
Protokół z XLIII (43) Sesji Rady Powiatu w Gołdapi, 

w dniu 19 maja 2017 roku 

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

Krystynę Trzasko, Pana Pawła Tryka, Bmmistrza Gołdapi Pana Tomasza Luto, Wójta Bań 

Mazurskich Pana Łukasza Kulisia, Przewodniczącego Rady Gminy Dubeninki Pana 

Stanisława Rudziewicza, Radnych Rady Powiatu, funkcjonariuszy służb mundurowych, 

media, 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 I do protokołu/. Zapytał czy Radni mają uzupełnienia bądź 

sprostowania do przedstawionego porządku obrad. 

Uwag do porządku nie zgłoszono. 

Ad.3 

Przewodniczący poinformował, iż protokół z XLII ( 42) Sesji był wyłożony do wglądu 

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

uzupełnienia bądź sprostowania do protokołów 

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

nieobecnych protokół z XLII (42) Sesji. 

Ad.4 

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Stefan Piech przedstawił inf01mację Przewodniczącego 

Rady z prac Rady w okresie międzysesyjnym./infonnacja w załączeniu - zał. nr 2 do protokołu/ 
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Refernjący poinformował, iż wszystko to, co wynika z obowiązków Przewodniczącego min. 

sprawdzenie protokołu, współpraca z pracownikami, Zarządem oraz Starostą zostało 

zrealizowane. Uczestniczył w obchodach Święta Konstytucji 3 maja przy czym podziękował 

Radnym, władzom miasta oraz powiatu za uczestnictwo w tym wspaniałym święcie. 

W dniach 11-12 maja uczestniczył w uroczystościach obchodów Święta Gołdapskiego 15. 

Pułku Przeciwlotniczego. Podziękował za zaproszenie Komendantowi Panu Krzysztofowi 

Giedrojciowi we wspaniałej uroczystości, którą zaszczycił Wiceszef Polskiej Straży 

Państwowej, wspaniała uroczystość. Zaszczycił nas swoją obecnością Minister Zieliński, to 

dla Gołdapi wydarzenie, które nie może być przemilczane. Odbyło się również posiedzenie 

Komisji Stałej Rady Powiatu w dniu 16 maja br. na której to przedyskutowana została 

dzisiejsza tematyka. Przywitał Wojewodę Pana Mariana Podziewskiego. 

Ad.5 

Wicestarosta Pani Grażyna Senda przedstawiła informację Starosty z działalności Zarządu 

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

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

Refernjąca poinformowała, iż w tenninie od 27 kwietnia 2017 roku do 19 maja 2017 roku 

Zarząd Powiatu w Gołdapi odbyły się 2 posiedzenia, na którym podjął 3 uchwały w sprawie: 

a) ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

w Gołdapi, 

b) upoważnienia pracownika Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi w zakresie 

zastępstwa 

w czasie nieobecności Dyrektora, 

c) przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2016 rok. 

Zarząd zapoznał się z: 

../ informacją o stanie środowiska oraz wyniku działań kontrolnych na terenie 

Powiatu Gołdapskiego 

Zarząd opracował projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie: 

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2016 rok, 

b) udzielenia Zarządowi Powiatu w Gołdapi absolutorium z tytułu wykonania budżetu 

za rok 2016, 
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c) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2017-2033, 

d) zmian budżetu powiatu w roku 2017. 

Na XLII (42) Sesji w dniu 27 kwietnia 2017 roku Rada Powiatu w Gołdapi podjęła 3 

uchwały, 1 projekt opracował Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi projekt dotyczył uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 

powiatowych w Powiecie Gołdapskim. Wydział finansowy przygotował 2 projekty uchwał w 

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

oraz zmian budżetu powiatu w roku 2017. Powyższe uchwały zostały przekazane Regionalnej 

Izbie Obrachunkowej oraz Wojewodzie Wannińsko -Mazurskiemu w celu poddania kontroli 

zgodności z prawem oraz publikacji. Uchwały zostały zrealizowane zgodnie z ich treścią. 

Szczegółowa informacja dostępna jest w Biurze Rady i Zarządu Powiatu. 1 :45:35. 

Ad.6 

Przewodniczący Komisji Pan Jaromir Krajewski przedstawił Wnioski i opm1e Komisji 

Stałych Rady. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Rafał Górski przedstawił wnioski 

i opnie Komisji Rewizyjnej. /informacja w załączeniu - zal. nr 4 do protokołu/ 

Przewodniczący Komisji Pan Jaromir Krajewski poinformował, iż Komisja Stała Rady 

Powiatu obradowała w dniu 16 maja br. Komisja zapoznała się z przedstawionymi 

informacjami, sprawozdaniami, wnioskami i opiniami, pozytywnie zaopiniowała i przyjęła 

przedstawione projekty uchwał. Komisja wniosków nie wypracowała. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Rafał Górski poinformował, iż w dniu 16 maja br. 

odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w Powiatowym Centmm Pomocy Rodzinie była 

to analiza wszelkich form sprawowania pieczy zastępczej nad dziećmi w latach 2015-2016. 

Komisja wniosków nie wypracowała. 

