
Protokół z XL VI (46) Sesji Rady Powiatu w Gołdapi 

w dniu 29 sierpnia 2017 roku 

Godz.13°0-1538 

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Stefan Piech przywitał przybyłych na Obrady Sesji 

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 XL VI ( 46) Sesji Rady 

Powiatu. 

Ad.2 

Przewodniczący Rady Powiatu otworzył posiedzenie z proponowanym porządkiem obrad 

/porządek obrad w załączeniu- zal. nr 1 do protokołu/. Zapytał czy Radni mają uzupełnienia 

bądź sprostowania do przedstawionego porządku obrad. 

Uwag do porządku nie zgłoszono. 

Ad.3 

Przewodniczący poinformował, iż protokoły z XLIV (44) i XLV (45) Sesji były wyłożone 

do wglądu oraz przesłane drogą elektroniczną. Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, 

czy Radni mają uzupełnienia bądź sprostowania do protokołów 

Rada Powiatu przyjęła 9 głosami za przy 2 głosach wstrzymujących i 4 osobach 

nieobecnych protokół z XLIV (44) Sesji, protokół z XLV (45) Sesji został przyjęty 

8 głosami za, przy 3 osobach wstrzymujących i 4 osobach nieobecnych. 

Ad.4 

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Stefan Piech przedstawił informację Przewodniczącego 

Rady z prac Rady w okresie międzysesyjnym. 

Referujący poinformował, iż uczestniczył w uroczystościach Straży Granicznej 

oraz w uroczystości związanej z organizacją Święta Dnia Weterana. Uczestniczył 



w spotkaniu dotyczącym odnawialnych źródeł energii, przedstawione zostały alternatywy 

wykorzystania odnawialnych źródeł w okolicznych regionach jak również w Obwodzie 

Kaliningradzkim. Uczestniczył w obchodach Dnia Leśnika oraz podsumowaniu konkursu 

matematycznego „Kangur. Ponadto uczestniczyłem w uroczystościach patriotycznych 

związanych ze związkiem Piłsudczyków, wraz z Panią Sekretarz uczestniczył w spotkaniu 

dotyczącym sprawozdania z działalności Związku Kombatantów i Byłych Więźniów 

Politycznych. Przez okres wakacyjny często przebywał w Starostwie, był w kontakcie 

z Zarządem i pracownikami. Uczestniczył w spotkaniach z mieszkańcami i dotyczyły 

one kwestii ograniczenia prędkości i kontroli ruchu drogowego na ul. 1 Maja również 

w kwestii ul. Nadbrzeżnej, ul. Osiedla 1, czy tak zwanym Kościuszkowie. Uczestniczyłem 

również na spotkaniu z Burmistrzem dotyczącym dróg. Obyła się również Nadzwyczajna 

Sesja poprzedzona Komisją. Uczestniczył w uroczystości Święta Policji, Święta chleba 

w Kozakach oraz z Zażynkach w Lisach. 

Wyszedł Pan Jaromir Krajewski 13.13 

Ad.5 

Wicestarosta Pani Grażyna Senda przedstawiła informację Starosty z działalności Zarządu 

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

Referująca poinformowała, iż w terminie od 29 czerwca 2017 roku do 29 sierpnia 2017 roku. 

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

Zarząd Powiatu w Gołdapi odbył 5 posiedzenia, na których: 

1. Zarząd Powiatu podjął 13 uchwał w sprawie: 

a) zmian budżetu powiatu w roku 2017, 

b) wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi 4832 oznaczonej jako działka nr geod. 

874/63 do kategorii dróg gminnych, 

c) przyjęcia informacji z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekmkzego w Gołdapi za I półrocze 2017 r., 

d) przyjęcia kwartalnej inforn1acji o wykonaniu budżetu Powiatu Gołdapskiego 

za II kwartał 2017 roku, 

e) zmian budżetu powiatu w roku 2017, 

f) wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów szkół i placówek prowadzonych 

przez Powiat Gołdapski, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora, 
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g) upoważnienia Starosty i Wicestarosty do zawarcia umowy z Ministrem Obrony 

Narodowej w celu dofinansowania zadań inwestycyjnych Zespołu Szkół Zawodowych 

w Gołdapi ul. Jaćwieska 14, 19-500 Gołdap w związku z realizacją Programu 

,,Infom1atyczne zielone garnizony", 

h) wyrażająca opinię w sprawie zaliczenia drogi - ulica Spokojna w mieście Gołdap 

do kategorii dróg gminnych oraz zaliczenia drogi o przebiegu droga powiatowa 

nr 1815N - Kośmidry - droga powiatowa nr 1815N, do kategorii dróg gminnych, 

i) wyrażająca opinię w sprawie zaliczenia ulicy Klonowej w mieście Gołdap do kategorii 

dróg gminnych, 

j) uchwalenia regulaminu organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi, 

k) upoważnienia Sekretarza Powiatu do składania oświadczeń woli związanych 

z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu, 

1) przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego 

za I półrocze 2017 roku i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, 

m) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictw Dyrektorom powiatowych 

jednostek organizacyjnych. 

2. Zarząd rozpatrzył: 

,/ pozytywnie wniosek w sprawie podpisania Aneksu do Umowy nr ZD.032.1.2013 

z dnia 28 czerwca 2013 roku o powierzenie realizacji zadania publicznego 

pod nazwą: ,,Prowadzenie całodobowej placówki opiekuf1czo-wychowawczej typu 

socjalizacyjnego łączącej zadania o charakterze interwencyjnym" zawartej pomiędzy 

Powiatem Gołdapskim, a Caritas Diecezji Ełckiej, 

,/ pozytywnie wniosek Stowarzyszenia Głos Puszczy Rominckiej 

aneksowanie umowy nr PiR 3/2017, 

w sprawie 

,/ pozytywnie wniosek Wójta Gminy Dubeninki w sprawie uzgodnienia projektu decyzji 

lokalizacji inwestycji celu publicznego realizowanej przez P4 sp. z o.o., ul. Taśmowa 

7, 02-677 Warszawa polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej 

w zakresie zadań samorządowych, 

,/ pozytywnie wniosek w sprawie ustanowienia trwałego zarządu dla nieruchomości 

gruntowej położonej w gm. Banie Mazurskie, obrębie Sapałówkajako działki: nr 39/6 

o powierzchni 0,4361 ha, 52/3 o powierzchni 0,3298 ha, 2026/5 o powierzchni 0,2869 

ha, 2034/2 o powierzchni 2,1410 ha i 2053/3 o powierzchni 0,2170 ha 

(KW Nr OLlC/00045553/9), 
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./ pozytywnie wniosek w sprawie ustanowienia trwałego zarządu dla niernchomości 

gruntowej położonej w gm. Banie Mazurskie, obrębie Ściborki jako działki: nr 2085/1 

o powierzchni 0,1212 ha, 2085/2 o powierzchni 0,0557 ha i 2090/1 o powierzchni 

0,0330 ha (KW Nr OLI C/00045554/6), 

./ pozytywnie wniosek w sprawie ustanowienia trwałego zarządu dla nieruchomości 

gruntowej położonej w gm. Dubeninki, obrębie Przerośl Gołdapska jako działki: nr 98 

o powierzchni 0,1200 ha i 99 o powierzchni 0,0100 ha (KW Nr OLlC/00035666 /1), 

./ pozytywnie wniosek w sprawie ustanowienia trwałego zarządu dla nieruchomości 

gruntowej położonej w gm. Banie Mazurskie, obrębie Rogale jako działka: nr 17/4 

o powierzchni 0,0260 ha (KW Nr OLlC/00045555/3), 

./ pozytywnie wniosek w sprawie ustanowienia trwałego zarządu dla nieruchomości 

gruntowej położonej w gm. Gołdap, obrębie Janki jako działka: nr 31/2 o powierzchni 

0,3285 ha (KW Nr OLI C/00041440/6), 

./ pozytywnie wniosek w sprawie ustanowienia trwałego zarządu dla nieruchomości 

gruntowej położonej w gm. Dubeninki, obrębie Przerośl Gołdapska jako działki: 

nr 17/2 o powierzchni 0,2200 ha, 18/4 o powierzchni 0,4700 ha i 19/2 o powierzchni 

0,1900 ha (KW Nr OLlC/00006854/4), 

./ pozytywnie wniosek w sprawie rozłożenia na raty spłaty należności pieniężnych 

mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Gołdapskiemu, 

./ pozytywnie wniosek w sprawie uzgodnienia projektu decyzji lokalizacyjnej Wójta 

Gminy Dubeninki w zakresie zadań samorządowych, 

3. Zarząd przyjął: 

./ projekt programu współpracy powiatu gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust3. ustawy o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie, na rok 2018, 

./ informację z wykonania preliminarza kosztów za I półrocze 2017 roku złożonego 

przez Caritas Diecezji Ełckiej z realizacji zadania publicznego „Prowadzenia 

całodobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego łączącej 

zadania o charakterze interwencyjnym, 

./ infonnację o stanie i strukturze bezrobocia oraz formy przeciwdziałaniu bezrobociu 

w I półroczu 2017 roku. 

