
Protokół nr LXI (61) z Sesji Rady Powiatu w Gołdapi 

w dniu 26 kwietnia 2018 r. 

w godz. 09°0 -1148 

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Stefan Piech przywitał przybyłych na Obrady Sesji 

Radnych Rady Powiatu, funkcjonariuszy służb mundurowych, kierowników jednostek 

organizacyjnych powiatu gołdapskiego, pracowników Starostwa Powiatowego naczelników 

wydziałów, Wójta Bań Mazurskich Łukasza Kuliś, Burmistrza Gołdapi Tomasza Luto, 

media oraz mieszkańców Powiatu Gołdapskiego. 

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Stefan Piech poinformował, że na sesji zostaną wręczone 

nagrody za konkurs„ Moja bezpieczna przygoda z internetem". Zostały również złożone 

życzenia dla Pani Marzanny Wardziejewskiej z okazji imienin. 

Ad.1 

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Stefan Piech otworzył obrady LXI (61) Sesji Rady 

Powiatu /lista obecności w załączeniu - zal. nr I do prot okolu! 

Ad.2 

Przewodniczący Rady Powiatu otworzył posiedzenie z proponowanym porządkiem obrad 

/porządek obrad w załączeniu- zal. nr 2 do protokołu/. Przewodniczący zaproponował zmianę do 

porządku w podpunkcie 13 dodał podpunkt c o brzmieniu: przystąpienia do realizacji 

inwestycji pn. ,,Przebudowa poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej 

nr 1764N Banie Mazurskie-Rogale o długości ok. 6,6 km "!porządek obrad po zmianie w załączeniu 

- zał. Nr 3 do protokołu! 

Przewodniczący zapytał czy są uwagi do porządku. 

Uwag nie zgłoszony. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Rada Powiatu przyjęła 12 głosami za, przy 3 osobach nieobecnych zmiany do porządku 

obrad. 
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Wyszedł Mariusz Kowalczuk 09.26. 

Przyszedł Pan Mariusz Kowalczuk 09.29. 

Bum1istrz Gołdapi Pan Tomasz Luto poinformował, że na ostatniej sesji rady miejskiej - radni 

zgodzili się przyznać powiatowi dotację na remonty ulic. Burmistrz podziękował za przyjęcie 

dotacji. Dodał, że otrzymał projekt uchwały do akceptacji odnośnie dyżuru aptek w nocy. 

Burmistrz Gołdapi Pan Tomasz Luto poinformował, że apteka dyżurna powinna 

funkcjonować też w nocy na terenie miasta oraz zaproponował aby jeszcze raz przyjrzeć 

się temu problemowi. 

Sekretarz Powiatu Pani Anna Makowska odpowiedziała, że dana uchwała została przesłana 

w związku z przeprowadzonym spotkaniem z aptekarzami, którzy poprosili aby rozważyć 

projekt uchwały i według właściwości został przesłany do gmin. Dodała, że wiedzieliśmy jaki 

będzie efekt i, że w/w uchwała zostanie uchylona przez organ kontrolny. Sekretarz Powiatu 

Pani Anna Makowska poinformowała, że został zrobiony krok ku aptekarzom, którzy 

nie chcą pełnić dyżurów z braku kadry. W miarę możliwości robimy wszystko aby było tak 

jak należy. Sekretarz Powiatu Pani Anna Makowska poinformowała, że widziała negatywną 

opinię Burmistrza Pana Tomasza Luto i dodała, że apteka ma rolę służebną. 

Burmistrz Gołdapi Pan Tomasz Luto odpowiedział, że według jego opinii Rada Powiatu 

powinna oprócz czynnika ekonomicznego spojrzeć jeszcze na czynnik ludzki i apteki 

powinny być dostępne dla mieszkańców powiatu w porach nocnych. 

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Stefan Piech podziękował Pani Sekretarz i Burmistrzowi 

oraz oświadczył, że zła wola nie może być przepisana dla właścicieli aptek dlatego, że wiąże 

się to z czynnikiem ekonomicznym i jeżeli apteki miałyby godnie zapłacone za dyżury nocne 

wtedy nie było by problemu. Dodał, że będziemy nadal się pochylać i szukać rozwiązania 

w danym problemie. 

Radny Mariusz Kowalczuk zapytał dlaczego do gmm został wysłany projekt uchwały, 

z którym my się nie zgadzamy? 
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Sekretarz Pani Anna Makowska odpowiedziała, że projekt uchwały zawsze jest wysyłany 

i to jest proforma zgodnie z przepisami prawa. 

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Stefan Piech odpowiedział, że jest to głównie kwestia 

aptekarzy, którzy nie zgadzają się na dyżury nocne. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek dodał, że uchwała jest przekazywana na posiedzenie Rady 

Powiatu gdy otrzymamy wszystkie opinie od organów powiatów. Dlatego wymóg formalny 

zbieranie opinii sąsiednich samorządów i dopiero na tej podstawie rekomendujemy na Radę 

Powiatu. 

Ad. 3 

Przewodniczący poinformował, iż protokoły z LIX (59), LX (60) Sesji były wyłożone 

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

czy Radni mają uzupełnienia bądź sprostowania do protokołów. 

Uwag do zmienionego porządku nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie 

Rada Powiatu przyjęła 11 głosami za przy, 2 głosach wstrzymujących oraz 2 osobach 

nieobecnych protokół z LIX (59) Sesji Rady Powiatu. 

Rada Powiatu przyjęła 11 głosami za przy 2 głosach wstrzymujących oraz 2 osobach 

nieobecnych protokół z LX (60) Sesji Rady Powiatu. 

Ad.4 

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Stefan Piech przedstawił informację z prac Rady 

w okresie międzysesyjnym poinformował, że wraz z Starostą i Wicestarostą oraz radnymi 

uczestniczył w spotkaniu w sprawie drogi m 651. Dodał, że uczestniczył w nadzwyczajnej 

Sesji i Komisji oraz, że pełnił dyżury i był w stałym kontakcie z pracownikami Starostwa. 
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Ad.5 

Wicestarosta Pani Grażyna Senda poinformowała, że w terminie od 29 marca 2018 roku 

do 26 kwietnia 2018 roku Zarząd Powiatu w Gołdapi odbył 3 posiedzenia, na którym 

zajmował się między innymi /informacja w załączeniu- zal. nr 4 do protokołu/: 

I .Zarząd Powiatu podjął 6 uchwał w sprawie: 

a) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny 

i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: ,,Prowadzenie całodobowej placówki opiekuftczo 

-wychowawczej typu socjalizacyjnego łączącej zadania o charakterze interwencyjnym", 

b) zamiany nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gołdapskiego na nieruchomość 

stanowiącą własnością Gminy Gołdap, położone w Gołdapi przy ul.11 Listopada, 

c) upoważnienia Starosty Gołdapskiego i Skarbnika Powiatu Gołdapskiego do podpisania 

umowy o dofinansowanie zadania pn. ,,Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia 

lasów niestanowiących własności Skarbu Paftstwa dla miasta i gminy Gołdap" w ramach 

programu dotacyjnego „Ochrona przyrody-Bioróżnorodność OP-Ol", typ projektu: 

„Sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów niepaiistwowych przez starostwa 

powiatowe" konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, 

d) przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości 

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

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

e) przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Gołdapskiego za I kwartał 

2018 roku, 

f) przyjęcia infom1acji o wykonaniu budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2017 rok. 

2. Zarząd rozpatrzył: 

- pozytywnie wniosek w sprawie przyznai1ia nagrody rocznej Pani Zofii Syperek, dyrektorowi 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuftczego w Gołdapi, 

- pozytywnie wniosek w sprawie wygaszenia trwałego zarządu dla Zarządu Dróg 

Powiatowych w Gołdapi do nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym działki 

71/1 o powierzchni 0,0039 ha, położonej w obrębie Pietraszki gmina Gołdap. 

