Powiatowe jak i jednostki organizacyjne zorganizowały 11 imprez sportowych 

i kulturalnych, w których uczestniczyły osoby niepełnosprawne. Imprezy mają charakter 

lokalny „Więcej ruchu, więcej zdrowia", ,, Rodzina, tu wszystko się zaczyna", Dzień sportu 

organizowany w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi, ,,Eko- piknik", ,, Jarmark 

Bożonarodzeniowy", ,,Lato w Kozakach", ,,Rodzinny rajd rowerowy", ,, Młody sportowiec 

roku szkolnego", ,,Mistrzostwa Powiatu Gołdapskiego w biegach przełajowych", 

,,Charytatywny turniej halowej piłki nożnej" oraz koncert charytatywny „ Bądźmy razem". 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionych informacji. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Rada Powiatu dokonała pozytywnej oceny 10 głosami za, przy 5 osobach nieobecnych 

w sprawie oceny realizacji „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych" w roku 2016. 

Ad.11 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska 

przedstawiła informacje w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2016 

dla Powiatu Gołdapskiego. /informacje w załączeniu- zal. nr 9 do protokołu/ 
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Referująca poinformowała, iż prosi o przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 

2016 dla Powiatu Gołdapskiego, która została szczegółowo omówiona na posiedzeniu 

Komisji oraz Zarządu Powiatu. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionych informacji. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Rada Powiatu dokonała pozytywnej oceny 10 głosami za, przy 5 osobach nieobecnych 

w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla Powiatu Gołdapskiego. 

Ad.12 a 

W zastępstwie dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Pan Dariusz Ćwikliński przedstawił 

uchwałę Rady Powiatu zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie 

pasa drogowego dróg powiatowych w Powiecie Gołdapskim. /uchwala Rady Powiatu 

w załączeniu- zal. nr I O do protokołu! 

Referujący poinformował, iż projekt uchwały został szczegółowo omówiony na posiedzeniu 

Komisji oraz Zarządu Powiatu, w związku z czym zwrócił się z prośbą o podjęcie uchwały 

Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa 

drogowego dróg powiatowych w Powiecie Gołdapskim. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionej uchwały Rady Powiatu. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Rada Powiatu podjęła 10 głosami za, przy 5 osobach nieobecnych uchwałę Rady 

Powiatu zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa 

drogowego dróg powiatowych w Powiecie Gołdapskim. 
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Ad.12 b 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła uchwałę Rady Powiatu 

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2017 

-2033. !projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu-zal. nr I I do protokołu/ 

Refemjąca poinformowała, iż projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2017- 2033 był tematem obrad Komisji 

oraz Zarządu Powiatu, w związku z czym zwróciła się z prośbą o podjęcie uchwały. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionej uchwały Rady Powiatu. 

Radny Powiatu Pan Piotr Miszkiel powiedział, iż jego pytanie dotyczy również budżetu 

powiatu, mianowicie dokonuje się w budżecie zwiększenia planu finansowego w Licernn 

Ogólnokształcącym na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej w budynku 

Sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi. Zadał pytanie, jakie szacunkowe 

koszty tej inwestycji w przyszłości mogłyby być, gdybyśmy aplikowali o środki. 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz odpowiedziała, iż kwota wnioskowana z pod 

działania 934 jest to infrastmktura edukacji ogólnokształcącej, maksymalna kwota o jaką 

można wnioskować wynosi 1 OOO OOO 000,00 zł. Procentowo wkład własny wynosi 

15%, natomiast 85% to środki Unijne. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek podkreślił, iż konkurs został przedłużony do 6 czerwca 2017r., 

dokumentacja jest przygotowywana i zwartościowana na 1 OOO OOO 000,00zł. Jeśli chodzi 

o szczegóły to można je przedstawić, aczkolwiek nie jest to miejsce i pora. 