4. Zarząd opracował projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie: 
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a) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego 

Ftmduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2017 

roku, 

b) pozbawienia drogi Nr 4832N- ulicy Plac Zwycięstwa w Gołdapi kategorii drogi 

powiatowej, 

c) zm1enrnJąca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych 

oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, których właścicielem 

lub zarządzającym jest Powiat Gołdapski, 

d) uchwalenia „Programu współpracy powiatu gołdapskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3. U stawy o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2018", 

e) udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko 

-Mazurskiego 

na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego 

Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli w roku 2017, 

f) dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Powiatu Gołdapskiego 

instrumentem płatniczym, 

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

h) zmian budżetu powiatu w roku 2017. 

Referująca poinformowała również, iż w dniu 29 czerwca 2017 roku Rada Powiatu w Gołdapi 

podjęła 3 uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Gołdapskiego na lata 2017- 2033, zmian budżetu powiatu w roku 2017, które opracował 

wydział finansowy oraz uchwałę Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Programu 

profilaktycznego w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych 

w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Gołdapskim na lata 

2017-2021 opracowaną przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi. Powyższe 

uchwały zostały przekazane Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Wojewodzie Warmińsko 

- Mazurskiemu w celu poddania kontroli zgodności z prawem oraz publikacji. Uchwały 

zostały zrealizowane zgodnie z ich treścią. Szczegółowa informacja dostępna jest w Biurze 

Rady i Zarządu Powiatu. 

Wyszedł Pan Mariusz Kowalczuk 13.16 

Przyszła Pani Anna Kozioł 13.17 
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Przyszedł Pan Piotr Miszkiel 13.17 

Przyszedł Pan Jaromir Krajewski i Starosta Andrzej Ciołek 13.18 

Przyszedł Pan Mariusz Kowalczuk 13 .20 

Wyszedł Pan Mariusz Kowalczuk 13.25 

Przyszedł Pan Mariusz Kowalczuk 13 .27 

Ad.6 

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

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

przedstawił Wnioski i opinie Komisji Stałych Rady. Zastępca Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej Pani Anna Kozioł przedstawiła wnioski i opnie Komisji Rewizyjnej. /informacja 

w załączeniu - zal. nr 3 do protokołu/ 

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

Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej Jaromir Krajewski 

poinformował, iż Komisja Stała Rady Powiatu spotkała się w dniu 12.07.2017r oraz w dniu 

dzisiejszym. W dniu 12.07.2017r Komisja wniosków nie wypracowała, natomiast przyjęła 

projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2017. W dnu dzisiejszym Komisja 

również nie wypracowała wniosków, natomiast przyjęła jedną infonnację, zapoznała się z dwoma 

infonnacjami i przyjęła 8 projektów uchwał. 

Zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Anna Kozioł komisja rewizyjna w dniu 

27.06.2017r . przeprowadziła kontrolę w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi w zakresie 

analizy zatrudnienia, Komisja wniosków nie wypracowała 

Ad.7 

Dyrektor Powiatowego Urzędu pracy w Gołdapi przedstawiła informację o stanie i strukturze 

bezrobocia oraz formach przeciwdziałania bezrobociu w I półroczu 2017 roku. /informacja 

w załączeniu - zal. nr 4 do protokołu/ 

Referujący poinformował, iż informacja została szczegółowo przedstawiona na Zarządzie 

i Komisji Rady Powiatu w związku z czym prosił o przyjęcie informacji. 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionej informacji. 

Więcej pytań nie zgłoszono 

6 



Rada Powiatu przyjęła 14 głosami za, przy 1 osobie nieobecnej informację o stanie 

i strukturze bezrobocia oraz formach przeciwdziałania bezrobociu w I półroczu 2017 

roku. 

Ad.8 

Dyrektor Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno Opiekuńczego Pani Zofia Syperek przedstawiła 

infonnację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Pielęgnacyjno Opiekuńczego w Gołdapi za I półrocze 2017 r. /informacja 

w załączeniu - zal. nr 5 do protokołu/ 

Referująca poinformowała, iż informacja została przedstawiona na Komisji Rady Powiatu. 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionej informacji. 

Więcej pytań nie zgłoszono 

Rada Powiatu zapoznała się z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Gołdapi 

za I półrocze 2017 r. 

Ad.9 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła informację o przebiegu wykonania 

budżetu Powiatu Gołdapskiego za I półrocze 2017 r. i o kształtowaniu się Wieloletniej 

Prognozy Finansowej. /informacja w załączeniu - zal. nr 6 do protokołu/ 

Referująca poinformowała, iż informacja została szczegółowo przedstawiona na Zarządzie 

i Komisji Rady Powiatu w formie prezentacji. 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionej informacji. 

Więcej pytań nie zgłoszono 

Rada Powiatu zapoznała się z informacją o przebiegu wykonania budżetu Powiatu 

Gołdapskiego za I półrocze 2017 r. i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy 

Finansowej. 

Ad.lOa 
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Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani Małgorzata Gryszkwska przedstawiła 

uchwałę Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania 

w 201 7 roku. /uchwala Rady Powiatu w załączeniu - zal. nr 7 do prot okolu/ 

Referująca poinformowała, iż projekt uchwały Rady Powiatu został przedstawiony 

na Zarządzie i Komisji Rady Powiatu. 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionej uchwały Rady Powiatu. 

Pytań nie zgłoszono 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Rada Powiatu podjęła 14 głosami za, przy 1 osobie nieobecnej uchwałę Rady Powiatu 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania 

w 2017 roku. 

Ad.lOb 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pan Leszek Kowalewski przedstawił 

uchwałę Rady Powiatu w sprawie pozbawienia drogi Nr 4832N- ulicy Plac Zwycięstwa 

w Gołdapi kategorii drogi powiatowej. /uchwala Rady Powiatu w załączeniu - zal. nr 8 do protokołu/ 

Referujący poinformował, iż projekt uchwały Rady Powiatu został przedstawiony 

na Zarządzie i Komisji Rady Powiatu. 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionej uchwały Rady Powiatu. 

Pytań nie zgłoszono 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Rada Powiatu podjęła 14 głosami za, przy 1 osobie nieobecnej uchwałę Rady Powiatu 

w sprawie pozbawienia drogi Nr 4832N- ulicy Plac Zwycięstwa w Gołdapi kategorii 

drogi powiatowej. 

Ad.lOc 
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Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pan Leszek Kowalewski przedstawił 

uchwałę Rady Powiatu zmieniającą uchwałę w sprawie olaeślenia przystanków 

komunikacyjnych oraz warunków 1 zasad korzystania z tych przystanków, 

których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Gołdapski. /uchwala Rady Powiatu 

w załączeniu - zal. nr 9 do protokołu/ 

Referujący poinformował, iż projekt uchwały Rady Powiatu został przedstawiony 

na Zarządzie i Komisji Rady Powiatu. 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionej uchwały Rady Powiatu. 

Pytań nie zgłoszono 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Rada Powiatu podjęła 14 głosami za, przy 1 osobie nieobecnej uchwałę Rady Powiatu 

zmieniającą uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych 

oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, których właścicielem 

lub zarządzającym jest Powiat Gołdapski. 

Ad.lOd 

Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Pani Wioletta Anuszkiewicz przedstawiła 

uchwałę Rady Powiatu w sprawie uchwalenia „Programu współpracy powiatu gołdapskiego 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3. Ustawy 

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018." /uchwala Rady Powiatu 

w załączeniu - zal. nr I O do protokołu/ 

Referująca poinformowała, iż projekt uchwały Rady Powiatu został przedstawiony 

na Zarządzie i Komisji Rady Powiatu. 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionej uchwały Rady Powiatu. 

Pytań nie zgłoszono 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Rada Powiatu podjęła 13 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym i 1 osobie nieobecnej 

uchwałę Rady Powiatu w sprawie uchwalenia „Programu współpracy powiatu 

9 



gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 

w art. 3 ust 3. Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018." 

z uwzględnieniem 2 wniosków podjętych na komisji. 

Ad.lOe 

Sekretarz Powiatu Pani Anna Makowska przedstawiła uchwałę Rady Powiatu w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko - Mazurskiego 

na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa 

Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli w roku 201 7. /uchwala Rady Powiatu w załączeniu 

- zal. nr 11 do protokołu/ 

Referująca poinformowała, iż projektu uchwały został przedstawiony na posiedzeniu Zarządu 

i Komisji Rady Powiatu. 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionej uchwały Rady Powiatu. 

Pytań nie zgłoszono 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Rada Powiatu podjęła 14 głosami za, przy 1 osobie nieobecnej uchwałę Rady Powiatu 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko 

Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura 

Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli w roku 2017. 

Ad.lOf 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła uchwałę Rady Powiatu w sprawie 

dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Powiatu Gołdapskiego 

instrumentem płatniczym. /uchwala Rady Powiatu w załączeniu - zal. nr 12 do protokołu/ 

Refemjąca poinformowała, iż projektu uchwały został przedstawiony na posiedzeniu Zarządu 

i Komisji Rady Powiatu. 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionej uchwały Rady Powiatu. 

