
Protokół z LXXIII (73) posiedzenia 

Zarządu Powiatu w Gołdapi w dniu 16 marca 2017 roku 

w godz. 1210-1356 

Ad.1 

Starosta stwierdził quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji 

-5 członków Zarządu /lista obecności w załączeniu- zal. nr I do protokołu/, otworzył LXXV (73) 

obrady Zarządu Powiatu z proponowanym porządkiem obrad /porządek obrad w załączeniu 

- zal. nr 2 do protokołu/. Przewodniczący Zarządu zapytał czy Radni mają uzupełnienia 

bądź sprostowania do przedstawionego porządku obrad. 

Uwag do porządku nie zgłoszono. 

Ad.2 

Dyrektor Domu Św. Faustyny Pani Beata Kuprewicz przedstawiła sprawozdanie 

z przeprowadzonych remontów 1 modernizacji w Domu św. Faustyny 

,,Nie lękajcie się" w Gołdapi w 2016 roku. /sprqwozdanie w załączeniu- zal. nr 3 do protokołu/. 

Referująca poinformowała, iż w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. Caritas Diecezji 

Ełckiej nie prowadził remontów, ani modernizacji użyczonych obiektów w Gołdapi 

ze środków własnych. Ze środków pochodzących z dotacji sfinansowano w roku 2016 zakup 

materiałów budowlanych w kwocie 826,26zł. Remonty bieżące w placówce były znacznie 

ograniczone ze względu na trudną sytuację finansową Domu Zakupione materiały 

wykorzystano głównie do napraw bieżących w kuchni i stołówce placówki, w łazienkach 

grupy „Tęcza", ,,Płomyki" oraz magazynie spożywczym. W październiku wykonano również 

konserwację okien w placówce. 

Przewodniczący Zarządu zapytał czy są pytania do przedstawionego sprawozdania. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek zapytał, czy jest zgłębiany temat odnośnie wymiany płyt 

na kostkę brukową . 

Dyrektor Domu Św. Faustyny Pani Beata Kuprewicz odpowiedziała, iż ten temat nie jest 

zgłębiany ze względu na brak środków na sfinansowanie wkładu własnego. 



Starosta Pan Andrzej Ciołek powiedział, iż jest to zamiana płyt na kostkę brukową. Zapytał 

czy wymiana ich swoimi siłami również nie wchodzi w grę. 

Dyrektor Domu Św. Faustyny Pani Beata Kuprewicz odpowiedziała, iż należałoby 

przemyśleć takie rozwiązanie sytuacji. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek poinformował, iż firma Polbruk w zamian za płyty daje taką 

samą ilość kostek brukowych w metrach kwadratowych. Po stronie jednostki powiatu leży 

realizacja tego przedsięwzięcia. 

Dyrektor Pani Beata Kuprewicz powiedziała, że w zakresie jednostki leży nie tylko realizacja 

przedsięwzięcia, ale również koszty związane z cementem czy podsypką, a to są również 

pieniądze. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął sprawozdanie z przeprowadzonych remontów 

i modernizacji w Domu św. Faustyny „Nie lękajcie się" w Gołdapi w 2016 roku. 

Ad.3 

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi Pani Mirosława Równa przedstawiła 

wniosek w sprawie zwiększenia planu finansowego Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi 

/wniosek w załączeniu- zal. nr 4 do protokołu/. 

Referująca poinformowała, iż w związku z tym, że co roku odpisywany zostaje 

1 % od wynagrodzeń na doskonalenie nauczycieli jest to kwota 15 547,00zł. 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionego wniosku. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie, pozytywnie rozpatrzył wniosek w sprawie zwiększenia 

planu finansowego Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi. 
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Ad.4 

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi Pani Mirosława Równa przedstawiła 

wniosek w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie 

ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych na rok 2017 

w ramach „Programu wyrównanie różnic miedzy regionem III" inwestycji pod tytułem 

„Wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych wraz z wykonaniem chodników 

o nawierzchni z kostki betonowej przy budynku nr 2 Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi" 

oraz zwiększenia środków budżetu szkoły /wniosek w załączeniu- zal. nr 5 do protokołu/. 

Referująca poinformowała, iż PEFRON ogłosił nabór składania wniosków na „Program 

wyrównywania różnic między regionem III". Jednostki powiatowe wnioski mogą składać 

do 15 marca 2017 roku. W roku 2015 wykonany został podjazd do budynku nr 3. Istnieje 

konieczność wybudowania podjazdu do budynku nr 2 oraz położenia chodnika łączącego 

numer 2,3 i 4. Wykonanie tej inwestycji pozwoli na większy dostęp uczniów do szkoły, 

czyli umożliwi naukę także uczniom niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich. Poprawią 

się także warunki bezpieczeństwa dla już uczącej się młodzieży. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego wniosku. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie 

Zarząd Powiatu jednogłośnie, pozytywnie rozpatrzył wniosek w sprawie wyrażenia 

zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych na rok 2017 w ramach „ Programu 

wyrównanie różnic miedzy regionem III" inwestycji pod tytułem „ Wykonanie 

podjazdów dla osób niepełnosprawnych wraz z wykonaniem chodników o nawierzchni 

z kostki betonowej przy budynku nr 2 Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi" 

oraz zwiększenia środków budżetu szkoły. 