Ad.7 

Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska Pani Małgorzata Lenarczyk 

przedstawiła informację o stanie środowiska oraz wyniku działań kontrolnych 

na terenie Powiatu Gołdapskiego. /informacja w załączeniu - zal. nr 5 do protokołu/ 

Referująca poinformowała, iż info1macja o stanie środowiska oraz wyniku działań 

kontrolnych na terenie Powiatu Gołdapskiego została przedłożona zarówno na posiedzeniu 

Zarządu jak i Komisji Rady Powiatu. Infonnacje o stanie środowiska opracowano głównie 
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na podstawie wydanego w 2016 roku przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

w Olsztynie „Raportu o stanie środowiska województwa warmińsko-mazurskiego w 2015 

roku". Taki raport wydawany jest w listopadzie minionego roku, a dotyczy badań jeszcze rok 

wstecz, także jest to informacja z rocznych uwstecznieniem. Ostatnio został wypracowany 

wniosek, że ta informacja zostanie zmodyfikowana w następnych rozpatrzeniach. 

Rada Powiatu zapoznała się z informacją o stanie środowiska oraz wyniku. działań 

kontrolnych na terenie Powiatu. Gołdapskiego. 

Ad.8a 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła sprawozdanie finansowe za 2016 rok. 

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

Referująca poinformowała, iż sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego za 

2016 r. Powiatu Gołdapskiego składa się z bilansu z wykonania budżetu jak również z 

łącznego bilansu, łącznego rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu 

jednostek. Sprawozdania obejmują również sprawozdania jednostkowe jednostek 

organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego, elementem sprawozdania finansowego jest także 

wprowadzenie do sprawozdania wraz z uzupełniającymi informacjami. Sprawozdania zostały 

przygotowane zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz z rozporządzeniem Ministra Finansów 

w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości. Podczas sporządzania sprawozdania 

finansowego zostały ustalone wysokości wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami 

budżetowymi i dokonano wyłącze11 w zakresie wzajemnych należności i zobowiązań oraz 

innych rozrachunków o podobnym charakterze. Skład bilansu z wykonania budżetu wchodzą 

aktywa, a głównie stan środków pieniężnych są to subwencje, dotacje za miesiąc stycze{1. 

2017r., należności i rozliczenia głównie z tytułu udziału PIT i CIT, przekazane środki na 

koniec roku przez jednostki zaksięgowane na rachunku budżetu w roku następnym. 

Po stomie pasywów znajdują się zobowiązania powiatu wynikające głównie 

z wyemitowanych obligacji oraz dochodów skarbu państwa w części należnej do przekazania 

do Urzędu Wojewódzkiego jak również środki w ramach projektu „Aktywny Samorząd" 

realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Wynik wykonania budżetu 

powiatu to nadwyżka w kwocie 877 412, 50 zł. W skład innych pasywów wchodzą środki 

z przekazanych subwencji i dotacji budżetu pmistwa przeznaczone na realizację wydatków 

ponoszonych w miesiącu styczeń 2017 r. Łączny bilans obrazuje sytuację majątkową powiatu 

i jego źródła finansowania, zawiera da1.1e jednostek organizacyjnych powiatu. Bila1.1s zamknął 
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się sumą bilansową 65 61 O 526, 49zł. Łączny rachunek zysków i strat przedstawia natomiast 

zestawienie uzyskanych przychodów, czyli otrzymanych dotacji, subwencji, odsetek, 

wpływów i innych oraz koszty funkcjonowania powiatu, czyli zużycie materiałów i energii, 

usługi wynagrodzenia, i inne. Łączne zestawienie zmian funduszu jednostki przedstawia stan 

funduszy, czyli kapitały powiatu. Poczynając od ukazania się funduszu na początek 2016 r. 

zobrazowane są jego zwiększenia oraz zmniejszenia. Według stanu na dzieft 31 grudnia 2016 

r. fundusz po uwzględnieniu wyniku finansowego wynosi 65 508 851, 36 zł. Na podstawie 

§ 20 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5.07.2010 r. w sprawie szczegółowych 

zasad rachunkowości, Zarząd Powiatu ma obowiązek infom1owania, iż w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej na lata 2017-2028 zostały zawarte oświadczenia pieniężne 

pracownicze zabezpieczone w kwocie 5 492 764, 72 zł. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego sprawozdania. 

Pytaft nie zgłoszono. 

Rada Powiatu pozytywnie rozpatrzyła sprawozdanie finansowe za 2016 rok. 

Ad.Sb 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła sprawozdanie Zarządu Powiatu 

w Gołdapi z wykonania budżetu powiatu za 2016 rok. /sprawozdanie w załączeniu 

- zal. nr 7 do protokołu/ 

Referująca poinformowała, iż sprawozdanie Zarządu Powiatu w Gołdapi z wykonania 

budżetu powiatu za 2016 rok zostało ono w sposób czytelny, przejrzysty, czytelny ukazane 

podczas posiedzenia Komisji na prezentacji. Przedstawiona została realizacja dochodów 

oraz wydatków Powiatu Gołdapskiego. Realizacja dochodów wyniosła ponad 100 %, 

natomiast realizacja wydatków ponad 97%, oznacza to, że została wypracowana również 

nadwyżka jak również zostały zrealizowane rozchody zaplanowane w budżecie Powiatu 

Gołdapskiego na rok 2016. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego sprawozdania. 

