
Protokół z LXXXIX (89) posiedzenia 

Zarządu Powiatu w Gołdapi 

w dniu 11 września 2017 roku 

godz. J 304-1335 

Ad.1 

Starosta stwierdził quornm pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji 

- 3 członków zarządu /lista obecności w załączeniu - zal. nr I do protokołu/, otworzył LXXXIX (89) 

posiedzenie Zarządu Powiatu z proponowanym porządkiem obrad !porządek obrad 

w załączeniu- zal. nr 2 do protokołu/. 

Ad.2a 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pan Leszek Kowalewski przedstawił projekt 

uchwały Rady Powiatu w sprawie przystąpienia do realizacji inwestycji pn. ,,Wykonanie 

dokumentacji projektowej na przebudowę drogi na Osiedle I w Gołdapi" /projekt uchwały Rady 

Powiatu w załączeniu - zal. nr 3 do prot okolu/ 

Refernjący poinformował, iż w związku ze złożonym wnioskiem przez Radnego Leszka 

Retela na ostatnim posiedzeniu Rady Powiatu w Gołdapi w zakresie zabezpieczenia 

w budżecie na 2017 r. środków finansowych na wykonanie dokumentacji projektowej 

przebudowy drogi powiatowej na Osiedlu I proponuję się zabezpieczenie środków w budżecie 

na realizację inwestycji uwzględniając deklarację Gminy Gołdap w sprawie dofinansowania 

tego zadania w wysokości do 50% kosztów dokumentacji. Szacunkowa wartość inwestycji 

na Osiedlu I to koszt ok. 3 476 853, 30 zł natomiast koszt opracowania dokumentacji 

projektowej liczony na poziomie 2,13% od wartości łącznej robót wynosi 74 000,00 zł. 

Przewodniczący zapytał, czy Członkowie Zarządu mają pytania do przedstawionego projektu 

uchwały Rady Powiatu. 

Członek Zarządu Pani Marzanna Wardziejewska zapytała jaki okres czasu ważna jest 

dokumentacja wedle prawa. 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pan Leszek Kowalewski odpowiedział, 

iż dokumentacja jest ważna 3 lata. 



Sekretarz Powiatu Pani Anna Makowska zapytała, czy w dokumentacji uwzględnione 

są 3 etapy realizacji. 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pan Leszek Kowalewski odpowiedział, 

iż są uwzględnione wszystkie 3 etapy realizacji. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek powiedział, jeśli chodzi o kwestię dokumentacji to trzeba 

na to spojrzeć z szerszej perspektywy ,a więc na dofinansowanie ulic z miasta 

i ul. Nadbrzeżnej w związku z tym, że tam udało się wynegocjować większą kwotę 

od Burmistrza niż zakładaliśmy. Chcę aby było jasno zaakcentowane, że powiatu nie będzie 

stać na realizację tego przedsięwzięcia. Natomiast w roku 2018 również nie przewiduję 

takiego scenariusza z tego względu, projektów złożonych marny naprawdę sporo 

i jeśli wszystkie dostaną dofinansowanie to będzie trzeba bardzo mocno zastanowić się nad 

tym jak zabezpieczyć wkłady własne i zrealizować te przedsięwzięcia. Przypominam, że robi 

się dokumentacja na most w Stańczykach i tam też jest nam potrzebny wkład własny 

do realizacji tego projektu. Ja jestem po rozmowie z Wójtem i nakreśliłem mu, że wkład 

własny wyniesie ok. 400 000,00 zł beneficjenta, a więc musi pomyśleć już na realizację 

50/50, czyli zabezpieczyć środki w kwocie 200 000,00 zł. 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu przyjął 3 głosami za, przy 2 osobach nieobecnych projekt uchwały 

Rady Powiatu w sprawie przystąpienia do realizacji inwestycji pn. ,,Wykonanie 

dokumentacji projektowej na przebudowę drogi na Osiedle I w Gołdapi" 

Ad.2b 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pan Leszek Kowalewski przedstawił projekt 

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

drogi powiatowej nr 4804N ul. Cicha, drogi nr 4822N ul. Mała oraz drogi nr 4854N ul. 

