
Protokół z LIII (53) Sesji Rady Powiatu w Gołdapi 

w dniu 21 grudnia 2017 roku 

godz. 13°0-1410 

Wiceprzewodnicząca Rady Pani Alicja Iwaniuk przywitała przybyłych na Sesję Rady 

Powiatu Radnych Rady Powiatu, naczelników wydziałów i pracowników Starostwa, 

kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych, przedstawicieli służb mundurowych 

i media. 

Ad.1 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu otworzyła obrady LIII (53) Sesji Rady Powiatu. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek wraz z Wiceprzewodniczącą Panią Alicją Iwaniuk podziękowali 

dotychczasowemu Powiatowemu Komendantowi Państwowej Straży Pożarnej Panu 

Krzysztofowi Giedrojciowi za współpracę i zaangażowanie. 

Ad.2 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Pani Alicja Iwaniuk otworzyła posiedzenie 

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

Uwag do porządku nie zgłoszono. 

Ad.3 

Wiceprzewodnicząca poinformowała, iż protokół z LII (52) Sesji Rady Powiatu został 

wyłożony do wglądy i przesłany drogą elektroniczną. Wiceprzewodnicząca zapytała, 

czy Radni mają uzupełnienia bądź sprostowania do protokołów. 

Uwag nie zgłoszono. 

Rada Powiatu przyjęła 13 głosami za, przy 3 osobach nieobecnych protokół z LU (52) 

Sesji Rady Powiatu. 



Ad.4 

Wiceprzewodnicząca przedstawiła informację Przewodniczącego Rady z prac Rady w okresie 

międzysesyjnym. 

Referująca poinfonnowała, iż w związku z tym, że Przewodniczący jest na długotrwałym 

zwolnieniu była w stałym kontakcie z Biurem Rady i Zarządu Powiatu. 

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 2 do protokołu/ 

Referująca poinformowała, iż w terminie od 30 listopada 2017 roku do 21 grudnia 2017 roku 

Zarząd Powiatu w Gołdapi odbył 1 posiedzenie, na którym: 

1. Zarząd Powiatu podjął 3 uchwały w sprawie: 

a) zmian budżetu Powiatu Gołdapskiego w roku 2017, 

b) wprowadzenia autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Gołdapskiego na lata 2018 -2033, 

c) wprowadzenia autopoprawek do projektu budżetu powiatu na 2018 rok. 

2. Zarząd rozpatrzył: 

,/ pozytywnie wniosek w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności 

prowadzenia całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej w 2018 roku, 

,/ pozytywnie wniosek w sprawie wygaszenia trwałego zarządu dla działki oznaczonej 

numerem geodezyjnym 874/63 o powierzchni 1,0865 ha położonej w Gołdapi, 

ul Plac Zwycięstwa, 

,/ pozytywnie wniosek w sprawie podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego 

od listopada dla Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno 

-Opiekuńczego w Gołdapi z wyrównaniem od lipca br., 

,/ pozytywnie wniosek w sprawie podpisania umowy użyczenia nr ZD/1/2017 pomiędzy 

Powiatem Gołdapskim a GoldMedica sp. z o.o. w Gołdapi. 

3. Zarząd ogłosił: 

,/ otwarty konkms ofert na realizację w formie wsparcia zadań publicznych Powiatu 

Gołdapskiego w 2018 r. 

4. Zarząd opracował projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie: 

a) ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2017, 
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b) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2018-

2033, 

c) uchwalenia budżetu powiatu na rok 2018, 

d) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2017-2028, 

e) zmian budżetu powiatu na rok 201 7 rok, 

f) ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie 

powiatu gołdapskiego w 2018, 

g) zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Gołdapi na 2018 rok, 

h) zatwierdzenia planu pracy Komisji Stałej Rady Powiatu w Gołdapi na rok 2018, 

i) zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gołdapi na rok 

2018. 

5. Zarząd zatwierdził : 

../ Plan Pracy Zarządu Powiatu na 2018 r. 

W dniu 30 listopada 2017 roku Rada Powiatu w Gołdapi podjęła 6 uchwał: uchwałę 

w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Pielęgnacyjna 

-Opiekuńczemu w Gołdapi opracowaną przez Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno

Opiekuńczego w Gołdapi, uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań 

i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na zadania w 2017 roku opracowaną przez Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Gołdapi, uchwałę w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia 

Psychicznego na lata 2017-2022 opracowaną przez Samodzielnego Referenta ds. Zdrowia 

i Pomocy, uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Gołdapskiego do projektu pod nazwą 

„Własna firma w EGO" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014- 2020, 10 Osi priorytetowej Regionalny 

Rynek Pracy, Działania 10.3 Rozwój samo zatrudnienia opracowaną przez Sekretarz Powiatu, 

uchwałę w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 

2017- 2033 oraz uchwałę w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2017 opracowaną przez 

Wydział Finansowy. 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. 

