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Protokół nr LX (60) z Sesji Rady Powiatu w Gołdapi 

w dniu 29 listopada 2022 r.  

 

 w godz.1300 – 1400 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Alicja Iwaniuk stwierdziła quorum pozwalające  

na podejmowanie prawomocnych uchwał i przyjmowanie sprawozdań: na 14 Radnych 

stanowiących ustawowy skład Rady obecnych było 13 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. Alicja Anna Iwaniuk 

6. Małgorzata Marianna Kuliś 

7. Marek Kuskowski  

8. Leszek Retel 

9. Grażyna Barbara Senda – udział zdalny 

10. Karol Szablak – udział zdalny 

11. Wioletta Tomaszewska-Walc  

12. Marzanna Marianna Wardziejewska 

13. Piotr Wasilewski  

14. 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 LX (60) 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/. Przewodnicząca Rady 

Powiatu Pani Alicja Iwaniuk poinformowała że na podstawie art.14 ust.3 i art.15 ust.2 ustawy 

proponuje zmianę porządku obrad dzisiejszej Sesji poprzez dodanie w pkt 9 „podjęcie uchwał 

Rady Powiatu  w sprawach” podpunktu h w brzmieniu „rozpatrzenie skargi  

na Starostę Gołdapskiego”. 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Alicja Iwaniuk przypomniała, że ten punkt obrad był w 

porządku 58 Sesji Rady Powiatu która odbyła się w dniu 30 września. Wówczas to Rada 

Powiatu w wyniku głosowania nad projektem uchwały przygotowanej przez Komisję Skarg, 

Wniosków i Petycji nie podjęła uchwały, gdyż przedłożony projekt nie uzyskał zwykłej 

większości. Zdaniem Wojewody jako organu nadzoru, taki wynik głosowania oznacza, że Rada 

Powiatu faktycznie nie rozpatrzyła skargi. Wojewoda w trybie nadzoru może wezwać Radę 

Powiatu do podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Gołdapskiego, aby 

zatem  uniknąć tego wezwania, zgłaszam propozycję ujęcia w porządku obrad ponownie tego 

samego punktu, który nie został rozstrzygnięty w dniu 30 września.  

 

Radny Pan Marek Kuskowski zapytał czy jest to  decyzja w skutek interwencji Pana Wojewody 

czy autorski projekt Pani Przewodniczącej? 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Alicja Iwaniuk odpowiedziała, że to nie jest jej autorki 

projekt tylko  decyzja w skutek interwencji.  

 

Radny Pan Marek Kuskowski poinformował, że w ubiegły czwartek odbyło się posiedzenie 

komisji. Zapytał czy już wtedy była decyzja Wojewody?  

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Alicja Iwaniuk odpowiedziała, że nie była. 

 

Radny Pan Marek Kuskowski zapytał kiedy była decyzja? 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Alicja poprosiła Radce prawnego Pana Eugeniusza Nogę 

o wyjaśnienie szczegółowo tej sprawy. 
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Radca Prawny Pan Eugeniusz Noga poinformował, że nie będzie rozmawiał o szczegółach 

rozmowy bo można je zweryfikować, natomiast był telefon od służb Wojewody, czyli Dyrektor 

Sobańska i osoby, która nadzoruje m.in. Powiat Gołdapski. Stoją oni na stanowisku takim jak 

zostało to przed chwilą zaprezentowane, czyli Rada Powiatu chcąc zadośćuczynić tego co jest 

w skardze musi podjąć uchwałę i nie może być taka sytuacja jaka miała miejsce, ze wynik jest 

nierozstrzygnięty. Wojewoda tłumaczył, że rada nie zajęła stanowiska, czyli nie rozpatrzyła 

skargi, więc nie chcąc uruchamiać procedury nadzorczej w kierunku naruszenia prawa bo tym 

to się zakończy, dlatego była taka propozycja ze strony służb Pana Wojewody, czyli oddziału 

nadzoru, żeby jeszcze raz na sesji przedstawić ten wniosek. Jeżeli na tej sesji tego wniosku nie 

będzie to za 2-3 dni zostanie uruchomiona procedura, czyli będą wzywać radę do podjęcia 

uchwały. Aby uniknąć takiej sytuacji bo powiedzieli, że nie chcą sobie zadawać więcej pracy  

i nam również bo my jeśli zostaniemy wezwani to będziemy musieli się do tego ustosunkować. 

Poinformował, że ta sytuacja jest świeżą sprawą.  

 

Radny Pan Marek Kuskowski odpowiedział, że mu tylko chodziło o korelację czasową. 

 

Radca Prawny Pan Eugeniusz Noga poinformował, że nie było to w czwartek.  

