
Protokół nr (62) z Sesji Rady Powiatu w Gołdapi 

w dniu 24 maja 2018 roku 

w siedzibie Nadleśnictwa Czerwony Dwór 19 - 411 Świętajno 

w godz. 13. 00-14.15 

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Stefan Piech przywitał przybyłych na LXII(62) Obrady 

Sesji Radnych Rady Powiatu Radnych Rady Powiatu, funkcjonariuszy służb mundurowych, 

kierowników jednostek organizacyjnych powiatu gołdapskiego, pracowników Starostwa 

Powiatowego naczelników wydziałów oraz podziękował dla pracowników Nadleśnictwa 

Czerwony Dwór za zaproszenie, a w szczególności dla Nadleśniczego Pana Mariusza 

Kimszala i jego Zastępcy Pana Wiesława Bartosiewicza. Przewodniczący złożył również 

życzenia dla pracowników Nadleśnictwa Czerwony Dwór z okazji zbliżającego się ich święta. 

Pan Stefan Piech zaproponował aby chwila ciszy uczcić pamięć osób, którzy odeszły 

na wieczną wartę czyli Pan Bały i Pana Sztabiński. 

Nadleśniczy Pan Mariusz Kimszal przedstawił prezentację, która przedstawiała 

funkcjonowanie Nadleśnictwa Czerwony Dwór. 

Ad.1 

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Stefan Piech otworzył obrady LXII (62)Sesji Rady 

Powiatu /lista obecności w załączeniu - zal. nr 1 do protokołu/. 

Ad.2 

Przewodniczący Rady Powiatu otworzył posiedzenie z proponowanym porządkiem obrad 

/porządek obrad w załączeniu- zal. nr 2 do protokołu!. 

Przewodniczący zapytał czy są uwagi do porządku. 

Uwag nie zgłoszono. 

Ad.3 

Przewodniczący poinformował, iż protokół z LXI (61) Sesji był wyłożony 

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

czy Radni mają uzupełnienia bądź sprostowania do protokołu. 
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Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Rada Powiatu przyjęła 10 głosami za przy,1 głosie wstrzymującym oraz 4 osobach 

nieobecnych protokół z LXII (62) Sesji Rady Powiatu. 

Ad.4 

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Stefan Piech przedstawił informację z prac Rady 

w okresie międzysesyjnym poinformował, że wykonywał to co jest w jego obowiązkach czyli 

pełnił dyżury. Wraz z Radą przygotowaliśmy obrady Komisji i Sesji. Razem ze Starostą 

uczestniczyliśmy w święcie 15 Pułku Przeciwlotniczego w Gołdapi. Dodał, że uczestniczyli 

w Obchodach Święta Konstytucji 3- go Maja oraz w Obchodach Święta Straży Pożarnej. Brał 

udział w spotkaniu dotyczącym przebudowy drogi NR 651. 

Ad.5 

Wicestarosta Pani Grażyna Senda poinformowała, że w te1minie od 26 kwietnia 2018 roku 

do 24 maja 2018 roku Zarząd Powiatu w Gołdapi odbył 3 posiedzenia, na którym zajmował 

się między im1ymi: 

1. Zarząd Powiatu podjął 8 uchwał w sprawie: 

a) ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno 

-Wychowawczych w Gołdapi, 

b) ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi, 

c) unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wspierania 

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

opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego łączącej zadania o charakterze 

interwencyjnym", 

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

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

opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego łączącej zadania o charakterze 

interwencyjnym" 

e) zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gołdapi, 

f) powołania komisji konkursowej w związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert na 

realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: 
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„Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo wychowawczej typu 

socjalizacyjnego łączącej zadania o charakterze interwencyjnym", 

g) powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora 

Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi, 

h) powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora 

Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi. 

2. Zarząd rozpatrzył: 

./ pozytywnie wniosek Stowarzyszenia Głos Puszczy Rominckiej 

aneksowanie umowy nr PiR 12/2018, 

w sprawie 

./ pozytywnie wniosek w sprawie ustanowienia trwałego zarządu dla nieruchomości 

gruntowej położonej w Gołdapi w obrębie Gołdap2 jako działka 1072/8 o powierzclmi 

0,0061 ha. 