Pytaft nie zgłoszono. 
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Rada Powiatu pozytywnie rozpatrzyła sprawozdanie Zarządu Powiatu w Gołdapi 

z wykonania budżetu powiatu za 2016 rok. 

Ad.Sc 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła infonnację o stanie mienia Powiatu 

Gołdapskiego. /informacja w załączeniu - zal. nr 8 do protokołu/ 

Referująca poinformowała, iż stan mienia Powiatu Gołdapskiego na dzień 31 grudnia 2016 r. 

został przekazany w formie materiałów. W skład praw własności wchodzą grunty 

o powierzchni ponad 440 ha, są to grunty oddane w trwały zarząd, w użytkowanie będące 

w dyspozycji Starostwa Powiatowego w Gołdapi. Inne prawa majątkowe to prawo 

użytkowania wieczystego gruntów skarbu państwa jak również budynki przekazane 

dla GoldMedica sp. z o. o., dane o stanie mienia kształtowały się na przestrzeni tego roku, 

głównie w zakresie wzrostu o ścieżki rowerowe i w stosunku do 1 stycznia 2016 r. nastąpił 

wzrost o kwotę 2 626 932, 51 zł. Wartość mienia Powiatu Gołdapskiego na dzień 31 grudnia 

2016 r. wynosi 61 902 586, 06 zł. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego sprawozdania. 

Pytali nie zgłoszono. 

Rada Powiatu zapoznała się z informacją o stanie mienia Powiatu Gołdapskiego. 

Ad.8d 

Starosta Gołdapski Pan Andrzej Ciołek przedstawił opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej 

o przedłożonym przez Zarząd Powiatu sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok 

wraz z infonnacją o stanie mienia komunalnego. /opinia w załączeniu - zal. nr 9 do protokołu/ 

Referujący poinformował, iż uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 30 marca 2017 

r. działając na podstawie stosownych przepisów o regionalnych izbach obrachunkowych 

opiniują pozytywnie przedłożone przez Zarząd Powiatu w Gołdapi sprawozdanie 

z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2016 r. Zrealizowane dochody budżetowe 

stanowią 100,25 % uchwalonego planu dochodów po zmianach, z tego dochody bieżące 

stanowią 100,44 % planu po zmianach. Wydatki budżetowe wykonano w 97,36 % planu 

wydatków po zm8ianach, z tego wydatki bieżące wykonano w 98,50 %. Budżet roku 2016 

zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 877 412,50 zł. Skład orzekający całość 

materiału zaopiniował pozytywnie. 
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Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego sprawozdania. 

Pytań nie zgłoszono. 

Rada Powiatu zapoznała się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym 

przez Zarząd Powiatu sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok 

wraz z informacją o stanie mienia komunalnego 

Ad.Se 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Rafał Górski przedstawił wniosek Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu w Gołdapi o udzieleniu absolutorium. /wniosek w załączeniu 

- zal. nr JO do protokołu/ 

Refemjący poinfonnował, iż działając na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 

1998r. o samorządzie powiatowym oraz aii. 270 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 

o finansach publicznych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, infonnacji o stanie 

mienia jednostki oraz po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Rewizyjną 

przedłożonego przez Zarząd Powiatu w Gołdapi sprawozdania z wykonania budżetu powiatu 

za 2016 rok wraz z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie 

o przedłożonym sprawozdaniu Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Gołdapi wnioskuje 

o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Gołdapi z tytułu wykonania budżetu za 2016 

rok. Komisja Rewizyjna przyjęła powyższy wniosek jednogłośnie w obecności 3 członków 

w załączeniu przedkłada opinię Komisji Rewizyjnej z dnia 10 kwietnia 2017 r. dotyczącą 

oceny wykonania budżetu powiatu za 2016 r. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego sprawozdania. 

Pytań nie zgłoszono. 

Rada Powiatu zapoznała się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gołdapi 

o udzieleniu absolutorium. 

Ad.8f 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Rafał Górski przedstawił opinię Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

W Gołdapi. /opinia w załączeniu - zal. nr J J do protokołu/ 

7 



Referujący poinformował, iż uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Olsztynie z dnia 20kwietnia 2017 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu Gołdapskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi 

Powiatu w Gołdapi z tytułu wykonania budżetu za rok 2016. Skład orzekający: Bogdan 

Gaber, K.rzysztof Mościbrocki, Ireneusz Rek działając na podstawie art. 19 ust. 2 w zw. z art. 

13 pkt. 8 ustawy z dnia 7 października 1992 r o regionalnych izbach obrachunkowych oraz 

aii. 16 ust, 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o sainorządzie powiatowym postanawia 

pozytywnie zaopiniować wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gołdapskiego 

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Gołdapi z tytułu wykonania budżetu 

za rok 2016. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionej opinii. 

Pyta11. nie zgłoszono. 

Rada Powiatu zapoznała się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie 

zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gołdapi. 