3 



Ad.6 

W Zastępstwie Przewodniczącego Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji 

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

Wiceprzewodnicząca Pani Marzanna Wardziejewska przedstawiła wnioski i opinie Komisji 

Stałych Rady. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Rafał Górski przedstawił wnioski 

i opnie Komisji Rewizyjnej. /informacje w załączeniu- zal. nr 3 do protokołu/ 

W zastępstwie Przewodniczącego Pani Marzanna Wardziejewska poinformowała, iż Komisja 

odbyła 2 posiedzenia w dniu 19 i 21 grudnia br. Wszystkie projekty uchwał Komisja 

zaopiniowała pozytywnie. Komisja wniosków nie wypracowała. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Rafał Górski poinformował, iż w dniu 11 grudnia 

br. Komisja Rewizyjna odbyła posiedzenie w celu sporządzenia planu pracy kontroli na 2018 

r. W dniu 19 grudnia Komisja odbyła spotkanie w celu kontroli Wydziału Promocji i Rozwoju 

Powiatu w zakresie zapytań ofe1iowych za 2016. Komisja wniosków nie wypracowała. 

Ad.7a 

W zastępstwie Przewodniczącego Komisji Stałej Wiceprzewodnicząca Pani Marzanna 

Wardziejewska przedstawiła opinię o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Gołdapskiego na lata 2018- 2033 i projekcie budżetu powiatu na rok 2018 Komisji 

Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, 

Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej. !opinia w załączeniu- zal. nr 5 do protokołu/ 

Referująca poinformowała, iż Komisja Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, 

Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej pozytywnie 

zaopiniowała projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2018 

- 2033 oraz projekt uchwały budżetowej na 2018 r. 

Ad.7b 

Starosta Pan Andrzej Ciołek przedstawił op1mę Regionalnej Izby Obrachunkowej 

o pozytywnym zaopiniowaniu projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Gołdapskiego na lata 2018- 2033, możliwości sfinansowania deficytu budżetowego 

przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Gołdapskiego na 2018 rok 

i projektu budżetu powiatu na rok 2018. /opinia w załączeniu- zal. nr 6 do protokołu/ 
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Referujący poinformował, iż uchwała Nr RIO.VIII-0120-688/17 składu orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 30 listopada 2017 r. postanawia 

pozytywnie zaopiniować projekt uchwały budżetowej Powiatu Gołdapskiego na rok 2018. 

Skład Orzekający Komisji: Bogdan Gaber, Iwona Bendorf- Bundorf, Janusz Facon . Druga 

uchwała Nr RIO.VIII-0120-689/17 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Olsztynie z dnia 30 listopada 2017 r. w w/w składzie postanawia pozytywnie zaopiniować 

projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2033. Kolejna uchwała 

Nr RIO.VII-0120-690/17 Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie 

z dnia 30 listopada 2017 r. w w/w składzie postanawia pozytywnie zaopiniować możliwość 

sfinansowania przez Powiat Gołdapski deficytu budżetu w wysokości 3 362 000,00 zł 

przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2018 r. 

Ad.8a 

Skarbnik Powiatu przedstawiła uchwałę Rady Powiatu w sprawie ustalenia wykazu 

wydatków, które nie wygasają z kof1cem roku budżetowego 2017. /uchwala Rady Powiatu 

w załączeniu- zal. nr 7 do protokołu/ 

Referująca poinfmmowała, iż Zespół Szkół Zawodowych w październiku br. wszczął 

postępowanie na wyłonienie wykonawcy na realizacje zadania pn.: 

„Modernizacja oświetlenia w salach lekcyjnych i pozostałych pomieszczeniach w budynku 

nr 1 i budynku nr 2:. Zgodnie z zwartą umową z wykonawcą w wyniku zakoliczonego 

postępowania o udzielenie zamówienia termin wykonania zadania określono w umowie 

na 15 czerwca 2018r. Zespół Szkół Zawodowych w związku z zaistniałą sytuacją zawraca 

się z prośbą o ujęcie środków finansowych zabezpieczonych przez Powiat Gołdapski 

na dofinansowanie powyższego zadania w kwocie 99 311,60 zł w wykazie wydatków, które 

nie wygasają z końcem roku budżetowego 2017. W związku z powyższym na podstawie 

art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ustala się wykaz 

i plan finansowy wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego oraz olaeśla 

się ostateczny termin dokonania wydatku. Całkowita wartość wydatków niewygasających 

to 99 311,60 zł, w tym wydatki majątkowe na kwotę 99 311,60 zł. Środki finansowe na wyżej 

wymienione wydatki gromadzone będą na wyodrębnionym subkoncie podstawowego 

rachunku bankowego. 

Wiceprzewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionej uchwały Rady Powiatu. 
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Wyszedł Leszek Retel 13.30 

Pytań nie zgłoszono. 

Wiceprzewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

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

Powiatu. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku 

budżetowego 2017. 

Ad.Sb 

Skarbnik Powiatu przedstawiła uchwałę Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2018- 203 3. /uchwala Rady Powiatu 

w załączeniu- zal. nr 8 do protokołu/ 

Referująca poinfonnowała, iż uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 

2018-2033 zakłada dochody w wysokości 42 825 340,00 zł ,zaś wydatki w wysokości 

46 187 340,00 zł. Zgodnie z wykazem przedsięwzięć realizowane będą projekty 

tj.: ,,Szkoła Naszych Oczekiwań", ,,Świat Bez Tajemnic", ,,Projekt Zintegrowanej Informacji 

Geodezyjno- Kartograficznej Powiatu Gołdapskiego", ,,Termomodernizacja budynków 

ochrony zdrowia i oświaty", ,,Projekt Własna Firma EGO" oraz projekt "Zielone garnizony". 

Wiceprzewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionej uchwały Rady Powiatu. 

Przyszedł Pan Leszek Retel 13.32 

Pytań nie zgłoszono. 

Wiceprzewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

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

nieobecnych uchwałę Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2018- 2033. 

Ad.8c 

Skarbnik Powiatu przedstawiła uchwałę Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu 

powiatu na rok 2018. /uchwala Rady Powiatu w załączeniu- zal. nr 9 do protokołu/ 
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Referująca poinformowała, iż projekt uchwały został szczegółowo omówiony na posiedzeniu 

Komisji i Zarządu Powiatu, ponadto został zaopiniowany pozytywnie. Otrzymano również 

pozytywną opinię z Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Wiceprzewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionej uchwały Rady Powiatu. 

Pytaii nie zgłoszono. 

Wiceprzewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

Rada Powiatu podjęła 8 głosami za, przy 3 głosach wstrzymujących i 4 osobach 

nieobecnych uchwalę Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 

2018. 

Ad.8d 

Skarbnik Powiatu przedstawiła uchwałę Rady Powiatu w sprawie zmian Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2017-2028. /uchwala Rady Powiatu 

w załączeniu- zal. nr I O do protokołu! 

Referująca poinformowała, iż w projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Gołdapskiego na lata 2017-2028 został szczegółowo omówiony na posiedzeniu Komisji i Zarządu 

Powiatu. Uwzględniona została również autopoprawka. 

Wiceprzewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionej uchwały Rady Powiatu. 

Wyszedł Pan Retel Leszek 13 .3 7 

Pytaii nie zgłoszono. 

Wiceprzewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

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

nieobecnych uchwałę Rady Powiatu w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Gołdapskiego na lata 2017-2028. 
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Ad.Se 

Skarbnik Powiatu przedstawiła uchwałę Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu 

na rok 2017. /uchwala Rady Powiatu w załączeniu- zal. nr 11 do protokołu! 

Referująca poinformowała, iż projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2017 

został szczegółowo omówiony na posiedzeniu Komisji i Zarządu Powiatu. 

Wiceprzewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionej uchwały Rady Powiatu. 

Pytań nie zgłoszono. 

Wiceprzewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

Rada Powiatu podjęła 9 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym i 5 osobach 

nieobecnych uchwałę Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2017 rok. 

Ad.8f 

W zastępstwie Samodzielnego Referenta ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej Główny 

Specjalista ds. Edukacji Pani Iwona Zegarowicz przedstawiła uchwałę Rady Powiatu 

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie 

powiatu gołdapskiego w 2018 roku. /uchwala Rady Powiatu w załączeniu- zal. nr 12 do protokołu/ 

Referująca poinformowała, iż jednym z obowiązków Rady Powiatu, który nakłada 

art. 94 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Farmaceutyczne jest ustalenie rozkładu godzin pracy 

i dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu w celu zapewnienia mieszkańcom 

dostępu do świadczeń farmaceutycznych. 

Wiceprzewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionej uchwały Rady Powiatu. 

Pytań nie zgłoszono. 

Wiceprzewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

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

Powiatu w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek 

ogólnodostępnych na terenie powiatu gołdapskiego w 2018 roku. 
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Ad.Sg 

Wiceprzewodnicząca Pani Alicja Iwaniuk przedstawiła uchwałę Rady Powiatu w sprawie 

zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Gołdapi na 2018 rok. /uchwala Rady Powiatu 

w załączeniu- zal. nr 13 do protokołu/ 

Referująca poinformowała, iż plan pracy Rady Powiatu w Gołdapi na 2018 rok był omawiany 

na posiedzeniu Komisji i Zarządu Powiatu. 

Wiceprzewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionej uchwały Rady Powiatu. 

Pytań nie zgłoszono. 

Wiceprzewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

Rada Powiatu podjęła 10 głosami za, p.r:cy 5 osobach nieobecnych uchwałę Rady 

Powiatu. w sp.rawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Gołdapi na 2018 .rok. 

Ad.8h 

Wiceprzewodnicząca Komisji Stałych Pani Marzanna Wardziejewska przedstawiła uchwałę 

Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Stałej Rady Powiatu w Gołdapi 

na rok 2018. /uchwala Rady Powiatu w załączeniu- zal. nr 14 do protokołu/ 

Referująca poinformowała, iż plan pracy Komisji Stałej Rady Powiatu w Gołdapi na rok 2018 

był omawiany na posiedzeniu Komisji i Zarządu Powiatu. 

Wiceprzewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionej uchwały Rady Powiatu. 

Pytań nie zgłoszono. 

Wiceprzewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

Rada Powiatu podjęła 10 głosami za, p.r:cy 5 osobach nieobecnych uchwałę Rady 

Powiatu w sp.rawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Stałej Rady Powiatu w Gołdapi 

na .rok 2018 
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Ad.Si 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Rafał Górski przedstawił uchwałę Rady Powiatu 

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gołdapi 

na rok 2018. /uchwala Rady Powiatu w załączeniu- zal. nr 15 do protokołu/ 

Referując poinformował, iż plan pracy kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gołdapi 

na rok 2018 był omawiany na posiedzeniu Komisji i Zarządu Powiatu. 

Wiceprzewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionej uchwały Rady Powiatu. 

Pytań nie zgłoszono. 

Wiceprzewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

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

nieobecnych uchwałę Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu w Gołdapi na rok 2018. 

Ad.9 

Radny Powiatu Pan Piotr Miszkiel wraz z Radnym Powiatu Panem Wacławem Grendą złożyli 

interpelację w sprawie pozbawienia Pana Starosty Andrzeja Ciołka prawa do wynagrodzenia 

rocznego 13 pensji za rok 2017 w związku ze spożywaniem alkoholu w czasie pracy. 

Dnia 4 stycznia 2017 r. Pan Starosta Andrzej Ciołek wykorzystując służbowy marki skoda 

udał się w godzinach urzędowania w towarzystwie swojego kolegi Pana Zbigniewa 

Domańskiego do posiadłości kolegi Tego Pana do miejscowości Bludzie na spotkanie 

towarzyskie, gdzie jak sam zeznał w Sądzie w Olecku, spożywał alkohol. Fakt spożywania 

alkoholu od godziny ok. 13.00 potwierdził w sądzie również gospodarz spotkania. 

Za przyzwoleniem Sądu nagrania z zeznań potwierdzających fakt spożywania alkoholu przez 

Pana Starostę są w posiadaniu Pana redaktora GI Pana Rakowskiego. Kilku Radnych Powiatu 

osobiście obserwowało rozprawy sądowe przeciwko panu Domańskiemu, więc są świadkami 

zeznań obciążających Pana Starostę Ciołka o spożywanie alkoholu w godzinach pracy. 

Pan Starosta Andrzej Ciołek zeznający w sprawie Pana Domańskiego sam zeznał, że podczas 

wizyty w Bludziach już od południa spożywał alkohol. Zgodnie z art. 3 KP z dnia 12 grudnia 

1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej 

Art.3 pkt.2 „pracownik nie nabywa prawa do wynagrodzenia rocznego w wypadkach 

2) stawienia się do pracy lub przebywanie w stanie nietrzeźwości. Pan Starosta Andrzej 
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Ciołek w odpowiedzi na interpelację Radnego Wacława Grendy z dnia 23.02.2017 r. 

i 11.07.2017 r. dwukrotnie twierdzi, że jego wyjazd w dniu 4 stycznia 2017 r. miał charakter 

służbowy, więc w/w artykuł KP w tej sytuacji ma zastosowanie. 