Pytań nie zgłoszono 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 
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Rada Powiatu podjęła 14 głosami za, przy 1 osobie nieobecnej uchwałę Rady Powiatu 

w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Powiatu 

Gołdapskiego instrumentem płatniczym. 

Ad.10g 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła uchwałę Rady Powiatu w sprawie 

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

Rady Powiatu w załączeniu - zał. nr 13 do protokołu/ 

Referująca poinfonnowała, iż projekt uchwały został przedstawiony na posiedzeniu Zarządu 

i Komisji Rady Powiatu. 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionej uchwały Rady Powiatu. 

Pytań nie zgłoszono 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Rada Powiatu podjęła 14 głosami za, przy 1 osobie nieobecnej uchwałę Rady Powiatu 

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2017 

-2033. 

Ad.10h 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła uchwałę Rady Powiatu w sprawie 

zmian budżetu powiatu w roku 2017. /uchwala Rady Powiatu w załączeniu - zal. nr 14 do protokołu/ 

Referująca poinformowała, iż projektu uchwały został przedstawiony na posiedzeniu Zarządu 

i Komisji Rady Powiatu. 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionej uchwały Rady Powiatu. 

Pytań nie zgłoszono 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Rada Powiatu podjęła 14 głosami za, przy 1 osobie nieobecnej uchwałę Rady Powiatu 

w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2017. 
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Ad.U 

Interpelacji Radnych nie zgłoszono. 

Ad.12 

Rady Powiatu Pan Piotr Miszkiel zapytał, jakie wydatki wchodzą w skład paragrafu 4300 

w budżecie powiatu w rozdziale 75020 

Skarbnik Pani Bożena Radzewicz powiedziała, iż w paragraf 4300 wchodzą usługi obce. 

Natomiast rozdział 75020 to wydatki ponoszone przez Starostwo Powiatowe, w dużej mierze 

są do wydatki ponoszone przez Wydział Komunikacji i Transportu na zakup tablic 

rejestracyjnych, wtórników, prawa jazdy bądź tudzież innych. Jest to bardzo znaczące kwota 

w budżecie powiatu. 

Radna Powiatu Pani Małgorzata Kuliś zapytała Starostę odnośnie rangi medalu za zasługi 

dla powiatu Gołdapskiego. Otóż w jednym z artykułów czytałam, że Starosta odznaczył 

medalem za zasługi dla Powiatu Gołdapskiego Bunnistrza Gminy Gori. Przeczytam za co 

„za otwartą podstawę, która umożliwia wymianę dobrych praktyk". Pytam jakie są te dobre 

praktyki? ,,za działania, które przyczyniają się do rozwoju i promocji ziemi gołdapskiej". 

Pytam jakie są to działania, które sprzyjają rozwojowi, oraz za realizację projektu uchwały 

nad którym głosowaliśmy kilka miesięcy temu, który ma przynieść wzajemną edukację 

i doświadczenia. Pytam kiedy i w jakim wymiarze. Pamiętam dyskusję na Komisji, kiedy 

to ów projekt poddany był do głosowania, na moje pytanie o konkrety, o konkretne działania 

o tę współpracę w zasadzie nie otrzymałam żadnej odpowiedzi. Może na tą chwilę, kiedy ten 

projekt, te działania, ta współpraca z Burmistrzem Gori, z tego artykułu wynika, że nie jest 

ona taka rozwojowa. Może Starosta odpowie na te moje zapytania, bo wydaję mi się, że przez 

takie działania obniża się rangę medalu za zasługi dla powiatu gołdapskiego. 

Randy Powiatu Pan Wacław Grenda powiedział, iż dnia 9 czerwca br. na Sesji złożył wniosek 

do Pana Starosty za dzief1 4 stycznia 2017 roku, aby zwrócić koszta wynagrodzenia 

oraz za obciążenie go całkowitymi kosztami używanego samochodu, który nie był używany 

do wyjazdu służbowego. W związku z tym otrzymałem odpowiedź, Pan Starosta 

nie przyznaje się do tego czynu i powiedział, że to jest sugestia bezzasadna, ale niestety 

byliśmy na sprawie w sądzie w Olecku. Nie tylko ja byłem, byliśmy we czwórkę 
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i słyszeliśmy na właśne uszy, że Starosta przyznał się, że o 12 zaczęliście biesiadować, 

podczas tego były różne trunki, więc ten wniosek, który dotyczy Pana tylko obciążenia 

za te koszty, jest to bardzo mała rzecz. Ten wyczyn kwalifikuje Pana o odwołanie z tego 

stanowiska, więc proszę się ustosunkować do tego tematu. Nikt nie uwierzy, że to był wyjazd 

służbowy. 

Ad.13 

Rady Powiatu Pan Leszek Retel poinformował, iż po spotkaniu Radnych Powiatowych 

1 Radnych Gminnych chciałby złożyć dwa wnioski formalne o treści 

„Proszę o zabezpieczenie środków :finansowych na dokumentację drogi na osiedle I " i drugi 

wniosek formalny „Zobligowanie Zarządu do złożenia wniosków ze Schetynówek lub innych 

projektów na remont dróg tzw. Kościuszkowie- Cicha, Mała i Zielona, po propozycji Pana 

Burmistrza uważam to za zasadne. 

Rady Powiatu Pan Wacław Grenda powiedział, iż w związku z publikacją w czasopiśmie 

„Fakty i Mity" chciałby wnieść wniosek o odwołanie z funkcji Zastępcy Przewodniczącego 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Panią Grażynę Sendę, gdyż ta publikacja 

która nie wiem czy komuś wpadła w ręce jest obrazą, by taka Pani pełniła taką poważną 

funkcję. 

Ad.14 

Starosta Andrzej Ciołek powiedział, iż jeśli chodzi o zapytania Radnych zaczniemy 

od kobiety, przywilej pierwszeństwa. Pani Kuliś, rzeczywiście ogłoszenie rangi medalu 

Starosty za zasługi dla powiatu leży w gestii Starosty jak definicja stanowi. Czy to jest 

rozwój, otwarta postawa, promowanie działań powiatu Gołdapskiego na ziemi Gminy Gori, 

ja jestem tego żywym przykładem. Byłem tam, widziałem jak Pan Burmistrz zachęca do tej 

współpracy, jak jest promowana ziemia Gołdapska, to wszystko jest dla mnie oczywiste. Pan 

Radny Michnicz był ze mną, Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Pianka, Pani Pietrewicz 

i to wszystko było namacalnie stwierdzone. W mojej ocenie taką „laopką nad i" jest to, 

że jako jedyny samorząd my, Gmina Raciechowice wspólnie z Gminą Gori sięgamy 

po pieniądze zewnętrzne w wysokości 520 OOO 000,00 zł na realizację zadania z zakresu 

edukacji dzieci niepełnosprawnych, produktem :finalnym będzie adaptowanie takich 

pomieszczeń w Gminie Gori właśnie dedykowanych właśnie dla dzieci niepełnosprawnych. 

Tam to szkolnictwo w ogóle nie funkcjonuje. O ile mnie pamięć nie myli a tutaj muszę 
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podeprzeć się wiedzą Pani Naczelnik Wydziału Promocji, która może doprecyzować, kiedy 

zaczyna się wizyta studyjna w mojej ocenie we Wrześniu w powiecie gołdapskim. Konkretnie 

będzie to wizyta studyjna w naszej placówce, w Zespole Placówek Edukacyjno 

-Wychowawczych. Później nastąpi rewizyta i ta twarda część czyli ten środek szkolenia dla 

dzieci z deficytami w Gminie Gori. A więc to, że jesteśmy pierwszym powiatem, który sięga 

po pieniądze zewnętrzne i skutecznie sięga po te pieniądze, to, że udało się nam i Gminie 

Raciechowice po polskiej stronie, to dla mnie jest ewidentny przejaw tego, że ta współpraca 

przybiera formułę finansową, nie tylko rozmów, nie tylko listów intencyjnych, ale również 

przekuwa się to w zyski finansowe. Kolejny wniosek Pana Radnego Grendy. Otóż odpowiedz 

na zapytanie Pan Grenda otrzymał, w którym stwierdziłem i podtrzymałem swoje stanowisko, 

że był to wyjazd służbowy i tutaj nie będę zmieniał swojego stanowiska i próbował 

udowadniać czego innego. Natomiast, jeżeli chodzi o kwestię odwołania Wicestarosty, 

jest odpowiednia formuła, do tego jest uprawniony organ i taką decyzję, jeżeli co do tego 

jestem przekonany mógłbym podjąć. Na chwilę obecną to, że tak się wydarzyło, bo wszyscy 

zdajemy sobie sprawę z tego co się wydarzyło w życiu mojego zastępcy, to nie jest w mojej 

ocenie argument wystarczający, aby pozbawiać ją funkcji, to tyle na dzisiaj. Jeśli chodzi 

o wnioski Radnego Pana Retela. Otóż, tak, Osiedle I było dyskutowane z mieszkańcami, 

ja w sprawach różnych postaram się Państwu troszeczkę przybliżyć ten temat, ponieważ 

zbliżają się okresy projekcji budżetowych, a więc będziemy musieli na ten temat rozmawiać 

i przybliżę Państwu, jakie jest stanowisko na temat dokumentacji na Osiedle I. Obiecałem 

to mieszkańcom, jestem po rozmowie z Burmistrzem, częścią Radnych z Urzędu Miejskiego, 

którzy taką deklarację podtrzymali, jeśli chodzi o dofinansowanie w 50% tego 

przedsięwzięcia. Chciałbym żebyście Państwo też coś powiedzieli na ten temat, wskazując 