Ad.5 

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi Pani Mirosława Równa przedstawiła 

wniosek Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi w sprawie przyznania 6 godzin 

w szkolnym planie nauczania w okresie 4-letnim w technikum w celu realizacji innowacji 

pedagogicznej pn.: ,,Informatyczne zielone garnizony" /wniosek w załączeniu- zal. nr 6 do protokołu/. 
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Referująca poinformowała, iż MON przy współpracy z MEN, Kuratorami Oświaty, 

Jednostkami Wojskowymi oraz JST realizuje projekt „Informatyczne zielone garnizony". 

Projekt skierowany jest do 12 szkół z małych miejscowości z 8 województw, w których 

znajdują się jednostki wojskowe. Celem programu jest przygotowanie specjalistów 

na potrzeby wojska oraz środowiska cywilnego, a także niwelowanie skutków bezrobocia, 

przygotowanie uczniów do studiów wyższych z informatyki oraz możliwości zatrudnienia -

pracy zdalnej w miejscu zatrudnienia. Szkoły otrzymują środki na doposażenie jednej 

pracowni komputerowej oraz pomoc w szkoleniach nauczycieli i uczniów (W AT). Szkolenia 

uczniów w dziedzinie obrony cybernetycznej odbędą się w Poznańskim Centrum 

Superkomputerowo Sieciowe. Rozpoczęcie projektu planuje się od 1 września 2017 roku. 

Program zawiera do wyboru 3 specjalizacje, każda po 184 godziny. W Zespole Szkół 

Zawodowych w Gołdapi wybrana została specjalizacja designer (grafika komputerowa). 

Warunkiem przystąpienia do pilotażowego programu jest ujęcie w szkolnym planie nauczania 

6 godzin w 4-letnim okresie nauczania. Środki pozyskane na doposażenie pracowni to około 

1 O 000,00zł, roczne koszty wynagrodzenia nauczyciela to ok. 4 500,00 zł. Do końca marca 

2017 roku zobowiązani jesteśmy do przysłania do MON siatki godzin, warunków rekrutacji 

oraz organu prowadzącego na zwiększenie liczby godzin nauczania. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego wniosku. 

Członek Zarządu Pani Marzanna Wardziejewska zapytała, czy ta innowacja łączy 

się z środkami z Ministerstwa z tych 12 placówek. 

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi Pani Mirosława Równa odpowiedziała, 

iż innowacja zaplanowana przez Ministerstwo Obrony Narodowej, ale program, który 

zostanie przyjęty jako szkolny program nauczania pod nazwą „Informatyczne zielone 

garnizony", jest realizowany przez specjalistę nauczania, technika informatyka. 

Był on przedstawiony na spotkaniu 2 marca 2017 roku, kiedy odbyło się spotkanie 

w Ministerstwie Obrony Narodowej, łącznie z informatykiem. Dodała, iż do wyboru w tym 

programie ujęte są 4 specjalizacje, przez Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi została 

wybrana specjalizacja designer. 

Członek Zarządu Pani Marzanna Wardziejewska zapytała, czy o tą innowację nie trzeba 

było składać wniosku. 
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Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi Pani Mirosława Równa odpowiedziała, 

że od tego roku zmieniły się przepisy. Żadna szkoła, która będzie realizować innowacje 

pedagogiczne już nie wymaga zgody Kuratorium Oświaty ani Ministerstwa. 

Więcej pytai1 nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie 

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie, rozpatrzył wniosek w sprawie przyznania 

6 godzin w szkolnym planie nauczania w okresie 4-Ietnim w technikum w celu realizacji 

innowacji pedagogicznej pn.: ,,Informatyczne zielone garnizony". 

Ad.6 

Pełniąca obowiązku Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gołdapi 

Pani Bożena Chilicka przedstawiła wniosek w sprawie dokonania zmian w budżecie 

wydatków Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gołdapi w rozdziale 85406 

- przesunięcia między paragrafami oraz zwiększenie budżetu w rozdziale 80146 i utworzenie 

W nim paragrafu 4 700" /wniosek w załączeniu- zal. nr 7 do protokołu/. 

Referująca poinfonnowała, iż prośba wynika z faktu, że jeśli chodzi o zwiększenie środków 

w paragrafie 80146 są to pieniądze na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Drugie 

przesunięcie między paragrafaini wynika z faktu, że środki z trzynastek nie zostały do końca 

wydane, w związku z tym środki te można byłoby przeznaczyć na rezerwę na zakup nowych 

narzędzi diagnostycznych, druga część tych pieniędzy zostałaby przeznaczona na zakup 

komputera 

do księgowości. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego wniosku. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie 

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył wniosek w sprawie dokonania 

zmian w budżecie wydatków Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gołdapi 

w rozdziale 85406 - przesunięcia między paragrafami oraz zwiększenie budżetu 

w rozdziale 80146 i utworzenie w nim paragrafu 4700". 
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Ad.7 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pan Leszek Kowalewski przedstawił 

wniosek w sprawie wprowadzenia zmian do planu wydatków majątkowych 

w 2017 roku do zadania pn.: ,,Zakup samochodu ciężarowego używanego z czołownicą 

i pługiem" !wniosek w załączeniu- zal. nr 8 do protokołu/. 

