
Ad.1 

Protokół z LXIII (63) posiedzenia Zarządu Powiatu w Gołdapi 

w dniu 29 listopada 2016 roku 

W godz 8oo_9IO 

Starosta stwierdził quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji 

- 3 członków zarządu /lista obecności w załączeniu - zal. nr 1 do protokołu/, otworzył 

LXIII (63) posiedzenie Zarządu Powiatu z proponowanym porządkiem obrad /porządek obrad 

w załączeniu- zal. nr 2 do protokołu/. poprzez dodanie w punkcie 3 podpunktu b w brzmieniu: 

/zmiany do porządku obrad w załączeniu- zal. nr 3 do protokołu/. 

3b. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Powiatu 

Gołdapskiego do uzyskania pozwolenia na budowę dla zadania pod nazwą: 

„Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zakresu opieki 

zdrowotnej i oświaty w Gołdapi, stanowiących własność Powiatu Gołdapskiego" 

w ramach Regionalnego Progranm Operacyjnego Województwa Waimińsko

Mazurskiego na lata 2014-2020 

Uwag do porządku nie zgłoszono. 

Porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie. 

Ad.2 

Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Pa11i Wioletta Anuszkiewicz przedstawiła 

wniosek w sprawie przekazania środków trwałych powstałych w rainach projektu „Trasy 

rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie" w rainach Prograinu 

Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013"/ wniosek w załączeniu - zal. nr 4 

do protokołu/ 

Referująca poinformowała, że w rainach projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej 

- województwo warmińsko-mazurskie" w rainach Programu Operacyjnego Rozwój Polski 

Wschodniej 2007 - 2013 Powiat Gołdapski otrzymał bezpłatnie środki trwałe w budowie 

(dokumentacja projektowo - kosztorysowa oraz nadzór inwestycyjny) oraz środki trwałe 

w postaci ścieżek rowerowych (dróg rowerowych). W związku z zakończeniem realizacji 
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projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie" 

należy zachować trwałość projektu (utrzymanie ścieżek w stanie niepogorszonym, napraw 

doraźnych, dokonywania przeglądów itp.), dlatego konieczne jest przekazanie środków 

trwałych powstałych w ramach tego projektu dla Zarządu Dróg Powiatowych w celu 

realizacji wyżej wymienionych zada11. Przekazanie nastąpi na podstawie protokołu zdawczo 

- odbiorczego, w którym zawarte będą szczegóły dotyczące obowiązków i uprawnie11 stron. 

Przewodniczący zapytał członków Zarządu Powiatu czy mają pytania do przedstawionego 

wniosku. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek stwierdził, że w zasadzie jest to formalność, bo to Zarząd Dróg 

Powiatowych odpowiada za trwałość dróg w Gołdapi. 

Członek Zarządu Pan Bogdan Miclmicz odpowiedział, że rejon dróg powiatowych będzie 

za to odpowiadał, dodał również, że w Surminach trasy rowerowe są niszczone przez bydło. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek przyznał, że mieszkańcy niezbyt dobrze rozumieją funkcje tras 

rowerowych. 

Członek Zarządu Pan Bogdan Michnicz wspomniał o wypadku nauczycielki 

z Bań Mazurskich i konsekwencji tego wypadku. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek zapytał o działania związane z tym problemem, 

w celu ich rozwiązania. 

Członek Zarządu Pani Marzanna Wardziejewska zaproponowała aby wspomnieć 

o problemie podczas spotkań sołtysów. 

Członek Zarządu Pan Bogdan Michnicz zaproponował przemyślenie sprawy i być może 

znalezienie innego rozwiązania. 

Przewodniczący zapytał członków Zarządu Powiatu czy mają pytania do przedstawionego 

wniosku. 
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Więcej pytali. nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu. jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył wniosek w sprawie przekazania 

środków trwałych powstałych w ramach projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschod

niej - województwo warmińsko-mazurskie" w ramach Programu. Operacyjnego Rozwój 

Polski Wschodniej 2007 -2013". 