Ad.8g, 8h 

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

Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej Pan Jai·omir Krajewski 

poinformował, iż dnia 16 maja br. podczas posiedzenia Komisji omawiane były kwestie 

związane z udzieleniem absolutorium, odbyła się dyskusja bardziej w fom1ie monologu, 

ponieważ jako jedyny był jej uczestnikiem. Dodał, iż przedstawił propozycję wystąpienia, 

które w zasadzie zostało poparte wynikaini głosowania na projekt uchwały Rady Powiatu 

w sprawie udzielenia absolutorium. W sprawozdaniu z wykonania budżetu nie stwierdzono 

nieprawidłowości jak również nie stwierdzono przekrocze11. w planie wydatków. Wszystko 

to dało podstawy do wyrażenia pozytywnej opinii o realizacji budżetu powiatu za 2016 rok 

i wystąpienia do Rady Powiatu z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu. 

Ad.9a 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła uchwałę Rady Powiatu w sprawie 

rozpatrzenia zatwierdzenia sprawozdania finai1sowego wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2016 rok. /uchwala Rady Powiatu w załączeniu 

- zal. nr 12 do protokołu/ 
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Referująca poinformowała, iż Zarząd Powiatu realizując ustawowy obowiązek w marcu 

bieżącego roku przyjął sprawozdanie finansowe poszczególnych jednostek organizacyjnych 

jak i również zbiorczy bilans. Na posiedzeniach w dniu I0.04.2017r Komisja Rewizyjna 

rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe jak również sprawozdanie 

z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2016r. Jednocześnie sprawozdanie finansowe 

zostało przekazane dla Organu Nadzorującego zgodnie z zachowaniem tenninu. 

Mając powyższe na uwadze Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Gołdapi wniosła 

o zatwierdzenia przedstawionego przez Zarząd Powiatu w Gołdapi sprawozdania 

finansowego. 

Rada Powiatu podjęła 10 za, przy 3 głosach wstrzymujących i 2 osobach nieobecnych 

uchwałę Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego 

za 2016 rok 

Ad.9b 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła uchwałę Rady Powiatu w sprawie 

udzielenia Zarządowi Powiatu w Gołdapi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 

2016. /uchwala Rady Powiatu w załączeniu- zal. nr 13 do protokołu/ 

Referująca poinformowała, iż na podstawie art. 12 pkt. 6 i art. 30 ust. la ustawy 

z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 ze zm.) 

oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 

roku, poz. 1870 ze zm.) do Rady Powiatu należy rozpatrywanie sprawozdań z wykonywania 

budżetu oraz podejmowania uchwały w sprawie udzielenia bądź nie udzielenia Zarządowi 

Powiatu absolutorium z tego tytułu. Zarząd Powiatu zgodnie ze zrealizowanym obowiązkiem 

przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2016r. wraz ze sprawozdaniem 

samodzielnego publicznego zakładu pielęgnacyjno- opiekuńczego w Gołdapi oraz informacji 

o stanie mienia jednostki odejmując uchwałę nr 126/2017 z dnia 22.03.2017r. w sprawie 

przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2016r. 

Przedstawione zostało Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie 

w wymaganym terminie. Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie wyraziła pozytywną 

opinię o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Gołdapi sprawozdaniu z wykonania budżetu 

za 2016r. wraz z informacją o stanie mienia. Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Gołdapi 

na posiedzeniu w dniu I0.04.2017r. rozpatrzyła sprawozdanie i informację o stanie mienia 
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jednostki wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunk:owej w Olsztynie, wydając pozytywną 

opinię o wykonaniu budżetu. Sformułowała wniosek do Rady Powiatu w sprawie udzielenia 

Zarządowi Powiatu w Gołdapi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016r. Wniosek 

Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gołdapi został przedstawiony Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej w Olsztynie. 

Rada Powiatu podjęła 10 głosami za, przy 3 głosach wstrzymujących i 2 osobach 

nieobecnych uchwałę Rady Powiatu w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Gołdapi 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016. 

Ad.9c 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła uchwałę Rady Powiatu w sprawie 

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

Rady P01,viatu w załączeniu- zal. nr 14 do protokołu/ 

Referująca poinformowała, iż projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2017-2033 przewiduje zarówno zmmeJszenie 

dochodów jak i wydatków o kwotę 45 077,00 zł. Deficyt budżetu Powiatu Gołdapskiego, 

dochody oraz rozchody nie ulegają zmianie. 