Referujący poinforn1ował, iż zakup samochodu ciężarowego używanego z czołownicą 

i pługiem jest w planie finansowym. Jeśli chodzi o źródła finansowania to uległy zmianie, 

ponieważ przeznaczona dotacja w wysokości 120 000,00 zł przez Powiat Gołdapski dla 

Gminy Banie Mazurskie miała być uwzględniona z przeznaczeniem dla Zarządu Dróg 

Powiatowych w Gołdapi. Jednak Banie Mazurskie me dostały dofinansowania 

na przebudowę ulicy Jasnej, gdzie powiat miał udzielić dotacji. Siłą rzeczy dotacja 

ta nie wpłynęła do Bań Mazurskich, dlatego też propozycją jest aby z budżetu powiatu 

nastąpiło przesunięcie do budżetu zarządu dróg. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego wniosku. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie 

Zarząd Powiatu 4 głosami za przy 1 głosie przeciw pozytywnie rozpatrzył wniosek 

w sprawie wprowadzenia zmian do planu wydatków majątkowych w 2017 roku 

do zadania pn.: ,,Zakup samochodu ciężarowego używanego z czołownicą i pługiem". 

Ad.8 

W zastępstwie Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi. Głowna Księgowa 

Pani Karolina Frydrych przedstawiła wniosek w sprawie dokonania zmian w budżecie 

jednostki - zwiększenia oraz przesunięcia środków między paragrafami /wniosek w załączeniu 

- zal. nr 9 do protokołu!. 

Referująca poinformowała, iż jednostka wnioskowała o zwiększenie budżetu w rozdziale 

80146 o kwotę 8 3 77 ,00 zł. Są to środki głównie na wspieranie doskonalenia zawodowego 

nauczycieli. Jednostka wnioskowała również o przesunięcie między paragrafami w rozdziale 

80120, ponieważ po ostatecznej wypłacie wynagrodzenia rocznego została stwierdzona 

nadwyżka środków w kwocie 4 329,00 zł. Niewykorzystane środki zaproponowała przesunąć 

na wynagrodzenia osobowe pracowników. 
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Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego wniosku. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu. jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył wniosek w sprawie dokonania 

zmian w bu.dżecie jednostki zwiększenia oraz przesunięcia środków między 

paragrafami. 

Ad.9 

W zastępstwie Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Gołdapi 

wniosek w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki Zespołu 

Placówek Edukacyjno - Wychowawczych przedstawiła Główna Księgowa Pani Małgorzata 

Łopuska /wniosek w załączeniu- zal. nr JO do protokołu!. 

Referująca poinformowała, iż Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno - Wychowawczych 

wniosku o dokonanie zmian w planie finansowym wydatków jednostki, zwiększenie 

dofinansowania na doskonalenie zawodowe nauczycieli, zabezpieczenie refundacji kosztów 

pośrednich w planie projektu „Świat bez tajemnic", zmniejszenie planu w paragrafie 

wydatków inwestycyjnych o 70 000,00 zł oraz zmiany nazwy projektu. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego wniosku. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek powiedział, iż zwiększenie dofinansowania na doskonalenie 

zawodowe nauczycieli jest rozpatrywane. 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz powiedziała, iż kolejne zmiany dotyczą 

przesunięć, uwarunkowane są one zwiększeniem dochodów. Zarówno wydatki w ramach 

projektu unijnego „Świat bez tajemnic". To jest celem zabezpieczenia kosztów pośrednich 

w ramach projektu unijnego, rekomendacja jest pozytywna. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek podlaeślił, iż w chwili obecnej pochyla się nad planem 

dotyczącym zwieszenia środków na doskonalenia zawodowe nauczycieli. 
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Więcej pytaó nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie, pozytywnie rozpatrzył wniosek Zespołu Placówek 

Edukacyjno- Wychowawczych w Gołdapi w sprawie dokonania zmian w planie 

finansowym wydatków jednostki. 

Ad.10 

Naczelnik Wydziału Geodezji i Niemchomości Pani Krystyna Dąbkowska przedstawiła 

wniosek w sprawie wystąpienia do Wojewody Warmiósko Mazurskiego 

z pięcioma wnioskan1i w sprawie przyjęcia na rzecz Powiatu Gołdapskiego 14 działek 

o ogólnej powierzchni 4,6067 ha, położonych na terenie gminy Banie Mazurskie i Dubeninki 

/wniosek w załączeniu- zal. nr 11 do protokołu/. 