Ad.3a 

Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Pani Wioletta Anuszkiewicz przedstawiła 

uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację 

zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej 

oraz edukacji prawnej /uchwała Zarządu Powiatu w załączeniu- zal. nr 5 do protokołu/. 

Referująca poinformowała, że w dniu 28 października 2016 r. Zarząd Powiatu w Gołdapi 

ogłosił „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia 

punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej". Konkurs miał na celu 

wyłonienie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, 

która będzie prowadziła w Powiecie Gołdapskim punkt nieodpłatnej pomocy prawnej 

oraz realizowała zadania z zakresu edukacji prawnej. W ramach ogłoszonego konkursu 

do 21 listopada 2016 r. do Starostwa Powiatowego w Gołdapi wpłynęło 3 oferty. Powołana 

przez Zarząd Powiatu w Gołdapi Komisji Konkursowa w dniu 24 listopada 2016 r. 

dokonała oceny fomialnej złożonych przez organizacje pozarządowe ofert. Przedłożone 

przez organizacje pozarządowe oferty nie spełniają warunków określonych w art. 11 ust.6 

pkt 2 w związku z pkt 3 lit. b ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy 

prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U.2015. Poz.1255). W związku, z powyższym Komisja 

Konkursowa rekomenduje unieważnić ogłoszony konkurs. 

Przewodniczący zapytał członków Zarządu Powiatu czy mają pytania do przedstawionej 

uchwały Zarządu Powiatu. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek zapytał, kto w takim razie będzie teraz prowadził punktu 

nieodpłatnej pomocy prawnej. 
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Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Pani Wioletta Anuszkiewicz 

odpowiedziała, że tak jak w tamtym roku będzie to pan Eugeniusz Noga oraz pan Iwo Ciuk. 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu. jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu. w sprawie 

unieważnienia ogłoszenia „Otwartego konkurs ofert na realizację zadania publicznego 

z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej". 

Ad.3 b. 

Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska Pani Małgorzata Lenarczyk 

przedstawiła uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Powiatu 

Gołdapskiego do uzyskania pozwolenia na budowę dla zadania pod nazwą: ,,Kompleksowa 

termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zakresu opieki zdrowotnej 

i oświaty w Gołdapi, stanowiących własność Powiatu Gołdapskiego" w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 

2014-2020 /uchwala Zarządu Powiatu w załączeniu- zał. nr 6 do protokołu! 

Referująca poinformowała, że są to budynki szpitalne będący w posiadaniu Gold Medica Sp. 

z o.o. Samodzielny Zakład Pielęgnacyjna-Opiekuńczy, budynki oświatowe w zalaesie, 

których wchodzi ZSZ - 4 budynki i ZPEW - 1 budynek główny i sala gimnastyczna. 

Projektant, który w drodze przetargu wygrał zlecenie na wykonanie dokumentacji 

projektowej jednocześnie reprezentował Powiat. 

Przewodniczący zapytał członków Zarządu Powiatu czy mają pytania do przedstawionej 

uchwały Zarządu Powiatu. 

Członek Zarządu Pani Marzanna Wardziejewska zapytała kto wygrał. 

Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska Małgorzata Lenarczyk 

odpowiedziała, że EKO-INVEST Sp. z o.o. Do realizacji projektu dokumentacji 

zaproponowano osoby: Pana Dariusza Slazypczyka i Pana Adama Szymczaka 

do reprezentowania Powiatu Gołdapskiego tj. do występowania we wszystkich czynnościach 

prawnych związanych z realizacją przedmiotu 
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Starosta Pan Andrzej Ciołek stwierdził, że będzie jeszcze Zarządzenie starosty, żeby dopełnić 

formalności. 

Więcej pytaf1 nie zgłoszono 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie 

ustanowienia Pełnomocnika Powiatu Gołdapskiego do uzyskania pozwolenia na budowę 

dla zadania pod nazwą: ,,Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności 

publicznej z zakresu opieki zdrowotnej i oświaty w Gołdapi, stanowiących własność 

Powiatu Gołdapskiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. 