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Pan Grzegorz Klimaszewski powiedział, iż kosztorys 

wykonany jest na 1 OOO 050 000,00 zł, w raniach tego ma zostać wykonany kapitalny remont 

Sali gimnastycznej z wymianą parkietu, instalacji CO, z nowym oświetleniem 

oraz w pomieszczeniach sanitarnych dostęp do ciepłej wody. Ma być również podniesiony 

dach w pomieszczeniach, gdzie jest siłownia oraz sala do tenisa stołowego. 

Radny Powiatu Pan Piotr Miszkiel zapytał, jakie są szanse, że 150 000,00zł można byłoby 

wygospodarować na inwestycję w przyszłości gdyby powiodło się pozytywne rozstrzygnięcie 

konkursu na termomodernizację budynków szpitalnych i oświatowych. 
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Starosta Pan Andrzej Ciołek odpowiedział, iż szanse są duże natomiast, jeśli powiat próbuje 

aplikować o jakiekolwiek środki, to różnymi działaniami musi doprowadzić do tego, 

żeby osiągnąć wldad własny, dlatego też jest to w fazie zastanowienia. Dodał, iż na 

15% wkład powiat jest w stanie wygenerować środki. 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz powiedziała, że zarówno wydatki dotyczące 

termomodernizacji oraz inwestycji, która miałaby się dokonać w Liceum Ogólnokształcącym 

w Gołdapi stanowi wydatek majątkowy. Wydatki majątkowe, jak wiadomo są prostsze 

w rozwiązaniu sytuacji. Dodała, iż liczyłaby na wygospodarowaniu środków być może 

pod koniec roku z wolnych środków, nie został jeszcze określony etap termomodernizacji 

natomiast wolne środki w tej chwili są określone. Każda inwestycja, która może 

być w ramach projektu Unijnego zrealizowana tym bardziej przy nakładzie 15% własnym, 

to nie sposób byłoby o niej nie wspomnieć. Zaznaczyła, że kwota, która obecnie 

jest przeznaczana na kosztorys będzie wydatkiem kwalifikowanym w ramach tego projektu 

i będzie stanowiła kwotę wkładu własnego. 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Rada Powiatu podjęła 8 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących i 5 osobach 

nieobecnych uchwałę Rady Powiatu w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2017-2033. 

Ad.12 c 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła uchwałę Rady Powiatu 

w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2017. /projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu 

- zal. nr 12 do protokołu/ 

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

powiatu w roku 2017 był przedmiotem omawianym na posiedzeniu Komisji oraz 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 7 głosami za, przy 3 głosach wstrzymujących i 5 osobach 

nieobecnych uchwałę Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2017. 

Ad.13 

Interpelacji Radnych nie zgłoszono. 

Ad.14 

Radny Powiatu Pan Wacław Grenda zapytał, jaka kwota została przyznana w sprawie 

wniosku o nagrodę dla Pani Syperek i Pana Jurgielewicza. 

Ad.15 

Radny Powiatu Pan Piotr Miszkiel powiedział, iż podczas XLI (41) Sesji Rady Powiatu 

w Gołdapi Pan Andrzej Ciołek pytał o dowody tego, że Pan Marek Aleksander Miros 

Sekretarz Powiatu w dniu 29 marca 2017r. uczestniczył w posiedzeniu 37 Sesji Rady 

Miejskiej w Gołdapi jako Sekretarz Powiatu. Dodał, iż w załączeniu przedstawia dowód 

w postaci skanu dokumentów zawierającego podpis pracownika w wierszu lp. nr 3. 

Ad.16 

Starosta Pan Andrzej Ciołek powiedział, iż jeśli chodzi o nagrodę dla Pana dyrektora 

Jurgielewicza to nie było takiego wniosku i Pan dyrektor takiej nagrody nie otrzymuje, 

natomiast jeśli chodzi o kwestię nagrody dla Pani Syperek, właściwym organem 

do wnioskowania jest społeczna Rada działająca przy tej jednostce. Dodał, iż Radny Grenda 

powinien o tym wiedzieć, ponieważ pełni funkcję Radnego kolejną kadencję i co roku 

omawiane jest jaki jest proces podejmowania decyzji, taki wniosek jest rozpatrzony przez 

Zarząd Powiatu. Rada wnioskowała o 3 krotność pensji, ponieważ takie ustawowe 

możliwości są natomiast Zarząd podjął decyzję, że będzie to wysokość 1 pensji. 