3. Zarząd przyjął: 

./ bilans skonsolidowany Powiatu Gołdapskiego za rok 2017. 

4. Zarząd opracował projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie: 

a) przystąpienia do realizacji inwestycji pn. ,,Przebudowa poprzez podwójne 

powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 1786N Droga nr 1784 N (Piękne 

Łąki) - Niedrzwica - droga nr 1784 N (Gołdap) na odcinku od km 2+622 do km 4 + 

7 43 o długości 2, 12 km", 

b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2017 rok 

c) udzielenia Zarządowi Powiatu w Gołdapi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 

rok 2017, 

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

e) zmian budżetu powiatu w roku 2018. 

W dniu 26 kwietnia 2018 roku Rada Powiatu w Gołdapi podjęła 5 uchwał, których projekty 

opracował: 

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi - 3 projekty uchwały: 

iii LXI/263/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie olaeślenia przystanków komunikacyjnych 

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

lub zarządzającym jest Powiat Gołdapski. 

iii LXI/264/2018 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". 
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€fi LXI/265/2018 przystąpienia do realizacji inwestycji pn. ,,Przebudowa poprzez podwójne 

powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 1764N Banie Mazurskie-Rogale 

o długości ok. 6,6 km". 

Wydział Finansowy-2 projekty uchwały: 

€fi LXI/266/2018 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 

2018-2033. 

• LXI/267/2018 zmian budżetu powiatu w roku 2018. 

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. 

Ad.6 

Przewodnicząca Komisji Stałej Pani Marzanna Wardziejewska poinformowała, że Komisja 

Stała w dniu 22 maja 2018 roku zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie, wnioski i opinie 

związane z udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu Gołdapskiego. Dodała, że Komisja 

biorąc pod uwagę wykonanie budżetu, które było zgodne z planem finansowym nie miała 

żadnych negatywnych przesłanek. Oprócz tego Komisja Stała wydała 4 opinie, które 

dotyczyły projektów uchwał Rady Powiatu: 

• Przebudowa drogi Niedrzwica; 

• Udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z wykonania budżetu za tok 2017; 

• Zmian Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 -2033; 

• Zmian budżetu powiatu w 2018 roku; 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Anna Kozioł poinformowała, że 22 maja 2018 roku 

Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę w Zarządzie Dróg Powiatowych w zakresie 

przygotowania ścieżek rowerowych do sezonu letniego. Dodała, że Komisja Rewizyjna 

wniosków niewypracowana. 

Ad. 7a 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła rozpatrzenie sprawozdania 

finansowego za 2017 rok/ sprawozdanie finansowe za rok 2017 w załączeniu - zal. nr 3 do protokołu! 

Refemjąca poinformowała, że sprawozdanie finansowe jest załącznikiem do przedstawionych 

materiałów. Dodała, że sprawozdanie finansowe Powiatu Gołdapskiego zawiera bilans 

z wykonania budżetu za rok 2017, łączny rachunek zysków i strat, łączne zestawienia zmian 

w funduszach zawierające dane wynikające z poszczególnych jednostek organizacyjnych 
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Powiatu Gołdapskiego. Sprawozdania finansowe sporządzono w oparem o ustawę 

rachunkowości zgodnie z aktami wykonawczymi. Podczas sporządzania sprawozdań 

dokonano wyłączenia wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami w ramach jednostki 

samorządu terytorialnego w zakresie określonym rozporządzeniem. W spomniala, że wynik 

z wykonania budżetu zamknął się nadwyżką w wysokości 689 766.90zł. Łączny bilans 

zamyka się sumą bilansową 66 550 OOO.IO zł. Łączny rachunek zysków i strat to zysk 

w wysokości 1 727 545.80 zł, a łączne zestawienie zmian funduszu jednostki 

po uwzględnieniu wyniku finansowego wynosi 61 997 197.39 zł. W wieloletniej Prognozie 

finansowej zabezpieczono środki na świadczenia pracownicze w wysokości 5 639 019.54 zł. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego sprawozdania? 

Pytai1 nie zgłoszono. 

Rada Powiatu pozytywnie :rozpatrzyła sprawozdanie finansowe za 2017 :rok. 