Refemjąca poinformowała, iż jest to dalszy ciąg porządkowania mierna powiatu. Gmnt 

pozyskany został z nadleśnictwa, częściowo również z gmin. W chwili obecnej należy 

do Skarbu Paóstwa. Zarząd Powiatu musi wystąpić do Wojewody z wnioskiem o przekazanie 

na rzecz Powiatu Gołdapskiego działek, które są na pasie dróg powiatowych na terenie 

Baó Mazurskich: Ściborki, Sapałówka, Rogale oraz na ternie Dubeninek-Przerośl Gołdapska. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego wniosku. 

Pytaó nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie 

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył wniosek w sprawie wystąpienia 

do Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z pięcioma wnioskami w sprawie przyjęcia 

na rzecz Powiatu Gołdapskiego 14 działek o ogólnej powierzchni 4,6067 ha, położonych 

na terenie gminy Banie Mazurskie i Dubeninki. 

Ad.11 

Prezes Zarządu GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi Pan Wiesław Jurgielewicz przedstawił 

wniosek GoldMedica Sp. z o. o. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę mienia !wniosek 

w załączeniu- zal. nr 12 do protokołu/. 
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Refernjący poinfonnował, iż złożony został wniosek do Zarządu Powiatu o dzierżawę 

pomieszczeń, w skład których wchodzi 6 garaży oraz pomieszczenie z przeznaczemem 

na działalność pracowni USG, pomieszczenie z przeznaczeniem na działalność 

kardiologiczną, pomieszczenie z przeznaczeniem na kompleksowe usługi pogrzebowe 

oraz pomieszczenie z przeznaczeniem na działalność ratownictwa medycznego. Zmienił 

się metraż, jeśli chodzi o działalność ratownictwa medycznego, ponieważ w międzyczasie 

wynajęte zostały kolejne dwa pomieszczenia. Wcześniej metraż wynosił 216m2
, obecnie 

wynosi 235,46m2
. Pozyskane w ten sposób środki finansowe będą stanowić dodatkowe źródło 

dochodów umożliwiających pokrywanie wydatków zakładu. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego wniosku. 

Członek Zarządu Pan Bogdan Michnicz zapytał, które budynki są przeznaczone na ush1gi 

pogrzebowe. 

Prezes GoldMedica Sp. z o.o. Pan Wiesław Jurgielewicz odpowiedział, iż jest to budynek 

znajdujący 

się po prawej stronie od bramy głównej. 

Członek Zarządu Pan Bogdan Michnicz zapytał, czy ten budynek dzierżawi Starostwo 

czy GoldMedica. 

Prezes GoldMedica Pan Wiesław Jurgielewicz odpowiedział, iż budynek ten dzierżawi 

GoldMedica sp. z o.o. z wyłączeniem pomieszczenia na prosektorium. 

Członek Zarządu Pan Bogdan Michnicz zapytał, ile lat obejmuje umowa dzierżawy i kiedy 

się kończy. 

Prezes GoldMedica Pan Wiesław Jurgielewicz odpowiedział, iż umowa dzierżawy 

przedłużana jest co roku. Dodał, iż umowa kończy się pod koniec marca. 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie 
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Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył 4 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym 

wniosek GoldMedica Sp. z o. o. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę mienia. 

Ad.12a 

Prezes Zarządu GoldMedica Sp. z o. o. w Gołdapi Pan Wiesław Jurgielewicz przedstawił 

uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego GoldMedica 

Sp. z o.o. z siedzibą w Gołdapi i objęcia przez Powiat Gołdapski udziałów w podwyższonym 

kapitale Spółki /uchwala Zarządu Powiatu w załączeniu- zal. nr 12 do protokołu/. 

Referujący poinformował, iż z uwagi na trudną sytuację finansową Spółki związaną 

z ujemnymi wynikami finansowymi w latach 2013-2015 oraz związanym z tym poziomem 

zadłużenia, spółka ma trudności w spłacaniu zaległych zobowiązań, co zagraża wystąpieniem 

dostawców na drogę postępowania egzekucyjnego. Spółka zwraca się z wnioskiem 

o podwyższenie kapitału zakładowego GoldMedica sp. z o.o. i objęcie przez Powiat 

Gołdapski udziałów w podwyższonym kapitale Spółki wkładem pieniężnym poprzez 

utworzenie nowych 2 OOO udziałów o wartości nominalnej po 100,00 zł każdy. Kwota 

w wysokości 200 000,00zł pozwoli na zachowanie płynności finansowej GoldMedica 

sp. z o.o. oraz podwyższy wartość bilansową Spółki. Jednocześnie nadmienia się, że trudna 

sytuacja finansowa Spółki wynika głównie z niedoszacowania usług medycznych, ponieważ 

koszty wynagrodzeń oraz zakupu materiałów i usług ulegają wzrostowi, podczas gdy ceny 

świadczonych usług pozostają od kilku lat na nie zmienionym poziomie. Straty Spółki 

przewyższają sumę kapitału zakładowego oraz zapasowego. Kapitał zakładowy wynosi 

194 500,00zł natomiast kapitał zapasowy 431 945,88zł. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionej uchwały Zarządu Powiatu. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie podwyższenia 

kapitału zaldadowego GoldMedica sp. z o.o. z siedzibą w Gołdapi i objęcia przez Powiat 

Gołdapski udziałów w podwyższonym kapitale Spółki. 