Zielona w rn1eJscowości Gołdap". /projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu 

- zal. nr 4 do protokołu/.

Referujący poinfonnował, iż w związku z wnioskiem Radnego Leszka Retela złożonego 

na ostatniej Sesji Rady Powiatu dotyczącym aplikowania o dofinansowanie inwestycji 
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ze środków Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-

2019 zapewnieniem Gminy Gołdap o współfinansowaniu przedmiotowej inwestycji, 

wnioskujmy o zabezpieczenie w budżecie powiatu na rok 2018 kwoty 1 292 800,00 zł 

w następującym montażu finansowym: Wartość projektu w wysokości 1 292 800,00 zł, 

dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 

2016-2019 w kwocie 646 400,00 zł, wkład beneficjenta wynosi 646 400,00 zł , natomiast 

Gmina Gołdap proponuje dofinansowanie w wysokości 465 004,00 zł, wkład Powiatu 

Gołdapskiego wyniósłby 181 396,00 zł. 

Przewodniczący zapytał, czy Członkowie Zarządu mają pytania do przedstawionego projektu 

uchwały Rady Powiatu. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu przyjął 3 głosami za, przy 2 osobach nieobecnych projekt uchwały 

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

powiatowej nr 4804N ul. Cicha, drogi nr 4822N ul. Mała oraz drogi nr 4854N ul. Zielona 

w miejscowości Gołdap". 

Ad.2c 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pan Leszek Kowalewski przedstawił projekt 

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

drogi powiatowej m 4827 N - ul. Nadbrzeżna w Gołdapi od km 0+000,00 do łan O+ 140,00 -

odcinek I oraz od km 0+000,00 do łan 0+239,50 - odcinek II" /projekt uchwały Rady Powiatu 

w załączeniu zal. nr 5 do protokołu/. 

Referujący poinformował, iż w związku z zamiarem aplikowania o dofinansowanie inwestycji 

ze środków Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-

2019 zapewnieniem Gminy Gołdap o współfinansowaniu przedmiotowej inwestycji, 

wnioskujmy o zabezpieczenie w budżecie powiatu na rok 2018 kwoty 1 922 772,82 zł 

w następującym montażu finansowym: Wartość projektu w wysokości 1 292 772,80 zł, 

dofinansowanie z Programu Rozwoju Gmim1ej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 

2016-2019 w kwocie 646 400,00 zł, wkład beneficjenta wynosi 961 386 ,41 zł , natomiast 

Gmina Gołdap proponuje dofinansowanie w wysokości 577 000,00 zł, wkład Powiatu 
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Gołdapskiego wyniósłby 384 386,41 zł. Próbowaliśmy otrzymać wsparcie wkładu własnego 

przez deweloperów budujących ten budynek na ul. Nadbrzeżnej, mimo ustnych deklaracji, 

rozmów na piśmie dostaliśmy e-maila, że nie są w stanie zagwarantować wkładu do remontu 

tej ulicy, ponieważ uwarunkowane jest to słabą sprzedażą mieszkań. Ostatnie zdanie 

w e-mailu było takie, że gdy sprzedaż się poprawi to wrócimy na pewno do dalszych rozmów. 

Gdyby realizacja w przyszłym roku udała nam się wprowadzić to te ich dofinansowanie 

w formie darowizny może być przez powiat przyjęte. 

Przewodniczący zapytał, czy Członkowie Zarządu mają pytania do przedstawionego projektu 

uchwały Rady Powiatu. 

Przyszedł Pan Bogdan Michnicz 13.27 

Starosta Pan Andrzej Ciołek powiedział, iż należy to monitorować, ponieważ zostaje złożony 

wniosek we wrześniu 2017r. ta informacja jak pójdzie w eter to zachęci ludzi do tego, 

że zaczną interesować się mieszkaniami. Takimi staraniami i negocjacjami z deweloperem 

zachęcać przed realizacją aby nas dofinansować. Potrzeba tutaj działań i detenninacji. Żeby 

deweloper czuł, że się staramy i chcemy coś poprawić. 