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.9d 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła uchwałę Rady Powiatu w sprawie 

zmian budżetu powiatu w roku 2017. /uchwala Rady Powiatu w załączeniu- zal. nr 15 do prot okolu/ 

Referująca poinfo1mowała, iż w dochodach Starostwa Powiatowego w Gołdapi w rozdziale 

pozostała działalność dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 8 500,00zł z tytułu 

dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich 

dotyczy to projektu pn. ,,Zintegrowana informacja geodezyjno-kartograficzna Warmii 

i Mazur". W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie dokonano zwiększenia planu 

finansowego o kwotę 7 600,00 zł dotyczy to umieszczenia dziecka z Powiatu Gołdapskiego 

w rodzinie zastępczej spokrewnionej na terenie miasta Olsztyn. W rozdziale 8551 O 

działalność placówek Opiekuńczo- Wychowawczych dokonano zmmeJszema planu 
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finansowego wydatków o kwotę 64 335,50 zł wiąże się to z brakiem dzieci umieszczonych 

w innych miastach bądź ze zmniejszeniem wzrostu kosztów utrzymania dzieci na terenie 

innych powiatów jak również mniejszej liczby wniosków o pomoc pieniężną i rzeczową 

na usamodzielnianie się oraz kontynuacje nauki. W Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi 

proponuje się dokonanie zwiększenia się planu finansowego wydatków o kwotę 34 500,88 zł 

w związku z koniecznością wykonania remontu podłogi korytarza w budynku nr 2 i 3 zgodnie 

z decyzją Pai1stwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, termin wykonania prac 

do dnia 31.12.2017 r. 

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

Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2017. 

Ad.10 

Interpelacji Radnych nie zgłoszono. 

Ad.11 

Zapytafi Radnych nie zgłoszono. 

Ad.12 

Wniosków i oświadczefi Radnych nie zgłoszono. 

Ad.13 

Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje i wnioski Radnych. 

Ad.14 

Odpowiedzi na zgłoszone wnioski Komisji Stałych Rady nie zgłoszono. 

Ad.15 

Starosta Andrzej Ciołek podziękował za udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu. 

Poinformował, iż z dumą odebrał puchar za III miejsce Powiatu Gołdapskiego w Rankingu 

Powiatów Polskich, jest to drugi raz, gdzie Powiat Gołdapski jest na III miejscu w Kraju 

w Powiatach do 60 OOO mieszkaficów. Zajęcie tego miejsca jest efektem pracy urzędników, 

Radnych za co serdecznie dziękuję, za tę codzienną pracę. Na ten sukces pracują mieszkaficy 

całego powiatu. Powiat Gołdapski wspólnie z Gminą Raciechowice oraz Gminą Gori złożył 
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wniosek „ Z przeszłości w przyszłość, wzmocnienie potencjału usług społecznych dla dzieci, 

osób niepełnosprawnych i seniorów z Gminy Gori- Gruzja" do konkursu Ministra Spraw 

Zagranicznych Polska Pomoc Rozwojowa 2017. Wniosek znalazł się na liście rankingowej, 

otrzymał dofinansowanie, wnioskującym jest Gmina Raciechowice, Powiat Gołdapski 

i Gmina Gori są paiinerami projektu. Koszt całkowitego zadania to kwota w wysokości 

520 OOO 000,00 zł oraz współpraca narodowa. Podziękowania należą się Naczelnik Wydziału 

Promocji i Rozwoju Powiatu Pani Wiolettcie Anuszkiewicz, bo to praca jej wydziału 

doprowadziła do szczęśliwego finału. W środę pojawiła się długo wyczekiwana lista 

rankingowa projektów realizowanych w ramach programu ograniczania przestępczości, 

aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej" im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017. 

Powiat złożył 2 wnioski, oba wnioski znalazły się na liście rankingowej. Jeden projekt 

to „DOM- czyli Dzielnicowy Oddany Mieszkańcom II Edycja" w ramach priorytetu 

dzielnicowy bliżej nas, dotacja w wysokości 48 680,00 zł. Tutaj również należą 

się podziękowania Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu oraz Naczelnik 

Wydziału Organizacyjnego Pani Annie Makowskiej i Komendantowi Komendy Powiatowej 

Policji w Gołdapi. Drugi wniosek nosi tytuł „Razem Pod Parasolem Prawa" dotacja 

w wysokości 58 770,00 zł przygotowany w ramach prioryteh1 przeciwdziałanie zjawiskom 

patologicznym oraz ochrona dzieci i młodzieży. Wkład własny to praca wolontariuszy i osób 

zaangażowanych w realizację projektu. Po dopełnieniu formalności oraz przekazaniu dotacji 

powiat rozpocznie realizację tych projektów, kolejny raz należą się podziękowania Naczelnik 

Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Pani Wiolettcie Anuszkiewicz i Dyrektor 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani Małgorzacie Gryszkowskiej. To cieszy 

najbardziej, ponieważ są to pieniądze przeznaczone na bezpiecze11stwo naszych 

mieszkańców, natomiast wkład własny to praca naszych urzędników, nie tylko urzędników 

Starostwa Powiatowego w Gołdapi, ale również urzędników Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie oraz funkcjonariuszy policji. W terminie od 27 kwietnia 2017 r. do 19 maja 2017 r. 