Prezes GoldMedica Sp. z o.o. Pan Wiesław Jurgielewicz poinformował, iż zostanie zwołane 

zgromadzenie wspólników. 
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Sekretarz Powiatu Pan Marek Miros powiedział, iż w spotkaniu tym musi uczestniczyć 

również notariusz, ponieważ jest więcej spraw do załatwienia. Oprócz podwyższenia kapitału 

spółki, konieczne jest również zmiana umowy spółki. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek powiedział, iż najlepszy optymalny termin aby zwołać 

zgromadzenie wspólników to po którymś posiedzeniu Zarządu. 

Pan Wiesław Jurgielewicz powiedział, iż proponuje zwołanie na początku kwietnia. 

Marek Miros zapytał czy otrzymał infonnacje o konieczności uzupełnienia wniosku 

dotyczące osi 3. 

Pan Wiesław Jurgielewicz powiedział, iż zostało to uzupełnione w terminie. 

Ad.12b 

Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości Pani Krystyna Dąbkowska przedstawiła 

uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie 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. 

/uchwala Zarządu Powiatu w załączeniu- zal. nr 13 do protokołu/. 

Referująca poinformowała, iż tutaj również można powiedzieć, że jest to porządkowanie 

stanu prawnego, ponieważ nieruchomość, którą zajmuje GoldMedica sp. z o.o. 

jest zabudowana. Obok tej nieruchomości znajdowały się grunty, które są zbędne dla naszego 

szpitala. Kwota, jaką można byłoby otrzymać ze sprzedaży to ponad 300 000,00 zł. 

Nie ma jeszcze planu szczegółowego, ale jedna trzecia części jest jako wielofunkcyjna 

zabudowa, pozostałe to są obiekty zieleni. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionej uchwały Zarządu Powiatu. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek prosił, aby rozpowszechniać informację o planowanej sprzedaży 

wśród znajomych. 
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Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości Pani Krystyna Dąbkowska podkreśliła, 

iż komin nie podlega pod nieruchomość, która przeznaczona jest do sprzedaży. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek powiedział, iż tą infonnacje należy przekazać Dyrektorowi 

Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi, ponieważ zna on firmę, która zajmuje się rozbiórką 

tego typu kominów w zamian za materiał. 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie, podjął uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie 

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. 

Ad.13 

Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej Pan Jerzy Sobisz przedstawił sprawozdanie 

z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gołdapi za rok 2016 /sprmvozdanie w załączeniu 

- zal. nr 14 do protokołu/. 

Referujący poinformował, iż sprawozdanie obejmuje siedem różnego rodzaju informacji, 

w tym informację o liczbie osób zakwalifikowanych do udziału w terapii zajęciowej, 

zestawienie poziomu frekwencji, charakterystykę form i metod działalności terapeutyczno

rehabilitacyjnej, informację o liczbie uczestników, którzy poczynili postępy, o decyzjach rady 

programowej i liczbie uczestników, którzy opuścili warsztat oraz informacje o dochodach 

pochodzących ze sprzedaży rękodzieł oraz sprawozdanie finansowe ogólne. Dochody 

pochodzące ze sprzedaży rękodzieł mogą być wyłącznie na rehabilitację społeczną 

uczestników. Dochody wynoszą 14 030,12 zł, wydatki zaś wyniosły 18 195,40 zł. Ogółem 

wydatki na Warsztat Terapii Zajęciowej wyniosły 910 390,09 zł, z tym, że poszczególne 

pozycje pochodziły z środków z PEFRON 799 800,00zł, z Powiatu 88 866,67zł oraz z Caritas 

21 723,42zł. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego sprawozdania. 

Pytań nie zgłoszono. 
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Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Wyszedł Bogdan Michnicz 13 .31 

Zarząd Powiatu przyjął 4 głosami za przy 1 osobie nieobecnej sprawozdanie z działalności 

Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gołdapi za rok 2016. 

Ad.14a 

W zastępstwie pracownika ds. Zdrowia, Główny specjalista ds. Edukacji Pani Iwona 

Zegarowicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie oceny rocznej 

działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gołdapi /projekt uchwały Rady Powiatu w zalączeniu

zal. nr 15 do protokołu/. 

Referująca poinformowała, iż zgodnie z par. 21 ust. 1 i ust. 3 Rozporządzenia Ministra 

Godpodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie warsztatów 

terapii zajęciowej, jednostka prowadząca warsztat składa powiatowi roczne sprawozdanie 

z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych warsztatu, w terminie 

do dnia 1 marca roku następnego. Następnie Rada Powiatu dokonuje oceny w oparem 

o sprawozdanie zawierające wymagane rozporządzeniem informacje. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Przyszedł Bogdan Michnicz 13.38 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie oceny 

rocznej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gołdapi. 

Ad.14b 

Główny specjalista ds. Edukacji Pani Iwona Zegarowicz przedstawiła projekt uchwały Rady 

Powiatu w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego 

ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół 

13 



ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Gołdapskiego /projekt uchwały Rady 

Powiatu w załączeniu- zal. nr 16 do protokołu/. 