 

Radny Pan Marek Kuskowski zaproponował, żeby nie ujmować tego porządku obrad  

bo są tą sytuacją wszyscy bardzo zaskoczeni. Przypomni jakie emocje budziła podczas 

rozpatrywania tej skargi i rozumie, ze w związku z tym co powiedziała Pani Przewodnicząca  

i Pan Mecenas skarga nie jest jeszcze rozpatrzona. Poinformował, ze nie jest to uzupełnienie 

formalne a podjęcie konkretnej decyzji. Radny Pan Marek Kuskowski kazał zauważyć, że nie 

ma z nami Przewodniczącej Komisji Skarg Wniosków i Petycji a gdyby wiedziała  

o tym to może mogliby wówczas zadecydować. Proponowałby z uwagi na to, że sytuacja jest 

nowa nie wprowadzać tego do porządku obrad i zwołać sesję nadzwyczajną nawet jutro, aby 

rozpatrzeć tą jedną sprawę tylko w pełnym składzie.  

 

Radna Pani Anna Falińska zapytała czy ta skarga na Panią Starostę jest złożona przez Panią 

Wiesławę Grendę?  

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Alicja odpowiedziała, że tak. 
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Radna Pani Anna Falińska poinformowała, że Pani Skarżąca zwróciła się o dokumenty  

do Skarg Wniosków i Petycji, której jest członkiem, ponieważ tej skargi nie pozostawi  

bez rozpatrzenia. Pani Grenda poinformowała Panią Falińską w związku z tą prośbą  

o te dokumenty, że poprosiła o głos na ostatniej sesji i dostała emaila, że tego głosu nie otrzyma. 

Nie będzie dopytywała z jakiego względu. Radna Pani Anna Falińska poinformowała,  

że Pani Przewodnicząca powiedziała, ze głosu wolnego nie było a Pani Grenda zwracała  

się na piśmie z prośbą o głos a otrzymała odpowiedź odmowną. Przychyla się do prośby  

Pana Radnego Marka Kuskowksiego, żeby tego nie rozpatrywać tym bardziej, że Pani Grenda 

nie została powiadomiona o tym, że dzisiaj będziemy to rozpatrywać i nie ma również dzisiaj 

z nami Pani Przewodniczącej Komisji Skarg, więc apeluje, żeby nie przyjmować tego punktu.  

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Alicja odpowiedziała, że Pani Skarżąca napisała do niej 

emaila, który przedstawiał wprowadzenie zmian do protokołu przez Panią Grendę. 

Wprowadzenie zmian do protokołu z sesji mogą wprowadzić tylko radni a nie osoby z 

zewnątrz. W emailu nie było proszenia o głos wolny, zabranie głosu tylko o wprowadzenie 

zmian do protokołu.  

 

Radny Pan Marek Kuskowski poinformował, że do proponowanej zmiany do porządku 

dołączony jest projekt uchwały. Statut § 36 w ustępie 1 mówi tak : „Projekty uchwał wymagają 

opinii właściwych Komisji Rady”. Ustęp 2 i 3 mówi o tym, że akurat tego rodzaju projekt 

uchwały, czyli skarga na działanie zarządu lub Starostę nie wymaga opinii zarządu. Ustęp 4 

mówi „Przewodniczący rady przekazuje projekty uchwał właściwym Komisjom i zarządowi. 

Pan Kuskowski poinformował, że jest członkiem Komisji Skarg i Petycji i na jakichkolwiek 

posiedzeniach nie przypomina sobie takiego rodzaju projektu uchwały i jeżeli głosowanie 

dzisiejsze ma zapobiec naruszeniu prawa przez radę to nie może następować to w taki sposób, 

ze będziemy leczyć dżumę cholerą, czyli będziemy uzdrawiać aktualny akt prawny przez 

kolejny błąd. Radny Pan Marek Kuskowski proponowałby nie ujmować tego w porządku obrad 

tylko przepracować prawidłowo, czyli jeśli jest zgłoszony projekt uchwały i tam jest podpisany 

Pan Mecenas pod projektem a być może, ze jest to projekt Pani Przewodniczącej, zarządu lub 

kogokolwiek innego, ale na pewno nikogo z Komisji Skarg i Wniosków bo wiedziałby. 

Zastanawiające jest dla niego to, że nie ma Pani Przewodniczącej a zadałby jej te pytanie, więc 

zaproponował, żeby nie ujmować tego w porządku obrad tylko przepracować prawidłowo  

i zgłosić konkretny projekt uchwały, czyli jeśli jest już przekazać go Komisji i zwołać 

nadzwyczajną sesję.  