3. Zarząd przyjął: 

- zbiorczy bilans, rachunku zysków 1 strat oraz zestawienia zmian w funduszu Powiatu 

Gołdapskiego za 2017r., 

- raport ze stanu sanitarno - higienicznego Powiatu Gołdapskiego za rok 2017, 

- informację z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi w roku 2017, 
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- sprawozdanie z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych 

w roku 2017, 

- sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego 

na lata 2017 - 2022. 

4. Zarząd dokonał: 

- pozytywnej oceny realizacji „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych" w roku 2017, 

- pozytywnej oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017 dla Powiatu Gołdapskiego. 

5.Zarząd opracował projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie: 

a) przystąpienia do realizacji inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi nr 4804N ul. Cicha, drogi 

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

b) zmian budżetu powiatu w roku 2018, 

c )zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych 

oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, w których właścicielem 

lub zarządzającym jest Powiat Gołdapski, 

d) przystąpienia do realizacji inwestycji pn. ,,Przebudowa poprzez podwójne powierzchniowe 

utrwalenie drogi powiatowej nr 1936N, na odcinku Błąkały - Stańczyki - Maciejowięta 

o długości ok. 4,3 km", 

e) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2018-2033, 

f) zmian budżetu powiatu w roku 2018, 

g) przystąpienia do realizacji inwestycji pn. ,,Przebudowa poprzez podwójne powierzchniowe 

utrwalenie drogi powiatowej nr 1764N Banie Mazurskie-Rogale o długości ok. 6,6 km", 

h) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2018-2033, 

i) zmian budżetu powiatu w roku 2018. 

Wicestarosta Pani Grażyna Senda przedstawiła również informacje z wykonania uchwał Rady 

Powiatu w Gołdapi podjętych na LIX (59) Sesji w dniu 29 marca 2018 roku. Rada Powiatu 

podjęła 5 uchwał, których projekty opracował: 

- Specjalista ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej - 2 projekty uchwał, które dotyczyły 

LIX/256/2018 oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gołdapi; LIX/258/2018 

zlecenia realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod 

nazwą: ,, Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej". - Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi - 1 projekt uchwały, dotyczył LIX/257/2018 

określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2018 roku. - Sekretarz Powiatu - 1 projekt 
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uchwały, dotyczył LIX/259/2018 udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa 

Wannińsko - Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura 

Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli w roku 2018. - Wydział 

Finansowy - 1 projekt uchwały, dotyczył LIX/260/2018 zmian budżetu powiatu w roku 

2017 oraz raz informację z wykonania uchwał Rady Powiatu w Gołdapi podjętych na LX (60) 

Sesji w dniu 13 kwietnia 2018 roku. Rada Powiatu podjęła 2 uchwały, których projekty 

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

LX/261/2018 przystąpienia do realizacji inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi nr 4804N ul. 

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

w m1eJscowości Gołdap- etap II". - Wydział Finansowy - 1 projekt uchwały, dotyczył 

LX/262/2018 zmian budżetu powiatu w roku 2018. Wicestarosta Grażyna Senda 

poinfonnowała również, że wszystkie uchwały zostały przekazane Regionalne Izbie 

Obrachunkowej oraz Wojewodzie Warmińsko - Mazurskiemu w celu poddania kontroli, 

zgodności z prawem oraz publikacji. Dodała, że uchwały zostały zrealizowane zgodnie z ich 

treścią, a szczegółowa informacja dostępna jest w Biurze Rady. 

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. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

Pan Rafał Górski przedstawił wnioski i opinie Komisji Rewizyjnej /wnioski i opinie w zalączeniu

zał. nr 5 do protokołu/. 

Przewodniczący Komisji Pan Jaromir Krajewski poinformował, że Komisja spotkała 

się 2 razy. Dodał, że dnia 13.04.2018 r. przyjęła 2 projekty uchwał i dnia 24.04.2018 

przyjęła 6 raportów i sprawozdań oraz 5 projektów uchwał. Komisja Planowania, Budżetu, 

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

Społecznej wniosków niewypracowana. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Rafał Górski poinformował, że dnia 20.04.2018 r. 

odbyło się posiedzenie Komisji w zakresie kontroli i wykonania budżetu za rok 2017 

w Starostwie Powiatowym w Gołdapi. Dodał, że Komisja sporządziła wniosek 

do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Przewodniczącego Rady Powiatu o pozytywne 

zaopiniowanie z wykonania budżetu za rok 201 7. 

6 



Ad. 7 

Paiistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gołdapi Pai1i Halina Karpińska przedstawiła 

raport ze stanu sanitarno - higienicznego Powiatu Gołdapskiego za rok 201 7 /prezentacja 

multimedialna w załączeniu zal. nr.6 do protokołu/. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gołdapi Pani Halina Karpińska 

poinformowała, że raport sanitarny był przedstawiany na wszystkich Komisjach i Zarządzie 

Powiatu. Referująca poprosiła o przyjęcie raportu ze stanu sanitarno - higienicznego Powiatu 

Gołdapskiego za rok 201 7. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania. 

Pytaii nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Rada Powiatu przyjęła 13 głosami za przy 2 nieobecnych raport ze stanu sanitarno 

- higienicznego Powiatu Gołdapskiego za rok 2017. 

Ad. 8 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska 

przedstawiła informację z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi 

w roku 2017 /prezentacja multimedialna w załączeniu- zał. nr. 7 do protokołu! 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pai1i Małgorzata Gryszkowska 

uzupełniła swoją wypowiedź z Komisji dotyczącą asystentów rodziny. Poinformowała, 

że asystenci rodziny mogą pomóc rodzinom, które wychowują dzieci. Dodała, że asystenci 

rodziny nie są przydzielani dla osób starszych ponieważ osobom starszym skierowane są inne 

ush1gi wynikające z ustawy o Ochronie Zdrowia. Referująca poprosiła o przyjęcie 

sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi w roku 

2017. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania. 

Radna Powiatu Pani Małgorzata Kuliś zadała pytanie dotyczące iloma rodzinaini zajmuje 

się asystent rodziny? 
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Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska 

odpowiedziała, że zapisy w ustawie zmieniły się i asystent rodziny zajmuję się 15 rodzinami 

tak jak koordynator w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Rada Powiatu przyjęła 13 głosami za przy 2 nieobecnych informację z działalności 

Powiatowego Centrum Pomocy Rod.zinie w Gołdapi w roku 2017. 

Ad.9 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska 

przedstawiła sprawozdanie z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów 

społecznych w roku 2017 /prezentacja multimedialna w załączeniu - zal. nr 8 do prot okolu/. 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska 

poinformowała, że program został szczegółowo omówiony na Zarządzie Powiatu 

i posiedzeniu Komisji. Referująca poprosiła o przyjęcie sprawozdania z realizacji powiatowej 

strategii rozwiązywania problemów społecznych w roku 2017. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Rada Powiatu przyjęła 13 głosami za przy 2 nieobecnych sprawozdanie sprawozdania 

z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych w roku 2017. 

Ad.10 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani Małgorzata Gryszkowska 

przedstawiła ocenę realizacji „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych" w roku 2017 /prezentacja multimedialna w załączeniu - zal. nr 9 do protokołu/. 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska 

poinfonnowała, że program został szczegółowo omówiony na Zarządzie Powiatu 
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i posiedzeniu Komisji. Referująca poprosiła o przyjęcie sprawozdania z oceny realizacji 

„Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych" w roku 2017 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego sprawozdania. 

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Stefan Piech zadał pytanie dla Pani Dyrektor dotyczące 

usuwania barier w placówkach społecznych i publicznych? Zapytał czy już coś wiadomo 

np.wytyczne? 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska 

odpowiedziała, że jest to program wyrównywania różnic między regionami, który prowadzi 

Starostwo Powiatowe dokładnie Pani Anna Podcibiorska. Dodała, że w tym roku było duże 

zainteresowanie i z tego co pamięta wpłynęło 6 wniosków. W związku z tym jest możliwość 

likwidowania barier z dofinansowaniem z PEFRONU w naszych jednostkach, szkołach, 

ośrodkach zdrowia. 

