Protokół nr XLIV (44) z Sesji Rady Powiatu w Gołdapi
w dniu 5 listopada 2021 r.
w godz.1307 – 1517
Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Alicja Iwaniuk stwierdziła quorum pozwalające
na podejmowanie prawomocnych uchwał i przyjmowanie sprawozdań: na 15 Radnych
stanowiących ustawowy skład Rady obecnych było
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Radnych

/lista

obecności

w załączeniu- zał. nr 1 do protokołu/.

Obecni:
1. Andrzej Ciołek
2. Józef Dominiuk
3. Jarosław Wiktor Dzienis
4. Anna Falińska
5. Wacław Grenda
6. Alicja Anna Iwaniuk
7. Małgorzata Marianna Kuliś – udział zdalny
8. Marek Kuskowski
9. Leszek Retel – udział zdalny
10. Grażyna Barbara Senda – udział zdalny
11. Karol Szablak – udział zdalny
12. Wioletta Tomaszewska-Walc
13. Marzanna Marianna Wardziejewska
14. Piotr Wasilewski – udział zdalny
15. Stanisław Wójtowicz

Ad. 1
Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Alicja Iwaniuk poinformowała wszystkich uczestników
sesji Rady Powiatu w Gołdapi, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń
rejestrujących obraz i dźwięk.
Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Alicja Iwaniuk przywitała przybyłych na Sesję Radnych
Rady Powiatu i otworzyła obrady XLIV (44) Sesji Rady Powiatu.
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Ad. 2
Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Alicja Iwaniuk przedstawiła proponowany porządek
obrad. Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Alicja Iwaniuk zapytała, czy są jakieś uwagi bądź
zmiany do porządku obrad /porządek obrad w załączeniu –zał. nr 2 do protokołu/.
Uwag nie zgłoszono.
Przewodnicząca przeszła do realizacji kolejnego punktu.

Ad. 3a
W zastępstwie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi projekt uchwały Rady
Powiatu w sprawie przystąpienia do realizacji inwestycji pn. „Przebudowa ulic: Lipowej
(4816N), 1-go Maja (4820N),Jeziorowej (4808N) w Gołdapi” przedstawił Inspektor
ds. uzgodnień, zarządzania ruchem, ochrony pasa drogowego, eksploatacji dróg oraz
gospodarki zielenią Pan Szymon Buczyński /projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu – zał. nr 3
do protokołu/.

Inspektor ds. uzgodnień, zarządzania ruchem, ochrony pasa drogowego, eksploatacji dróg
oraz gospodarki zielenią Pan Szymon Buczyński poinformował, że w dniu 25.10.2021 roku
ogłoszona została Lista zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Rządowego
Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, na której znalazło się zadanie
pn. : „Przebudowa ulic: Lipowej (4816N), 1-go Maja (4820N),Jeziorowej (4808N) w Gołdapi”.
Przebudowa w/w ulic zakłada: - ul. Lipowa – wykonanie nawierzchni jezdni z wykorzystaniem
istniejącej kostki łupanej, budowę kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego,
parkingów, przebudowę oświetlenia ulicznego, chodników, zjazdów, usunięcie kolizji
- ul. 1-go Maja - wykonanie nawierzchni bitumicznej, budowę kanalizacji deszczowej, kanału
technologicznego, parkingów, ścieżki rowerowej, miejsc kiss&ride, zatok autobusowych,
przebudowę oświetlenia ulicznego, usunięcie kolizji - ul. Jeziorowa – budowę ścieżki pieszorowerowej, chodników, kanału technologicznego oraz oznakowania pionowego i poziomego
na wszystkich ulicach. Szacunkowa całkowita wartość realizacji robót budowlanych wynosi
10 000 000,00 zł, z czego dofinansowanie stanowi 95% kosztów kwalifikowanych,
tj. – 9 500 000,00 zł, wkład własny Powiatu Gołdapskiego – 500 000,00 zł . Zgodnie z zapisem
w pkt.5 ust. 2
z