5 

 

Radca Prawny Pan Eugeniusz odpowiedział, ze ten punkt obrad był 30 września i to co mówił 

parę minut temu procedura była zachowana. W dzisiejszym porządku obrad nie mają innego 

projektu uchwały, który wypracowała Komisja Skarg wniosków i Petycji, więc nie zgadza  

się z zarzutami Pana Kuskowskiego, ze to nie było w porządku obrad Komisji Skarg Wniosków 

i Petycji. Wynik głosowania spowodował, ze mamy taką sytuację jaką mamy. Nie pytał służb 

Wojewody dlaczego zajmują się tą sprawą to przed chwilą Pani Falińska powiedziała,  

że on jedynie co może się domyślać, że skarżąca jakieś pismo wystosowała do służb Wojewody 

a oni nie mają tego pisma. Służby Wojewody prosiły Starostę o dosłanie dokumentu i takie 

dokumenty zostały wysłane i wyniku dosłania tych dokumentów służby zobaczyły, że nastąpił 

pewien błąd polegający na tym, że nie podjęcie uchwały, czyli uchwała Komisji Skarg 

Wniosków i Petycji nie uzyskała większości głosów bo wynik był remisowy, dlatego służby 

Wojewody telefonicznie proszą o ponowne rozpatrzenie tego punktu. Nie widzi powodu, żeby 

Komisja Skarg Wniosków i Petycji zbierała się jeszcze raz i po drugie, żeby skarżąca zabierała 

znowu głos. Z tego co pamięta skarżąca zawierała głos na komisji i na sesji. Mają jeszcze raz 

przegłosować projekt, który nie uzyskał akceptacji 30 września i tylko tyle.  

 

Wicestarosta Pan  Andrzej Ciołek podziela stanowisko Pana Mecenasa bo również tak uważa. 

Pracowali nad tą sprawą tylko nie sfinalizowali, nie skonsumowali tego podjęciem uchwały  

bo był remisowy wynik, więc wracają teraz do tego samego już przepracowanego tematu.  

W jego ocenie zwoływanie sesji nadzwyczajnej nie jest potrzebne bo nie jest to sprawa aż tak 

wielka.  

 

Radca Pan Eugeniusz poinformował, że nie chce zdradzać kulis rozmowy ze służbami 

Wojewody bo to nie jest miejsce i czas. Po drugie to Mecenas Wojewody zasugerował tego 

typu rozwiązanie, ze można wprowadzić ten punkt obrad po to, żeby on tej armaty nie 

uruchamiał. Uruchomienie armaty polega na tym, że wzywa Radę Powiatu do podjęcia 

uchwały. Zrobi to za 2 lub 3 dni, ale zrobi to na pewno wiedząc o tym, że nie było próby 

podjęcia takiej uchwały.  

 

Radny Pan Marek Kuskowski odpowiedział, ze również sobie pozwoli na prawo dupliki, jeśli 

wszyscy tak dyskutują. Przypomina, że jeśli wynik był remisowy to nie można ubiegać się do 

takich metod, kiedy jedna z osób najbardziej zaangażowanych wyjaśnieniem tej skargi jest 

nieobecna. Poinformował, że nikt nie wiedział o tym, że dzisiaj stanie ten punkt i będzie 

wprowadzona autopoprawka do porządku. Pani Przewodniczącej nie ma i też o tym nie 
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wiedziała i to jest bardzo istotna okoliczność, która może mieć kolejne uzasadnienie. Wiedzieli 

o tym nie od dzisiaj i mogli poinformować członków o tym wcześniej drogą email tak jak 

zawiadamia się o sesji. Radny Pan Marek Kuskowski poprosił żeby nie prowokować kolejnych 

sytuacji bo nie wie jak się zachowa Pani Przewodnicząca i przypomniał z uwagi na ostatnie 

rozstrzygnięcie remisowe, które nie uzyskało większości tak jak Pan Mecenas powiedział. 

Obecny stan faktyczny, sposób procedowania, albo próba wprowadzenia do porządku obrad 

może wpłynąć na spostrzeganie, naruszanie zasad podejmowania tego rodzaju aktu.  

 

Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek poinformował, że nic więcej nie doda do tego co powiedział, 

ale jeśli stanowisko i sugestia służb Wojewody jest taka, żeby stanęło to na najbliższej sesji  

to tak czynią. Nie chcieliby nie podejmując tego wyzwania, żeby pójść w tą procedurę o której 

mówi Pan Mecenas bo w dniu jutrzejszym może wystąpić wezwanie do rozstrzygnięcia. 

Wicestarosta poinformował, że Pani Przewodnicząca ma prawo wprowadzenia tego i trzeba to 

przegłosować i nie będzie to żadną negatywną przesłanką czy kogoś nie ma czy jest. 

 

Radna Pani Anna Falińska zapytała Pana Wicestarosty czy to jest w porządku podczas 

nieobecność procedować ten punkt? Skoro Pan Wicestarosta uważa, że to jest takie nieistotne 

to trzeba zrobić sesję nadzwyczajną a to potrwa tylko kilka minut a będzie pełen skład. 

 

Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek, ze w jego ocenie jest to w porządku bo wiele tematów przy 

organach nadzoru, które wskazują na pewne ścieżki rozumowania i rozstrzygnięcia problemu 

podejmują, żeby nie robić sobie dodatkowego kłopotu.  