Referująca poinformowała, iż projekt uchwały został pozytywnie zaop1mowany przez 

Kuratora Oświaty oraz związki zawodowe zrzeszające nauczycieli. W związku z powyższym 

należy podjąć powyższą uchwalę w terminie określonym ustawą Prawo oświatowe. Jedyny 

zapis, jaki nakazał wprowadzić Kurator Oświaty to zapis §3 punkt 3 kształcenie w klasie 

pierwszej ośmioletniej szkoły podstawowej specjalnej rozpocznie się w roku szkolnym 

2017/2018. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek powiedział, iż moglibyśmy nie zgodzić się z Kuratorem Oświaty 

na tego typu konstruktywnymi uwagami Kuratora Oświaty. Pewnie byśmy to wygrali z uwagi 

na fakt, że wychodzimy z założenia, iż zapisów ustawy nie przenosimy do aktów niższego 

szczebla aczkolwiek nie będziemy walczyć z Kuratorem. Przyjmujemy jego laytyczną uwagę 

i poprawimy ten błąd. 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Iwona Zegarowicz powiedziała, iż w kwietnia najpóźniej do maju zostaną przygotowane 

uchwały w sprawie przekształcania gdyż organ prowadzący jest zobligowany do zrobienia 

zmian w tego typu szkołach. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju 

szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół 

ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Gołdapskiego. 

Ad.14c 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pan Leszek Kowalewski przedstawił projekt 

uchwały Rady Powiatu w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. ,,Przebudowa mostu 

(JNI - 30004068) w miejscowości Stańczyki w ciągu drogi powiatowej m 1936N 

w kilometrze 1 +880" /projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu- zal. nr 17 do protokołu/. 
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Referujący poinformował, iż na ostatnim przeglądzie podstawowym mostu w 2013 roku, 

obiekt został oceniony jedynie na 2 pkt. Uszkodzenia mostu zagrażają bezpieczeństwu ruchu 

drogowego. Bezpieczeństwo pieszych jest zmniejszone z uwagi na niezgodne z przepisami 

balustrady oraz uszkodzone słupki balustrad. Bezpiecze{1stwo pojazdów również jest 

zmniejszone z uwagi na brak barier ochronnych oraz uszkodzenia zagrażające katastrofą 

budowlaną, takie jale pęknięcia i przemieszczenia przyczółków oraz zarysowanie ukośne 

belek. W związku w powyższym konieczność przebudowy przedmiotowego mostu jest 

bezsporna. Gmina Dubeninki U chwałą XXI/13 8 .17 Rady Gminy Dubeninki z dnia 14 lutego 

2017 roku zadeklarowała swój udział finansowy w kwocie 15 000,00 zł, czyli 50% 

całkowitego kosztu wykonania dokumentacji technicznej. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek powiedział, iż w związku z tym, że te rozmowy na zespole 

drogowym się odbyły, deklaracja Wójta była na 50% pokrycia kosztów, czyli 15 000,00zł 

na to zadanie. Gmina już dotrzymała słowa i marny decyzje Rady, więc my również możemy 

to rozpatrzyć. 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

przystąpienia do realizacji projektu pn. ,,Przebudowa mostu (JNI - 30004068) 

w miejscowości Stańczyki w ciągu drogi powiatowej nr 1936N w kilometrze 1+880". 

Ad.14d 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pan Leszek Kowalewski przedstawił projekt 

uchwały Rady Powiatu w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. ,, Budowa 

kanalizacji deszczowej na drodze powiatowej m 4802N - ul. Bagienna w Gołdapi" !projekt 

uchwały Rady Powiatu w załączeniu- zal. nr 18 do protokołu!. 

Referujący poinformował, iż Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

w Gołdapi planuje inwestycję polegającą na przebudowie sieci sanitarnej i wodociągowej 

na przedmiotowej ulicy. Warunkiem realizacji tej inwestycji jest odtworzenie nawierzchni 

wraz z podbudową. Ulica Bagienna nie posiada kanalizacji deszczowej, co po przebudowaniu 
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ulicy może doprowadzić do problemów z odwodnieniem. W związku z powyższym zasadne 

jest, by wraz z inwestycją PWiK Sp. z o.o. jednocześnie wybudowaną kanalizację deszczową. 

Projekt ten będzie zlecony temu samemu projektantowi z wolnej ręki, ponieważ jest to kwota 

8 000,00 zł+ VAT. Projektant ten projektuje całą część drogową i całą sanitarkę dla PWiK 

sp. z o.o. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek powiedział, iż w związku z tym, będzie duży nacisk na zespół 

drogowy, gdyż z tego wynikają różne sytuacje, które mają miejsce na terenie poszczególnych 

gmin. Należałoby w sposób racjonalny podjeść do inwestycji. 

Sekretarz Powiatu Pan Marek Miros zapytał, czy opłata za samą ulicę Bagienną będzie 

wynosiła 45 000,00zł rocznie. 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pan Leszek Kowalewski odpowiedział, 

że nie tylko za ulicę Bagienną, ale również za ulicę Okrzei. 