Ad.17 

Odpowiedzi na zgłoszone wnioski Komisji Stałych Rady nie zgłoszono. 
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Ad.18 

Starosta Pan Andrzej Ciołek poinformował, iż w terminie od 30 marca 2017 r. do 27 kwietnia 

2017 r. uczestniczył w następujących przedsięwzięciach: 

1. 31 marca 2017 r. w posiedzeniu Zarządu Związku Powiatów Polskich w Warszawie; 

2. 1 kwietnia 2017r. w VI Turnieju Halowej Piłki Nożnej o Puchar Komendanta 

Powiatowego Policji w Gołdapi; 

3. 5 kwietnia 2017r. w konferencji pn. ,,Nauka w służbie ratowania zabytków 

- Piramida w Rapie, Nadleśnictwo Czerwony Dwór". w Warszawie; 

4. 7 kwietnia 2017r. w uroczystym spotkaniu wielkanocnym kadry pracowników 

15. Pułku Przeciwlotniczego w Gołdapi; 

5. 1 O kwietna 2017r. wraz z Wicestarostą w obchodach 77. rocznicy zbrodni katyńskiej 

oraz 7. Rocznicy katastrofy smoleńskiej w Gołdapi; 

6. 11 kwietnia 2017r. w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Powiatów, Miast 

i Gmin EGO Kraina Bociana w Ełku; 

7. 12 kwietnia 2017r. w posiedzeniu Konwentu Powiatów Województwa Warmińsko 

-Mazurskiego; 

8. 19 kwietnia 2017 r. wspólnie z Zarządem Powiatu w w1zyc1e w GoldMedica 

Sp. z o.o. na oddziale pediatrycznym; 

9. 20 kwietnia 2017r. w Walnym Zebraniu Łyna-Ława w Bagrationowsku; 

10. 22 kwietnia 2017r. wraz z Wicestarostą w VI plenerowej imprezie prozdrowotnej 

,,Więcej mchu, więcej zdrowia" w Gołdapi; 

11. 24 kwietnia 2017r. w spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim poświęconym 

przygotowaniom do piątego letniego obozu w Niemczech oraz w spotkaniu 

z Marszałkiem Województwa Warmińsko - Mazurskiego Panem Gustawem Markiem 

Brzezinem w sprawie bieżącej działalności powiatów i gmin oraz współpracy 

z Samorządem Województwa w Olsztynie. 

12. 25 kwietnia 2017r. wraz z Wicestarostą w Dniach Otwartych Szkoły w Zespole 

Szkół Zawodowych w Gołdapi; 

13. 26 kwietnia 2017r. w Koncercie Patriotycznym przygotowanym przez Przedszkole 

Samorządowe Nr 1 w Gołdapi; 

14. 27 kwietnia 2017r. w rozgrywkach sportowych w ramach realizacji ogólnopolskiego 

programu Trzymaj Formę, XXX.VIII Sesji Rady Miejskiej, Światowym Dniu 

Inwalidy w Gołdapi. 
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Wicestarosta Gołdapski uczestniczyła: 

1. 12 kwietnia 2017 r. w spotkaniu z Sekretarzem stanu w Ministerstwie Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej Panem Stanisławem Szwedem w Powiatowym Urzędzie 

Pracy 

w Gołdapi; 

2. 24 kwietnia 2017r. w spotkaniu z Biskupem Diecezji Ełckiej. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek podziękował Dyrektor Przedszkola Samorządowej 

Nr 1 w Gołdapi Pani Marzannie Wardziejewskiej za piękne przedsięwzięcie, dedykowanie 

tej porcji zachowań patriotycznych do najmłodszych dzieci to naprawdę trafna idea, 

zainteresowanie powiatu oraz gminy przeszło jego najśmielsze oczekiwania. 