Ad. 7b 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła sprawozdanie Zai·ządu Powiatu 

w Gołdapi z wykonania budżetu powiatu za 201 7 rok /sprawozdanie w załączeniu - zal. Nr 4 

do protokołu! 

Referująca poinf01mowała, że zadai1ia były realizowane zgodnie z podjętymi uchwałami 

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu oraz w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

Dodała, że dochody zostały zrealizowane 99.53%, a plan wydatków wykonany w 92.90%. 

Wspomniała , że na Komisji i Zarządzie Powiatu szczegółowo przedstawiła prezentację 

z wykonania budżetu. Przybliżyła zadania inwestycyjne realizowane na przestrzeni 

roku 2017: zakupiono samochód ciężarowy z czołownicą i pługiem, piaskarkę, zbiornik 

na olej napędowy, urządzenie wielofunkcyjne do biura. Zrealizowai10 zadania: Budowa 

chodników na ulicy Leśnej i Sportowej, przebudowai10 drogę gminną Rostek - Kośmidry, 

wykonano dokumentacje projektową na przebudowę drogi na Osiedlu I oraz wykonano 

dokumentację na budowę kai1alizacji deszczowej na ulicy Bagiennej, wykonano 

dokumentacje na przebudowę ulic Cicha, Mała, Zielona. W Starostwie Powiatowym 

zakupiono sprzęt komputerowy i urządzenie wielofunkcyjne, wymieniono klimatyzację 

w serwerowm Sali konferencyjnej, zakupiono sprzęt nagłaśniający. Zakupiono 

nieruchomość od skarbu państwa przy ulicy 11-go Listopada. Rozpoczęto termomodernizację 

budynków ochrony zdrowia i oświaty. W Liceum Ogólnokształcącym wykonano instalację 

ciepłej wody oraz wymianę pokrycia dachowego. Przeprowadzono modernizację 
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pingpongowni i magazynku na Sali gimnastycznej w sali gimnastycznej. W Zespole Szkół 

Zawodowych wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych wraz z wykonaniem 

chodników o nawierzchni z kostki betonowej Rozpoczęto projekt „Infonnatyczne zielone 

garnizony" oraz Modernizacja oświetlenia w salach lekcyjnych i innych pomieszczeniach 

w budynku nr 1 i 2. W Powiatowym Urzędzie Pracy zamontowano drzwi z kontrolą dostępu 

do pomieszczenia archiwum bezrobotnych. W Zespole Placówek Edukacyjno 

Wychowawczych utworzono plac okolicznościowy oraz zlikwidowano bariery 

do pornszania się osób niepełnosprawnych. Przypomniała, że w roku 2017 realizowano 

projekty ze środków unijnych: ,,Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno- kartograficznej 

Powiatu Gołdapskiego" 4 270 881.41zł; rozpoczęto „Termomodernizację budynków ochrony 

zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego" 9 652 712.59 zł; rozpoczęto projekt „ Szkoła 

naszych oczekiwali" 931 777.85 zł; realizacja „Świat bez tajemnic" 400 546.94 zł; projekt 

„Informatyczne zielone garnizony" 125 000.00 zł; opracowywano dokumentację techniczną 

w ramach termomodernizacji i w studium wykonalności. Podpisano również umowę „ 

Własna firma w EGO" 6 783 840.70 zł. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego sprawozdania? 

Pytań nie zgłoszono. 

Rada Powiatu pozytywnie rozpatrzyła sprawozdanie Zarządu. Powiatu w Gołdapi 

z wykonania budżetu. powiatu. za 2017 rok. 

Ad. 7c 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła informację o stanie mienia Powiatu 

Gołdapskiego / informacja w załączeniu- zal. Nr 5 do protokołu/. 

Refernjąca poinformowała, że informacja o stanie mienia Powiatu Gołdapskiego szczegółowo 

została omówiona na Zarządzie i Komisji. Dodała, że obecna wartość Powiatu wynosi 

63 276 608.57 zł. Przysługujące jednostce samorządu terytorialnego prawa własności: Grunty 

o ogólnej powierzchni 445,2432 ha, w tym: oddane w trwały zarząd 441,7668 ha; oddane 

w użytkowanie 0,0512 ha; oddane w użyczenie 1,1812 ha; będące w dyspozycji Starostwa 

Powiatowego w Gołdapi 2,2440 ha. Przypomniał, że Powiat Gołdapski nabył niernchomość 

położona Gołdapi przy ulicy 11-goListopada. Zwiększenia dotyczą inwestycji w jednostkach 

podległych. 