źrodła finansowania, bo to jest bardzo istotne. Chciałbym również, abyście zapoznali się 

Państwo z taki całokształtem , jeśli chodzi o dokumentację na drogi powiatowe, bo takich 

dokumentacji mamy kilka, natomiast brak nam realizacji. A więc podejmiemy decyzję, 

że pójdziemy w kierunku kolejnej dokumentacji bez wizji realizacji przedsięwzięcia, czy też 

podyskutujemy o tych przedsięwzięciach, które już się wydarzyły. O ile mnie pamięć nie myli 

będzie to 6 bądź 7 dokumentacji, którymi dysponujemy jako powiat, które na chwilę obecną 

się Jeszcze nie realizują z różnych przyczyn takich jak przyczyna finansowa, projekcja 

budżetowa. Jeśli chodzi o Cichą, Małą i Zieloną, taka inwestycja dla Państwa Radnych 

nie stanowiła żadnego problemu, bo głosowaliście, aby pieniądze z Gminy Gołdap przyjąć 

na ten cel w postaci stworzenia dokumentacji na te trzy ulice. Teraz deklaracja oczywiście 

się weryfikuje, bo zarówno Burmistrz wchodzi w różnego rodzaju projektu i tak jak był 
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pasjonatem tych trzech ulic, tak weryfikuje swoJe stanowisko i dzisiaj akurat może 

potwierdzić, że na jedną wkład własny znajdzie, natomiast na trzy niekoniecznie, chociaż 

partycypować w kosztach chcą Radni, chce Burmistrz a więc będziemy na ten temat 

dyskutowali. 

Wicestarosta Pani Grażyna Senda powiedziała, iż chciałaby się odnieść do artykułu, który 

ukazał się w takim szmatławcu. Niestety był inspirowany przez osoby z Gołdapi. Chciałabym 

powiedzieć, że mój syn ma 33 lata, właściwie kilka dni temu skończył 34 lata i sam 

odpowiada za swoje czyny te które popełnił. Jestem zawsze za tym, że to co zrobił, powinien 

odpowiedzieć za to. Jest tutaj mały problem, ponieważ jest w takim stanie zdrowia, że nie 

może karnie odpowiedzieć za swoje czyny. Bardzo się cieszę, że nastąpiło zatrzymanie przez 

policję mojego syna. Chciałabym za to podziękować, bo nie ma tego złego co by na dobre nie 

wyszło i wiem, że to właśnie na dobre wyszło. Wiem, że pewnie takim stwierdzeniem 

Paiistwa zadziwiam, ale ja cieszę się, że to nastąpiło, ponieważ w przeciągu roku syn zmierzał 

ku samozagłady można powiedzieć i lada moment nastąpiłby prawdopodobnie zgon, w tej 

chwili zmuszony jest żeby podjąć się leczeniu. Dla mnie jako dla matki jest to najlepsze 

wyjście z innych wyjść, że nie muszę kolejnego dziecka składać w grobie, tylko, że lepiej 

żeby odpowiedział za te swoje czyny. Uważam, że za swoje czyny trzeba odpowiadać, 

szczególnie za te złe. Posłużono się tutaj takim szmatławcem, gdzie jeden z redaktorów pisze 

do tego szmatławca, nie powiem nazwy, ponieważ nie chciałabym propagować tego pisma. 

W każdym bądź razie jeden z redaktorów jest zabójcą śp. Księdza Jerzego Popiełuszki, także 

to już jest obraza, że sięgając po tą gazetę, po tego szmatławca. Proszę Państwa 

przedstawiai10 mnie tam w bardzo krzywym zwierciadle, że prowadzę sielai1kowe życie, że 

sukcesy. Chciałabym powiedzieć, że od 1999 roku nie mam sielailkowego życia i każdy kto 

mnie zna to powinien wiedzieć, że takiego sielankowego życia po 1999 roku nie mogłam 

mieć, gdzie pijak zabił mi moją 18 letnią córkę i mojego brata. Natomiast walką z takim 

nałogiem jak narkomania prowadzę od wielu lat i nawet miałam z synem wiele sukcesów. 

Pomagałam również innym ludziom, których przychodzili do mnie z prośbą, gdzie 

ewentualnie kierowałam gdzie mogą im pomóc. To, że się współpracuje z policją i to, 

że prezentuje się narkogogle to jest codzienna praca, której mi się tutaj odmawia, że nie mam 

prawa się tym zajmować. Chciałam powiedzieć, że jak mało kto doświadczyłam przez swoje 

życie wielu spraw i właściwie swoim doświadczeniem dziele się i pomagam innym ludziom. 

Chociażby wychowanie, chociażby dzieci sama bez alimentów, gdzie został zabrany zasiłek 

alimentacyjny przez prezydenta Aleksai1dra Kwaśniewskiego i gdzie człowiek był 
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pozbawiony pracy, zdany na wychowanie dwójki dzieci. Ja sobie z tym poradziłam założyłam 

firmę, prowadziłam to itd. To, że wżyciu zdarza się jakaś tragedia i coś wymyka się spod 

kontroli, poniósł konsekwencję mój syn, którego otoczyły w czasie, gdy ja nie byłam 

sprawna, aby zająć się tragedią a jednocześnie wychowaniem swojego syna, po prostu 

poprowadziło to w złym kierunku. Cały czas wiem, on powinien zdawać sobie sprawę z tego, 

ja nie jestem w stanie wpłynąć na jego czyny. Powtarzam, że chciałabym, aby odpowiedział 

za te czyny a nie wymknął się wymiarowi sprawiedliwości i abym złożyła go w grobie. Do tej 

pory tak to wyglądało, do samozagłady w ciągu roku ze zdrowego człowieka ma 20% 

pracujące serce, gdzie jedynym wyjściem jest przeszczep serca. Tak to w tej chwili wygląda, 

jeśli mają Państwo jeszcze jakieś pytania do mnie, tylko przepraszam, chciałabym jeszcze 

przy tym podziękować policji za te działania. Chciałam powiedzieć, że szkoda, że się spóźnili 

o jakiś czas, być może byłby zdrowszy, mógłby bardziej za to odpowiadać. Dziękuję również 

osobom za wsparcie, które zostało mi udzielone przez osoby ceniące mnie, przez moich 

wyborców. Dziękuję również Panu Staroście za wparcie, który nie zna tych problemów, 

bo ma wspaniałych dwóch synów i z takimi sprawami spotyka się tak jakby tylko z literatury 

i tego co słyszy na posiedzeniach Zarządzania Kryzysowego czy na Radzie Bezpieczeństwa. 

Mimo wszystko starał się w jakiś sposób zrozumieć jak to w Biblii jest powiedziane 

„ niewiadomo czy można rzucać w kogoś kamieniem, bo niewiadomo czy na Ciebie ktoś tam 

nie rzuci" Przepraszam, może niedokładnie mówię. W każdym bądź razie chciałam Panu 

Radnemu Grendzie p powiedzieć, że cieszę się, że ma syna z którego jest dumny. Ja też bym 

chciała być ze swojego dumna, czasami byłam, bo po tych historiach w ośrodkach itd. wracał 

na normalne tory życia, po tej walce wieloletniej byłam dumna. Teraz nie jestem dumna, jest 

to kolejny cios, który mam nadzieję, że jestem w stanie też udźwignąć, bo mówią, że Pan Bóg 

daje tyle, ile jesteśmy w stanie unieść. Bałabym się mówić głośno, rzucać na kogoś 

kamieniem w takim momencie życia, bo ma się dzieci, potem ma się wnuki i różne historie 

mogą człowieka spotkać. Jeszcze raz powtarzam, bałabym się w pomyśleć w taki sposób 

i wymówić to głośno. Jeszcze raz mówię jestem wdzięczna policji za tą reakcję, być może 

gdyby nie zareagowali w czerwcu to w tej chwili swojego syna miałabym złożonego 

na cmentarzu. 

Rady Powiatu Pan Wacław Grenda powiedział, iż wie, że jest człowiekiem chorym, 

ale najgorsze jest to, że jest dilerem na powiat oleckowski i gołdapski. 
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Wicestarosta Pani Grażyna Senda podkreśliła, iż nie było jeszcze sprawy sądowej, zarzuty 

nie są postawione. Jeśli zostaną postawione zarzuty, wtedy będzie wiadome. Nie jestem ja 

tutaj sądzona, to jest mój syn, jest dorosły. Jeszcze raz powtarzam on powinien odpowiadać 

za swoje czyny i mam nadzieję, że będzie w stanie odpowiadać. 

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Stefan Piech zauważył, iż nie jest to temat do dzisiejszej 

Sesji. Sprawy obyczajowe podlegają odpowiednim instytucjom. 

Ad.15 

Odpowiedzi na zgłoszone wnioski Komisji Stałych Rady nie zgłoszono. 

