
Ad.1 

Protokół z LXV (65) posiedzenia Zarządu Powiatu w Gołdapi 

w dniu 14 grudnia 2016 roku 

w godz. soo_927 

Starosta stwierdził quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji 

- 4 członków zarządu !lista obecności w załączeniu - zał. nr 1 do protokołu/, otworzył 

LXV (65) posiedzenie Zarządu Powiatu proponując wprowadzenie zmian do porządku obrad 

/porządek obrad w załączeniu- zal. nr 2 do protokołu! poprzez dodanie w punkcie 4 podpunktu 

i, w brzmieniu: /zmiany do porządku obrad w załączeniu- zał. nr 3 do protokołu/. 

przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi 

Uwag nie zgłoszono. 

Porządek posiedzenia z proponowanymi zmianami przyjęto jednogłośnie. 

Ad.2 

Przewodniczący Zarządu poinformował, iż protokoły z LX (60), LXI (61), LXII (62), LXIII 

(63), LXIV (64) posiedzenia Zarządu Powiatu były wyłożone do wglądu oraz przesłany 

drogą elektroniczną. Zapytał czy Członkowie Zarządu mają uzupełnienia bądź sprostowania 

do protokołu. 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokoły z LX (60), LXI (61), LXII (62), 

LXIII (63), LXIV (64) posiedzenia Zarządu Powiatu. 

Ad.3 

Dyrektor Dornu św. Faustyny Pani Beata Kuprewicz przedstawiła wniosek w sprawie 

zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności prowadzenia całodobowej placówki 

opiekuńczo-wychowawczej w 2017 roku !wniosek w załączeniu- zał. nr 4 do protokołu/. 
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Referująca poinformowała, że preliminarz kosztów Domu Św. Faustyny na przyszły rok, 

został wykonany przy założeniu, że 20 wychowanków pochodzić będzie z innych Powiatów 

a 1 O wychowanków z powiatu gołdapskiego. Miesięczny koszt utrzymania wychowanka 

z innego Powiatu będzie wynosił 3057,95 zł, a wychowanka z Powiatu Gołdapskiego 

2519,80 zł. Taki stan wychowanków pozwala na uzyskanie ponad miliona złotych, z czego 

ponad 80%, zostanie zużytkowane na wynagrodzenie, wyżywienie wychowanków, odzież 

i obuwie, artykuły i podręczniki, środki czystości, kieszonkowe, utrzymanie budynku oraz 

pozostałe. Z tej kwoty ponad 18 % zostanie wykorzystane na wynagrodzenie pracowników 

administracji i obsługi i materiały oraz sprzęt biurowy, ponad 1,5 % zostanie przeznaczone 

na wyposażenie placówki, bieżące naprawy i konserwacje. 

Przewodniczący zapytał członków Zarządu Powiatu czy mają pytania do przedstawionego 

wniosku. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek zadał czy przy ilości 20 wychowanków budżet nie przekroczy 

przewidywanego poziomu. 

Sekretarz Powiatu Pan Marek Miros stwierdził, że system poza rodzinny jest o wiele droższy 

niż system wychowania dziecka w rodzinie. 

Dyrektor Domu św. Faustyny Pani Beata Kuprewicz zasygnalizowała, iż są domy, których 

koszt utrzymania jest o wiele większy. 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył wniosek w sprawie zatwierdzenia 

preliminarza kosztów działalności prowadzenia całodobowej placówki opiekuńczo 

-wychowawczej w 2017 roku. 

Ad.4a 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwał Rady Powiatu 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego 

na lata 2017- 2033 /projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu- zał. nr 5 do protokołu/. 
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Referująca poinformowała, że szczegółowy projekt uchwały w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2017- 2033 omawiany 

był podczas prac zarządu, podczas projektu uchwalenia uchwały oraz autopoprawki. 

Rada Powiatu Gołdapsldego powinna przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 

2017-2033 zgodnie z załącznikiem nr . 1 do niniejszej uchwały oraz wykaz przedsięwzięć 

realizowanych w latach 2017-2020 zgodnie z załącznikiem nr. 2 . Rada powiatu upoważnia 

Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązali związanych z realizacją tych przedsięwzięć 

określonych w załączniku nr . 2. Upoważnia się również Zarząd Powiatu do zaciągania 

zobowiązań z tytułu umów, których realizacje w roku budżetowym i latach następnych 

są niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Jednostki i z których wynikające płatności 

wykraczają poza rok budżetowy. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień 

Kierownikowi Jednostek Organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych 

z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr . 2, przekazania uprawnień 