Załącznika nr 7 do Regulaminu Naboru Wniosków o dofinansowanie

Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, dla inwestycji,

dla których realizacji niezbędne jest uzyskanie pozwolenia na budowę, należy ustanowić nadzór
inwestorski. Szacunkowa wartość pełnienia nadzoru inwestorskiego w wysokości 2% wartości
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robot budowlanych wynosi 200 000,00 zł i stanowi wkład własny Powiatu Gołdapskiego
w realizację przedsięwzięcia. Zakłada się realizację w/w zadania w latach 2022-2023.
Ostateczny termin zakończenia zadania przewiduje się na 31.10.2023 rok. Mając powyższe
na uwadze niezbędnym jest podjęcie uchwały o przystąpieniu do realizacji przedmiotowego
zadania w celu rozpoczęcia procedur przetargowych po uzyskaniu promesy wstępnej.
Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu.
Radna Pani Wioletta Tomaszewska Walc zapytała o rodzaj nawierzchni na ul. Jeziorowej.
Inspektor ds. uzgodnień, zarządzania ruchem, ochrony pasa drogowego, eksploatacji dróg
oraz gospodarki zielenią Pan Szymon Buczyńska poinformował, że omyłkowo zostało
to nie zapisane. Na ul. Jeziorowej powstanie nowa nawierzchnia bitumiczna od skrzyżowania
z ul. 1go Maja do skrzyżowania z nową nawierzchnią, którą przebudowała Gmina Gołdap.
Starosta Pani Marzanna Wardziejewska dodała, że brak określenia rodzaju nawierzchni
na ul. Jeziorowej może wiązać się z faktem ograniczonej ilości znaków, która może zostać
zawarta w opisie.
Radny Pan Wacław Grenda zapytał czy planowany jest remont ul. Partyzantów.
Starosta Pani Marzanna Wardziejewska poinformowała, że podczas wielu spotkań, na których
omawiane były priorytetowe inwestycje. Wniosek o remont ul. Partyzantów został złożony
równolegle z wnioskiem na ul. Lipową, ul. 1go Maja oraz ul. Jeziorową natomiast nie uzyskał
dofinansowania. Dokumentacja tej ulicy jest przygotowana i w chwili ogłoszenia kolejnego
naboru wniosek zostanie ponownie złożony. Ul. Partyzantów jest ulicą powiatową, natomiast
linie wodociągowe należą do Gminy Gołdap. Rozważany był pomysł utworzenia Związku
Jednostek Samorządu Terytorialnego, aby zwiększyć możliwość remontu tej ulicy.
Starosta Pani Marzanna Wardziejewska poinformowała, że w środę 10 listopada o godz. 13.00
odbędzie się spotkanie z zespołem roboczym, który został wytypowany spośród pracowników
Zarządu Dróg Powiatowych, Starosta oraz Gminy Gołdap a także radca prawny.
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Radny Pan Wacław Grenda wyraził swoją obawę w prawdomówność Starosty i przedstawianie
nieprawdziwych informacji, ponieważ od 3 lat wygłaszane są obietnice renowacji tej ulicy.
Starosta Pani Marzanna Wardziejewska oznajmiła, że Radny Pan Wacław Grenda używa zbyt
mocnych słów. Wniosek o tą ulicę został złożony. Ministerstwo Obrony Narodowej pozytywnie
zaopiniowało i taką informację przekazano do Ministerstwa Infrastruktury, z której odpowiedź
jeszcze nie nadeszła.
Radny Pan Wacław Grenda poinformował, że osobiście wysłał pismo do Marszałka
Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W odpowiedzi zawarta była informacja, że tylko
przez samorząd należy ubiegać się remontu ul. Paderewskiego. W chwili otrzymania
odpowiedniego pisma Marszałek będzie rozpatrywał prośbę. Z odpowiedzi od Marszałka jasno
wynika, że taki wniosek do niego jeszcze nie dotarł.
Starosta Pani Marzanna Wardziejewska odniosła się do słów Radnego Pana Wacława Grendy
i poinformowała, że dofinansowania z Rządowego Programu Polski Ład nie należą
do kompetencji Marszałka Województwa.
Radny Pan Wacław Grenda zapytał dlaczego powiat gołdapski dostał najniższe
dofinansowanie.
Starosta Pani Marzanna Wardziejewska odpowiedziała, że pytanie powinno być skierowane
do Pana Premiera.
Radna Pani Tomaszewska Walc zapytała czy przy składaniu wniosku o przebudowę
ul. Partyzantów ujęto informacje o wykonanej dokumentacji technicznej.
Starosta Pani Marzanna Wardziejewska poprosiła o udzielenie odpowiedzi przez Inspektora ds.
uzgodnień,