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Stefan Piech zadał pytanie dla Pani Dyrektor na jaki 

okres jest to rozłożone? 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska 

odpowiedziała, że termin realizacji jest do końca roku budżetowego. 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Rada Powiatu przyjęła 13 głosami za przy 2 nieobecnych. sprawozdanie z oceny 

realizacji „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych." w roku 

2017. 

Ad.11 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani Małgorzata Gryszkowska 

przedstawiła ocenę realizacji „Powiatowego Programu Działafi. na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych" w roku 2017 /sprawozdanie w załączniku - zal. nr 1 O do protokołu/. 
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Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska 

poprosiła o pozytywne zaopiniowanie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017 

dla Powiatu Gołdapskiego. Dodała, że do jutra mają termin aby ją przekazać do Urzędu 

Wojewódzkiego. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Rada Powiatu 13 głosami za przy 2 nieobecnych dokonała pozytywnej oceny zasobów 

pomocy społecznej za rok 2017 dla Powiatu Gołdapskiego. 

Ad.12 

Specjalista ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej Pani Karina Derek przedstawiła sprawozdanie 

z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017 - 2022. 

!prezentacja multimedialna w załączniku - zał. nr 11 do protokołu/. 

Specjalista ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej Pani Karina Derek poinformowała, że 

sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego 

na lata 2017 - 2022 zostało omówione na posiedzeniu Zarządu Powiatu i Komisji w związku 

z tym poprosiła o przyjęcie sprawozdania. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Rada Powiatu przyjęła 13 głosami za przy 2 nieobecnych sprawozdanie z realizacji 

Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017 - 2022. 

Ad. Ba 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Pan Leszek Kowalewski przedstawił zm1emaJącą 

uchwałę Rady Powiatu w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków 
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i zasad korzystania z tych przystanków, w których właścicielem lub zarządzającym 

jest Powiat Gołdapski /uchwala Rady Powiatu w załączeniu - zal. nr 12 do protokołu/. 

Refernjący poinformował, że obowiązki podjęcia uchwały w sprawie określenia liczby 

przystanków komunikacyjnych i warnnków korzystania z nich przez przewoźników 

i operatorów wynika z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Dodał, że taką uchwałę 

podejmowali pa1'1stwo juz dwa razy i to jest kolejna zmiana zapewne nie ostatnia dlatego, 

że jest to płynne i liczba przystanków i ich lokalizacja zmienia się oraz jest dopasowywana do 

osób korzystających z tych przystanków. W tym przypadku ta nowelizacja dotyczyć będzie 

określenia nowych przystanków na wniosek gminy Gołdap i dotyczy dowozu dzieci szkół, 

a nieregularnych linii autobusowych. Poinformował, że zostały określone kolejne przystanki 

i ich lokalizacje oraz oznakowanie. Warnnki pozostałe czyli opłata za zatrzymanie 

się na przystanku zostaje bez zmian i wynosi 5gr.( za ubiegły rok uzbieraliśmy 

ok. 3000.00 zł). Dodał, że nie jest to duża suma ale stopniowo rośnie. Poprosił o podjęcie 

uchwały. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania. 

Radny Powiatu Pan Mariusz Kowalczuk zapytał Pana Dyrektora Leszka Kowalewskiego 

czy ktoś konsultuje z firmami przewozowymi stawianie tych przystanków? Bo z tego 

co wiem zaczynają one rosnąć jak grzyby po deszczu i co 500m powstaje nowy przystanek. 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Pan Leszek Kowalewski odpowiedział, że jest 

to robione na wniosek firm przewozowych i samorządów gminnych. 

Radny Powiatu Pan Mariusz Kowalczuk dodał, że z tego co wie to wpływa wniosek 

od mieszkańców w sprawie przystanku i oni go dostają. Czasami jest to uzasadnione jak 

w Mażuciach, a czasami nie np. w miejscowości Juchnajcie odległość między przystankami 

wynosi 400m i zastanówmy się nad tymi przystankami. Poprosił Radę o zdjęcie uchwały 

o opłacie za zatrzymanie się na przystankach. Pan Starosta się śmieje ale na samym początku 

powiedział, że trzeba wspomóc aptekarzy a jak był wniosek PKS-u na wspieranie linii 

autobusowych to nikt się nad tym nie pochylał. Każdy powiedział, że żył dla społeczeństwa 

i wiadomo, że linie autobusowe były nie rentowne i trzeba było je utrzymywać a dodatkowe 

opłaty wzrastają dla firm przewozowych. Nie mówię tylko o PKS - ach ale i prywatnych 

firmach. 

11 



Starosta Pan Andrzej Ciołek odpowiedział, że pamięta wniosek Pana Kowalczuka i tak 

się zastanawia co stoi w podtekście takiej propozycji. Otóż wiecie, że są to dochody własne 

i jeżeli ich się pozbywamy to narażamy się w ostatecznym rozwiązaniu na dyscyplinę 

finansów publicznych, a w przypadku kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej która co 

roku nam czyniła kontrolę gospodarczą to ten błąd nam wytlenie i wtedy padnie pytanie na 

jakiej podstawie kto rekomendował i dlaczego Zarząd się zgodził. Zastanawiam się czy Pan 

Radny Mariusz Kowalczuk ma na myśli faktycznie dobro tych podmiotów służących usługi 

przewozowe czy też próbę zakamuflowaną wprowadzenia problemu dla Zarządów? I takie 

jest moje spostrzeżenie i oczywiście rozumiem to, że pracował firmie przewozowej i jest mu 

to bliskie natomiast wiecie państwo i ja nie będę rekomendował takiego postulatu żeby 

obniżać dochody własne. 

Radny Powiatu Pan Mariusz Kowalczuk odpowiedział, że żaden powiat ościenny 

nie wprowadził takiej opłaty. Dodał, że jesteśmy jedynym takim powiatem, który on zna 

i wprowadził daną opłatę o której mówił bodajże 6 lat temu. Wyszliśmy z maksymalnej 

stawiki 5gr, a Pan Dyrektor powiedział, że te opłaty będą wzrastać. A z uwagi z tego, 

że powstaje coraz więcej wprowadzanych przystanków to dla wszystkich firm przewozowych 

są to koszty może nie dla wszystkich firm, bo te które wykonują mało linii to nie są duże 

opłaty. Tak jak powiedziałem jesteśmy jedynym powiatem możemy ale nie musimy 

wprowadzać tych opłat i to jest różnica. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek odpowiedział, że Powiat nie mając dochodów własnych, majątku 

i nie mając innych dochodów szukamy dochodów między innymi w tym obszarze. Tak więc 

myślę, że porównywanie się do innych powiatów ościennych, które prawdopodobnie 

gospodamją i posiadają majątek, który mogą przekuć na wynik finansowy czyli wzrost tego 

dochodu do budżetu na to mogą sobie pozwolić, Natomiast my podjęliśmy taką uchwałę 

kolegialnie i ona na chwilę obecną funkcjonuje i myślę, że tak powinno zostać. 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

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

Powiatu w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad 

korzystania z tych przystanków, w których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat 

Gołdapski. 

12 



Ad.13b 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Pan Leszek Kowalewski przedstawił uchwałę Rady 

Powiatu w sprawie przystąpienia do realizacji inwestycji pn. ,,Przebudowa poprzez podwójne 

powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 1936N, na odcinku Błąkały - Stańczyki -

Maciejowięta o długości ok. 4,3 km" !uchwala Rady Powiatu w załączeniu - zal. nr 13 do protokołu/. 

Refernjący poinformował, że uchwała była omówiona na Zarządzie i Komisji. Dodał, że jest 

to kolejna inwestycja drogowa, która polega na przedłużeniu trwałości drogi na Stańczyki, 

a dokładnie każdy wie co tam można obejrzeć. Gmina Dubeninki też podzieliła te zdanie 

i bez większych problemów zgodziła się na dofinansowanie remontu tej drogi w kwocie 

150 000.00 zł. Refemjący poprosił o podjęcie uchwały Rady Powiatu. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania? 