Sekretarz Powiatu Pan Marek Miros zapytał, ile będzie wynosiła opłata za samą ulicę 

Bagienną. 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pan Leszek Kowalewski odpowiedział, 

że w granicach od 30 000,00 zł do 40 000,00 zł 

Sekretarz Powiatu Pan Marek Miros zapytał, czy ta sieć kanalizacyjna będzie na całej 

długości ulicy Bagiennej . 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pan Leszek Kowalewski odpowiedział, 

iż sieć kanalizacyjna będzie na całej długości ulicy Bagiennej. 

Sekretarz Powiatu Pan Marek Miros powiedział, iż w związku z tym, że sieć kanalizacyjna 

będzie na całej długości ulicy Bagiennej po stronie PWiK Sp. z o.o. będzie obowiązek 

doprowadzenia do poprzedniego stanu, czyli nowa nawierzchnia ulicy. Zapytał, czy za wkład 

powiatu zyskujemy na koszt PWiK Sp. z o.o. czy gminy nową nawierzchnie ulicy. 
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Członek Zarządu Pan Bogdan Michnicz zapytał, gdzie w tej chwili spływa kanalizacja. 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pan Leszek Kowalewski odpowiedział, 

iż kanalizacja spływa do rzeki. 

Sekretarz Powiatu Pan Marek Miros zapytał, czy kwota 58 000,00 zł to koszt projektu. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek odpowiedział, że 8 000,00 zł za projekt 

za wykonanie usługi. 

50 000,00 zł 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz powiedziała, że 9 840,00zł jest to dokumentacja 

techniczna. Propozycją jest wygospodarowanie środków w planie jednostki tak, jak zostało 

to zagłosowane w poprzednim wniosku. 

Sekretarz Powiatu Pan Marek Miros zapytał, czy nie dałoby się podpiąć pod ten projekt 

również ulicy Nadbrzeżnej. 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pan Leszek Kowalewski odpowiedział, 

że byłaby szansa na zrobienie ulicy Nadbrzeżnej jedynie w układzie takim, że będzie pomoc 

gmmy. 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

przystąpienia do realizacji projektu pn. ,, Budowa kanalizacji deszczowej na drodze 

powiatowej nr 4802N - ul. Bagienna w Gołdapi". 

Ad.14e 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pan Leszek Kowalewski przedstawił projekt 

uchwały Rady Powiatu w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. ,,Przebudowa drogi 
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nr 4804N ul. Cicha, drogi nr 4822N ul. Mała oraz drogi nr 4854N ul. Zielona w miejscowości 

Gołdap" /projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu- zal. nr 19 do protokołu/. 

Referujący poinformował, iż konieczność przebudowy wymienionych ulic wynika ze złego 

stanu technicznego nawierzchni i braku odwodnienia. Nawierzchnie przedmiotowych ulic 

są gnmtowe, nieutwardzone. Fakt ten został wyartykułowany przez Burmistrza Gołdapi 

na posiedzeniu ds. dróg w dniu 10.01.2017 r. wraz z deklaracją udzielenia dotacji Powiatowi 

Gołdapskiemu w wysokości 44 000,00 zł, tj.100% całkowitego wykonania dokumentacji 

technicznej. Planowana była również inwestycja na ulicę Ustronie, aczkolwiek nie zostały 

zabezpieczone na nią środki. O Ustroniu również była mowa w kontekście możliwości 

wymiany na nowy materiał tych starych płyt drogowych. Szacowana kwota to w granicach 

od 1 300 OOO 000,00 zł do I 500 OOO 000,00 zł na przebudowę tej drogi wraz z deszczówką, 

natomiast jedna z firm mogłaby to zrobić za 600 000,00zł. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu. 

Starosta poinfonnował, gdyby okazało się, że opłata za przebudowę tej drogi wraz 

z deszczówką wynosiłaby 600 000,00zł zamiast 1 300 000,00 zł tak jak jest to szacowane 

przez innych kosztorysantów to zamiana płyt na materiał to niebywała okazja. 

Sekretarz powiedział, że dziwi go fakt, że skoro gmina pokrywa w 100% przebudowę tych 

ulic, to dlaczego nie godzi się na przyjęcie tych ulic. 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie 

Zarząd Powiatu przyjął 4 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym projekt u.chwały 

Rady Powiatu. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. ,,Przebudowa drogi 

nr4804N ul. Cicha, drogi nr 4822N ul. Mała oraz drogi nr 4854N ul. Zielona 

w miejscowości Gołdap". 

Ad.15 

Starosta Andrzej Ciołek poinformował, iż jest problem, ponieważ me ma zapasowego 

lądowiska na potrzeby szpitala. Wynika to z faktu, że na targowicy odbywają się czasami 

targi czy skupiska ludzi czy równego rodzaju imprezy organizowane przez miasto. Wtedy 
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nie ma możliwości pomocy doraźnej przez helikopter. Z takim pismem wystąpił ordynator 

Oddziału Wnętrznego i słusznie zwraca nam uwagę, że trzeba będzie się z tym zmierzyć 

i znaleźć zapasowe lądowisko na tego typu sytuacje. Ostatni przylot śmigłowca o mało nie 

zako11ezył się odlotem bez zabrania chorego, bo wystąpiła ta obiektywna przesłanka 

niemożliwości lądowania w tym miejscu. 