 

Więcej uwag nie zgłoszono. 

Przewodnicząca przeszła do przegłosowania zmian do porządku. 

 

Głosowano wniosek w sprawie: 

Dodania w pkt 9 „podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawach” podpunktu h w brzmieniu: 

rozpatrzenie skargi na Starostę Gołdapskiego”.  

Wyniki głosowania: 

ZA: 7, PRZECIW: 5, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

Wyniki imienne: 

ZA (7) 
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Andrzej Ciołek, Józef Dominiuk, Alicja Anna Iwaniuk, Grażyna Barbara Senda, Karol Szablak, 

Marzanna Marianna Wardziejewska, Stanisław Wójtowicz 

PRZECIW (5) 

Jarosław Wiktor Dzienis, Anna Falińska, Małgorzata Marianna Kuliś, Marek Kuskowski, 

Leszek Retel 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Piotr Wasilewski 

NIEOBECNI (1) 

Wioletta Tomaszewska-Walc 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Alicja Iwaniuk poinformowała, że powyższe zmiany do 

porządku nie zostały wprowadzone, że względu na nie uzyskanie bezwzględnej większości 

głosu podczas głosowania. 

 

Ad. 3  

Przewodnicząca poinformowała, iż protokół z LIX (59) Sesji Rady Powiatu został wyłożony 

do wglądu i przesłany drogą elektroniczną. Przewodnicząca Rady zapytała, czy Radni mają 

uzupełnienia bądź sprostowania do protokołu. 

 

Uwag nie zgłoszono.  

Przewodnicząca przeszła do przegłosowania protokołu.  

 

Głosowano w sprawie: 

Przyjęcie protokołu z LIX (59) Sesji..  

Wyniki głosowania 

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

Wyniki imienne: 

ZA (12) 

Andrzej Ciołek, Józef Dominiuk, Jarosław Wiktor Dzienis, Alicja Anna Iwaniuk, Małgorzata 

Marianna Kuliś, Marek Kuskowski, Leszek Retel, Grażyna Barbara Senda, Karol Szablak, 

Marzanna Marianna Wardziejewska, Piotr Wasilewski, Stanisław Wójtowicz 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Anna Falińska 
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NIEOBECNI (1) 

Wioletta Tomaszewska-Walc 

 

Ad. 4 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Alicja Iwaniuk przedstawiła informację Przewodniczącego 

Rady z prac Rady w okresie międzysesyjnym. 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Alicja Iwaniuk poinformowała, że miała stały kontakt  

z kierownikami jednostek organizacyjnych powiatu, pracownikami Starostwa, a przede 

wszystkim Zarządem Powiatu oraz między innymi: 

✓ zajmowała się sprawami bieżących Rady Powiatu,  

✓ pracowałam nad porządkiem obrad  dzisiejszej Sesji Rady Powiatu, 

✓ pełniła dyżur oraz była w stałym koncie z Biurem Rady. 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Alicja Iwaniuk przeszła do realizacji  kolejnego punktu. 

 

Ad. 5 

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska przedstawiła informację z działalności Zarządu 

Powiatu w zakresie międzysesyjnym oraz informację z wykonania uchwał Rady Powiatu 

/informacja w załączeniu- zał. nr 3 do protokołu/. 

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska poinformowała, że w terminie od 28 października 2022 

roku do 29 listopada 2022 roku Zarząd Powiatu w Gołdapi odbył 4 posiedzenia, na którym 

zajmował się między innymi: 

1. Zarząd Powiatu podjął uchwały w sprawie: 

a) nieodpłatnego przejęcia nieruchomości Skarbu Państwa do powiatowego zasobu 

nieruchomości – podjęto 4 uchwały, 

b)  zmian budżetu powiatu w roku 2022, 

c) projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023- 2038, 

d) projektu budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2023 rok, 

e) powołania Komisji Konkursowej w związku z ogłoszonym „Otwartym konkursem  

ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej 

pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  

na terenie powiatu gołdapskiego w 2023", 

f) wyrażenia zgody na zwolnienie wychowanków Bursy Szkolnej w Zespole Placówek 

Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi z opłaty za zakwaterowanie, 



9 

 

g) powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień 

nauczyciela mianowanego, 

h) wprowadzenia autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Gołdapskiego na lata 2023 – 2038, 

i) wprowadzenia autopoprawek do projektu budżetu powiatu na 2023 rok, 

j) rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie 

prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu gołdapskiego w 2023 roku, 

k) zmian budżetu powiatu w roku 2022. 