Radny Powiatu Pan Leszek Retel zapytał Pana Dyrektora Leszka Kowalewskiego 

na jak długo wystarczą punktu technicznego te dwie nakładki? Myślę, że ok. 3 lat? 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Pan Leszek Kowalewski odpowiedział, że nie jest 

to nakładka tylko powierzchniowe utrwalenie. Czyli nazwa mówi: najpierw uzupełniamy 

ubytki, które tworzą się na każdym cyklu bardzo liczne potem zakrywamy całą powierzchnię 

podwójną warstwą emulsja- grys- emulsja - grys, a chodzi o uszczelnienie nawierzchni i tym 

samym przedłużenie jej trwałości, bo największym wrogiem naszych dróg jest woda. 

Wykonawcy z którymi rozmawiałem dają na to gwarancje i zobaczymy tym bardziej, 

że robimy to pierwszy raz w historii naszego Powiatu. Dodał, że ma nadzieję, że wytrzyma 

o nawet kilka lat bo nie jest to duży koszt. A biorąc pod uwagę to co trzeba wydać na emulsję 

i grysy aby załatać dziury. Nawet licząc wszystkie koszty łącznie z odszkodowaniami 

za uszkodzone samochody. Nie mówiąc o zadowoleniu mieszkańców wieku XXI. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek odpowiedział, że Pan Radny Leszek Retel nie ma na myśli aby 

tych dziur nie robić? 

Radny Powiatu Pan Leszek Retel odpowiedział, że robić bo każda rzecz która jest zrobiona 

jest bardzo cenna dla mieszkańców ale chodzi o techniczną sprawę. 
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Starosta Pan Andrzej Ciołek odpowiedział, że jak zrobimy analizę kosztową modernizacji 

tych ubytków to na takiej drodze, którą będziemy rozważać. Na zeszły rok jest to koszt 

ok. 40 000.00 zł i one SĄ co roku zwiększane. Więc wydaję się , że to jest najlepsze 

rozwiązanie aby te ubytki uzupełnić i powierzchniowo zabezpieczyć tak aby parę lat mieć 

z głowy. Bo wiecie ,że te nawierzchniowe utrwalenie gwarancji mają 3lata , a wytrzymują 

30 lat I miejmy nadzieję, że nasze nakładki wytrzymają 30 lat. A gwarancja jest na 3lata. 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Pan Leszek Kowalewski dodał, że kosztowo m2 tego 

zabiegu to jest rząd 15.00 zł, a nakładka wiążąca i ścieralna m2 to koszt 100.00 zł 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

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

w sprawie przystąpienia do realizacji inwestycji pn. ,,Przebudowa poprzez podwójne 

powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 1936N, na odcinku Błąkały - Stańczyki 

-Maciejowięta o długości ok. 4,3 km". 

Ad. Be 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Pan Leszek Kowalewski przedstawił uchwałę Rady 

Powiatu w sprawie przystąpienia do realizacji inwestycji pn. ,,Przebudowa poprzez podwójne 

powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 1764N Banie Mazurskie-Rogale 

o długości ok. 6,6 km"!uchwala Rady Powiatu w załączeniu - zal. nr 14 do protokołu! 

Referujący poinformował, że jest to analogiczna sytuacja i podobna technologia co do drogi 

w Stańczykach. Są tylko dwie inne rzeczy: długość odcinka i dofinansowanie jest na innym 

poziomie niż w przypadku Dubeninek. Dodał, że długość odcinka to 6,6km a na danym 

odcinku jest bardzo dużo wybojów. Wcale się nie dziwię, że mieszkańcy jeżdżą lasem. 

Poinformował również, że jeżeli ustawa zostanie podjęta to przetarg zostanie ogłoszony 

dwuczęściowy aby wykonawcy mogli składać oferty na obie drogi aby dać większa 

możliwość konkurencyjności. Prace najlepiej by było aby zostały wykonane w sezonie letnim 

gdyż lepiej zwiąże. Pogoda październikowa listopadowa nie nadaję się już do wykonywania 

takich prac. Bierzemy również pod uwagę, że w sezonie letnim mogą być utrudnienia 

na drodze w Staflczykach, chodzi o turystów. Postęp robót jest duży a wygląda to tak, że 

jedzie duży kombajn, który po przygotowaniu nawierzchni pryska emulsję i zasypuje ją od 
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razu grysem. Przejazdów dodatkowych niema jedzie wolno ale jedzie. Gmina Banie 

Mazurskie dofinansuje tą inwestycje w 30 % a łączny koszt inwestycji to 500 000.00 zł, 

Przewodniczący zapytał czy są pytania? 

Radny Powiatu Pan Leszek Retel bardzo ładnie zrobimy drogę z Rogal do Baf1. A co będzie 

z drogą z Rogale - Juchnajcie? Bo kawałek drogi( dywanik) w Juchnajciach został zrobiony 

przez Burmistrza, a co dalej z odcinkiem Skocze - Juchnajcie - Rogale? 

Główny Specjalista Pan Marek Miros dodał, że ten dywanik w Juchnajciach został położony 

25 lat temu. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek odpowiedział, że ten odcinek też jest bardzo ważny z punktu 

widzenia powiatu, o którym co chwilę przypomina mi Członek Zarządu Pan Andrzej Osiński. 

Natomiast poczekajmy jeszcze trochę bo te zapowiedzi Rządowe o dedykowaniu dużych 

środków na drogi są bardzo realne i myślę, że będziemy mogli jakąś strategię przyjąć gdy 

pieniądze będą pewne. Dodał, że w ciągu roku mogą wydarzyć się różne rzeczy, nadal 

czekamy na rozstrzygnięcia ul. Nadbrzeżnej, Małej, Cichej, Zielonej. Pieniądze zostały 

zabukowane. Wstępnie rozmawiałem z Bum1istrzem o zrobieniu sondy i przesunięciu tych 

środków z inwestycji, które nie wyjdą na część wiejską. Więc pamiętam o tej drodze mamy 

nawet zrobioną pełną dokumentację, a największą nadzieję pokładam w tych zapowiedziach 

Rządowych, z których możemy uzyskać duże pieniądze ok. 80%. Zapowiedzi Rządowe 

mówią o dużych pieniądzach na drogi lokalne na region Wannii i Mazur jest przeznaczonych 

ok. 30 OOO 000,00 zł a z zapowiedzi premiera Pana Morawieckiego będzie kolejnych 

5miliardów na jesień. Tak wiec proszę trochę cierpliwości. 

Przewodniczący Rady Pan Stefan Piech odpowiedział, że jeżeli Rząd nie opracuje programu 

wsparcia gmim1ych i powiatowych dróg to nie jest to możliwe abyśmy to udźwignęli. 

Radny Powiatu Pan Leszek Retel jeżeli chodzi o ten program Rządowy to wcześniej był 

on ładnie opisany . W tym programie jest to trudne do określenia także mam nadzieję, 

że trzeba jakieś działania podjąć żeby nasze projekty przeszły. 
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Radny Powiatu Pan Mariusz Kowalczuk odpowiedział, że się cieszy że można. Panie Starosto 

to nie jest złośliwość i ja jestem za tym aby przygotować więcej obligacji na etap drogi, 

o których przypomina Pan Osifi.ski. I mam nadzieję Panie Starosto, że skofi.czy Pan te dwa 

odcinki o których mówił radny Pan Retel czyli Skocze - Juchnajcie i Juchnajcie - Rogale 

bo to jest ciąg komunikacyjny zamknięty. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek Szanowni Pafi.stwo to nie jest rok wyborczy aby była jasność. 

Pierwsza część kadencji była poświęcona szpitalowi i w związku z tym, że szpital mamy 

w miarę bezpieczny bo środki przyznane to ok. 7 OOO 000.00zł ale 2 OOO 000.00 zł musimy 

dołożyć sami a , że dochodów własnych nie mamy to będziemy musieli posiłkować się 

obligacjami. Oczywiście w tym momencie kiedy ta prognoza jest już praktykołowana 

i widzimy, że jeszcze troszeczkę będziemy mogli wyasygnować na drogi to więc to czynimy. 