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

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

Ad. 7d 

Starosta Pan Andrzej Ciołek przedstawił op1mę Regionalnej Izby Obrachunkowej 

o przedłożonym przez Zarząd Powiatu sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok wraz 

z informacją o stanie mienia komunalnego /opinia w załączeniu - zał. Nr 6 do protokołu/. 

Referujący poinformował, że uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w składzie Bogdan 

Gaber, Janusz Facon i Joanna Godzwon pozytywnie zaopiniowała przełożone przez Zarząd 

Powiatu sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok. Skład orzekający stwierdził, 

że sprawozdania wypełniają normy zawarte w art.269 ustawy o Finansach publicznych. 

Rada Powiatu zapoznała się z opinię Regionalnej Izby Obraclmnkowej. 

Ad. 7e 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Rafał Górski przedstawił wniosek Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu w Gołdapi o udzielenie absolutorium/wniosek w załączeniu- zal. Nr 7 

do protokołu/. 

Referujący poinformował, że działając na zasadzie ustawy o Zarządzie Powiatowym oraz 

ustawy o finansach publicznych, Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Gołdapi wypracowała 

wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Gołdapi z tytułu wykonania budżetu 

powiatu za rok 2017. 

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

o udzielenie absolutorium. 

Ad. 7f 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Rafał Górski przedstawił opinię Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

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

Referujący poinformował, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie dnia 25 kwietnia 

2018 roku pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej w Gołdapi w sprawie 

udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. 
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Rada Powiatu zapoznała się z opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Ad. 7g 

Przewodnicząca Komisji Pani Marzanna Wardziejewska poinformowała, że Komisja Stała 

pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu za rok 2017 oraz pozytywnie wskazała aby 

Radni przyjęli i przyznali absolutorium dla Zarządu Powiatu. 

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Stefan Piech poinformował, że w pełni akceptują 

to co przedstawiła Pani Marzanna Wardziejewska. Dodał, że budżet realizowany jest 

w sposób nie budzący zastrzeżeń Regionalnej Izby Obrachunkowej. Wspomniał, 

że realizujemy go w miarę naszych możliwości czyli pozyskujemy zewnętrzne środki 

i inwestujemy. 

Rada Powiatu wyraziła pozytywną opinię w sprawie realizacji budżetu w 2017 roku. 

Ad. 8 a 

W zastępstwie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pan Dariusz Ćwikliński 

przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przystąpienia do realizacji inwestycji 

pn. ,,Przebudowa poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 1786N 

Droga nr 1784 N (Piękne Łąki) - Niedrzwica - droga nr 1784 N (Gołdap) na odcinku od km 

2+622 do km 4 + 743 o długości 2,12 km"luchwala Rady Powiatu w załączeniu - zal. nr 8 

do protokołu/. 

Referujący poinformował, że Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi prosi o przystąpienie 

do realizacji zadania, które będzie polegało na podwójnym powierzchniowym utrwaleniu 

drogi Piękne Łąki- Niedżwica - Gołdap o długości 2,12 km. Łączny koszt inwestycji 

to 157 700.00 zł finansowany ze środków własnych powiatu. Dodał, że dany projekt pozwoli 

na wzmocnienie danej drogi na okres 3- 4 lata. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionej uchwały ? 

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Stefan Piech wspomną o ograniczeniach na danej drodze. 

W zastępstwie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pan Dariusz Ćwikliński 

poinformował, że po wyremontowaniu danej drogi planujemy złożyć projekt o ograniczeniu 

tonażu poruszającego się na danej drodze do 8 ton. Wynika to z tego, że korpus drogi jest 
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narażony i dany zabieg uszczelni nawierzchnię aby służyła ona Jeszcze mieszkańcom 

Niedrzwicy i innym. 