Radna Powiatu Pani Marzanna Wardziejewska podziękowała za słowa uznania. Jak się ma 

taką załogę dobrze dobraną, pracowitą to można góry przenosić. Można zrobić taką perełkę 

jak my wczoraj. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek Zaprosił Radnych na mszę świętą, która odbędzie się 3 maja 

w kościele Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła, po której złożone zostaną wieńce pod 

Pomnikiem Nieodległości z okazji Konstytucji 3 maja. Poinformował, iż 2 maja Bunnistrz 

Gołdapi organizuje Święto Flagi do czego serdecznie namawia, uroczystości rozpoczną się 

o godzinie 13 30 . Wspomniał o projektach, które są wyznacznikiem działania, w związku 

w tym powiat stara się korzystać z tych pieniędzy jak tylko może i na ile jest to korzystanie 

dofinansowane. Starostwo realizuje projekt pn. ,, Eko Ty, Eko Ja" korzystając 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, 

dofinansowanie to kwota 2 500,00zł. Działania planowanie w ramach tego projektu to min. 

konkurs dla szkół gimnazjalanych „Drugie życie odpadów" oraz zbiórka elektrośmieci 

i warsztaty ekologiczne dla dzieci. Działania odbędą się podczas Eko- pikniku w dniu 

29 kwietnia 2017r. Dwa dobrze wyposażone mikroskopy trafią do naszych dwóch szkół 

ponadgimnazjalnych. W dniu 19 maja planowana jest Uroczysta Sesja Rady Powiatu 

z okazji XV -lecia funkcjonowania Powiatu Gołdapskiego w ramach tego przedsięwzięcia 

o godzinie 1300 odbędzie się msza święta, o godzinie 14 Sesję na zakończenie spotkanie 

integracyjne poza siedzibą urzędu. 

13 



Radny Powiatu Pan Piotr Miszkiel powiedział, iż pojawiła się perspektywa na współpracę 

z Województwem odnośnie inwestycji na kwotę 41 000,00zł, do roku 2020 

ma być to zainwestowane przez Zarząd Województwa dodatkowo powiat rocznie mógłby 

uzyskać 18 000,00zł od Zarządu na inwestycje co do 2020 roku daje nam 96 988,00zł. 

Zapytał, czy Pan Starosta ma pomysł w jaki sposób to realizować, czy te pieniądze co roku 

zbierać, aby je skumulować na poważniejszą inwestycję. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek powiedział, iż zaproponowałby zbieranie tych pieniędzy do roku 

2020, po czym wykonanie dużej inwestycji. Dodał, iż boi się, że do 2020 roku nie będzie 

go tutaj, ponadto powiat będzie zastanawiał się nad tym w projekcjach budżetowych 

rocznych. 

Radny Powiatu Piotr Miszkiel powiedział, iż na ostatniej Sesji Sekretarz Powiatu Pan Marek 

Miros zwrócił się do niego z ofertą, aby przygotować mu listę zwrotów, które może używać. 

Wraz z Radnym Powiatu Wacławem Grendą jako najmłodszy i najstarszy Radny wręczyli 

Sekretarzowi Powiatu obraz do powieszenia, w miejscu, w którym Panu Sekretarzowi 

dobrze się pracuje, aby pamiętał o tym, że bardzo pomagają te słowa. 

Sekretarz Powiatu Pan Marek Miros powiedział, iż padła inicjatywa od Radnego Miszkiela, 

Radnego Grendy oraz Pana Wasilewskiego, która nie wzbudziła powszechnego rechotu 

i to też jest jakaś nauczka. Dodał, iż dziękuję, ponieważ jest to przykład zaangażowania 

Radnych. Obywatel Miros zgłosił miesiąc temu wniosek o przygotowanie przewodnika 

po języku polskim i obszar w jakim może się pornszać. Zaangażowanie Państwa Radnych 

jest godne podziwu i naprawdę przyprawia o wzrnszenia. A Państwo, te media mecie dowód 

czym pasjonują się Radni, właśnie Ci Radni. Jak mamy już taki dowód z Państwa 

zaangażowaniem, ma na myśli Pana Wasilewskiego, który to kręci, Pana Miszkiela, 

Pana Grendę to znając ich zaangażowanie i skuteczność w podejmowaniu działań oczekuje 

tym razem jako obywatel Miros z nadzieją na równie skutecznie działania na spowodowanie 

rychłej budowy szpitala nad jeziorem, którą w ubiegłym roku trzej Panowie zapowiadali. 