Członkowie Zarządu brali udział w następujących uroczystościach oraz spotkaniach: 

Starosta Gołdapski uczestniczył w następujących przedsięwzięciach: 

1. 27 kwietnia 2017 r. w Międzyszkolnych Rozgrywkach Sportowych w ramach 

realizacji programu „Trzymaj Formę" oraz w Światowym Dniu Inwalidy w Gołdapi; 

2. 28 kwietnia 2017 r. wraz z Wicestarostą w uroczystym zakończeniu roku szkolnego 

klas ostatnich 2016/2017 w Zespole Szkół Zawodowych oraz Liceum 

Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Gołdapi; 
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3. 29 kwietnia 2017 r. wraz z Wicestarostą w imprezie plenerowej „Eka-piknik -

dziedzictwo natury i rzemiosła" w Gołdap (podziękowania do Wydziału Promocji 

i Rozwoju Powiatu); 

4. 30 kwietnia 2017r. w I Turnieju 3-5-8 o Puchar Starosty Gołdapskiego w Gołdapi; 

5. 3 maja 2017 r. wraz z Wicestarostą, Przewodniczącym Rady Powiatu oraz Radnymi 

Panem Wacławem Grendą i Panią Marzanną Wardziejewską w 226. rocznicy 

uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Gołdapi; 

6. 11-12 maja 2017 r. w XXI Zgromadzeniu Ogólnym Związku Powiatów Polskich 

w Kołobrzegu gdzie odebrał puchar za 3 miejsce w Rankingu Powiatów; 

7. 13 maja 2017 r. wraz z Sekretarzem Stanu w MSWiA, zastępcą Komendanta 

Głównego PSP, Wicestarostą, Przewodniczącym Rady Powiatu, oraz Radną Panią 

Marzanną Wardziejewską w Powiatowych Obchodach Dnia Strażaka w Gołdapi; 

Wicestarosta uczestniczyła: 

1. 2 maja 2017 r. w pikniku z okazji Święta Flagi w Gołdapi; 

2. 15 maja 2017 r. wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu w uroczystym apelu z okazji 

Święta 15.Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego; 

Starosta Pan Andrzej Ciołek powiedział, iż jest powód do zadowolenia, ponieważ Pan 

Minister Zieliński zadeklarował, że inwestycja w strażnice Państwowej Straży Pożarnej 

zostanie sfinalizowana. Brakuje nam około 3 500 OOO, 00 zł, ale Pan Minister obiecał, 

że ta inwestycja zostanie ukończona. 

Radny Powiatu Pan Jaromir Krajewski powiedział, iż Pan Starosta wielokrotnie dziękował 

w swojej wypowiedzi Pani Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju i od kilku tysięcy lat, 

kiedy Felicjanie wynaleźli środki płatnicze i podziękowania werbalne w postaci uciśnięcia 

dłoni straciły swój wyraz. Od tej chwili można wyrazić swoją wdzięczność i uznanie w inny 

sposób i do czego zachęcił Pana Starostę. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek powiedział, iż w dniu 16 maja tak żeby było trochę z tradycji 

w Święto Straży Granicznej pozwolił sobie wręczyć nagrody i wyrazić swoją wdzięczność 

zarówno dla Pani Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu jak i dla personelu 

Starostwa Powiatowego w Gołdapi. 
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Ad.16 

Wolnych wniosków nie zgłoszono. 

Ad.17 

Sekretarz Powiatu Pan Marek Miros powiedział, iż cieszy się, że wśród uczestników i gości 

zebranych na sali są świadkowie tej walki o powiat, którzy z którymi razem ramię w ramię, 

ale jest też trochę ludzi z zewnątrz i trochę młodzieży, którzy będą mieli okazję poznać tego 

kulisy. Książę Albhert Hohenzolem w 1570 r. wystawił w Królewcu przywilej miejski czy 

było nadanie praw miejskich. Powiat Gołdapski został powołany w 1818 roku, także tak 

naprawdę w tym roku obchodzimy 172. rocznicę powołania Powiatu Gołdapskiego. 

W administracji niemieckiej powiat działał, rozwijał się, a Gołdap przed Wojną zanim została 

zniszczona była pięknym miastem architektonicznym. Pod koniec 1944 r. Gołdap uległa 

w zasadzie kompletnemu zniszczeniu. Pierwszym Starostą Gołdapskim był niejaki Piotr 

Lewandowski. Teraz przeniesiemy się do czasów nowożytnych, 28 maja na mocy ustawy 

o dwustopniowym podziale administracji miasta itd. Nastąpiły zmiany na mapie 

administracyjnej powstało wtedy 49 województw i zostały zlikwidowane powiaty i do 1990 r. 

powiaty nie funkcjonowały. Dlaczego zatem do nich powrócono? Odpowiedź wymaga dość 

obszernego wstępu. Jak wiadomo powiat jest jednym ze szczebli samorządu terytorialnego, 

są 3 powody dla których samorządność jest lepsza od ustroju centralistycznego. Po pierwsze 

przed 1990 r. Gmina nie miała własności komunalnej, po drugie budżet nie był samodzielny, 

po trzecie sposób wyborów przed 1990 r. Naczelnika de facto mianował Wojewoda, 

formalnie rzecz biorąc Naczelnik wybierany był przez Radę Narodową, teraz Starostę 

czy Burmistrza wybierają ludzie. Wracając do obecnych czasów powstawania Powiatu 

Gołdapskiego wraz z mieszkańcami Gołdapi, Bań Mazurskich oraz Dubeninek zebraliśmy 

w ciągu tygodnia ponad 1 O OOO podpisów z wnioskiem o restytucje Powiatu Gołdapskiego, 

spotkaliśmy się oczywiście z politykami, ścierały się tam różne koncepcje. Wicepremier 