Sekretarz Powiatu Pan Marek Miros zapyta, czy istnieje możliwość porozumienie się z Gminą 

i wyznaczenie na takie specyficzne sytuację płyty stadionu OSIR, drugim takim miejscem jest 

tzw. Szpitalówa. 

Wyszła Pani Marzanna Wardziejewska 13.43 

Starosta Pan Andrzej Ciołek powiedział, iż Wydział Organizacyjny to uwzględni to, gdyż 

do niego należy rozpatrzenie dokumentacji. Wyjaśnił, że można byłoby postąpić ze szpitalem 

tak, że nie miałby szansy zarobkowania na mieniu Starostwa, aczkolwiek bierzemy na siebie 

wszelką odpowiedzialność. Ponieważ posiadanie to nie tylko czerpanie korzyści, ale również 

nakłady finansowe na cieknący dach, urwaną rynnę oraz inne. W związku z tym, że nie 

jesteśmy zainteresowani takim rozdrabnianiem się w zakresie dawania mienia i czerpania 

z niego korzyści, ale podchodzimy do tego w sposób bardzo zobiektyzowany na sytuację 

szpitala i też oddanie w jedne ręce gospodarzowi. 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przypomniała, że stojącą przed nami centralizacją 

i termomodernizacją, wystąpiła kwalifikowalność podatku V AT. W przypadku wynajmu 

właśnie tego pomieszczenia przez Powiat Gołdapski, dlatego nie zalecane jest os1ągame 

dochodu tam, gdzie wystąpią projekty unijne dotyczące właściwych budynków. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek powiedział, iż dodatkowym argumentem jest to, 

że musielibyśmy zajmować się szkodowymi historiami. To nie tylko korzyści, 

ale i obowiązki, dlatego też Zarząd przyjmuje taką a nie inną praktykę. Natomiast, jeśli 

chodzi o kwestię uproszczenia formuły przekazania pieniędzy na Zarząd Dróg Powiatowych 

w Gołdapi, wina nie leży tutaj oczywiście w Zarządzie absolutnie, bo Gmina napisała 

wniosek jaki napisała. Ocena ich wniosku była taka, że w uznaniu Wojewody dofinansowanie 

to nie mogło tam trafić. W związku z tym przekazanie środków tylko po to, by dostali 

partnerstwo, co zrobiliśmy. Gmina jednak nie dostała tego dofinansowania, dlatego 
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podjęliśmy decyzję aby te pieniądze uprościć. Jeśli chodzi o wymienione wcześniej trzy ulice, 

uzgodniliśmy z bunnistrzem, że możemy zyskać 500 000,00zł z gminy na realizację zadań 

powiatowych, będzie to w zasadzie sfinalizowany cały koszt inwestycji pt. ,,Projekt 

Drogowy" i remont tych trzech ulic. Burmistrz obarczył to pewnym warunkiem. 

Otóż warunkiem do uzyskania środków będzie wykazanie przez mego swego udziału 

w szpitalu. Burmistrz chyba zauważył, że nam się powiedzie. My naszą cześć udziałów 

zdejmujemy ze szpital i przekazujemy na te drogi. Nie zmienia to postaci rzeczy, że projekty 

i realizację remontów tych trzech ulic finansuje burmistrz. Myślę, że opieranie się przed takim 

półmilionowym datkiem postawiłoby nas w niekorzystnym świetle. 

Wicestarosta Pani Grażyna Senda powiedziała, iż fakt, że powiat nie dokłada ani złotówki 

do inwestycji tylko burmistrz, sprawi, że będzie wynoszony pod obłoki, że pomógł 

szpitalowi. 

Sekretarz Powiatu Pan Marek Miros zapytał, jaka jest chronologia. Dodał, iż trzeba 

uświadomić sobie, że burmistrz wykorzystując ten mechanizm rzeczywiście będzie miał 

punkty wyborcze, bo 250 000,00zł da na szpital i ogłosi to w mediach. 

Ad.16 

Wolnych wniosków nie zgłoszono. 

Ad.17 

Przewodniczący Zarządu podziękował Członkom Zarządu za pracę. Zamknął LXXIII (73) 

posiedzenie Zarządu Powiatu. 

Na tym protokół skończono. 
Protokół składa się z 20 stron kolejno ponumerowanych. 

Członkowie Zarządu: , i/ C ( 

. le:;-~ 
1. Grazyna Barbara Senda ......... ·Gj;··-=-,-.~-;c .................. . 
2. Marzanna Marianna Ward7.f8. jewsl& ....................... . 

3. Andrzej Jan Osiński ......... ; , ....... . o~~N ......... . 
. . ~' 

4. Bogdan M1clm1cz .............. ' .............................. . 

Sporządziła: Monika Bruszewska, 16.03 2 17 
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