Radny Pan Piotr Miszkiel zapytał czy ktoś będzie wyłączony z tego zakazu jeżeli wejdzie 

zakaz do 8 ton? 

W zastępstwie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pan Dariusz Ćwikliński 

odpowiedział, że tylko mieszkańcy, rolnicy będą mieli pozwolenie na przejazd i dojazd 

do posesji z większym tonażem. 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Powiatu przeprowadził głosowanie. 

Rada Powiatu podjęła 11 głosami za przy 4 nieobecnych uchwalę Rady Powiatu 

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

powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 1786N Droga nr 1784 N (Piękne Łąki) 

- Niedrzwica - droga nr 1784 N (Gołdap) na odcinku od km 2+622 do km 4 + 743 

o długości 2,12 km". 

Ad. Sb 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2017 roki uchwala Rady Powiatu w załączeniu -zal. 

nr 9 do protokołu/. 

Referująca poinformowała, że przepisy ustawy o samorządzie powiatowym stanowią, 

iż do kompetencji Rady Powiatu należy rozpatrywanie sprawozdafi w tym sprawozdań 

z działalności Zarządu, z działalności finansowej i sprawozdań z wykonania budżetu. 

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych organ stanowiący samorządu terytorialnego 

rozpatruje i zatwierdza sprawozdania finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu powiatu. Następnie są one przekazywane do organów zgodnie z ich właściwością. 

Na posiedzeniu dnia 20 kwietnia 2018 roku Komisja Rewizyjna Rady Powiatu rozpatrzyła 

sprawozdania oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za rok 2017. 

Komisja Rewizyjna zapoznała się również z dwiema pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby 

Obrachunkowej, w związku z tym uważam za uzasadnione przyjęcie uchwały w sprawie 
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rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2017 rok. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionej uchwały ? 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Powiatu przeprowadził głosowanie. 

Rada Powiatu. podjęła 10 głosami za p:rzy 4 nieobecnych i 1 głosem wstrzymującym 

u.chwałę Rady Powiatu. w sprawie :rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego w:raz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego 

za 2017 :rok. 

Ad. Sc 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu 

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

za rok 2017 /uchwał Rady Powiatu w załączeniu -zal. nr 1 O do prot okolu/. 

Referująca poinformowała, że z zgodnie z ustawa o samorządzie powiatowym do właściwości 

Rady Powiatu należy rozpatrywanie sprawozdań z wykonania sprawozdaf1 oraz podjęcie 

uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium. Zarząd Powiatu w Gołdapi 

realizując ustawowy obowiązek przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za rok 

201 7, sprawozdanie Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyj no - Opiekuńczego oraz 

informację o stanie mienia. Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie wyraziła pozytywną 

opinię przedłożonym przez Zarząd Powiatu sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu 

Gołdapskiego za rok 2017 wraz z informacją o stanie mienia. Komisja Rewizyjna również 

wyraziła pozytywną opinię. Komisja Rewizyjna rozpatrzyła informację o stanie mienia oraz 

opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej . Referująca dodała, że wniosek Komisji Rewizyjnej 

został przedstawiony dla Regionalnej Izby Obrachunkowej . W związku z powyższym 

wnoszę o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Gołdapi za rok 201 7. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionej uchwały ? 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Powiatu przeprowadził głosowanie. 

10 



Rada Powiatu. podjęła 10 głosami za przy 4 nieobecnych i 1 głosem wstrzymującym 

uchwałę Rady Powiatu w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Gołdapi 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017. 

Ad.8d 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu 

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 

2018-203 3/ projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu -zal. nr 11 do protokołu/. 

Referująca poinformowała, uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Gołdapskiego na lata 2018-2033 szczegółowo była omawiana na posiedzeniu 

Zarządu Powiatu i Komisji. Przypomniała, że zmiany związane były z decyzjami Wojewody 

Warmi1isko -Mazurskiego. Dodała, że wprowadzana jest nowa inwestycja i dotyczy ona drogi 

w Niedrzwicy. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionej uchwały ? 

Pytrui nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Powiatu przeprowadził głosowanie. 

Rada Powiatu podjęła 11 głosami za przy 4 nieobecnych uchwałę Rady Powiatu 

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 

2018-2033. 