2. Zarząd zapoznał się z :  

✓ informacją o wykonanych zadaniach inwestycyjnych i remontach na drogach 

powiatowych w roku 2022 oraz informacji dotyczących przygotowania do sezonu 

zimowego, 

✓ informacją o remontach i inwestycjach przeprowadzonych w roku 2022 na obiektach 

będących w zasobie Powiatu Gołdapskiego oraz o pozyskanych środkach zewnętrznych 

oraz ich wykorzystaniu w porównaniu do roku poprzedniego. 

3. Zarząd opracował  projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie: 

✓ zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania  

w 2022 roku, 

✓ ustalenia na rok 2023 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie  

na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia  

od usunięcia pojazdu, 

✓ przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gołdapskiego do roku 2030”, 

✓ ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statku lub innego obiektu 

pływającego na 2023 rok, 

✓ wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Suwałki w sprawie organizacji 

nauki religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego dla uczniów uczęszczających  

do szkół prowadzonych przez Powiat Gołdapski, 

✓ zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2022–2037, 

✓ zmian budżetu powiatu w roku 2022. 

 

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska poinformowała, że w dniu 28 października 2022 roku 

Rada Powiatu w Gołdapi podjęła 5 uchwał, których projekty opracował: Powiatowe Centrum 
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Pomocy Rodzinie w Gołdapi – 1 projekt uchwały, Główny specjalista ds. edukacji – 1 projekt 

uchwały, Główny specjalista ds. organizacji pozarządowych – 1 projekt uchwały, Wydział 

Finansowy  – 2 projekty uchwał. Powyższe uchwały zostały przekazane Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej oraz Wojewodzie Warmińsko – Mazurskiemu w celu poddania kontroli 

zgodności z prawem oraz publikacji. Uchwały zostały zrealizowane zgodnie z ich treścią. 

Szczegółowa informacja dostępna jest w Biurze Rady i Zarządu Powiatu. 

 

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska poinformowała, że  uczestniczyła w następujących 

przedsięwzięciach: 

1. 29 października 2022 r. w przysiędze wojskowej żołnierzy Dobrowolnej Zasadniczej 

Służby Wojskowej; 

2. 8 listopada 2022 r. w uroczystym spotkaniu z okazji Dnia Seniora gołdapskiego oddziału 

Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów; 

3. 10 listopada 2022 r. w przeddzień obchodów 104. rocznicy odzyskania przez Polskę 

Niepodległości uczczeniu pamięci bohaterów walczących o niepodległość Polski składając 

kwiaty i znicze pod Pomnikiem Niepodległości; 

4. 11 listopada 2022 r. w losowaniu nagród wśród uczestników sztafety 11.11.11.11.12  

oraz we wspólnym odśpiewaniu hymnu pod Pomnikiem Niepodległości; 

5. 16 listopada 2022 r. w konferencji zorganizowanej przez Poradnię Psychologiczno-

Pedagogiczną w Gołdapi. ,,Wsparcie i ochrona zdrowia psychicznego uczniów”  

6. 17 listopada 2022 r. w Powiatowym Konkursie Ortograficznym pt. „Młodość  

bez papierosa” zorganizowanym przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną  

z okazji obchodów Światowego Dnia Rzucania Palenia; 

7. 18 listopada 2022 r. w kiermaszu z okazji Europejskiego Dnia Zdrowego Jedzenia  

i Gotowania w Szkole Podstawowej Nr 5 Im. Noblistów Polskich w Gołdapi; 

8. 21 listopada 2022 r. w spotkaniu z okazji święta pracownika socjalnego w Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi; 

9. 22 listopada 2022 r. w walnym zebraniu członków Stowarzyszenia Powiatów, Miast  

i Gmin EGO Kraina Bociana;b 

10. 24-25 listopada 2022 r. w posiedzeniu Konwentu Powiatów Województwa Warmińsko-

Mazurskiego w Elblągu.  

 

Przewodnicząca Rady Pani Alicja Iwaniuk przeszła do realizacji  kolejnego punktu. 
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Ad. 6 

Przewodniczący Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, 

Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej Pan Marek Kuskowski 

poinformował, iż posiedzenie Komisji Stałych Rady Powiatu odbyło się w dniu  

24 listopada  br. Przewodniczący przedstawił opinie Komisji Stałych Rady Powiatu  

do materiałów będących przedmiotem posiedzeń Sesji Rady Powiatu. Przewodniczący Komisji 

Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, 

Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej Pan Marek Kuskowski poinformował,  

że komisja wniosków nie wypracowała /informacja w załączeniu- zał. nr 4 do protokołu/. 

 

Przewodnicząca Rady Pani Alicja Iwaniuk przeszła do realizacji  kolejnego punktu. 

 

Ad. 7 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień-Kisielewska 

przedstawiła informację o wykonanych zadaniach inwestycyjnych i remontach na drogach 

powiatowych w roku 2022 oraz informacji dotyczących przygotowania do sezonu zimowego. 