Kierownikowi Jednostek Organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, 

których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia 

ciągłości działania Jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 

budżetowy. W związku z powyższym straci moc uchwała Rady Powiatu z dnia 17.12.2015r. 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego, a uchwała 

winna wejść w życie dnia Ol.Ol.2017r. Regionalna Izba Obrachunkowa przekazała opinie 

o przedłużonym Projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego 

na ta 2017-2033, jest to pozytywna opinia, bez uwag. Natomiast odniesiono się również 

z pozytywną opinią finansową w sprawie zaopiniowania możliwości sfinansowania 

przez Powiat Gołdapski deficytu w wysokości 200 124 OOO zł, jest to odniesienie 

się do pierwszego projektu uchwały natomiast po autopoprawce, deficyt został obniżony 

do kwoty 100 957 388 zł co potwierdza możliwość sfinansowania przez Powiat Gołdapski 

deficytu tej wysokości. 

Przewodniczący zapytał członków Zarządu Powiatu czy mają pytania do przedstawionego 

projektu uchwał Rady Powiatu. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 
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Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projektu uchwał Rady Powiatu w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 

2017-2033. 

Ad.4b 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwał Rady Powiatu 

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 201 7 /projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu 

- zał. nr 6 do protokołu/. 

Referująca poinformowała, iż projekt uchwalania budżetu powiatu łącznie z autopoprawką 

omawiany był szczegółowo, trwały nad tym również prace Zarządu Powiatu. Projekt 

uchwały został przekazany do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Dochody budżetu powiatu 

oszacowano przy uwzględnieniu autopoprawki na kwotę wysokości 26 138 054,22 zł z czego 

dochody bieżące to 25 879 824,22 zł , dochody majątkowe 258 030,00 zł, wydatki budżetu 

Powiatu w wysokości 28 095 542,22 zł, wydatki bieżące to 25 691 905,22 zł, wydatki 

majątkowe w wysokości 2 403 637,00 zł. Wydatki inwestycyjne w roku 2017 zgodnie 

z załącznikiem nr.3 wynoszą 1 033 000,18 zł, pozostałe wydatki majątkowe 

to 1 370 619,00 zł zgodnie z załącznikiem 3a. Do uchwały został dołączony załącznik 

nr.4 określający wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących 

w funduszy strukturalnych i funduszy spójności, dołączony został również załącznik 

nr.5 określający zadania z zakresu administracji rządowej i im1ych zadań jednostek 

Samorządu Terytorialnych oraz załącznik nr.6 określający zadania realizowane w drodze 

umów lub porozumień między jednostkami Samorządu Terytorialnego. Deficyt budżetu 

Powiatu w wysokości 1 957 388,00zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji 

obligacji w kwocie 1 957 388,00zł. Przychody budżetu zgodnie z załącznikiem 

nr.7 to 1 957 388,00 zł. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek 

oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na sfinansowanie przejściowego 

deficytu ustala się w wysokości 1 900 000,00 zł zaś na sfinansowanie planowanego deficytu 

budżetowego w wysokości 1 957 388,00zl. Wydatki przypadające do spłaty w roku 

budżetowym 2017 zgodnie z zawartymi umowami ustala się dochody i wydatki w wysokości 

40 685,00zł. Ustala się również wpływy i wydatki z tytułu otrzymywanych zgodnie z ustawą 

prawo geodezyjne i kaiiograficzne dochody w wysokości 167 000,00 zł, tej samej kwoty 

wydatki . Opracowano również zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu 

Gołdapskiego zawarte w załączniku nr 8. W budżecie została utworzona rezerwa ogólna 

w wysokości 43 000,00 zł. Na oświatę z przeznaczeniem na wypłaty nagród dla nauczycieli 
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odpraw emerytalnych oraz innych wydatków 115 745,00 zł natomiast na zarządzanie 

kryzysowe 57 OOO, 00 zł. W uchwale budżetowej również upoważnia się Zarząd Powiatu 

do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości 

poszczególnych limitów zobowiązań. Ponad to upoważnia się Zarząd Powiatu 

do przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania 

zobowiązań z tytułów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest nie

zbędna dla zapewnienia ciągłości tej jednostki i z których wynikające płatności wykraczają 

poza rok budżetowy. Dokonanie innych zmian niż określonych w art.257 ustawy o finansach 

publicznych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. Przekazanie 

kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie 

wydatków oraz planie dochodów własnych i wydatków z nimi finansowanych. Lokowanie 

wolnych środków budżetowych na warunkach bankowych w innych bankach niż banki 

prowadzące obsługę budżetu powiatu. Uchwała winna wejść w życie Ol.Ol.2017r. 

Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy budżetowej 

Powiatu Gołdapskiego na 2017r, również bez uwag. 

Przewodniczący zapytał członków Zarządu Powiatu czy mają pytania do przedstawionego 

projektu uchwał Rady Powiatu. 

Sekretarz Powiatu Pan Marek Miros zaznaczył, że budżet realizowany wobec dwóch 

programów w których weźmie udział Gołdapski szpital czyli Spółka GoldMedica, dotyczy 

to modernizacji pomieszczeń, przeniesienie wydziału pediatrii do budynku głównego 

oraz wyposażenia szpitala w wysokiej klasy sprzęt medyczny. Drngi program to cyfryzacja 

i wprowadzenie tak zwanych e-usług i łączna wartość przewidywana w tych programach 

to ponad 3 OOO OOO 000,00zł . Na dzień dzisiejszy nie ma zabezpieczonych środków 

na termomodernizacje, aczkolwiek pracujemy nad tym aby do końca stycznia złożyć wniosek 

o tennomodernizacje obiektów służby zdrowia. 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projektu uchwał Rady Powiatu w sprawie 

uchwalenia budżetu powiatu na rok 2017. 
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Ad.4c 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwał Rady Powiatu 

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 

2016-2028 /projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu-zal. nr 7 do protokołu/. 

Referująca poinformowała, iż Wieloletnia Prognoza Finansowała określa aktualny stan 

finansowy Powiatu Gołdapskiego po dokonanych zmianach w stosunku do przyjętej uchwały 

z dnia 05.12.2016 r. dokonano ponownie urealnienia dochodów, wydatków, przychodów 

i budżetu. Plan dochodów po zmianach zwiększył się o kwotę 37 904,02 zł a plan wydatków 

zmniejszył się o ponad 111 048,72 zł. Obecnie występuje nadwyżka budżetu w wysokości 

130 000,00 zł, przychody Ozł, rozchody 130 000,00 zł. 

Przewodniczący zapytał członków Zarządu Powiatu czy mają pytania do przedstawionego 

projektu uchwał Rady Powiatu. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projektu uchwał Rady Powiatu w sprawie 

zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu. Gołdapskiego na lata 2016-2028. 

Ad.4d 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwał Rady Powiatu 

w sprawie z zmian budżetu powiatu na rok 2016 rok /projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu 

- zal. nr 8 do protokołu/. 

Referująca poinfom1owała, że Konstrukcja budżetu 2017 roku ujmuje podział dochodów 

oraz wydatków na bieżące i majątkowe. Realizacja zadań w znacznej mierze uzależniona 

jest od dotacji, subwencji i transferów środków unijnych. Dochody własne powiatu stanowią 

znikomą część w planowanych dochodach ogółem na 2017 r. co skutkuje ograniczeniem 

wydatków i bardzo oszczędnym planowaniem na 2017 r. Subwencja oświatowa w pełni 

nie wystarcza na pokrycie potrzeb zgłaszanych przez jednostki oświatowe. Stąd też zadania 

oświatowe jednostki muszą realizować przy maksymalnym dokonywaniu oszczędności 

i działrui organizacyjnych zmierzających do znacznego zmniejszania wydatków w ciągu 

roku. Z uwagi na powyższe 2017 rok jest kolejnym rokiem, w którym jednostki nastawione 

są na oszczędne gospodarowanie, dokładne przyjrzenie się funkcjonowaniu jednostek 
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oraz minimalizację wydatków na utrzymanie. Ustawa o finansach publicznych ogranicza 

zaciąganie zobowiązań na wydatki bieżące jednostek, stąd budżet musi być zrównoważony 

w bieżącym funkcjonowaniu. 

Przewodniczący zapytał członków Zarządu Powiatu czy mają pytania do przedstawionego 

projektu uchwał Rady Powiatu. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projektu uchwał Rady Powiatu w sprawie 

z zmian budżetu powiatu na rok 2016 rok. 

Ad.4e 

Główny Specjalista ds. Edukacji Pani Iwona Zegarowicz przedstawiła projekt uchwał Rady 

Powiatu w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych 

działających na terenie powiatu gołdapskiego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości 

ich pobrania i wykorzystywania /projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu- zal. nr 9 do protokołu/. 

Referująca poinformowała, że od 1 stycznia 2017 r. wchodzą w życie nowe przepisy ustawy 

o systemie oświaty w zakresie dotacji oświatowych dla szkół niepublicznych. Wprowadza 

je ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 

innych ustaw (DZ.U. poz. 1010), zawierająca zasadnicze zmiany sposobu obliczania dotacji, 

dokonywanego przez samorządy oraz w zakresie wykorzystania dotacji przez dotowane 

podmioty. 