Ad.4 

Samodzielny Referent ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej Pani Karina Derek przedstawiła 

projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów 

aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu gołdapskiego w 201 7 r. /projekt uchwały Rady 

Powiatu w załączeniu- zal. nr 7 do protokołu/. 

Referująca poinformowała, że po skonsultowaniu się z gołdapskimi aptekami w sprawie 

ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów w porze nocnej, nie wniesiono żadnych 

zastrzeże11 i w związku z tym zachodzi konieczność wystąpienia do Wójtów gminy Banie 

Mazurskie i Dubeninki, Burmistrza Gołdapi i Okręgowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie 

w sprawie wydania opinii na temat tych ustaleń. 

Przewodniczący zapytał członków Zarządu Powiatu czy mają pytania do przedstawionego 

projektu uchwały Rady Powiatu. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu 

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych. 

na terenie powiatu gołdapskiego w 2017 r. 

Ad.5. 
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Starosta przytoczył list Wójta gminy Banie Mazurskie. Wójt Gminy Łukasz Kuliś zwrócił 

w mm uwagę na tragiczny stan nawierzchni dróg w powiecie, szczególnie 

-Żabin -Mieduniszki Wielkie, Banie Mazurskie-Ziemiany-Rogale, Banie Mazurskie

Grodzisko. Wspomniał, że niektórym drogom grozi zamknięcie. Starosta przypomniał, 

że jednak w latach 2010-2015 najwięcej inwestycji było właśnie w tamtym rejonie. 

Miała miejsce też inwestycja wojewódzka w tej gminie. Wywiązała się rozmowa na temat 

odpowiedzi na wspomniany list. Dodał również, że należałoby na początku streścić 

przeprowadzone inwestycje do tej pory w gminie Banie mazurskie oraz ze w tej kadencji 

priorytetem jest Termomodernizacja. 

Członek zarządu Pan Bogdan Michnicz wspomniał, że najpotrzebniejszą inwestycją byłaby 

ta związana z przebudową drogi Banie Mazurskie-Grodzisko i należałoby się tym zająć. 

Wywiązała się dyskusja na ten temat. Zarząd jednogłośnie ustalił, że należałoby 

zorganizować spotkanie w tej kwestii z Wójtem Gminy. 

Sekretarz Pan Marek Miros udzielił szczegółowych wypowiedzi się na temat 

Termomodernizacji budynków szpitalnych i oświatowych. Z dokonanych wyliczeń wynika 

ze łączna kwota z zaangażowanymi wcześniej środkami wynosi 11 354 OOO zł. Obecnie 

trwają prace nad pomiarami i wkrótce ruszą wszelkie prace termomodernizacyjne. 

Kosztorysy budowlane wykażą czy przekroczenie o 1 500 OOO zł kryterium tej inwestycji 

będzie rzeczywiście miało miejsce. Być może trzeba będzie zrezygnować z części 

inwestycji i wtedy należałoby podjąć decyzję z której. Sekretarz Marek Miros przedstawił 

również wstępne koszty związane z przeniesieniem pediatrii oraz doposażenie budynku 

głównego szpitala w specjalistyczne sprzęty (materace, defibrylator, kolanosopie ). 

Ad.6 

Wolnych wniosków nie zgłoszono. 

Ad.7 

Przewodniczący Zarządu podziękował Członkom Zarządu za pracę. Zamknął LXIII ( 63) 

posiedzenie Zarządu Powiatu. 
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Na tym protokół zakończono. 
Protokół składa się z 7 stron kolejno ponumerowanych. 

S.~tarosta (;oldapski 

,v .. 
drzej Ciołek 

Członkowie Zarządu: 

1. 

2. 

3. 

4. 

Grażyna Barbara Senda ................. . 
/ 

Marzanna ~ar~aima Wardziej,~~t·;.. . . . . . . · · · · · 

Bogdan M1chmcz ............ /\ .................................. .. 

Andrzej Jan Osiński ........ l+JJ ~f" /.. ... O},\';.{,~/. ........ . • [!.-,,,-.-.... '\ .. 

Sporządziła: Monika Bruszewska, 28.11.2016 
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