Ad.10 

Zapytań Radnych nie zgłoszono. 

Ad.11 

Wniosków i oświadczeń Radnych nie zgłoszono 

Ad.12 

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

Ad.13 

Odpowiedzi na zgłoszone wnioski Komisji Stałych Rady nie zgłoszono. 

Wiceprzewodnicząca Pani Alicja Iwaniuk powitała nowego Komendant Państwowej Straży 

Pożarnej w Gołdapi Pana Wojciecha Szczepaniak. 

Ad.14 

Radny Powiatu Pan Wacław Grenda przeprosił Radnego Pana Rafała Górskiego za swoje 

nieprzemyślane zachowanie. 

Radny Powiatu Pan Rafał Górski przyjął przeprosiny. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek poinformował, iż w terminie od 30 listopada 2017 r. 

do 21 grudnia 2017 r. Członkowie Zarządu brali udział w następujących uroczystościach 

oraz spotkaniach: 

Starosta Gołdapski uczestniczył w następujących przedsięwzięciach: 

1. 1 grudnia 2017 r. wraz z Wicestarostą w pożegnaniu Komendanta Powiatowego 

Straży Pożarnej w Gołdapi Pana Krzysztofa Giedrojcia; 

2. 2 grudnia 2017 r. w spotkaniu z okazji zakończenia służby zastępcy Komendanta 

Straży Granicznej w Dubeninkach; 
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3. 3 grudnia 2017 r. w Koncercie Charytatywnym "Spełniamy Marzenia" na Hali 

OSIR w Gołdapi; 

4. 4-5 grudnia 2017 r. w XX posiedzeniu Komitetu Monitorującego Regionalny 

Program Operacyjny w Jedwabnie; 

5. 6 grudnia 2017 r. w rozdaniu nagród w konkursie plastycznym w ramach projektu 

„Razem Bezpieczniej" oraz wraz z Wicestarostą w spotkaniu z okazji Mikołajek 

z dziećmi w szpitalu i w Domu Dziecka w Gołdapi; 

6. 7 grudnia 2017 r. w Kiennaszu Świątecznym Bożonarodzeniowym 

w Przedszkolu Nr 1 w Gołdapi; 

7. 8 grudnia 2017 r. w spotkaniu dotyczącym dróg w Urzędzie Gminy Banie 

Mazurskie; 

8. 11 grudnia 2017 r. w pożegnalnym śniadaniu delegacji z Gruzji, w posiedzeniu 

Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz w spotkaniu Wigilijnym 

Straży Granicznej w Dubeninkach; 

9. 12 grudnia 2017 r. w konkursie o rynku pracy orgaznizowanym przez Powiatowy 

Urząd Pracy w Gołdapi oraz w spotkaniu z dziećmi w Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie w ramach zakończenia działań z projektu „Razem Bezpieczniej"; 

10. 13 grudnia 2017 r. we wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, 

oraz w szkoleniu z projektu „ Razem Bezpieczniej"; 

11. 14-15 grudnia 2017 r. w szkoleniu Powiatowej Rady Rynku Pracy w Giżycku; 

12. 17 grudnia 2017 r. wraz z Wicestarostą, Radnymi i pracownikami Starostwa 

Powiatowego w Jannarku Bożonarodzeniowym; 

13. 18 grudnia 2017 r. w spotkaniu pożegnalnym Pani Aleksandry Ratasiewicz 

w Szkole Muzycznej w Gołdapi; 

14. 19 grudnia 2017 r. w spotkaniu opłatkowym na zaproszenie Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku. 