Przewodniczący zapytał członków Zarządu Powiatu czy mają pytania do przedstawionego 

projektu uchwał Rady Powiatu. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projektu uchwał Rady Powiatu w sprawie 

ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych działających 
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na terenie powiatu gołdapskiego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości 

ich pobrania i wykorzystywania. 

Ad.4f 

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Stefan Piech przedstawił projekt uchwał Rady Powiatu 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Gołdapi na 2017 rok !projekt uchwały 

Rady Powiatu w załączeniu- zal. nr 1 O do protokołu!. 

Referujący poinformował, iż plan pracy Rady Powiatu podzielony został na 12 miesięcy, 

przewidywane są miesięczne spotkania z wyłączeniem lipca jako miesiąca przerwy 

urlopowej. Niewykluczone zostaną jednocześnie posiedzenia nadzwyczajne, tematyka 

posiedzeń obrad obejmuje szerokie spektrum dotyczące bezpieczeństwa społecze{1stwa, 

bezpieczeństwa drogowego oraz zapewnienia prawidłowego stanu sanitarno 

-epidemiologicznego. Tematyka obejmuje także kwestie związane z funkcjonowaniem opieki 

nad osobami wymagającymi takowej opieki oraz związane z funkcjonowaniem Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie Domu Św. Faustyny. Dziedzina posiedze1i dotyczy również 

problematyki edukacyjnej, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz Spółki GoldMedica. 

Istotne również jest bieżące funkcjonowanie Starostwa Powiatowego jak również kwestie 

związane z finansami. 

Przewodniczący zapytał członków Zarządu Powiatu czy mają pytania do przedstawionego 

projektu uchwał Rady Powiatu. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projektu uchwał Rady Powiatu w sprawie 

zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Gołdapi na 2017 rok. 

Ad.4g 

W zastępstwie Przewodniczącego Komisji Stałej Rady Powiatu projekt uchwał Rady Powiatu 

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałej Rady Powiatu w Gołdapi na rok 2017 

przedstawiła Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Pani Anna Makowska !projekt uchwały Rady 

Powiatu w załączeniu- zał. nr 11 do protokołu/. 
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Referująca poinformowała, że plan pracy Komisji Stałej Rady Powiatu na rok 2017 nie uległ 

zmianie dlatego też pozostaje na poziomie roku 2016. 

Przewodniczący zapytał członków Zarządu Powiatu czy mają pytania do przedstawionego 

projektu uchwał Rady Powiatu. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projektu uchwał Rady Powiatu w sprawie 

zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałej Rady Powiatu w Gołdapi na rok 2017. 

Ad.4h 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Rafał Górski przedstawił projekt uchwał Rady 

Powiatu w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

w Gołdapi na rok 2017 /projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu- zał. nr 12 do prot okolu/. 

Referujący poinformował, że Komisja Rewizyjna na posiedzeniu 13 grudnia opracowała plan 

na rok 2017. Plan został przesłany drogą elektroniczną oraz papierową. 

Przewodniczący zapytał członków Zarządu Powiatu czy mają pytania do przedstawionego 

projektu uchwał Rady Powiatu. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projektu uchwał Rady Powiatu w sprawie 

rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi 

na rok 2017. 

Ad. 4i 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Rafał Górski przedstawił projekt uchwał Rady 

Powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Gołdapi /projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu- zał. nr 13 do protokołu! 
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Referujący poinformował, iż w związku ze skargą złożoną dnia 13 listopada 2016r. przez 

Panią Klaudie Zielińską na działalność Powiatowego Centrum Pomocy w Gołdapi, Komisja 

Rewizyjna odbyła dwa posiedzenia 29 listopada oraz 13 grudnia. Po przeanalizowaniu 

wszystkich dokumentów, wyjaśnień oraz opinii prawnych Komisja Rewizyjna uznała skargę 

za bezzasadną. Decyzja ta jest związana z przepisami prawnymi obowiązującymi w naszym 

kraju. 

Przewodniczący zapytał członków Zarządu Powiatu czy mają pytania do przedstawionego 

projektu uchwał Rady Powiatu. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projektu uchwał Rady Powiatu w sprawie 

rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi 

Ad.5 

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Pani Anna Malcowska przedstawiła plan Pracy 

Zarządu Powiatu na 2017 r. /plan pracy w załączeniu- zal. nr 14 do protokołu!. 