To nie rok wyborczy tylko priorytety, które sobie postawiliśmy stanowią o tym, że w takiej 

kolejności realizujemy te dwa najtrudniejsze zadania w Powiecie Gołdapskim. Jak bym chciał 

dołożyć jeszcze zadanie Oświata i te dwa trudne lata, które nas czekają każdy wie, że ubywa 

nam młodzieży i to jest odpowiedź dlaczego tak ostrożnie podchodzimy do inwestycyjnych 

kwestii. Każdy wie, że ubywa nam młodzieży, a za młodzieżą idzie subwencja i to jest trudny 

orzech do zgryzienia dla Zarządu. Z Panią Skarbnik analizujemy to cały czas. Skutek 

finansowy budżetowy osiągniemy dopiero w 2020 roku i o tym pamiętajmy. 

Radny Powiatu Pan Leszek Retel od września Panie Starosto przyjdzie subwencja 

wyrównawcza jeżeli będzie więcej dzieci. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek nie przyjdzie więcej dzieci jest spadek w dół. 

Radny Powiatu Pan Leszek Retel przyjdą klasy 7 jako klasy 1 czteroletniego liceum i obecne 

klasy 2 

Przewodniczący Rady Pan Stefan Piech wszyscy się staramy aby naprawić tą kwestię. Tyle 

zrobiliśmy ile mogliśmy. 

Radny Powiatu Pan Mariusz Kowalczuk oczywiście Panie Przewodniczący cieszę się 

i tu podziękowania dla Pana Wójta Łukasza Kulisia, który od 4 lat dążył aby zmodernizować 

drogę oraz Gminom Dubeninki i Banie Mazurskie, że wspierają nas finansowo. 
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Więcej pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Rada Powiatu podjęła 13 głosami za p:rzy 2 nieobecnych uchwałę Rady Powiatu 

w sprawie przystąpienia do :realizacji inwestycji pn. ,,Przebudowa poprzez podwójne 

powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej n:r 1764N Banie Mazurskie-Rogale 

o długości ok. 6,6 km". 

Ad. Bd 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła uchwałę Rady Powiatu w sprawie 

zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2018-2033 /uchwala 

Rady Powiatu w załączeniu - zal. nr 15 do protokołu/. 

Referująca poinformowała, że Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Gołdapskiego 

na lata 2018-2033 wraz z autopoprawką polegającą na dodaniu zadania inwestycyjnego 

na realizację drogi Rogale - Banie Mazurskie została omówiona na posiedzeniu Zarządu 

i Komisji poprosiła o podjęcie uchwały. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania? 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie 

Rada Powiatu podjęła 13 głosami za p:rzy 2 nieobecnych uchwałę Rady Powiatu 

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 

2018-2033. 

Ad. Be 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła uchwałę Rady Powiatu w sprawie 

zmian budżetu powiatu w roku 2018 /uchwala Rady Powiatu w załączeniu - zal. nr 16 do protokołu/. 

Referująca poinformowała, że zmiany budżetu powiatu w roku 2018 wraz z autopoprawką 

polegającą na dodaniu zadania inwestycyjnego na realizację drogi Rogale - Banie Mazurskie 

została omówiona na posiedzeniu Zarządu i Komisji w wersji elektronicznej i z autopoprawką 

w wersji papierowej. Referująca poprosiła o podjęcie uchwały. 
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Przewodniczący zapytał czy są pytania? 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie 

Rada Powiatu podjęła 13 głosami za przy 2 nieobecnych uchwalę Rady Powiatu w 

sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2018. 

Ad.14 

Interpelacji Radnych nie zgłoszono. 

Ad.15 

Radny Powiatu Pan Wacław Grenda zapytał w jakiej wysokości została przyznana nagroda 

dla Pani Zofii Syperek? 

Radny Powiatu Pan Wacław Grenda zapytał kto poniósł konsekwencje za niezabezpieczenie 

okien w szpitalu ? 

Radny Powiatu Pan Wacław Grenda skierował wniosek do Przewodniczącego Pana Stefana 

Piecha o to żeby zabronić wystąpień dla Pracowników Starostwa, którzy w swoich 

wystąpieniach ubliżają Radnym i nie ponoszą konsekwencji. Chciałbym aby Pan Starosta 

zwracał na to uwagę. Dodał, że na Sesji Pan Marek Miros nazwał jego kolegę damskim 

bokserem, a jeszcze wcześniej nazwał nas chłopakami z piaskownic a to nie należy do jego 

kompetencji, więc chciałbym aby więcej nie było takich ekscesów 

Ad.16 

Wniosków i oświadczeń Radnych nie zgłoszono. 

Ad.17 

Starosta Pan Andrzej Ciołek odpowiedział, że Pani Zofia Syperek otrzymała nagrodę 

w wysokości jednokrotności pensji. Dodał, że przepisy przewidują do trzech pensji nagrody 

jeżeli starania i wynik finansowy zakładu jest dobry i wszystkie okoliczności za tym 

przemawiają. Natomiast Zarząd podjął decyzję, że będzie to I-krotna pensja 

dla Pani Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego. 
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Starosta Pan Andrzej Ciołek odpowiedział, że jeżeli chodzi o konsekwencje dla pracowników 

którzy nie zabezpieczyli okien szpitalu to będę musiał się posiłkować Panem Dyrektorem 

szpitala. Natomiast ja zaniechania tam nie widzę w wymiarze nie dopełnienia obowiązków. 

Dodał, że staliśmy się bohaterami telewizji ogólnopolskiej, TVN 24, telewizji Polskiej 

a Ci Państwo, którzy sprowadzili media to bardzo im dziękuję. Pewnie nam to nie pomogło. 

Przeprowadzona kontrola NFZ nie potwierdziła obaw i dobrze, że nie nałożono 

nam kary finansowej. 

Wyszedł Rafał Górski 10.33. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek odpowiedział, że jeżeli chodzi kwestię nieudzielania głosu 

pracownikom Starostwa to Pan Przewodniczący rozważy taką możliwość bo to on tutaj na sali 

ma głos decydujący. Natomiast odnoszę nie odparte wrażenie, że ta prowokacja która jest 

dość czytelnie uprawiana przez Pana Radnego Grendę i jego bardzo serdecznego kolegę, 

który wielu z mieszkańców powiatu, przestępców, złodziei i innych godzących prawo w tym 

kraju podejmie decyzję czy tak będzie czy nie. Te słowa, które zostały użyte są niczym innym 

jak odreagowaniem czy odpowiedzią na prowokację. W większości przypadków 

są nieprawdziwe i idą w kierunku taniej sensacji . Nie wiem jaką decyzję podejmie 

Pan Przewodniczący ale ja nie widzę uchybień w funkcjonowaniu czy występach naszych 

urzędników. Każdy obywatel ma prawo do wyrażenia swojej woli. Pan Marek Miros jak 

zawiera głos to też mówi czy zawiera głos jako pracownik Starostwa czy jako obywatel. 

Myślę, że ma prawo do tego gdyż 25 lat sprawował urząd mistrza tak więc na temat rozwodu 

i tego co się wydarzyło w naszym regionie rekomendacji nie wymaga. Powtarzam jeszcze raz 

to co się wydarzyło za czasów sprawowania funkcji Pana Burmistrza Mirosa ja mam pogląd 

na cały region pogranicza i stwierdzam, że Gołdap jako Gmina rozwijała się bardzo 

dynamicznie. Byłem i jestem dumny, że mieszkam w takiej gminie, która sięgała po rzeczy 

niemożliwe. 

Radny Powiatu Pan Wacław Grenda zapytał Pana Starostę Andrzeja Ciołka Czyli nie 

wyciągnie Pan żadnych konsekwencji? 