Członek Zarządu Pani Marzanna Wardziejewska powiedziała, iż zgadza się, że trzeba 

monitorować, dlatego, że deweloper widząc, że to wszystko ruszy. Trzeba to monitorować 

i uświadamiać mu, że te mieszkania zostały sprzedany. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek. Do rozparzema wniosku trzeba obserwować ten rynek, 

by deweloper dotrzymał słowa chociaż tych 50 000,00 zł. 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu przyjął 3 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym i 1 osobie nieobecnej 

projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przystąpienia do realizacji inwestycji pn. 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4827 N - ul. Nadbrzeżna w Gołdapi od km 0+000,00 

do km 0+140,00- odcinek I oraz od km 0+000,00 do km 0+239,50- odcinek II" 
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Ad.2d 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu 

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2017 

-2033. /projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu -zal. nr 6 do protokołu/.

Referująca poinformowała, iż uchwałą w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej 

na lata 2017-2033 spowodowana jest dostosowaniem planowanej kwoty długu, był to błąd, 

który wkradł się do ostatniej uchwały, został wyłapany na etapie jeszcze przed otrzymaniem 

z Regionalnej Izby Obrachunkowej informacji. Prostując ten błąd jest niezbędne do podjęcia 

tej uchwały. Kwota dochodów, wydatków, deficyt i przychody nie ulegają zmianie 

w stosunku do uchwały podjętej w dniu 29.08.2017 r. 

Przewodniczący zapytał, czy Członkowie Zarządu mają pytania do przedstawionego projektu 

uchwały Rady Powiatu. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu przyjął 4 głosami za, przy 1 osobie nieobecnej projekt uchwały Rady 

Powiatu w sprawie projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2017-2033. 

Ad.3 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pan Leszek Kowalewski powiedział, 

iż chciałby poruszyć temat kostki z odzysku. Dowieźli jej jeszcze, że będzie ciężko wjechać 

na plac, a to nie koniec. Na całej stronie południowej została rozpoczęta rozbiórka, od strony 

taksówek. Wielu się pyta, czy byśmy tego nie sprzedali, my na swoje potrzeby tyle nie 

zużyjemy. Część najlepiej byłoby sprzedać i najlepiej byłoby już podjąć jakąś decyzje. 

Rozmawialiśmy z ludźmi z Warszawy, którzy się tym zajmują i zaproponowali cenę 

10 zł+ Vat za m2
, są na to kupcy. Dzisiaj przed wyjazdem dzwonili do nas z ADM, że też 

chcą jakąś ilość. Trzeba coś z tym zrobić, dzięki temu zyskalibyśmy trochę środków 

i zrobilibyśmy porządek. Część zostawilibyśmy w razie konieczności, część moglibyśmy 

sprzedać, póki są chętni na zakup. 
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Starosta Pan Andrzej Ciołek powiedział, że należy zdiagnozować własne potrzeby i wtedy 

będziemy podejmowali decyzję co do dalszej ilości, bo najpierw musimy wiedzieć jakie 

zadania mogłyby być zrealizowane przy pomocy tego materiału. 

Ad.4 

Wolnych wniosków nie zgłoszono. 

Ad.5 

Przewodniczący Zarządu podziękował Członkom Zarządu za pracę. Zamknął LXXXIX(89) 

posiedzenie Zarządu Powiatu. 

Na tym protokół zak011ezono. 

Protokół składa się z 6 stron kolejno ponumerowanych. 

Członkowie Zarządu: 

1. Grażyna Barbara Senda ............... . 

2. 

3. 

4. 

Protokołowała: Monika Bruszewska 11.09.2017 r. 

Starosta , łdapski 

�r. 
drzej Ciołek 
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