Ad. 8e 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu 

w sprawie zm1ru1 budżetu powiatu w roku 2018/ uchwala Rady Powiatu w załączeniu- zal. nr 12 

do protokołu/. 

Referująca poinformowała, że zmiana budżetu powiatu za rok 2018 szczegółowo była 

omawiana na posiedzeniu Zarządu Powiatu i Komisji. Przypomniała, że zmiany związane 

były z decyzjami Wojewody Warmińsko -Mazurskiego. Dodała, że wprowadzana jest nowa 

inwestycja i dotyczy ona drogi w Niedrzwicy. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionej uchwały ? 

Pytaii nie zgłoszono. 
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Przewodniczący Rady Powiatu przeprowadził głosowanie. 

Rada Powiatu podjęła 11 głosami za przy 4 nieobecnych uchwałę Rady Powiatu 

w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2018. 

Ad.9 

Interpelacji Radnych nie zgłoszono. 

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 dotyczy. 

Ad.13 

Odpowiedzi na zgłoszone wnioski Komisji Stałych Rady - nie dotyczy. 

Ad.14 

Radny Pan Piotr Miszkiel zapytał czy w tym roku będzie organizowany Spływ Łyna- Ława 

jeżeli tak to kto będzie finansował wyjazd uczestników? 

Starosta Pan Andrzej Ciołek odpowiedział, że jak Pan wie od 4 lat jesteśmy w stowarzyszeniu 

Ływa - Ława czyli powiaty nadgraniczne Polski i Rosji. Składamy się na to przedsięwzięcie 

raz w roku i z tych pieniędzy składkowych wszystkich powiatów jest finansowany wyjazd 

na spływ Łyna Ława. W tym roku Powiat Gołdapski będzie wspierał dwoje uczniów szkół 

średnich, przy tym, że jadą uczniowie którzy mają najlepsze osiągnięcia udokumentowane 

w języku rosyjskim. Dodał, że przewidywany jest wyjazd Starosty i radnego Pana Rafała 

Górskiego. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek przekazał kilka infonnacji np. 27 maja 2018 roku jest dzień 

Samorządu Terytorialnego, w związku z tym nie zapomniał o Nas Pan Poseł Andrzej 
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Maciejewski, który wysłał nam życzenia. Dostaliśmy również list z życzeniami od Wojewody 

Warmińsko -Mazurskiego Pana Artura Chojeckiego. 

Starosta Poinformował, że w terminie od 27 kwietnia 2018 r. do 24 maja 2018 r. Członkowie 

Zarządu brali udział w następujących uroczystościach oraz spotkaniach: 

Starosta Gołdapski uczestniczył w następujących przedsięwzięciach: 

1. 27 kwietnia 2018 r. w uroczystym zakończeniu roku szkolnego 2017/2018 w Liceum 

Ogólnokształcącym w Gołdapi; 

2. 28 kwietnia 2018 r. wraz z Wicestarostą w IX Edycji EKO- Pikniku; 

3. 9 maja 2018 r. w konferencji „ Kolej na EGO" oraz w uroczystej zbiórce z okazji Dnia 

Strażaka w Gołdapi; 

4. 10-11 maja 2018 r. w XIX Samorządowym Fornm Ekologicznym w Rynie; 

5. 12 maja 2108 r. w uroczystych Obchodach 30-lecia Zborn Betel Kościoła 

Zielonoświątkowego w Gołdapi; 

6. 14 maja 2018 r. wraz z Wicestarostą w spotkaniu w sprawie drogi wojewódzkiej nr 651; 

7. 15 maja 2018 r. w spotkaniu integracyjnym Gołdapskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

w Gołdapi; 

8. 17 -21 maja 2018 r. w wyjeździe studyjnym w ramach projektu „ Ukiemnkowanie 

na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich" w Mołdawii. 

