
Protokół z XCIII (93) posiedzenia 

Zarządu Powiatu w Gołdapi. 

w dniu 12 października 2017 roku 

godz. 12°0-12°9 

Ad.1 

Starosta stwierdził quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji 

- 5 członków zarządu /lista obecności w załączeniu - zal. nr I do protokołu/, otworzył XCI (91) 

posiedzenie Zarządu Powiatu /porządek obrad w załączeniu- zal. nr 2 do protokołu/. Zapytał, czy 

Członkowie Zarządu mają uwagi bądź sprostowania do przedstawionego porządku obrad. 

Uwag do porządku nie zgłoszono. 

Ad.2 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Rafał Górski przedstawił projekt uchwały Rady 

Powiatu w sprawie rozpatrzenie skargi na Starostę Gołdapskiego /projekt uchwały Rady Powiatu 

w załączeniu- zal. nr 3 do protokołu/. 

Referujący poinformował, iż Regionalna Izba Obrachunkowa skierowała pismo do 

Przewodniczącego Rady Powiatu o następującej treści: ,,Działając na podstawie art. 231 w 

związku z art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania 

Administracyjnego (Dz. U z 2017r. poz. 257) przekazuje: w załączeniu skargę Pana Wacława 

Grenda z dnia 5 września 2017 r. data wpływu 11 września 201 7 r. na działania Starosty 

Gołdapskiego dotyczące nieprawidłowości w prowadzeniu ewidencji użytkowania 

samochodów służbowych będących w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Gołdapi" do 

którego Komisja Rewizyjna się ustosunkowała. Stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady 

Powiatu w Gołdapi w sprawie skargi z dnia 5 września 2017 r. (data wpływu do tutejszego 

urzędu 15 września 2017 r.) na działania Starosty Gołdapskiego dotyczące nieprawidłowości 

w prowadzeniu ewidencji użytkowania samochodów służbowych będących w posiadaniu 

Starostwa Powiatowego w Gołdapi złożonej przez Radnego Rady Powiatu w Gołdapi Pana 

Wacława Grendę. Na posiedzeniu w dniu 5 października 2017 r. Komisja Rewizyjna 

zapoznała się ze skargą dotyczącą nieprawidłowości w prowadzeniu ewidencji użytkowania 

samochodów służbowych będących w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Gołdapi. 

Komisja Rewizyjna zapoznała się z dokumentacją oraz kartami miesięcznymi eksploatacji 

pojazdów. Przeanalizowała wnikliwie wszystkie dokumenty pod względem merytorycznym 



oraz formalnym. Komisja Rewizyjna sprawdziła jedną z przykładowych miesięcznych kart 

eksploatacji samochodu służbowego marki Skoda za miesiąc wrzesień 2017 r., do której uwag 

nie wniosła. Komisja Rewizyjna również przeanalizowała zapisy w protokole XXXV 

posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 21 marca 2014 roku. Zgodnie z jego treścią Komisja 

na posiedzeniu w dniu 21 marca 2014 r. wypracowała wniosek o zmianę Zarządzenia 

nr 46/2011 Starosty Gołdapskiego z dnia 19 maj a 2011 r. w sprawie określenia instrukcji 

użytkowania samochodów służbowych, gospodarki paliwami płynnymi oraz ustalenia norm 

zużycia paliw. Na podstawie przedstawionej dokumentacji Komisja stwierdziła, iż realizacja 

powyższego wniosku miała miejsce XXXVII posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 

27 maja 2014 roku. Z protokołu wynika, iż po przedstawionych wyjaśnieniach Naczelnik 

Wydziału Organizacyjnego, Komisja Rewizyjna w dniu 27 maja 2014 r. uznała, iż nie ma 

potrzeby wprowadzania dziennych i miesięcznych kart drogowych oddzielne a tym samym 

dokonywania zmian w przedmiotowym Zarządzeniu. Po analizie Zarządzenia nr 46/2011 

Starosty Gołdapskiego z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie określenia instrukcji użytkowania 

samochodów służbowych, gospodarki paliwami płynnymi oraz ustalenia norm zużycia paliw 

oraz weryfikacji przedstawionych dokumentów przez Sekretarz Powiatu Panią Annę 

Makowską Komisja Rewizyjna stwierdziła, iż realizacja przedmiotowego zarządzenia przez 

pracowników Starostwa jest właściwa. W zakresie zdarzenia z dnia 4 stycznia 2017 roku 

Komisja Rewizyjna postanowiła nie zajmować stanowiska w związku z trwającym 

postępowaniem sądowym. W związku z powyższym skarga Radnego Pana Wacława Grendy 

na działalność Starosty Gołdapskiego dotycząca nieprawidłowości w prowadzeniu ewidencji 

użytkowania samochodów służbowych będących w posiadaniu starostwa Powiatowego 

w Gołdapi została uznana przez Komisję Rewizyjną za bezzasadną. Z uwagi na to, iż skarga 

powyższa została uznana za bezzasadną, a jej bezzasadność wykazano w uzasadnieniu 

uchwały, w przypadku ponowienia skargi bez wskazania nowych okoliczności Rada Powiatu 

może- zgodnie z dyspozycją przepisy 239 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego 

podtrzymać swoje stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy- bez zawiadamiania 

skarżącego. Chciałbym podkreślić, iż Komisja Rewizyjna wypracowała wniosek, który jest 

ujęty w protokole, protokół będzie zatwierdzony przez Komisję Rewizyjną na następnym 

posiedzeniu, wnioski będą przedstawione na następnych Komisjach i Sesjach. 

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

Pytań nie zgłoszono. 

2 



Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

rozpatrzenie skargi na Starostę Gołdapskiego. 

Ad.3 

Spraw bieżących nie zgłoszono. 

Ad.4 

Wolnych wniosków nie zgłoszono. 

Ad.5 

Przewodniczący Zarządu podziękował Członkom Zarządu za pracę. Zan11mął CXIII (93) 

posiedzenie Zarządu Powiatu 

Na tym protokół zakończono. 

Protokół składa się z 3 stron kolejno ponumerowanych. 

oldapski 

3. 

Członkowie Zarządu: ;?~ 
1. Grażyna Barba~a Senda .... : ........ lJ!-. 
2. Marzanna Marianna Wardz1eJewsuł ..... . 

:l / 
Andrzej Jan Osiński ........... . f.L:'{',.t .. . 

' l '! 
Bogdan Michnicz ....................... 1 ..... ;~ ............. . 

I 
.!) ..... . 

4. 

Protokołowała: Monika Bruszewska 12.1O.2017 
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