Tomaszewski sugerował żeby było od 100 do 150 powiatów, ale wiadomo interesy lokalne, 

społeczne spowodowały, że tych powiatów postało 307. Taka ciekawostka, w sierpniu 1989 

r., kiedy była podejmowana decyzja o liczbie powiatów, to był jedyny przypadek w czasie 

obrad Rady Ministrów, gdzie głosowano o pewną propozycję. Propozycję dołączenia do tej 

listy Gołdapi i Wschowy, złożył ją po naszej interwencji Bronisław Grenek. Dlaczego akurat 

Wschowy? Wschowa to było miasto w którym przez swojego ojczyma, swoją rodzinę został 

wychowany, a Gołdap dlatego, że do niego dotarliśmy. Obrady Rady Ministrów funkcjonują 

w ten sposób że nie glosuje się tak jak na Radzie, tylko decyzje przyjmuje się po obróbce 
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prawnej poprzez aklamację. I to był jedyny przypadek gdzie glosowano na radzie ministrów. 

Niestety jednego głosu nam zabrakło. I wtedy zaczął się odśrodkowy ruch społeczny. 

To od Brzezin, bo Brzeziny też się, że się tak wyrażę, bardzo mocno buntowały, bo uznały, 

że nie osiągnęły swego celu też, i rząd musiał wysłać tam swojego przedstawiciela, 

ponieważ mieszkańcy Brzezin zablokowali chodząc po przejściu dla pieszych pewną drogę. 

Wysłano tam Jerzego Stępnia. Jerzy Stępień spotkał się tam z niemiłym przyjęciem, 

a przy siadaniu do samochodu dostał w twarz jajem. I bezpośrednio po tym, 3 dniu później, na 

moje zaproszenie Jerzy Stępień przyjechał do Gołdapi. Zorganizowaliśmy mu godne 

przyjecie, zaraz zmierzam do tego zdjęcia czy do tego obrazu Mirka Słapika. To jest 

przestępca. Zaraz powiem dlaczego. Więc w czasie tego spotkania myśmy przygotowaliśmy 

chleb w kształcie przyszłego powiatu. Państwo Krzywiccy upiekli. Przywitaliśmy ministra 

chlebem i solą, nie jajkami tak jak w Brzezinach, i tak się złożyło że wyciągnąłem ręce, Pan 

Minister ucałował ten chleb, a ten przestępca który siedzi tutaj, pan redaktor Słapik, cyknął 

zdjęcie, ale tak cyknął nieszczęśliwie, że wyglądało to jakby minister nie całował chleba, 

tylko moją rękę. Umieścił to, to straszne zdjęcie w gazecie „Z bliska". Ale ówczesny 

wojewoda, niejaki Podczaski, wojewoda suwalski, Chwała Bogu ostatni wojewoda suwalski, 

poczuł, rewolucyjną czujność wykazał, doniósł do Ministra i do Kancelarii Premiera, 

że z poważnego polityka robią się tu śmichy-chichy. Także okazało się że Słapik jest 

przestępcą bo postponuje polski rząd. O Podczaskim nikt nie pamięta. Słuchajcie 

ja przeżyłem wielu wojewodów w województwie suwalskim, olsztyńskim, i teraz warmińsko

mazurskim. Zapytajcie Państwo doświadczonych samorządowców, nikt nie pan1ięta kto to był 

Podczaski, nikt go nigdy nie szanował. Bo takich ludzi się po prostu nie szanuje. W każdym 

razie okazało sięm, że Słapik jest przestępcą. Nie mieliśmy tego powiatu, ale walczyliśmy, 

mocno walczyliśmy o to aby powstał. Do tego trzeba było silnych ludzi do tej walki. 

Chciałbym teraz przejść do pewnego etapu podziękowań. Szanowni Państwo, chciałbym 

podziękować między innymi nieobecnemu tutaj Jarkowi Słomie, który jak Państwo wiecie 

jest dosyć dobrze zbudowanym mężczyzną i on w ten sposób pomaga przeciągając linę 

między rządem a samorządem na rzecz Gołdapi, przebierał się za chochoła. W każdym bądź 

razie okazało się, że był skuteczny. Równie gorąco chciałbym podziękować obecnemu 

tu Wojewodzie Marianowi Podziewskiemu, który dołączył do nas w 1998 r. Żeby wygrać 

taką walkę trzeba się przebierać, trzeba się przebierać albo za tytana tak jak Jarek 

albo za człowieka, który tak jak Wojewoda uprawia pływanie, także Wojewoda też nam 

bardzo pomógł. Szczególne podziękowania dla Krysi Trzasko. Krysiu, dla mnie praca z Tobą 

przez te ćwierć wieku była wyróżnieniem, a chcę Ci podziękować w sposób szczególny 
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za to, że nie bałaś się finansować pewnych przedsięwzięć, działaliśmy na granicy czasem, 

ale zgodnie z prawem. Ale wtedy nikt nie węszył za fakturami i dlatego wtedy mogliśmy 

sobie pozwolić na pewną, otwaiią politykę. Krysiu bardzo Ci dziękuję byłaś świadkiem 

i uczestnikiem, bardzo Ci dziękuję za przyjęcie zaproszenia na tę Sesję. Dziękuję również 

mieszkańcom Bań Mazurskich i Dubeninek, dziękuję nieobecnemu tutaj Przewodniczącemu 