/informacja w załączeniu – zał. nr 5 do protokołu/. 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień-Kisielewska 

poinformowała, że powyższe informację o wykonanych zadaniach inwestycyjnych i remontach 

na drogach powiatowych w roku 2022 oraz informacji dotyczących przygotowania do sezonu 

zimowego zostały szczegółowo przedstawione na posiedzeniu Komisji Stałej Rady Powiatu. 

 

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionej informacji. 

Pytań nie zgłoszono. 

 

Rada Powiatu zapoznała się z informacją o wykonanych zadaniach inwestycyjnych  

i remontach na drogach powiatowych w roku 2022 oraz informacji dotyczących 

przygotowania do sezonu zimowego.  

 

Ad. 8 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień-Kisielewska, Zastępca 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi Pan Emilia Romanowska oraz Dyrektor 

Powiatowego Centrum Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska przedstawili 



12 

 

informację o remontach i inwestycjach przeprowadzonych w roku 2022 na obiektach będących 

w zasobie Powiatu Gołdapskiego oraz o pozyskanych środkach zewnętrznych  

oraz ich wykorzystaniu w porównaniu do roku poprzedniego /informacja w załączeniu – zał. nr 6, 7, 

8 do protokołu/. 

 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień-Kisielewska 

poinformowała, że informację o remontach i inwestycjach przeprowadzonych w roku 2022  

na obiektach będących w zasobie Powiatu Gołdapskiego oraz o pozyskanych środkach 

zewnętrznych oraz ich wykorzystaniu w porównaniu do roku poprzedniego zostały 

szczegółowo przedstawione przez na posiedzeniu Komisji Stałej Rady Powiatu.  

 

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionych informacji. 

Pytań nie zgłoszono. 

 

Zastępca Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi Pan Emilia Romanowska 

poinformowała, że informację o remontach i inwestycjach przeprowadzonych w roku 2022  

na obiektach będących w zasobie Powiatu Gołdapskiego oraz o pozyskanych środkach 

zewnętrznych oraz ich wykorzystaniu w porównaniu do roku poprzedniego zostały 

szczegółowo przedstawione przez na posiedzeniu Komisji Stałej Rady Powiatu.  

 

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionych informacji. 

Pytań nie zgłoszono. 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska 

poinformowała, że informację o remontach i inwestycjach przeprowadzonych w roku 2022  

na obiektach będących w zasobie Powiatu Gołdapskiego oraz o pozyskanych środkach 

zewnętrznych oraz ich wykorzystaniu w porównaniu do roku poprzedniego zostały 

szczegółowo przedstawione przez na posiedzeniu Komisji Stałej Rady Powiatu.  

 

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionych informacji. 

Pytań nie zgłoszono. 
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Rada Powiatu zapoznała się z informacją o remontach i inwestycjach przeprowadzonych 

w roku 2022 na obiektach będących w zasobie Powiatu Gołdapskiego oraz o pozyskanych 

środkach zewnętrznych oraz ich wykorzystaniu w porównaniu do roku poprzedniego. 

 

Ad. 9a 

Dyrektor Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska 

przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań 

i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na zadania w 2022 roku /projekt uchwały Rady Powiatu  w załączeniu – zał. nr 9 

do protokołu/. 

Dyrektor Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska 

poinformowała, że zgodnie z art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w związku z art. 12 pkt 11 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku, o samorządzie powiatowym, do wyłącznej właściwości 

Rady Powiatu należy określanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych, oraz wysokości środków, jakie przeznacza na ich realizację. Pismem z dnia 

3 listopada 2022 roku, znak: DF.WSA.624.2022.w., Państwowy Fundusz Rehabilitacji  

Osób Niepełnosprawnych poinformował o wysokości środków PFRON przypadających  

w 2022 roku uwzględniającą wzrost środków z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów 

rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej wysokości 25 896 zł. 

Biorąc pod uwagę, iż w warsztacie przebywa 50 uczestników środki z przeznaczeniem na 

działalność warsztatu terapii zajęciowej zostały zwiększone o 90 000zł.Według algorytmu na 

realizację zadań określonych w ustawie Powiat Gołdapski otrzymał na 2022 rok środki  

w wysokości 1 727 305zł, w tym 1 294 800zł na działalność warsztatu terapii zajęciowej, 

432 505 zł na pozostałe zadania. Ponadto w związku z rezygnacją jednej osoby 

niepełnosprawnej z uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym pozostają wolne środki  

w wysokości 1.619zł, które proponuje się przesunąć na dofinansowanie do  przedmiotów 

ortopedycznych i środków pomocniczych 1.618,30zł, na dofinansowanie sprzętu 

rehabilitacyjnego dla osoby niepełnosprawne 0,70zł. Po analizie zgłaszanych potrzeb oraz 

pozytywnej opinii Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przesunięcie 

środków finansowych PFRON na powyższe zadanie jest uzasadnione oraz wynika  

z racjonalnego gospodarowania środkami PFRON. Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie 

niniejszej uchwały jest zasadne. 
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Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady 

Powiatu. 