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Stefan Piech odniósł się do tego, że „Słowo jest silniejsze 

od miecza'' i wypowiedzianym słowem można urazić każdego. Różne słowa padały na tej 
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sali jaki na Sali w budynku obok. Znacie mnie Pruistwo i wiecie, że byłem w Srunorządzie 

przez pewien okres i nigdy podczas swojej kadencyjności czy bycia Radnym oraz 

Dyrektorem szkoły nie uraziłem nikogo personalnie. Szczególnie w swoim postępowaniu 

charakteryzuje się szacunkiem do każdego człowieka, nawet sprzątającego z całym 

szacunkiem do wykonywanej pracy ale ona może być bardziej pożyteczna niż praca 

postawionego na świeczniku. Zastanawirun się nad tym czy osoba siedząca tu na sali, mająca 

w punkcie głos wolny może wystąpić jako obywatel, mieszkaniec czy jako pracownik? Jak tą 

kwestię rozstrzygnąć? W którym momencie zabronić występować pracownikowi starostwa 

czy jak wypowiada się jako obywatel, mieszkaniec ,pracownik. Drngą kwestią jest, że swego 

czasu wsparł mnie Pan Komendant w pytaniu moim dotyczącym Powiatowej Policji 

( za co dziękuję). W kwestii dotyczącej obrażania drngiego człowieka. Jest coś takiego jak 

wystąpienie w drodze cywilnej i jeżeli ktoś czuje się urażony określonym słownictwem 

czy sposobem wypowiadania to proszę bardzo. Ja optuję stronę każdego z nas i docenirun 

pracę. I każdy z nas może być poddany słownej agresji z punktu każdego i nie jesteśmy w 

stanie tego powstrzymać. Bo jeżeli chce zabrać głos i powie, że zabiera głos w interesie 

Powiatu, Gminy Gołdap, Banie Mazurskie, Dubeninki czy Węgorzewa w każdej chwili może 

zboczyć na ten naiwny teren. 

Radny Powiatu Pan Wacław Grenda przedstawił dla Przewodniczącego, że ma jeden 

dokument, który nazywa się Statut Powiatu Gołdapskiego. W danym dokumencie można 

znaleźć takie treści, które mówią przykładowo, że pracownik starostwa upoważniony 

jest do głosu w danym temacie, jeżeli zostanie wywołany przez Przewodniczącego 

do wyrażenia zdania. W żadnym wypadku nie ma prawa oceniać naszych Radnych bo w tym 

wypadku łrunie wszystkie swoje przepisy, które są zawarte w Starostwie. Czyli Pan Marek 

Miros jako zwykły obywatel nie może występować na Sesji ponieważ jest pracownikiem 

Starostwa. Dodał, że w związku z tym mój wniosek jest uzasadniony. Poprosił o jego 

zgłębienie, przeczytanie oaz o odpowiedź. 

Przewodniczący Rady Powiatu Pru1 Stefan Piech odpowiedział, że Pan Marek Miros jest 

obywatelem, mieszkm1cem tego powiatu może wypowiadać się w kwestiach 

merytorycznych i tu ma pozwolenie Pana Starosty. Natomiast zwalniając go z pełnienia 

obowiązków, czynności służbowych w punkcie: Głos wolny to 21 punkt daje mu prawo 

ogólnego i większego wypowiedzenia się jako mieszkm1ca powiatu. 
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Radny Powiatu Pan Wacław Grenda powiedziała, że nie ma prawa. 

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Stefan Piech odpowiedział, że jeżeli jest to Rada Powiatu 

i posiedzenie jest otwarte to jeżeli ktoś zechce Pana obrazić to to zrobi. I ja tego nie mogę 

zrobić bo ktoś nazywa się tak albo tak i Pana nie dopuszczę do głosu. 

Radny Powiatu Pan Wacław Grenda odpowiedziała, że są na to przepisy. 

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Stefan Piech proszę mi to pokazać, że określony obywatel 

niema prawa zabrania głosu? 

Wyszedł Leszek Retel 10.42 

Wyszła Anna Kowalczuk 10.43 

Prezes GoldMedica Pan Wiesław Jurgielewicz odpowiedział, że wczesną jesienią zostały 

zamontowane uszczelki w oknach szpitala. Dodał, że okna są w tak złym stanie , że nie da się 

ich uszczelnić w całości. Poinformował, że w sytuacji ekstremalnej zlecił pracownikowi aby 

na ślepo zakleił okna. Poprosił Pana Radnego o odpowiedź kto zlecił dla pracownika, który 

odbywał karę z sądu, żeby przy telewizji oklejał okno taśmą. Powiadomił, że otrzymał 

wystąpienie pokontrolne z NFZ , które w odpowiedzi zawiera: ,,W Związku 

z przeprowadzanymi pracami termo modernizacji na terenie szpitala NFZ nie przedstawia 

żadnych zaleceń ''. Więc pytam Pana Radnego : Czy chodzi mu o to żeby temperatura była 

stała 23 stopnie; Czy każdy z nas jest w stanie w swoim mieszkaniu utrzymać stałą 

temperaturę? Czy jak mamy odchylenie - jest źle? Są pewne granice temperatur gdzie z 

powodów atmosferycznych ta temperatura ma prawo się obniżyć. Biorąc pod uwagę całość 

nie stworzymy takich warunków jak w inkubatorze, że temperatura podczas zimy będzie stała 

i różne czynniki mogą spowodować odchylenia np. awaria grzewcza. Zadał pytanie 

do Radnego proszę powiedzieć po nazwisku, że chce Pan aby mnie ukarano 

Przyszedł Pan Leszek Retel 10.44. 

Przyszedł Pan Mariusz Kowalczuk 10.46. 
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Ad.18 

Wniosków Komisji Stałych Rady nie zgłoszono. 

Ad.19 

Radna Powiatu Pani Małgorzata Kuliś zapytała Prezesa Wiesława Jurgilewicza o to czy 

kontrola była zapowiedziana i po jakim czasie od emisji tego problemu w telewizji? 

Prezes GoldMedica Pan Wiesław Jurgielewicz odpowiedział, że kontrola była 

niezapowiedziana. Kontrola odbyła się na drugi dzień rano po emisji w telewizji. 

Dodał, że fundusz zrobił niespodziankę. 

Radny Powiatu Pan Mariusz Kowalczuk do Pana Przewodniczącego cieszymy się bardzo, 

że dał Pan każdemu głos. Dążę do tego, że rola przewodniczącego jest ciężka co do sytuacji 

dziejących się na Sali a dotyczy tego, że dla jednych dajemy 2 min na wypowiedź 

a dla innych nie dajemy. Poprosił o to aby nie patrzeć na to co się dzieje tylko uciszajmy 

i zabierajmy głos i nie wyliczajmy czasu. Dodał, że po to jest sesja aby móc się 

wypowiedzieć. 

Przewodniczący Rady Pan Powiatu Pan Stefan Piech zapytał Pana Mariusza Kowalczuka czy 

ma zabierać głos pracownikom Starostwa? 

Radny Powiatu Pan Mariusz Kowalczuk odpowiedział, że musiałby zobaczyć Status. 

Dodał, że tak jak mówi musimy dąć szansę wszystkim jednakową. 

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Stefan Piech zapytał Pana Mariusza Kowalczuka kiedy 

dał czas krótszy niż 2 minuty? I poprosił o wypowiedź merytoryczną. 

Radny Powiatu Pan Mariusz Kowalczuk odpowiedział, że do Pana Andrzeja Tobolskiego 

powiedział: ma Pan 2 min. 

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Stefan Piech poinformował, że wypowiedź Pana 

Tobolskiego trwała 5minut dodał, że liczył czas. Poprosił o trzymanie się faktów. 

Wicestarosta Pani Grażyna Senda poinfonnowała, że na każdej Sesji możemy oglądać jakiś 

cyrk za przyczyną kilku Radnych. Radnych również obowiązuje uchwała o etyce radnych. 
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Pan Radny odmawia prawa głosu dla kogoś i mówi, że nikogo się me obraża, a sam 

notorycznie obraża inne osoby w sposób haniebny między innymi mnie i Pana Rafała 

Górskiego. Nawet w Kościele nie podaje ręki. 

Radny Powiatu Pan Wacław Grenda odpowiedział, że to jego osobista sprawa komu podaję 

rękę i gdzie. 