Rady Miejskiej czterech Kadencji z którym się później troszeczkę poróżniliśmy. Wiadomo 

jak się współpracuje, ale pełen szacunek dla Przewodniczącego Karpińskiego, bo ogromne 

zasługi poniósł, jeśli chodzi o walkę o powiat. Szanowni Państwo i służby mundurowe, 

różnie się przebierały, czasem za gentelmanów, tam jest Andrzej Zieliński, tam jest 

Komendant Giedrojć. Teraz kilka szczególnych podziękowań. Agnieszka Grapiak w czasie 

frontów Jerzego Buzka była szefem Centrum Informacji Rządowej, my się znamy 

z Agnieszką od zawsze i ona będąc bardzo wysoko, często nam pomagała. Napisała nawet 

książeczkę dla dzieci o Gołdapi i prosiła aby o tym przypomnieć. Agnieszce Gapiak 

wyjątkowe podziękowania. Chciałbym Podziękować Pawłowi Trykowi, który przylatywał 

tutaj na dziesiątki razy tutaj, na tym salowym ptaku, ja w życiu nie pomyślałem, że będę 

obcował z ludźmi. Chciałbym podziękować Andrzejowi Porawskiemu Dyrektorowi Biura 

Zarządu Związku Miast Polskich. Piotrek Kisieliński, spędzał więcej czasu z Premierem niż z 

żoną. W rozmowie z Premierem Tuskiem on ze śmiechem i uśmiechem mi mówił, że on nie 

miał wyjścia, on musiał zwrócić Gołdapi powiat, bo i Agnieszka i ludzie od Pawła i Porawski 

i Piotrek Kisieliński tak zawracali mu głowę, że gdyby nie przywrócił tego powiatu to by go 

po prostu tam zaszczuli. Bez tych ludzi i bez naszej detenninacji Powiatu Gołdapskiego by 

nie było. 

Przewodniczący, jeśli chodzi o funkcjonowanie Powiatu Olecko-Gołdapskiego przytoczył 

refleksję dotyczącą funkcjonowania policji, kiedy to ówczesny komendant Powiatu 

Olecko-Gołdapskiego chciał mianować na komendanta z olecka swojego zastępcę po to, aby 

przeprowadził restrukturyzację komendy policji, ale dzięki wojewodzie Babalskiemu został 

inny człowiek, który zgodził się na powołanie komendanta z Gołdapi i został nim Andrzej 

Garackiewicz. Następna sytuacja, którą potwierdzą lekarze z przychodni w Gołdapi, że były 

próby sprzedania tej przechodni i z wolnej ręki, co oznaczało, że gdyby oni nie zgromadzili 

olaeślonej kwoty tam byłaby hurtownia warzyw albo czegoś innego. Trzeci przykład to też 

chęć utworzenia w Gołdapi takiej filii szpitala i sprowadzenia tego wszystkiego do rangi 

poziomu pogotowia. Ostatni przykład to sieć szkół, po co dwa domy dziecka, po co dwa 

ogólniaki, po co dwa Zespoły Szkół Zawodowych, walka o zakład dyrektor Pani Syperek. 
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Postawiłem na Zarządzie decyzje że nie będziemy uczestniczyć w obradach Rady, jeżeli 

zostaną uruchomione pewne procedury na przykład zlikwidowania Zespołu Szkół 

Zawodowych, to Pan Wacław Sapiecha stwierdził, żebyśmy z Panią naczelnik oświaty 

opracowali i uzasadnili dlaczego mają być dwa Ogólniaki, dwie Zawodówki, po co nam 

Zakład Pielęgnacyjna- Opiekuf1czy". I tu Pan Sekretarz pięknie przeszedł do podjęcia decyzji 

o istnieniu powiatu. Oczywiście zostałem odwołany funkcji Pełnomocnika, tak jak powiedział 

w ostatni dzień, faksem. Urzędniczka z Olsztyna powiedziała, że ona pierwszy raz spotyka się 

z takimi manierami. To, że nic się nie stało w tym powiecie to widać na slajdach, policja, 

istnienie samo szpitala. Mówienie, że nic się nie zrobiło jest obrażaniem wyborców i ludzi, 

którzy w tych zakładach pracują, którzy dziś i pracują w obszarze Powiatu Gołdapskiego, 

który mimo trudnej sytuacji radzi sobie co jest dostrzegane na zewnątrz. 

Ad.18 

Przewodniczący zamknął obrady XLIII (43) Sesji Rady Powiatu. 

Na tym protokół zak01kzo110. 

Protokół składa się z 17 stron kolejno ponumerowanych. 

Wiceprzewodniqący Rady 

a/i i 
·' 1' / t/ tu ' lJ~ ,,J V 

Aliqja Amw Iwaniuk 
I 

Protokołowała: Monika Bruszewska, 19.05.2017 ,~ 
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