Ad.16 

Andrzej Ciołek powiedział, iż w okresie od 29 czerwca do 29 s1erpma uczestniczył 

w następujących przedsięwzięciach: 

1. 30 czerwca- 2 lipca 2017 r. w obchodach Dni Orzysza 2017; 

2. 7-8 lipca 2017 r. wraz z Przewodniczącym Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, 

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

Społecznej Panem Jaromirem Krajewskim i Głównym Specjalistą ds. Koordynacji 

i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Panem Markiem Mirosem w obchodach 

Dnia Pionierska; 

3. 9 lipca 2017 r. w pikniku integracyjnym „Lisowisko 2017" oraz w Święcie Jajka; 

4. 16 lipca 2017 r. w Czempionacie koni zimnokrwistych w Stulichach; 

5. 19 lipca 2017 r. wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu Panem Stefanem Piechem 

w uroczystych obchodach Święta Policji w Gołdapi; 

6. 22 lipca 2017 r. w 22. Gołdapskim Festynie Letnim; 

7. 28 lipca 2017 r. w uroczystości Wojewódzkich Obchodów Święta Policji 

w Biskupcu; 

8. 1 sierpnia 2017 r. wraz z Wicestarostą Panią Grażyną Sendą i Przewodniczącym 

Rady Powiatu Panem Stefanem Piechem w obchodach rocznicy Wybuchu Powstania 

Warszawskiego w Gołdapi; 

9. 12 sierpnia 2017 r. w VII Święcie Chleba w Kozakach; 

1 O. 13 sierpnia 2 O 1 7 r. w Zażynkach w Lisach; 

11. 20 sierpnia 201 7r. w VII Barwach Kultury Ulaaińskiej w Baniach Mazurskich; 
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12. 28 sierpnia 2017 r. w Turnieju Siatkówki w Surminach o puchar Prezesa Zarządu 

Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gołdapi. 

Wicestarosta uczestniczyła: 

1. 19 sierpnia 2017 r. w III Oblężeniu Pięknej Góry w Gołdapi; 

Starosta Pan Andrzej Ciołek dodał, iż chciałby poinformować Państwa, 

że w dniu jutrzejszym udam się do Wojewody Wannińsko-Mazurskiego celem podpisania 

umowy na ponad 100 000,00 zł. Sięgamy po stuprocentowe pieniążki zewnętrzne 

z programu „Razem Bezpieczniej", nasz wkład własny do tego programu to praca naszych 

urzędników, policjantów i pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Złożone 

wnioski znalazły rekomendację u Wojewody i Pan Minister Spraw Wewnętrznym nam 

te pieniążki przydzieli. Mam jeszcze infom1ację, czy prośbę od Prezesa Związku Powiatów 

Polskich pozwolę go sobie odczytać „ Szanowne koleżanki, szanowni koledzy Nawałnice, 

które przeszły nad województwami - pomorskim, kujawsko-pomorskim i wielkopolskim 

wywołały ogromne zniszczenia nie tylko prywatnych obiektów, lecz również mienia 

publicznego. Klęską dotknięta jest również infrastruktura powiatowa na niektórych terenach. 

Wspólnota powiatowa jest jedną wielką rodziną, a jej członkowie powinni sobie wzajemnie 

pomagać. Związek Powiatów Polskich jako organizacja zrzeszająca przeważającą większość 

powiatów jest w sposób naturalny predestynowany do koordynacji udzielanej pomocy" 

wskazane jest konto i tutaj podaje do Państwa dyskusji w jakiej formule byśmy widzieli tą 

pomoc. Decyzja nie musi zapadać dzisiaj, natomiast chciałbym abyście Państwo tą pomoc 

przemyśleli. Ta pomoc będzie potrzebna. Trzeci temat, chciałbym również Państwu 

przybliżyć temat, który był wywołany przez różne gremia odnośnie inwestycji na drogach 

powiatowych. Oczywiście nie ukrywam, że z dużą rozwagą podchodzimy do wszystkich 

pomysłów. Wydaje się, że tamta nasza kadencja była dedykowana infrastrukturze drogowej. 

Przypomnę 9 ulic w mieście wykonane w tamtej kadencji, 2 duże schetynówki 

za 2 300 OOO 000,00 zł w centrum Bań Mazurskich i w kierunku Piramidy w Rapie i kolejna 

duża inwestycja w Gminie Dubeninki droga Żytkiejmy- Degucie wartościowana 

na ok. 1 800 OOO 000,00 zł. Oczywiście sięgaliśmy po środki zewnętrzne. W tej kadencji 

w związku z tym, że Państwa oczekiwania były takie żeby dać szansę szpitalowi, żeby 

go utrzymać, żeby wymyśleć kolejny pomysł na temat pomocy szpitalowi. Jak wiecie 

Państwo złożyliśmy wnioski, czekamy na rozstrzygnięcie. Jestem tej dobrej myśli, że może 

w końcu nastąpi podpisanie umowy na środki na szpital i Zespół Placówek Edukacyjno 

-Wychowawczych w ramach tennomodemizacji. To są duże pieniądze, zwartościowane 
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na ok. 1 O OOO OOO 000,00 zł. Jak wiecie Państwo ulica Nadbrzeżna czeka od poprzedniej 

kadencji na finalizację, niestety w poprzedniej Radzie była deklaracja realizacji 

tego zadania, w obecnej Radzie różnie z tym bywało. Natomiast wróciliśmy do tego tematu 

dlatego, że powstaje tam duży obiekt przeznaczony na chyba 48 rodzin i biorąc pod uwagę, 

że mieliśmy uzupełnioną dokumentację wspólnie z Gminą Gołdap i biorąc pod uwagę to, 

że jest to zlewnia Gołdapi, wszystkie wody opadowe muszą znaleźć tutaj ujście i to jest 

jakby przepustka dla inwestycji w górnych częściach miasta dlatego ten pomysł wrócił. 

Deweloper zadeklarował chęć partycypacji kosztów, wstępnie zadeklarował 50 000,00 zł, 

natomiast nie wyklucza 250 000,00 zł wkładu własnego, dlatego podjęliśmy taki temat 

wspólnie z Radnymi Miejskimi i Bunnistrzem, czy możemy to zrobić. Deklaracja jest taka, 

że 30% wkładów inwestycyjnych jest w stanie ponieść Gmina, 

czyli było by to zwartościowane na niespełna 600 577, 00 zł, deweloper 250 000,00 zł 

i dofinansowanie powiatu ok. 200 000,00 zł no i oczywiście próba sięgnięcia 

po schetynówki żeby dać sobie szanse pozyskania 50% dofinansowania. Wydaje się, 

że oferta jest godna przemyślenia, dlatego ją Paiistwu przedstawia.in abyście mogli to sobie 

przedyktować, żeby się zastanowić, czy ta propozycja jest do akceptacji, czy też nie. 

Przypominam, że do końca września wnioski do schetynówek możemy składać a więc 

jeszcze trochę czasu mamy. Nie chciałbym opóźniać tej dyskusji z Państwem, wiemy też, 

że mamy pomoc ze strony Gminy Dubeninki na most w Staiiczykach, który też prosi 

o modernizację i tutaj konsekwencją musimy mieć w painięci to przedsięwzięcie i przede 

wszystkim, czy możemy po to sięgnąć. Tam również jest pomysł, aby sięgnąć z rezerwy 

mostowej, więc 50% środków możemy pozyskać z budżetu państwa. Kolejny temat, 

który został wywołany podczas tej dyskusji z mieszkaiicami to jest właśnie dokumentacja 

na Osiedle I, oscylowała w granicach 74 OOO, 00 zł brutto natomiast chciałbym żebyście 

Państwo wiedzieli mówię to również do naszych gości- Mieszkańców Osiedla I, że po 

weryfikacji kosztorysu całkowity koszt inwestycji to kwota 3 476 OOO, 00 zł. Oczywiście 

odpowiedź do Radnej i do Państwa, że można by próbować to dzielić na etapy i w trzech 

etapach to próbować realizować, natomiast Państwa zachęcam do dyskusji, czy idziemy 

w tym kierunku, czy wydatkujemy pieniądze na kolejny projekt. Jestem winien Państwu 

informacje, że 6 bądź 7 dokumentacji posiadamy, które nie są finalizowane. Tak dla 

przejrzystości tej informacji chciałbym Państwu to przypomnieć. Kolejny temat 

dyskutowany z Radnymi Miejskimi i Burmistrzem jest taki, że Gmina przeznaczyła 

100% środków na dokumentację na ulicę Cichą, Małą, Zieloną i tak jak mówiłem 

poprzednio deklaracja była na trzy ulice, ale ja rozumiem budżet, rozumiem nowe projekty, 
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które się pojawiają w tym budżecie gminnym. Burmistrz też musi zwrócić na to uwagę, 

czy będzie go na to stać. Dzisiaj deklaruje, ze ta jedna ulica będzie mogła być zrealizowana 

i wldad własny na tą ulicę Gmina Gołdap znajdzie. 