Ma nadzieje, że w tym obszarze Panowie okażą się skuteczni, tak wygląda człowiek, 

były Burmistrz, z którego Pan Miszkiel, Pan Grenda i Pan Wasilewski próbowali sobie zrobić 

tak zwaną bekę. Podkreślił, iż wiedział o tym, że jest to przygotowywane dlatego tutaj jest. 

Zwrócił się do Pana Miszkiela, Pana Grendy i Pana Wasilewskiego o to, aby chłopcy bawili 

się dalej. 
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Przewodniczący Rady Powiatu Pan Stefan Piech pozostawił retoryczne pytanie, 

czy bez uzgodnienia z Przewodniczącym Rady tego typu inicjatywny mogą być 

podejmowane. W cywilizowanym społeczeństwie pewne rzeczy, które są w zasięgu ludzkiego 

umysłu są ustalane i uzgadniane. Te, na które nie mamy wpływu, są to kwestie żywiołów 

lub różnej kondycji umysłowej, co może przyczynić się do niekontrolowanych 

i nieprzemyślanych poczynań. 

Sekretarz Powiatu Pan Marek Miros powiedział, iż frekwencja na dzisiejszej Sesji jest 

troszeczkę mniejsza. Podkreślił, iż wiedział o tej inicjatywie, natomiast ludzie, którzy tutaj 

siedzą o niej nie wiedzieli. Część Radnych, która o tym wiedziała, po prostu dzisiaj nie 

przyszła na Sesję, ponieważ tak jak mówili, nie chcieli firmować swoim nazwiskiem tej akcji 

i nie chcieli wstawać, tak jak zaplanowali to Panowie tutaj w czasie tej Sesji. Jest jeszcze 

jedna kwestia- bezczelności. 

Radny Powiatu Pan Grenda Wacław powiedział, aby Sekretarz im nie ubliżał. 

Sekretarz Powiatu Pan Marek Miros podkreślił, iż teraz on ma prawo do głosu, Pan 

Przewodniczący udzielił mu głosu. Częściowa nieobecność Radnych wynika z tego, 

że nie chcieli firmować waszego zachodu. 

Ad.19 

Wolnych wniosków nie zgłoszono. 

Ad.20 

Jacek Rakowski jako Przewodniczący Zarządu Osiedla I powiedział, iż ktoś wpadł na pomysł 

montowania barierek na ulicy Kościuszki. Pomysł jest bardzo trafiony, ładnie to wygląda, 

bezpieczeństwo dzieci oraz pieszych na pewno się poprawiło. Podziękował pracownikom 

Zarządu Dróg Powiatowych za wykonanie tychże barierek. Dodał, iż ma jedną małą uwagę 

wyjeżdżając w tej chwili z ulicy Kombatantów jest ograniczona widoczność. 

Przewodniczący Rady Pan Stefan Piech podziękował Dyrektorowi oraz pracownikom 

Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi za wykonanie tej inicjatywy, która była zgłoszona 

na Komisji Bezpieczeństwa przy Szkole nr 1. 
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Starosta Pan Andrzej Ciołek powiedział, iż dostał informację odnośnie spowalniania ruchu na 

ulicy Żeromskiego. Zarząd Dróg planuje takie ograniczenie tej prędkości. Poprosił o opinię, 

czy pomysł jest trafiony, czy może nie. 

Ad.21 

Przewodniczący zamknął obrady XLII ( 42) Sesji Rady Powiatu. 

Na tym protokół zakol1czono. 
Protokół składa się z 16 stron kolejno ponumerowanych. 

Przewodniczący Rady Powiatu ( /...,) ł -ćlze-clt/ L,{ć'. I vf. 

Stef'i n Piech 

Sporządziła: Monika Bruszewska, 27.04.2017 @_ 
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