Wicestarosta Pani Grażyna Senda zapytała: Co jest powodem słownej agresji przez tyle 

miesięcy Pana Radnego Grendy? Jaka jest przyczyna tego wszystkiego? Dodała, że jedyną 

przyczyną może być to, że namówiła Pana Radnego na start na liście Prawa 

i Sprawiedliwości, gdzie dostał się do Rady a rozwiązania koalicyjne nie spodobały 

się dla Pana Radnego jednego z naszej listy i w związku z tym jest cały czas atak. 

Poinformowała, że po chrześcijańsku wybacza Panu Wacławowi Grendzie . My jesteśmy 

po to aby rozstrzygać potrzeby mieszkańców powiatu n.: drogi, szpital itp. 

Radny Powiatu Pan Jaromir Krajewski poinformował, że każdy powinien być dopuszczony 

dogłosu. Jeżeli chodzi o krytykę Radnych to jest ona dopuszczalna i czasem wskazana. 

Powinniśmy wszyscy mieć grubą skórę i na taką krytykę być przygotowani. Zaapelował do 

wszystkich Radnych i gości którzy uczestniczą w sesjach abyśmy zdecydowanie pomijali 

kwestie prywatne. 

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Stefan Piech poinfmmował, że stara się wypośrodkować 

czas wypowiedzi. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek poinformował, że od ostatniej Sesji uczestniczył : 

29.03.2018r.w spotkaniu z Marszałkiem Województwa Markiem Brzezinem w sprawie RPO; 

09-11.04.2018 r. na 22- Zgromadzeniu Związków Powiatów Polskich gdzie podejmował 

różne stanowiska. Dodał, że została przyznana na m statuetka za 6 miejsce w rankingu 

Powiatów Polskich; 

12.04.2018 r. w Ogólnopolskiej Olimpiadzie wiedzy o rodzinie w Olsztynie; 

14.04.2018 r. w Międzynarodowym Maratonie ZUMBA oraz w Obchodach 70 -lecia Koła 

Łowieckiego „ Las'' w Gołdapi; 

17.04.2018 r. na posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Ochrony Zdrowia i Uzdrowiska 

w Urzędzie Miejskim w Gołdapi; 
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18.04.2018 r. wraz z Wicestarostą w konsultacjach w sprawie modernizacji drogi 

wojewódzkiej nr 651; 

21.04.2018 r. w imprezie plenerowej „ Więcej mchu - Więcej Zdrowia", w spotkaniu z 

Marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim oraz w 8 Nocnym Turnieju Piłki Nożnej w 

Baniach Mazurskich; 

24.04.2018 r. w 38 Sesji Rady Gminy Banie Mazurskie; 

25.04.2018 r. w ćwiczeniach poligonowych zorganizowanych przez 15 Pułk Przeciwlotniczy 

w Gołdapi; 

Starosta Pan Andrzej Ciołek poinformował, że Wicestarosta Pani Grażyna Senda od ostatniej 

Sesji uczestniczyła : 

9.04.2018 r. w spotkaniu dotyczącym organizacji Mistrzostw Świata Piłki Nożnej w Rosji; 

7.04.2018 r. w obchodach z okazji Światowego Dnia Autyzmu „ Niebieski Start" w Gołdapi; 

10.04.2018 r. w Obchodach 8 Rocznicy Pod Smoleńskiem i 78 Rocznicy Zbrodni Katyńskiej 

pod Pomnikiem Niepodległości w Gołdapi; 

25.04.2018 r. w koncercie patriotycznym z okazji Święta Flagi Konstytucji 3-go Maja 

zorganizowanym przez Przedszkole Samorządowe w Gołdapi; 

Starosta Pan Andrzej Ciołek poinformował również, że Sesja majowa będzie wyjazdowa a 

szczegóły zostaną przekazane drogą e-meilową lub telefoniczną. Starosta Pan Andrzej Ciołek 

Zaprosił wszystkich na Eko piknik, który odbędzie się 28 kwietna 2018 r. godz. 11.00. 

Dodał, że będziemy abdykowali do projektów „ Razem bezpieczniej" z Policją i PCPR. 

Wypowiedział się również co do modernizacji drogi nr 651. Poinformował, że z jego punktu 

widzenia nie widzi żadnych zagrożeń związanych z przejazdem tirów. Dana inwestycja 

zaplanowana jest na 2019 -2020 rok, a w daną inwestycję zaangażowało się wiele osób. 

Pan Mariusz Kowalczuk wraz z Panią Joanny Kozioł byli na spotkaniu z Marszałkiem, który 

również jest za logicznym ciągiem komunikacyjnym czyli: ul. Kolejowa, 1-go Maja 

i Zatorowa. Dodał, że ze środków zewnętrznych jest 100 milionów złotych dedykowanych 

dla Powiatu Gołdapskiego, które poprawią bezpieczeństwo naszych mieszkańców. 

Poprosił aby nie igrać na tego typu inwestycji podburzając i strasząc ludzi, że nagle będzie 

duży najazd tirów. Zaabdykował do Pana Przewodniczącego aby udzielił głosu 

dla Pana Marka Mirosa, który przekaże w1ęceJ informacji w związku z drogą nr 651. 

Wraz z Burmistrzem i Wiceburmistrzem podjęliśmy taką inicjatywę aby porozmawiać 

o obwodnicy południowej Gołdapi bo ona jest z punktu widzenia logicznego niezbędna, 
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ale biorąc pod uwagę jak długo trwa takie przedsięwzięcie to już zaczynaJąc prace 

na ten temat wiemy, że finał za lat kilka. 

Wyszedł Jaromir Krajewski 11.1 O 

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Stefan Piech zapytał Pana Wacława Grendę 

czy się zgadza aby udzielić prawa wypowiedzi dla Pana Marka Miros, który wypowie się na 

temat drogi nr 651? 

Radny Pan Wacław Grenda poprosił aby Pan Przewodniczący zajrzał do Statutu. 

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Stefan Piech poprosił również Pana Wacława Grendę 

o wgląd do Statusu i pokazanie punktu, w którym wyraźnie jest napisane, że nie mogę 

dopuścić do głosu mieszkańca lub pracownika Starostwa. 

Radny Powiat Pan Wacław Grenda odpowiedział, że przekażemy na kolejnej Sesji. 

Radny Powiatu Pan Mariusz Kowalczuk poprosił Starostę Andrzeja Ciołka aby mówił 

z imienia i nazwiska Radnych. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek zapytał Pana Mariusza Kowalczuka czy miał cokolwiek 

związanego z organizacją, oprowadzeniu po Powiecie Gołdapskim- telewizji TVN 24? 

Radny Powiatu Pan Mariusz Kowalczuk odpowiedział, że zawiózł ich koło szpitala 

i był osobiście na 3 - piętrze gdzie rozmawiał z podwykonawcą. Dodał, że nie wie 

o wszystkim co się działo na 1- piętrze szpitala i nikogo nie namawiał do oklejania okien. 

Towarzyszył mu w tym pracownik szpitala i pacjent. Zostało powiedziane, że jest tylko 

zimno więcej zrobili już dziennikarze. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek podziękował za wyczerpującą rozmowę. 

Radny Powiatu Pan Wacław Grenda wypowiedział się co do drogi nr 651. Dodał, że będzie 

już to ulica wojewódzka więc my jako władcy Starostwa nie mamy wpływu ani żadnych 

obowiązków na postawienie jakichkolwiek znaków, jakie samochody będą tam jeździły 
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dlatego jest to jałowa dyskusja na dany temat. Sądzę, że Pan Starosta nie ma wiedzy na ten 

temat, a my nie wiemy jaka będzie sytuacja po realizacji. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek odpowiedział, dla Pana Wacława Grendy, że pewne tematy 

wyjaśnią się po wystąpieniu Pana Marka Mirosa. Dodał, że odnosi wrażenie, że pewne 

tematy są dla Pana dziwnie niezrozumiałe bądź nie rozumie pan przepisów. Za organizację 

ruchu w mieści odpowiada Burmistrz. 