Radny Powiatu Pan Piotr Miszkiel zapytał, czy od 1 czerwca br. zmieniły się wydatki 

Ina wynagrodzenia w starostwie, jeśli tak to w którą stronę i o ile i, czy pracowmcy 

wykonujący dodatkową pracę za dodatkowe pieniądze robią to w ramach godzin 

podstawowych, czy też nie. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek odpowiedział, iż należy to przeanalizować i na chwilę obecną 

nie udzieli na to pytanie odpowiedzi. 

Radny Powiatu Pan Mariusz Kowalczuk powiedział, iż nigdy się me odnosił do prawy 

z 4 stycznia, aczkolwiek chciałby poruszyć ten temat, ponieważ zapomniał o wniosku Pana 

Grendy. Moim zdaniem z całym szacunkiem to nie był wyjazd Służowy a jeśli tak wyglądają 

wyjazdy służbowe to ja gratuluje, naprawdę. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek podkreślił, iż każdy ma prawo do swobodnej oceny dowodów 

i spostrzegania tego co zobaczył bądź usłyszał. Ja przedstawiałem tą kwestię w aspekcie 

wyjazdu służbowego i nie będę do tego wracał. 

Radny Powiatu Pan Mariusz Kowalczuk powiedział, iż z tego co słyszał Pan Radny Retel 

złożył 2 wnioski formalne. Czy będą głosowania nad tymi wnioskami, pytan1, ponieważ nie 

zrozumiałem końcówki koncepcji. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek odpowiedział, iż Radni mają prawo takie wnioski składać, to jest 

nasze prawo. Natomiast uważam, że głosowanie dzisiaj na gorąco nad tym tematem byłoby 

daleko posunięto nieodpowiedzialnością, ponieważ trzeba to przedyskutować przede 

wszystkim od strony finansowej. Wnioski są, będziemy się nad nimi pochylać, dyskutować. 

Ja myślę, że zamysł Pana Radnego Retela był taki żeby te wnioski zostały wysłane do obróbki 

formalno-finansowej, bo tak to sobie wyobrażam i taka jest formuła na chwilę obecną. 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz powiedziała, iż jest uchwała Rady Powiatu, która 

stanowi, że zgodnie z wytycznymi macie Państwo prawo składać wnioski do 30 września 
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każdego roku. Wniosek powm1en zawierać nazwę zadania, oszacowane koszty, czego 

dotyczy. Ten wniosek wpływa do Zarządu Powiatu, wniosek podlega obradom przy projekcji 

budżetu. Jeszcze nie zostały podjęte wytyczne w formie uchwały Zarządu Powiatu na rok 

2018. Natomiast jest uchwała Rady Powiatu z roku 2010 jak należy składać wnioski, dotyczy 

to nie tylko Radnych, ale również wszystkich mieszkańców Powiatu. 

Radny Powiatu Pan Mariusz Kowalczuk oznajmił, iż z tego co wie w statucie powiatu 

wnioski fonnalne głosuje się po złożeniu wniosku formalnego, tego nie można przełożyć. 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz zaznaczyła, iż jeśli chodzi o wniosek dotyczący 

schetynówki to jak najbardziej. Ten wniosek może być dowodem w postaci obrad, 

czy do schetynówki Państwo przystąpią, czy taką decyzję podejmiecie. 

Radny Powiatu Pan Mariusz Kowalczuk powiedział, iż chciałby usłyszeć opm1ę Radcy 

Prawnego na temat głosowania takich wniosków, bo zawsze tak było na Radzie Miejskiej 

wnioski formalne albo się odrzuca, albo się je przyjmuje i to nie zależnie, czy to jest budżet, 

czy nie budżet. To jest tylko moje zdanie, więc chciałbym, aby wypowiedział się na ten temat 

Radca Prawny. To jest kolejny wniosek formalny tak naprawdę za którym nie idą dalsze 

czyny. Jeśli przegłosujemy wnioski Pana Radnego Retela to należy zmienić budżet 

na ten bądź na przyszły rok. 

Radny Powiatu Pan Jaromir Krajewski powiedział, iż kilka lat temu Rada Powiatu przyjęła 

Kodeks Etyki Radnego. Mam prośbę do Przewodniczącego, ponieważ to było dość dawno, 

myśmy do tego nie zaglądali i chyba wielu z nas zapomniało co było tam napisane. 

Prosiłbym,aby zostało to pocztą elektroniczną przesłane Radnym. 

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Pani Anna Makowska przypomniała, iż Kodeks Etyki 

Radnego był przez nią przesłany Radnym. 

Radny Powiatu Pan Jaromir Krajewski powiedział, iż prosi aby Kodeks został przesłany 

Jeszcze raz. 
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Radny Powiatu Pan Wacław Grenda powiedział, iż na ostatniej Sesji pytał o powody 

przeniesienia Pana Mirosa na inne stanowisko, Pana Starosty wtedy nie było. Czy na temat 

przeniesienia na inne stanowisko mógłby Pan odpowiedzieć dzisiaj. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek podkreślił, iż jeśli chodzi o kwestie doboru poszczególnych 

stanowisk jest to właściwość kierownika jednostki organizacyjnej. Ja z tej właściwości 

skorzystałem, w związku z tym, że Pan Miros wykazał daleko idące zainteresowanie 

projektami zewnętrznymi okazuje się, że kumulacja może nastąpić pod koniec tego roku 

i w roku 2018. Wymaga naszej koordynacji abyśmy z wszystkich tych projektów w sposób 

logiczny wybrnęli, przygotowali się i żeby zespół prac, który jest zaplanowany w różnego 

rodzaju przedsięwzięciach nabrał takiej koordynacji. Taki był mój zamysł wykorzystując 

potencjał, który drzemie w każdym jednym z moich urzędników. Natomiast decyzją własną 

na stanowisko Sekretarza mianowałem Panią Annę Makowską, która w mojej ocenie również 

przejawia zdolności organizacyjne i znajomość prawa na takim poziomie, aby realizować 

zadania Sekretarza a dodatkowo realizuje zadania Naczelnika Wydziału Organizacyjnego. 

Przewodniczący Rady Powiatu ogłosił przerwę 14.27 

Przewodniczący wznowił obrady Rady Powiatu. 14.54 

Starosta Pan Andrzej Ciołek powiedział, iż w Jego oceme ten wniosek me może być 

przegłosowany na dzisiejszej Sesji z tego względu, że jest nazwany przez Pana Radnego 

wnioskiem formalnym, natomiast nie wyczerpuje znamion formalności. Jest wnioskiem 

merytorycznym a wniosek merytoryczny tak czy inaczej musi trafić na obrady organów 

kolegialnych, a więc musi zacząć swoją drogę od Zarządu i trafi przez Komisję do akceptacji 

Państwa na kolejnej Sesji. A więc dzisiaj głosowanie takiego wniosku wydaje się być przede 

wszystkim nieodpowiedzialne, bo nie jesteśmy przygotowani do tego w sposób finansowy, 

formalny itd. W mojej ocenie takie wnioski fonnalne, mimo, że są nazwane formalnymi 

nie mogą być głosowane, bo są wnioskami merytorycznymi. A te znajdują swoje początki 

na obradach Zarządu. 

Radny Powiatu Pan Mariusz Kowalczuk powiedział, iż chciałby taką op1mę otrzymać 

na piśmie od Radcy Prawnego i wtedy wszystko będzie jasne. 
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Radny Powiatu Pan Piotr Miszkiel powiedział, iż chciałby odnieść się do tego co powiedział 

Pan Starosta przed przerwą o zaangażowaniu swoich pracowników w projekty. Z tego 

co słyszeliśmy, również na spotkaniu z Radnymi z Urzędu Miejskiego w sprawie Osiedla I, 

Pan wielokrotnie powtarzał, że działamy w kierunku szpitala, więc środków raczej nie będzie. 

Moim zdaniem tworzenie nowego stanowiska ds. koordynowania środków jest bezcelowe. 

Mówił Pan o tym, że nasze oczekiwania o szpitalu były takie by go utrzymywać i o niego 

dbać. To ja też chce zapytać jakie były Pańskie oczekiwania, po co był Pan w Pioniersku 

i dlaczego my jako Radni jesteśmy wciąż traktowani, przynajmniej część w sposób 

nieodpowiedni. Jako, że mamy formalną współpracę z Gminą Gori a nie wiedzieliśmy 

o spotkaniu, co już mówiliśmy. Mam nadzieję, że ten medal za zasługi to nie był za to, że Pan 

Bmmistrz nie spotyka się akurat z częścią Radnych. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek powiedział, iż w jego ocenie artykułów ustawy o samorządzie 

powiatowym wizyta w Pioniersku jest wypełnieniem artykułu. Tak jak wiecie Państwo 

z wielu spotkań i kontaktów rodzą się pomysły czy konkretne działania. Najpierw trzeba 

zainicjować spotkanie, porozmawiać o możliwościach obu stron, po czym przystępuje 

się do formalnej współpracy bądź pozyskiwania środków zewnętrznych. Takie są cele moich 

spotkali, wizyt i realizacji ustawowych zapisów ustawy o samorządzie powiatowym. 

Natomiast jeśli chodzi o medale to zapewniam Pana, że nie jest to efekt niespotykania 

się z całością Radnych. Jako organ wykonawczy zapragnął spotkania z organem 

wykonawczym w tym wypadku Zarządem. 