Wicestarosta uczestniczyła w następujących przedsięwzięciach: 

1. 27 kwietnia 2018 r. w uroczystym zakończeniu roku szkolnego 2017/2018 w Zespole 

Szkół Zawodowych w Gołdapi; 

2. 3 maja 2018 r. w Pikniku z okazji Święta Flagi i w uroczystych Obchodach Konstytucji 

3-go Maja; 

3. 7 maja 2018 r. w spotkaniu autorskim z Panią Krystyną Pasiuk Witkowską 

w Gołdapi; 

4. 20 maja 2018 r. w XXX Mazurskim Biegu Ulicznym w Baniach Mazurskich; 

5. 21 maj a 2018 r. w posiedzeniu Zespołu ds. dróg w Gołdapi. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek złożył wszystkim życzenia z okazji Dnia Samorządu 

Terytorialnego. Poinformował również o tym, że pozwolił sobie mianować Skarbnika 

Powiatu Panią Bożenę Radzewicz do wyróżnień w kongresie „Perły Samorządu". 

Dodał, że Pani Bożena Radzewicz zajęła 2 miejsce Skarbników Powiatów dla Powiatów 

do 60 000,00 tysięcy. 
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Starosta Pan Andrzej Ciołek podziękował dla nadleśniczego Czerwonego Dworu 

za to, że mogliśmy gościć w tej siedzibie oraz dla Sekretarz Powiatu pani Annie Makowskiej 

za dopracowanie wszystkiego w szczegółach. 

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Stefan Piech również przyłączył się do życzeń 

1 podziękowań. Podziękował Radnym, pracownikom Starostwa Powiatowego 

oraz dla wszystkich przybyłych na sesję. Poprosił Radnych aby w miarę możliwości przybyli 

na spotkanie w sprawie drogo m 651 z Panem Królikowskim. Zaprosił również wszystkich 

na Święto Straży Granicznej, które odbędzie się w Szkole Podstawowej m 2 w Gołdapi. 

Ad.15 

Wolnych wniosków nie zgłoszono. 

Ad.16 

Przewodniczący osiedla Pan Jacek Rakowski zwrócił się z prośbą do Pana Starosty Andrzeja 

Ciołka i Skarbnika Powiatu Pani Bożeny Radzewicz o remont ulicy Kościuszki 

W zastępstwie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pan Dariusz Ćwikliński 

odpowiedział, że na ulicy Kościuszki został wykonany remont cząstkowy, zostało tylko 

wszystko zamieść. W obecnej chwili trwa kaszanie, a jeżeli chodzi o remont to wystąpiliśmy 

z projektem na przejście dla pieszych od Szkoły Podstawowej Nr 3 do Obecnego 

Gimnazjum i Szkoły Podstawowej Nr 5. Mamy w planach aby ulicę Kościuszki zrobić 

jednokierunkową od południa do północy Kościuszki- Chopina. 

Przewodniczący osiedla Pan Jacek Rakowski zapytał czy jest możliwość aby przykryć drogę 

też nawierzchniowo? 

W zastępstwie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pan Dariusz Ćwikliński 

odpowiedział, że w planach Gminy jest aby zrobić cała nawierzchnię drogę, Teraz nie mogą 

nic ruszyć bo to szkoda pieniędzy. Czas pokaże. 

Przewodniczący osiedla Pan Jacek Rakowski zapytał Starostę Pana Andrzeja Ciołka czy 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę aby przeprowadzić Rajd Polski na drogach powiatowych? 

A pytam bo wiem, że Gmina Banie Mazurskie nie wyraziła zgody. 
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W zastępstwie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pan Dariusz Ćwikliński 

odpowiedział, że Polski Związek Motorowy z tego co wie zgłosił się do Dyrektora Zarządu 

Dróg w celu przemyślenia o trasie na terenie Gminy Gołdap przedłużonej. Dodał, że na tą 

chwilę nie ma żadnej dyskusji o Rajdzie. 

Przewodniczący osiedla Pan Jacek Rakowski zapytał jakie jest wasze wstępne zdanie? 

W zastępstwie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pan Dariusz Ćwikliński 

odpowiedział, że jest to kwestia przemyślenia. 

Ad.17 

Przewodniczący Pan Stefan Piech podziękował 1 zamknął obrady LXII (62) Sesji Rady 

Powiatu. 

Na tym protokół zakolzczono. 

Protokół składa się z 15 stron kolejno ponumerowanych. 

Przewodniczący Rady PoJfiąh, 
'::...J ! 

I· 
\J 

Protokołowała: Monika Bruszewska 24.05.2018 
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