Referująca poinformowała, iż proponowane zmiany w planie Pracy Zarządu powiatu 

na 2017r. skierowane są z Wydziału Finansowego do Pani Skarbnik. Zmiana w styczniu 

dotyczy sprawy podjęcia uchwały w sprawie planu finansowego zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zada.ii zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w roku 

2017. Kolejna zmiana w marcu dotyczy również dokumentów finansowych m.in. przyjęcia 

zbiorczego bilansu finansowego zysków i strat oraz zestawienia zmian z funduszu Powiatu 

Gołdapskiego za 2015r. w fo1mie infom1acji, zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjna - Opiekuńczego w Gołdapi 

za 20 l 6r. Zmiany ulegną również w lipcu w sprawie informacji z wykonania budżetu 

Powiatu Gołdapskiego za II kwmiał 2017r. Została również zamiana dotycząca przesunięcia 

poszczególnych zadań z listopada 201 7r na styczeń 2018r oraz przesunięcia z grudnia 2017r 

na listopad 20 l 7r. 
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Przewodniczący zapytał członków Zarządu Powiatu czy mają pytania do przedstawionego 

planu Pracy Zarządu Powiatu na 201 7 r. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie zatwierdził plan Pracy Zarządu Powiatu na 2017 r. 

Ad.6 

Starosta Pan Andrzej Ciołek wspomniał, iż Gmina Gołdap poinformowała o inwestycjach, 

które będą dotyczyć Starostwa Powiatowego w Gołdapi. Gminie Gołdap zostały przekazane 

ulice znajdujące się w centrum miasta, na południu, północy i zachodzie, włącznie 

z chodnikami oraz oświetleniem. Inwestycja przewiduje naprawę dróg Kośmidry-Rostek, 

drogę prowadzącą przez miejscowość Galwiecie oraz naprawę drogi wschodniej obwodnicy 

m.in. Ulicę Oleckowską , Warszawską oraz Boczną. Z punktu widzenia Dubeninek 

najistotniejsze drogi to: Linowo, Przerośl, Stańczyki oraz Maciejowięta. W realizacjach 

partnerskich priorytetem drogowym Polska-Rosja jest droga Gołdap-Skocze, pomysłem 

Dyrektora jest to aby naprawę tej drogi przedłużyć do miejscowości Rapa. Odległość 

ta wynosi ok. 20 km a inwestycja wyniosłaby ok. 20 OOO 000,00 zł. Kolejna inwestycja 

miałaby dotyczyć kanalizacji deszczowej na ulicy Nadbrzeżnej. 

Sekretarz Powiatu Pan Marek Miros odcinek północy gminy Banie Mazurskie ma się nijak 

do fatalnego stanu na ulicy Nadbrzeżnej, zważywszy na to, że powstaje tam nowy budynek 

mieszkalny w którym mieszkać będzie ok. 30 rodzin. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek poinformował, że inwestycja wyniosłaby 1 700 OOO 000,00 zł 

z czego Burmistrz Gołdapi deklaruje pół wkładu własnego, zaś Starosta deklaruje cały wkład 

własny gminy. Dodał, iż Burmistrz Gołdapi zaproponował naprawę ulicy Ustronie w ran1ach 

Schetynówki zważywszy na to, iż posiadana jest wystarczająca ilość materiału. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek poinformował również o konieczności zwołania sesji w trybie 

nadzwyczajnym 16 grudnia 2016 r. o godzinie 7.30 dodał również, że koniecznością będzie 

zwołanie sesji w trybie nadzwyczajnym 4 stycznia 2017 r. 
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Sekretarz Powiatu Pan Marek Miros poinformował, że zwołanie sesji w trybie 

nadzwyczajnym wiąże się z przygotowaniem do akcesji środków unijnych 

termomodernizacji. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek poinformował, iż zagrożeniem związanym z oświatą był plan 

oszczędnościowy do którego dyrektorzy ustosunkowali się bardzo poważnie. 

Członek Zarządy Pani Marzanna Wardziejewska poinformowała, że od dwóch miesięcy 

współpracuje z Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych organizowane są wspólnie 

teatrzyki co w praktyce bardzo dobrze funkcjonuje. 

Ad.7 

Wolnych wniosków nie zgłoszono. 

Ad.8 

Przewodniczący Zarządu podziękował Członkom Zarządu za pracę. Zamknął LXV ( 65) 

posiedzenie Zarządu Powiatu. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokół składa się z 12 stron kolejno ponumerowanych. 
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3. Andrzej Jan Osiński ......... , .. /lJA ........ 6:/.~~.i. 
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Sporządziła: Monika Bruszewska, 14.12.2016 ~ 
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