Radny Powiatu Pan Wacław Grenda odpowiedział, że jego sklep znajdujący się na 

ul. Paderewskiego jest przy drodze wojewódzkiej. Dodał, że nie miał żadnej pomocy 

od Starostwa ani Burmistrza co do zmiany np. zlikwidowania znaku zatrzymania 

się. Więc ze swego przykładu wiem , że nie mamy żadnego prawa i obowiązku co do decyzji 

dotyczących prac na drogach wojewódzkich. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek poprosił jeszcze raz Przewodniczącego aby udzielił prawa głosu 

dla Pana Marka Mirosa, który wyjaśni nam wszystko. 

Radny Powiatu Pan Mariusz Kowalczuk mam nadzieję, że wypowiedź Pana Marka Mirosa 

będzie krotka. Dodał, że z informacji, które posiada nic się nie zmieni w związku z drogą, 

gdyż plany pracy są przygotowane. A projekt jest ostateczny i niezmienny z tego co wiem. 

Ze swego punktu widzenia powiedział, że nawet jeśli był by większy nalot tirów to one 

i tak będą jeździły na strefę ekonomiczną ulicami: Przytorowa i Kolejowa. Dodał, że będąc 

na spotkaniu z Marszałkiem wszystko mu wyjaśnił. 

Wyszła Anna Kowalczuk 11.25. 

Wyszła Wicestarosta Grażyna Barbara Senda 11.25. 

Wyszedł Wacław Grenda 11.28. 

Wyszedł Andrzej Ciołek 11.30. 

Główny Specjalista Pan Marek Miros podziękował za udzielenie głosu. Poinformował, 

że nie możemy lekceważyć obaw mieszkańców Podlasia. Za modernizację drogi odpowiada 
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Jarosław Słoma ówczesny Wicemarszałek czy Członek Zarządu, który wraz ze mną i Starostą 

kilka lat temu optował za wpisaniem do programu Województwa Warmińsko - Mazurskiego 

modernizację danej drogi. Dodał, że pieniądze są zaasygnowane, projekt techniczny 

jest prawie skończony jeżeli nie będzie problemów z koleją to we wrześniu będzie 

zakończony. Bardzo się cieszę, że włączyła się w to większa liczba ludzi Pan Mariusz 

Kowalczuk i Pani Joanna Kozioł. Organizacja mchu na dzień dzisiejszy jest taka, 

że samochody ciężarowe nie są wpuszczane do miasta i jeżdżą obwodnicą Gołdapi. 

Ewentualny ruch tirów w stronę Żytkiejm jest dopuszczalny i legalny ulicą Gumbińską 

- Przytorową- Kolejową i nie jest on uciążliwy. Drugą sprawą jest to, że ci którzy organizują 

spotkania dla mieszkańców w sprawie drogi nr 651,którzy mogą być trochę zdenerwowani 

bo myślą, że Status Uzdrowiska ucierpieje co jest nie prawdą. Projekt zakłada modernizację 

od: obwodnica Gołdapi- Gumbińska -Zatorowa- aż do Trójstyku Województwa do Bołci. 

Dany odcinek modernizacji jest watr ok. 100 milionów złotych. Organizatorzy spotkania 

przewidują, obawiają się dużego przejazdu Tirów z Litwa - Budzisko co jest nie prawdą 

dlatego, że ruch od strony Budziska przebiega następująco Szypliszki- Rutka tartak 

ograniczenie do 1 O ton i Tiry powyżej dopuszczalnej masy nie mogą tędy jechać na Gołdap. 

Na zlecenie Starosty skontaktowałem się z Urzędem Marszałkowskim w celu dopytania 

się czy w ciągu najbliższych lat planują modernizację drogi Szypliszki - Rutka tartak? 

Poinformowano mnie, że Urząd Marszałkowski nie planuje takiej inwestycji. W związku 

z tym ruch tirów tą drogą jest zabroniony i nie mamy się czego obawiać. A dany mch tirów 

będzie przebiegał tak Litwa - Budzisko - Rutka tartak - Suwałki - Filipów - Kowale 

Oleckie- Pogorzel - obwodnica Gołdapi - dalej na Zachód. Alternatywą, którą przedstawił 

Pan Zbigniew Miemński( chce zrobić krótkim odcinkiem) czy Pan Maciej Kordiak( dłuższym 

odcinkiem). Fakty są takie, żE pomysł nie jest głupi ponieważ za kilka lat 8 - 1 O lat 

Województwo Podlaskie zmodernizuję daną drogę i rzeczywiście tiry zechcą tędy jechać. 

I taki skrót drogi nr 651 z drogą nr 65( Gołdap - Olecko) by się przydał i warto o to walczyć. 

Potrwa to ok. 8-10 lat dodał, że droga nr 65 drogą krajowa, droga nr 651 droga Wojewódzka 

a między nimi są pola, które są własnością gminy i osób prywatnych. I modernizacja danej 

drogi będzie polegać na dokumentacji, wykupieniu gmntów oraz dużej determinacji aby daną 

inwestycję doprowadzić do końca i powstania obwodnicy południowej. Dokładnie droga 

nr 651 zaczyna się od Rondo- Suwalska -Kolejowa i dużo zabiegów nas kosztowało 

aby przekonać Dyrektora Królikowskiego żeby zgodził się włączyć dany szlak kawałek 

Gumbińskiej od obwodnicy - Przytorowa lub Zatorowa po to aby z własnych pieniędzy mógł 
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zrobić projekt. Więc każdy bunt o daną inwestycję może skończyć się tak, że dana inwestycja 

nie dojdzie do celu, a my zostaniemy ze złymi drogami. 

Radny Powiatu Pan Mariusz Kowalczuk zapytał Pana Marka Mirosa gdzie te tiry będą jeździć 

Grabowo czy Banie Mazurskie? 

Główny Specjalista Pan Marek Miros Pan Pasiuk był głównym inicjatorem spotkania, który 

zajmuje się sprowadzaniem nawozów z Litwy i rozprowadza je po polskich farmerach i jego 

konkurencja robi to samo. A jeśli nie wiadomo o co chodzi - to chodzi o pieniądze. 

Ad.20 

Wójt Gminy Banie Mazurskie Pan Łukasz Kuliś dzisiaj padło dużo cytatów a ja powiem 

bardzo prosto: Ja bardzo się ciesze, że głos naszych mieszkańców, Sołtysów docierał 

do Państwa i w końcu został sformalizowany w formie podjętej decyzji przez Radę Powiatu 

w kwestii inwestycji zadania na drodze 1764N Banie Mazurskie - Rogale. Faktem jest, 

że droga jest w fatalnym stanie. Żałuję, że nie ma już Pana Starosty Bo chciałbym mu 

przekazać, że spłaszczył on role kilku radnych w kwestii walki o tą drogę wskazując tylko 

jedną osobę, która walczyła. A ja słyszałem kilkakrotnie na Sesjach Rady Powiatu, 

że Radni z Gminy Banie Mazurskie radni powiatowi i radni z Gołdapi wspominali i mówili 

też o tej drodze. Z czego bardzo się cieszę bo każdy głos jest wartością dodaną i mam 

nadzieję, że w tym roku w okresie letnim inwestycja dojdzie do celu. Bardzo dziękuję 

za podjęcie decyzji, co do kwoty finansowania inwestycji czyli ,że Powiat Gołdapski 

dofinansował większą część inwestycji. Dodał, że słyszy już ogólne zadowolenie 

mieszkańców. 

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Stefan Piech oświadczył, że jest to nasza wspólna zasługa 

dla Gminy, którą Pan reprezentuje jak i dla każdej innej. Tylko tyle możemy zrobić 

na ile pozwalają nam możliwości. 

Ad.21 

Głosu wolnego nie zgłoszono. 
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Ad. 

Przewodniczący Pan Stefan Piech złożył życzenia z okazji świąt Wielkanocnych i zamknął 

obrady LXI (61) Sesji Rady Powiatu. 

Na tym protokół zakończono. 
Protokół składa się z 29 stron kolejno ponumerowanych. 

Protokołowała: Monika Bruszewska, 26.04.2018 

29 