zarządzania

ruchem,

ochrony

pasa

drogowego,

eksploatacji dróg

oraz gospodarki zielenią Pana Szymona Buczyńskiego.
Inspektor ds. uzgodnień, zarządzania ruchem, ochrony pasa drogowego, eksploatacji dróg
oraz gospodarki zielenią Pan Szymon Buczyński poinformował, że aplikacja stworzyła
specjalny wniosek o dofinansowanie z Programu Polski Ład. Wniosek składa się tylko z jednej
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strony, a opis inwestycji zakłada tylko 500 znaków. Odczytał treść opisu wniosku złożonego
do Polskiego Ładu.
Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek odniósł się do słów Radnego Pana Wacława Grendy o niskim
dofinansowaniu z Polskiego Ładu. Wyjaśnił, że przyznane 20 000 000 zł należy rozłożyć
na wszystkie jednostki powiatu czyli także na gminy. Powiat otrzymał najwyższe
dofinansowanie w kwocie 9 500 000 zł. Aplikowana także była ul. Partyzantów.
Radny Pan Wacław Grenda zapytał jak kształtuje się sytuacja trasy nr 651. Zarzucił Staroście
Pani Marzannie Wardziejewskiej oraz całemu Zarządowi Powiatu, że nie wywiązują
się ze swoich obowiązków. Likwidacja PKS w Gołdapi uniemożliwi starszym ludziom dotarcie
do innych miast. Zwrócił się do Starosty Pani Marzanny Wardziejewskiej, aby zrezygnowała
z pełnionego stanowiska.
Radny Pan Karol Szablak podłączył się zdanie o godz. 11:52
Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek poinformował, że wszyscy starają się o drogę nr 651. Zarząd
zajmuje niezmienne stanowisko, że ta inwestycja jest potrzebna. Zajmuje pierwszą pozycję
do zgłoszenia do dofinansowania z Unii Europejskiej. Dokładnie wyjaśnił na jakim etapie
są prace nad tą drogą. Nie wszystkim mieszkańcom odpowiada wyznaczony ciąg
komunikacyjny. Spółka PKS NOVA nie jest w żaden sposób powiązana z powiatem.
Informacje o likwidacji prawdopodobnie mają podłoże ekonomiczne.
Więcej pytań nie zgłoszono.
Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie.
Głosowano w sprawie:
przystąpienia do realizacji inwestycji pn. „Przebudowa ulic: Lipowej (4816N), 1-go Maja
(4820N),Jeziorowej (4808N) w Gołdapi”.
Wyniki głosowania:
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (12)
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Andrzej Ciołek, Wacław Grenda, Alicja Anna Iwaniuk, Małgorzata Marianna Kuliś, Marek
Kuskowski, Leszek Retel, Grażyna Barbara Senda, Karol Szablak, Wioletta TomaszewskaWalc, Marzanna Marianna Wardziejewska, Piotr Wasilewski, Stanisław Wójtowicz
NIEOBECNI (3)
Józef Dominiuk, Jarosław Wiktor Dzienis, Anna Falińska
Przewodnicząca Rady Pani Alicja Iwaniuk przeszła do relacji kolejnego punktu

Ad. 3b
Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2021-2037
/projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu – zał. nr 4 do protokołu/.

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że w Uchwale Rady Powiatu
w Gołdapi w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021- 2037 w 2021 roku
nie nastąpiła zmiana wysokości dochodów i wydatków oraz przychodów, rozchodów i deficytu
w stosunku do uchwały Rady Powiatu nr XLIII/208/2021 z dnia 21 października 2021 r.
W wykazie przedsięwzięć dodano zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulic: Lipowej
(4816N), 1-go Maja (4820N),Jeziorowej (4808N) w Gołdapi”. Szacunkowa całkowita wartość
zadania wynosi 10 200 000,00 zł, dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład
wynosi 9 500 000,00, wkład własny Powiatu Gołdapskiego – 700 000,00 zł. Przewidywany
termin zakończenia realizacji zadania wyznaczono w 2023 roku. W Wieloletniej Prognozie
Finansowej w wydatkach majątkowych oraz w wykazie przedsięwzięć zmieniono
w poszczególnych latach limity na zadanie pn: Rozbudowa infrastruktury oświatowej
w powiecie gołdapskim. Dobudowa windy zewnętrznej dla niepełnosprawnych przy budynku
ZPEW