Radny Powiatu Pan Piotr Miszkiel powiedział, iż jako Pan Starosta się upiera przy tym, że 

dnia 4 stycznia odbył wyjazd służbowy to czy gdybym rezygnował z funkcji Radnego i 

zatrudniłby mnie Pan to też bym na takie wyjazdy służbowe jeździł, gdzie pod Pana opieką i 

pracownika był samochód i zniknął. Na takie wyjazdy służbowe z chęcią bym się wypisał. 

Ad.17 

Wolnych wniosków nie zgłoszono. 

Ad.18 

Mieszkaniec Powiatu Robert Prochowicz powiedział, iż jeśli chodzi o temat drogi na Osiedlu 

I było powiedziane prawie wszystko na spotkaniach. Rozmawialiśmy o dzimach o ubytkach, 

stanu nawierzchni, braku mządzeń ułatwiających bezpieczeństwo, braku instalacji i tak dalej. 
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Lista mankamentów jest długa, jeśli chodzi o tę drogę. Na temat remontów drogi me 

powiedziano prawie nic. Mówiono nam, że drogi nie da się wyremontować z uwagi na to, 

że są inne priorytety, że nie ma pieniędzy. Dla nas, dla mieszkańców Osiedla I remont naszej 

Drogi jest priorytetem. Jest to jedyna droga do szkoły, do pracy, do lekarza. Jest to jedyna 

droga do miasta, chcemy remontu drogi, to jest nasze prawo. Mamy prawo do tego by mieć 

dobrą drogę to nie jest żaden przywilej. Według naszej oceny to jest bardzo dobry czas 

na podjęcie działań dotyczących remontu naszej drogi. Jest wola Rady Miejskiej, jest wola 

Burmistrza do brania udziału w kosztach każdym etapie budowy nawet i dokumentacji. 

Istnieje możliwość korzystania z środków zewnętrznych, nie będzie lepszej okazji 

do wyremontowania naszej drogi z jak najmniejszym obciążeniem budżetu Starostwa 

Powiatowego. Byłoby błędem niewykorzystanie zbliżającej się okazji do tego żeby tę drogę 

wyremontować. Jest XXI wiek a drogę mamy jak w średniowieczu. Wynikiem naszych 

wcześniejszych spotkań w sprawie drogi było opracowanie operatu kosztów, tak to wygląda 

są tu zestawienia, koszty, mapy. Błędnie tratuje się ulicę Konstytucji 3 Maja jako część 

Osiedla I. Ulica Konstytucji 3 Maja była po części naszą drogą do momentu budowy 

obwodnicy. Aktualny stan ul. Konstytucji 3 Maja jest nieporównywalnie lepszy od stanu 

drogi Osiedla I. Remont drogi ul. Konstytucji 3 Maja jest bezzasadny i nie leży w naszym 

interesie. Jedyne uzasadnienie remontu tej drogi to podniesienie atrakcyjności działek 

położonych przy tej ulicy i obwodnicy. Dołączenie drogi ul. Konstytucji 3 Maja 

do kosztorysu powoduje wzrost ogólnych kosztów remontu drogi Osiedla I o kwotę 

1 OOO 000,00 zł. W świetle dotychczasowych ustaleń koszt remontu drogi nie wyniesie ani 

5 OOO 000,00 zł jak na początku zakładano, ani 3 500 000,00 zł jak to zostało opisane w tym 

operacie finansowym a o wiele mniej. W związku z tym koszty dokumentacji nie wyniosą 

74 000,00 zł a jedyne 50 000,00 zł. Odzywamy się dlatego, że wiemy, iż są remontowane, 

są budowane drogi o statusie dróg powiatowych. Pan Starosta raczył zauważyć też, 

że są dokumentacje dróg, które leżą. Panie Starosto moje pytanie jest takie, dlaczego mówiąc 

kolokwialnie te dokumentacje leżą, czy były kierowane jakieś wnioski o pozyskanie środków 

zewnętrznych na te drogi. Mamy tylko jeden postulat, rozpocznijmy remont, sporządźmy 

dokumentację. Tak jak wcześniej mówiłem jest wola Pana Burmistrza, jest wola Rady 

Miejskiej na, aby partycypować środki. Jakie jest stanowisko Członków wysokiej Rady 

do wniosku Pana Retela. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek powiedział, iż doskonale sobie zdaje z tego sprawę, że remont 

tej ulicy niezbędny. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Natomiast jest drobny problem, 
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jeśli chodzi o kwestię finansowania i tutaj ten wniosek trafi pod obrady organów 

kolegialnych, będzie wypracowana opinia i to Paf1stwo na pewno otrzymacie. Wracając 

do tego co było robione z innymi, otóż wie Pan dokładnie, że kadencja Rady trwa 4 lata 

i założenia, które sobie przyjmujemy, niektóre przedsięwzięcia nie są zrealizowane. Czasami 

w 4,5 bądź 6 roku realizowane są zadania, o ile jest wola Rady, bo tak się stało 

z ul. Nadbrzeżną, gdzie tamten skład Rady zaakceptował realizację, natomiast obecny skład 

Rady tego nie podejmuje. JA jestem za tym żeby ta Państwa inwestycja miała możliwość 

realizacji, ale też dość twardo stąpam po ziemi 1 wiem, że finalizacja pod tytułem 

dokumentacja me doprowadzi natychmiast do realizacji tego zadania. Mówiłem już 

na spotkaniach z Państwem, że takich pomysłów i takiej woli swoich wyborców każdy jeden 

z Radnych jak tutaj siedzi ma przynajmniej kilku. Tylko znamy realia źródeł finansowania, 

znamy trudy z jakimi się zmagamy. Rada jest świadoma, że oczekiwania społecznie 

w zakresie remontu są bardzo wielkie. Nie rzecz w tym, że nie chcemy Państwu tego zrobić, 

tylko rzecz w tym, że źródło finansowania na drogi powiatowe jest daleko niewystarczające. 

Radny Powiatu Pan Mariusz Kowalczuk powiedział, iż me przypomma sobie aby była 

dyskusja na temat budżetu na ten rok. Zapytał, jaka jest wola Rady w sprawie dokumentacji. 

Chcieliśmy zrobić głosowanie, kiedy usłyszymy głos Rady w tej sprawie. 

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Stefan Piech powiedział, iż wniosek został przyjęty, 

zostanie on przeanalizowany na Zarządzie i zostanie poddany głosowaniu. Tak należy 

to interpretować. 

Mieszkaniec Powiatu Robert Prochowicz powiedział, iż kwota 5 OOO OOO, 00 zł na remont 

drogi nie została niczym poparta, w operecie finansowym remont drogi został opisany 

na kwotę 3 500 000,00 zł, ale nie licząc ulicy Konstytucji 3 Maja koszta ulegają zmniejszeniu. 

Cały czas podaje Pan te same argumenty, że potrzebny jest odgórny system finansowania 

dróg powiatowych. Są silne argumenty na remont tej drogi jest poparcie Burmistrza i poparcie 

Rady Miejskiej. Lepszej okazji Panie Starosto nie będzie. Mówił Pan, że są możliwe 

przesunięcia w budżecie, na takie przesunięcia liczymy. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek powiedział, iż nic nowego do tej rozmowy się nie wniesie. 

Dyskusja będzie w tych samych momentach się kręciła, bo nic innego nie wymyślimy. Nawet 

jeśli zmniejszą się koszty tej dokumentacji jak Pan zakłada, choć ja patrząc na realizację 
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przedsięwzięć, widząc realne wzrosty kosztów, więc uważam, że i ta kwota mogłaby być 

niewystarczająca. Tak jak zostało to Państwu przedstawione wniosek formalny trafia 

na obrady organów kolegialnych i będziemy na ten temat dyskutowali zapoznając 

się z opiniami prawnymi, merytorycznymi. 

Rady Powiatu Pan Bogdan Michnicz powiedział, iż chciałby odnieść się do mieszkańców 

ulicy Osiedla I. Zapytał, czy Pan Prochowicz był w miejscowości Rogale, Widgóra, Żabin. 

Oni mają do lekarza, do szkoły, do pracy, do pierwszej drogi Bai1 Mazmskich, do nowej 

nawierzchni ileś kilometrów a wy ile macie kilometrów do głównej drogi, kilka metrów. 

Myślicie, że odpuścimy drogę w Rogalach żeby zrobić ją dla Osiedla, ja tego nie poprę, 

bo powiat to nie znaczy tylko miasto Gołdap. Przez 4 lata środki nie szły na powiat gołdapski, 

tylko wszystko robione było w Gołdapi. Droga Osiedlowa nie ma w ogóle definicji drogi 

powiatowej, ona z niczym się nie łączy. Ja jestem za tym aby te drogi powiatowe, które 

są w mieście żeby miasto to przyjęło, miasto ma większe środki. Wszyscy płacimy te same 

podatki, rozumiem was. 

Burmistrz Gołdapi Pan Tomasz Luto powiedział, iż wszyscy zapewne wiedzą o tym naszym 

spotkaniu, żałuję tylko, że było tak mało Radnych ze strony Powiatu jak i ze strony Miasta. 