Wicestarosta uczestniczyła: 

1. 7 grudnia 2017 r. w Obchodach Dnia Wolontariusza w Sali Widowiskowej Domu 

Kultury w Gołdapi. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek zaprosił na wspólne spotkanie opłatkowe z okazji zbliżających 

się Świąt Bożego Narodzenia po zakończeniu posiedzenia Rady Powiatu. Poinfonnował, 

iż Zarząd Województwa Warmińsko- Mazurskiego zatwierdził listę rankingową 
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dofinansowującą działania w poszczególnych samorządach na której znajduje się powiat 

gołdapski, który otrzymał dofinansowanie w kwocie 7 600 000,00zł. Inwestycja będzie 

opiewała na kwotę 9 600 000,00 zł i będzie polegała na termomodernizacji 3 budynków 

szpitalnych oraz dwóch budynków oświatowych. Starosta Pan Andrzej Ciołek dodał, iż nie 

będzie odnosił się do dokumentu podpisanego przez dwóch Radnych, rozważa nad znalezień 

finału tej sprawy przed organami ścigania bądź sądem. Dzień 4 stycznia może urosnąć 

do rangi święta w powiecie gołdapskim, ponieważ obaj panowie sukcesywnie podnoszą 

ten temat, próbując wpłynąć na obniżenie pracy. Starosta Pan Andrzej Ciołek podziękował 

za przegłosowanie projektu budżetu na rok 2018 dając do rozumienia, iż starania o budowę 

drogi na ul. Ustronie zaczęły się długo przed objęciem przeze mnie I kadencji, 

więc nie można zarzucić, że chęć modernizacji tej drogi jest skierowana dlatego, że zacząłem 

tam mieszkać. Wyartykułowanie przez Pana Radnego Grendę, że jest to prywatna inicjatywa 

Starosty Gołdapskiego poparta też słowami Pana Radnego Miszkiela w mojej ocenie 

nie znajduję uzasadnienia. Mógłbym przytoczyć również sytuację próbą odwrócenia roli, otóż 

Radny Pan Wacław Grenda ma swój supermarket usytuowany na ul. Partyzantów ta ulica 

była remontowana w poprzedniej kadencji na wniosek Radnego Grendy, więc również można 

było by powiedzieć, że była to inicjatywa prywatna. Inwestycja za ok. 100 OOO 000,00zł 

dotycząca Drogi 651 N, dzięki staraniom Zarządu oraz Pana Marka Mirosa będzie miała 

szansę realizacji w roku 2019 i 2020. 

Radny Powiatu Pan Miszkiel Piotr wyjaśnił, iż nie mówił nic o tym, że jest to prywatna 

inicjatywa. Dodał, iż mówił, że mieszka na ul. Osiedle Młodych, gdzie nie ma 

ani ul. Partyzantów ani ul. Ustronie tylko parking spółdzielczy. Pan Starosta już kilka razy 

wspominał o podjęciu prawnych kroków, więc albo się podejmuje kroki albo się straszy. 

Ja się niczego nie boję. Radny Piotr Miszkiel dodał również, że jeżeli Pan Starosta chce mnie 

pozywać to proszę robić to szybko bo ja nie mam czasu na głupoty. 

Ad.15 

Wolnych wniosków nie zgłoszono. 

Ad.16 

Mieszkanka Powiatu Pani Joanna Knych powiedziała, iż o ulicę Ustronie mieszkańcy walczą 

od 2010 r. podczas budowy mostu tysiące ton betonu przejeżdżało przez tę drogę w wyniku 

czego uległa zniszczeniom. W roku 2011 rozpoczęła się budowa kanalizacji, gdzie powstały 
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kolejne problemy z drogą. W 2012 r. rozpoczęła się budowa zbiornika przeciwpowodziowego 

co dodatkowo wpłynęło na zły stan drogi. Dodała, iż mieszkańcy cieszą się, że Pan Starosta 

wprowadził się na ul. Ustronie. Poprosiła o uwzględnienie tej drogi w dalszych działaniach, 

zważywszy na to, iż obiecywano, że droga zostanie ujęta. 

Radny Powiatu Pan Piotr Miszkiel powiedział, iż popiera postulat Pani Joanny Knych jak 

również wszystkich innych mieszkańców, natomiast chciałby przypomnieć jak wyglądały 

spotkania mieszkańców innych ulic w Starostwie między innymi wtedy, gdy przyszedł 

Pan Burmistrz w celu rozmowy o drodze na ul. Osiedle I. Pan Starosta słysząc, że Gmina 

wspomoże inwestycje, doszukiwał się uchybie{1, mówiąc, że dotacja z gminy jest 

niewystarczająca. Dla mnie jako Radnemu ciężko jest wybrać, którą ulicę należałoby 

zrealizować. 

Ad.17 

Wiceprzewodnicząca zamknęła LIII (53) Sesję Rady Powiatu. 

Na tym protokół skończono. 

Protokół składa się z 14 stron kolejno ponumerowanych. 

Protokołowała: Monika Bruszewska 21.12.2017 

14 