w Gołdapi”. Szacunkowa całkowita wartość zadania wynosi 664 290,00 zł,

dofinansowanie w kwocie 600 000,00 zł stanowią środki z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych. Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania wyznaczono na grudzień
2022 roku. W Wieloletniej Prognozie Finansowej w wydatkach majątkowych oraz w wykazie
przedsięwzięć proponuje się: zmianę zadania inwestycyjnego ujętego w wykazie przedsięwzięć
„Rozbudowa infrastruktury oświatowej w powiecie gołdapskim. Budowa sali dydaktycznoszkoleniowej przy ZPEW w Gołdapi” na zadanie „Adaptacja pomieszczeń po byłym Domu
Świętej Faustyny w Gołdapi na potrzeby Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych
w Gołdapi” Szacunkowa całkowita wartość zadania wynosi 400 000,00 zł, dofinansowanie
stanowi 100% kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji
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Lokalnych. Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania wyznaczono na grudzień
2022 roku. W obecnym wykazie przedsięwzięć zadania ze względów technicznych nie
pozwalających na ich usunięcie wykazano w kwotach 0,00 zł. W kolejnej uchwale zmieniającej
WPF zostaną one trwale usunięte. Zmianie ulega sposób finansowania deficytu - po zmianach
proponuje się pokrycie deficytu budżetu powiatu w wysokości 5 209 318,10 zł przychodami
pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym
budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych
papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 960 144,30 zł
oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających
z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi
zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających
z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu
lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 4 249 173,80 zł.
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach
publicznych w wysokości 5 240 173,80 zł stanowią: środki otrzymane w 2020 r. z Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 4 232 578,42 zł z czego: 3 241 578,42 zł planuje
się przeznaczyć na sfinansowanie deficytu w 2021 roku oraz 991 000,00 zł w 2022 roku. środki
określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej otrzymane
w roku 2020 zaś wydatki zostaną poniesione w 2021 r. w wysokości 1 007 595,38zł . Zgodnie
z art. 217 ust. 2 pkt 8 są to niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu,
wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych
ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz
wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację
programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Wolne środki z lat
poprzednich w kwocie 960 144,30 zł stanowią środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6
ustawy o finansach publicznych. Wieloletnia prognoza finansowa odzwierciedla aktualny stan
budżetu powiatu po dokonanych zmianach: Plan dochodów wynosi 37 295 068,72 zł.
Plan wydatków wynosi 42 504 386,82 zł. Deficyt budżetu wynosi 5 209 318,10 zł. Przychody
wynoszą 5 209 318,10 zł. Rozchody 0,00 zł.
Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu.
Pytań nie zgłoszono.
Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie.
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Głosowano w sprawie:
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2021–2037.
Wyniki głosowania:
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (11)
Andrzej Ciołek, Wacław Grenda, Alicja Anna Iwaniuk, Małgorzata Marianna Kuliś, Marek
Kuskowski, Leszek Retel, Grażyna Barbara Senda, Karol Szablak, Wioletta TomaszewskaWalc, Marzanna Marianna Wardziejewska, Stanisław Wójtowicz
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Piotr Wasilewski
NIEOBECNI (3)
Józef Dominiuk, Jarosław Wiktor Dzienis, Anna Falińska
Przewodnicząca Rady Pani Alicja Iwaniuk przeszła do relacji kolejnego punktu

Ad. 3c
Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu
w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2021 /projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu – zał. nr 5
do protokołu/.

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że w Uchwale Rady Powiatu
w Gołdapi w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2021 nie nastąpiła zmiana wysokości
dochodów i wydatków oraz przychodów, rozchodów i deficytu w stosunku do uchwały Rady
Powiatu nr XLIII/209/2021 z dnia 21 października 2021 r. Zmianie ulega: źródło finansowania
wydatku inwestycyjnego zgodnie z załącznikiem nr 3 do Uchwały budżetowej, zbiorczy plan
dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych w 2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 9 do Uchwały budżetowej, sposób
finansowania deficytu - po zmianach proponuje się pokrycie deficytu budżetu powiatu
w wysokości 5 209 318,10 zł przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki
środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat
ubiegłych w kwocie 960 144,30 zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości
4 249 173,80 zł. Plan dochodów wynosi 37 295 068,72 zł. Plan wydatków wynosi
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42 504 386,82 zł.

Deficyt

budżetu

wynosi

5 209 318,10 zł.

Przychody wynoszą

5 209 318,10 zł. Rozchody 0,00 zł.
Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu.
Pytań nie zgłoszono.
Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie.
Głosowano w sprawie:
zmian budżetu powiatu w roku 2021.
Wyniki głosowania:
ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (10)
Andrzej Ciołek, Alicja Anna Iwaniuk, Małgorzata Marianna Kuliś, Marek Kuskowski, Leszek
Retel, Grażyna Barbara Senda, Karol Szablak, Wioletta Tomaszewska-Walc, Marzanna
Marianna Wardziejewska, Stanisław Wójtowicz
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Wacław Grenda, Piotr Wasilewski
NIEOBECNI (3)
Józef Dominiuk, Jarosław Wiktor Dzienis, Anna Falińska

Ad. 4
Przewodnicząca Rady Pani Alicja Iwaniuk podziękowała Radnym za pracę. Zamknęła obrady
XLIV (44) Sesji Rady Powiatu.
Na tym protokół zakończono.
Protokół składa się z 9 stron kolejno ponumerowanych.

Przewodnicząca Rady
Powiatu w Gołdapi

Alicja Anna Iwaniuk
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