Natomiast jakaś część była, Pan Starosta był, Przewodniczący był, niektórzy Radni też byli 

za co dziękuję. Wracając do tego finansowania dróg powiatowych i pomocy gminy, 

deklarowaliśmy pomoc w wysokości 25% wkładu własnego przy tak zwanych 

schetynówkach, powiatowi zostaje tylko 25% kosztów całej inwestycji. Moim zdaniem 

lepszego dofinansowania Państwo nie znajdziecie, nawet, jeśli byłby jakiś progran1 rządowy. 

Powinniśmy wziąć sprawy w swoje ręce i korzystać z tego co mamy. Na ostatnim spotkaniu 

zadeklarowałem też Panu Staroście, Powiatowi pomoc nie w 25 % a w 30% wkładu własnego 

i zostaje tylko 20% przy okazji schetynówek. Nie sądzę Panie Starosto, że nawet jeśli byłby 

program finansowai1ia jeśli chodzi o stronę rządową nie wydaje mi się, aby to były 

korzystniejsze warunki. Kwestia, która poruszył Pan Starosta odnośnie dokumentacji, tutaj jak 

słusznie powiedział mieszkaniec Osiedla I, dokumentacja jest po to by ją wykorzystywać. 

Jest wniosek mieszkańców i my wkład ze swojej strony na to przedsięwzięcie znajdziemy. 

Taką deklarację będziemy podtrzymywali. Jeśli chodzi o drogi na tak zwanym 

Kościuszkowie, Panie Starosto to powiedziałem, że jedna na pewno sfinansujemy, natomiast 

co do reszty będę rozmawiał o tym z Radą. Jeden z Radnych powiedział, że w poprzedniej 

kadencji nic nie działo się,jeśli chodzi o remonty dróg w Baniach Mazurskich, natomiast Pan 
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Starosta mówił, że działo się bardzo dużo. Proponowałbym abyście Państwo skonfrontowali 

to co się działo a co nie. Wola ze strony miasta jest, nie sądzę, że dostaniecie jakieś lepsze 

dofinansowanie. Wracając do wniosku Radnego Pana Retela to jest wniosek formalny i moim 

zdaniem powinien być przegłosowany, chociażby żebyście Państwo otworzyli kierunek 

dla Zarządu. Nie wiem dlaczego nie jest on przegłosowany, natomiast nie wiem też dlaczego 

dzielicie te wnioski na formalne, merytoryczne i zaraz ktoś jeszcze wymyśli jakąś dziwną 

nazwę. To jest wniosek formalny i moim zdaniem powinien być przegłosowany, natomiast 

dalsze działania w tym zakresie powinien prowadzić Zarząd. Wola współpracy ze strony 

gminy jest, także mówię deklarację podtrzymuję. Chciałbym przy okazji podziękować Pani 

Radnej Małgorzacie Kuliś, Pani Radnej Wardziejewskiej, Panu Radnemu Reletelowi i Panu 

Radnemu Kowalczukowi za pomoc w organizacji dożynek. 

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Stefan Piech podkreślił, iż to nie jest odrzucenie wniosku 

Pana Retela, zostanie on przeanalizowany i otrzyma odpowiedni bieg. To nie jest wniosek 

fo1malny o zmiany w porządku. Wnioski formalne to zmiana obrad, wprowadzenie czegoś 

do porządku obrad. Tak jak prosił Pan Radny Kowalczuk odpowiedź będzie na piśmie. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek powiedział, iż każdy pewnie chciałby mieć jasność. Raz Pan 

Burmistrz mówi o 30% wkładu własnego, raz o 30% inwestycji całościowej. Proszę 

sprecyzować, 30% inwestycji ogólnie szacowanej, czy 30% wkładu własnego. W przypadku 

konkretnej ulicy jest to albo 577 000,00 zł albo 288 000,00 zł. Przypomnę, 

że najkorzystniejsze realizacje ulic jakie zrobiliśmy to były wartości 15% inwestycji 

całościowej, bo przypomnę, że górna kolejowa została zrealizowana przy 70% dotacji 

Unijnej i 50% wkładu własnego Gminy w tamtej kadencji. A więc per saldo kosztowało nas 

to 15%. Dzisiaj Gmina daje nam 20% abyśmy wnieśli do tej inwestycji dlatego uważam, 

że jest to mniej korzystna inwestycja. 

Btmnistrz Gołdapi Pan Tomasz Luto powiedział, iż powiat ma 50% wkład własny przy okazji 

schetynówki, my dajemy 30% wkładu własnego. Tak cały czas mówiłem i tak cały czas 

proponowałem, czyli 20% zostaje po stronie powiatu. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek powiedział, że jeśli 30% da Gmina to Powiat musi dać 70 % 

wkładu własnego. Do tej pory dostawaliśmy 50% wkładu własnego do tej pory, teraz 
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Burmistrz proponuje nam 30% i uważa, że jest to atrakcyjna oferta. W mojej ocenie szanowni 

Państwo nie. 

Burmistrz Gołdapi Pan Tomasz Luto powiedział, iż sam Starosta mówił, że ze schetynówek 

powiat dostaje 50%. Następnych zewnętrznych 30% macie z gminy. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek podkreślił, iż przedstawiając Państwu tą propozycję mówiłem 

o całości inwestycji, dlatego prosiłem Burmistrza żeby doprecyzował czy 30% całości 

inwestycji czy 30% wkładu własnego. Jeżeli 30% proponują nam wkładu własnego to 70% 

z naszej części musi być pokryte. 

Redaktor portalu Gołdap. Info Pan Jacek Rakowski poinformował, iż chciałby również się 

dowiedzieć jakiś konkretów, bo wydaje mi się, że dzisiaj Pan Burmistrz źle mówi, Pan 

Starosta też to inaczej zrozumiał. 

Burmistrz Gołdapi Pan Tomasz Luto powiedział, iż ze schetynówek powiat dostanie 50% 

a z gminy 30% całości inwestycji z czego na pokrycie powiatowi zostaje 20%, 30% to całość 

inwestycji. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek podkreślił, że dlatego prosił o doprecyzowanie, 

bo w tym momencie jest to albo 600 000,00 zł albo niespełna 300 000,00 zł. 

Radny Powiatu Pan Piotr Miszkiel zapytał Starostę, czy widzi jakieś szanse na oszczędności. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek odpowiedział, iż myśli, że polityka jest tak skonstruowana, 

że jesteśmy nastawieni na racjonalne wydatkowanie środków. 

Mieszkaniec Powiatu Pan Robert Prochowicz przypomniał, że jako mieszkańcy chcemy 

aby nasza droga nabrała stanu cywilizowanego. Chciałbym również uwypuklić ten fakt, 

że Pan Burmistrz i Rada Miejska bierze udział w tych kosztach. Chciałbym również nawiązać 

do słów Pana Michnicza, czy mieszkańcy Gminy Banie Mazurskie mogą liczyć na udział 

Gminy w kosztach. 
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Rady Powiatu Pan Bogdan Michnicz zapytał, czy Pan Prochowicz nie chciałby się przenieść 

do Gminy Banie Mazurskie. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek powiedział, że jeśli na tamte trzy ulice Burmistrz 

wygospodarował środki na wkład własny, na dokumentację to może nie różnicujmy tych 

mieszkańców i również może należy porozmawiać z Radą Miasta żeby sfinansować w całości 

w 100% tak jak na Małą, Zieloną i Cichą. Zdaję sobie sprawę z tego ile pieniędzy jest 

w Gminie i że wpływające tam podatki inaczej ten budżet kształtują i inne jest rządzenie tego 

budżetu. Natomiast w powiecie są to subwencje i dotacje, my nie man1y środków chociażby 

z podatków. Gmina Gołdap ma środków z podatków tyle co Powiat Gołdapski całego 

budżetu. 

Bunnistrz Gołdapi Pan Tomasz Luto powiedział, iż nikt tutaj nic nie różnicuje, widzimy 

natomiast problem i go rozwiązujemy. Ja czuję wręcz jakiś atak z Pana strony. Wiemy, 

że sytuacja powiatu jest jaka jest. My też oszczędzamy, my też mamy wydatki. Skoro Pan 

wspomina o dochodach to dobrze byłoby gdyby wspomniał Pan o wydatkach zarówno 

powiatu jak i gminy. To jest Państwa decyzja, pomoc z gminy macie. To jest tak naprawdę 

wasz problem i to wy powinniście sobie z nim radzić. Natomiast Pan Starosta parę minut 

temu powiedział, że wy będziecie czekali na środki zewnętrzne i będziecie ich szukali. 

Przypominam, że zawsze bądź najczęściej tak jest, że są te środki w iluś procentach. 

Albo jesteście przygotowani, albo nie jesteście przygotowani, bo jak nie jesteście 

przygotowani to po co szukacie środków. Pomoc ze strony gminy jest, przemyślcie to i dajcie 

odpowiedź na piśmie. 

Ad.19 

Przewodniczący zan1knął obrady XL VI ( 46) Sesji Rady Powiatu. 

Na tym protokół zakmkzono. 

Protokół składa się z 29 stron kolejno ponumerowanych. 

Protokołowała: Monika Bruszewska, 29.08.2017r.~ 
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