 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

 

Głosowano w sprawie: 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2022 roku. 

Wyniki głosowania: 

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Andrzej Ciołek, Józef Dominiuk, Jarosław Wiktor Dzienis, Anna Falińska, Alicja Anna 

Iwaniuk, Małgorzata Marianna Kuliś, Marek Kuskowski, Leszek Retel, Grażyna Barbara 

Senda, Karol Szablak, Marzanna Marianna Wardziejewska, Piotr Wasilewski, Stanisław 

Wójtowicz 

NIEOBECNI (1) 

Wioletta Tomaszewska-Walc 

 

 

 

Ad. 9b 

Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Pani Marta Wiszniewska przedstawiła projekt 

uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia na rok 2023 wysokości opłat za usunięcie pojazdu 

z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie 

odstąpienia od usunięcia pojazdu /projekt uchwały Rady Powiatu  w załączeniu – zał. nr 10  

do protokołu/. 

Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Pani Marta Wiszniewska poinformowała,  

że   zgodnie z art. 130a ust. 5f ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym 

usuwanie pojazdów o których mowa w ust. 1-2 ww. ustawy oraz przechowywanie  

ich na parkingu strzeżonym, należy do zadań własnych powiatu. Przepis art. 130a ust. 6 ustawy 

z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym, zawiera delegację dla rady powiatu 

do określenia corocznie wysokość opłat za usunięcie pojazdu z drogi, parkowanie na parkingu 
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strzeżonym oraz wysokość kosztów powstałych w związku z wydaniem dyspozycji usunięcia 

pojazdu, w przypadku odstąpienia od jego usunięcia. Przy ustalaniu wysokości tych kosztów  

i opłat rada powinna wziąć pod uwagę konieczność sprawnej realizacji przedmiotowego 

zadania, oraz koszty przechowywania i usuwania pojazdów na obszarze danego powiatu. 

Ustalone przez radę powiatu stawki nie mogą być wyższe niż maksymalne stawki opłat,  

które ogłaszane są na każdy rok kalendarzowy przez ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 

„Monitor Polski”. Minister Finansów Obwieszczeniem z dnia 26 lipca 2022r w sprawie 

ogłoszenia obowiązujących w 2023 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi 

i jego parkowanie na parkingu strzeżonym (M. P. 2022 r. poz. 738) wprowadził nowe 

maksymalne stawki opłat. Z zawartego w art. 130a ust. 6 ustawy upoważnienia ustawowego 

wynika, że ustawodawca przyznał radzie powiatu kompetencję prawodawczą, jednak  

z koniecznością uwzględnienia dwóch kryteriów: konieczności sprawnej realizacji zadań  

w zakresie usuwania pojazdów z drogi oraz kosztów usuwania i przechowywania pojazdów  

na obszarze danego powiatu. Dlatego też, przeprowadzono rozeznanie w zakresie cen, 

obowiązujących na terenie powiatu gołdapskiego, za usługi usuwania i przechowywania 

pojazdów, pobierających przez podmiot świadczący tego rodzaju usługi na terenie miasta 

Gołdap. Stawki opłat określone w przedmiotowej uchwale są jednakowe jak stawki 

wynagrodzenia dla wybranego podmiotu w zakresie świadczenia usług w 2023 roku.   

Mając na uwadze powyższe oraz ustawowy obowiązek, zachodzi konieczność uchwalenia, 

przez Radę Powiatu w Gołdapi, wysokości ww. stawek na 2023 rok. 

 

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu? 

 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

 

Głosowano w sprawie: 

ustalenia na rok 2023 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie  

na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia 

pojazdu. 

Wyniki głosowania: 

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

Wyniki imienne: 
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ZA (13) 

Andrzej Ciołek, Józef Dominiuk, Jarosław Wiktor Dzienis, Anna Falińska, Alicja Anna 

Iwaniuk, Małgorzata Marianna Kuliś, Marek Kuskowski, Leszek Retel, Grażyna Barbara 

Senda, Karol Szablak, Marzanna Marianna Wardziejewska, Piotr Wasilewski, Stanisław 

Wójtowicz 

NIEOBECNI (1) 

Wioletta Tomaszewska-Walc 

 

Ad. 9c 

Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska Pan Łukasz Kacprzyk projekt 

uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 

Gołdapskiego do roku 2030”/projekt uchwały Rady Powiatu  w załączeniu – zał. nr 11 do protokołu/.  

Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska Pan Łukasz Kacprzyk 

poinformował, że zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony 

środowiska organ wykonawczy województwa, powiatu i gminy, w celu realizacji polityki 

ochrony środowiska, sporządza odpowiednio wojewódzkie, powiatowe i gminne programy 

ochrony środowiska, uwzględniając cele zawarte w strategiach, programach i dokumentach 

programowych, o których mowa w art. 14 ust. 1. Stosownie do art. 18 ust. 1 ww. ustawy 

programy, o których mowa w art. 17 ust. 1, uchwala odpowiednio sejmik województwa, rada 

powiatu albo rada gminy. „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Gołdapskiego do roku 

2030” został sporządzony w celu określenia aktualnego stanu środowiska, wskazania celów 

środowiskowych, a także wyznaczenia zadań umożliwiających ich realizację w perspektywie 

wieloletniej. W oparciu o przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dla sporządzenia dokumentu „Programu Ochrony 

Środowiska dla Powiatu Gołdapskiego do roku 2030” koniecznym było przeprowadzenie 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. W związku z powyższym Regionalny 

Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie pismem znak WSTŁ.411.42.2022.KL  

z dnia 7 października 2022 r. oraz Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor 

Sanitarny w Olsztynie pismem znak ZNS.9022.3.80.2022.AZ z dnia 7 września 2022 r. 

uzgodnili zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w Prognozie oddziaływania  

na środowisko dla Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gołdapskiego do roku 2030 

zwanej dalej „Prognozą”. Powyższe dokumenty zostały pozytywnie zaopiniowane przez 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie - pismem z dnia 10 listopada 2022 
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r., znak: WSTŁ.410.52.2022.KL, Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego 

Inspektora Sanitarnego w Olsztynie - pismem z dnia 9 listopada 2022 r., znak: 

ZNS.9022.3.93.2022.AZ. Zgodnie z art. 30 i art. 39 ww. ustawy oraz art. 17 ust. 4 ustawy  

z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska przeprowadzono konsultacje 

społeczne Programu. Do przedmiotowego projektu programu nie wpłynęły żadne uwagi  

i wnioski. Mając na względzie powyższe, podjęcie niniejsze uchwały uznaje  

się za uzasadnione. 

 

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu? 

 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

 

Głosowano w sprawie: 

przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gołdapskiego do roku 2030”.  

Wyniki głosowania: 

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Andrzej Ciołek, Józef Dominiuk, Jarosław Wiktor Dzienis, Anna Falińska, Alicja Anna 

Iwaniuk, Małgorzata Marianna Kuliś, Marek Kuskowski, Leszek Retel, Grażyna Barbara 

Senda, Karol Szablak, Marzanna Marianna Wardziejewska, Piotr Wasilewski, Stanisław 

Wójtowicz 

NIEOBECNI (1) 

Wioletta Tomaszewska-Walc 

 

Ad. 9d 

Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska Pan Łukasz Kacprzyk projekt 

uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie 

statku lub innego obiektu pływającego na 2023 rok /projekt uchwały Rady Powiatu  w załączeniu – zał. 

nr 12 do protokołu/. 

Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska Pan Łukasz Kacprzyk 

poinformował, że uchwała jest podejmowana w celu realizacji zadania własnego powiatu  

w zakresie usuwania statków lub innych obiektów pływających oraz prowadzenia strzeżonego 
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portu lub przystani, wprowadzonego art. 30 ust 4 ustawy z dnia z dnia 18 sierpnia 2011 r.  

o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. Zgodnie z ww. przepisami 

starosta realizuje te zadania przy pomocy powiatowych jednostek organizacyjnych  

lub powierza ich wykonanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych. W związku z powyższym, zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy  

o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych rada powiatu, biorąc  

pod uwagę konieczność sprawnej realizacji ww. zadań oraz koszty usuwania i przechowywania 

statków lub innych obiektów pływających na obszarze danego powiatu, ustala corocznie,  

w drodze uchwały, wysokość opłat za usunięcie i przechowywanie tych statków lub innych 

obiektów pływających. Natomiast zgodnie z art. 31 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy, minister 

właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, na każdy rok kalendarzowy, w drodze 

obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”, 

maksymalne opłaty za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających, 

z uwzględnieniem zasady, że opłaty obwieszczane w danym roku kalendarzowym podlegają 

corocznie zmianie na następny rok kalendarzowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen 

towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki 

ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, zaokrąglając w górę 

do pełnych złotych. Obwieszczeniem z dnia 28 lipca 2022 r. Minister Finansów ogłosił 

maksymalne opłaty za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających 

na rok 2023. Koszty związane z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub 

zniszczeniem statku lub innego obiektu pływającego powstałe od momentu wydania decyzji 

jego usunięcia do zakończenia postępowania ponosi osoba będąca właścicielem tego statku lub 

innego obiektu pływającego w dniu wydania dyspozycji jego usunięcia. Decyzję o zapłacie 

tych kosztów wydaje starosta. Jest to uregulowane art. 32 ust. 1 cytowanej ustawy. Ponieważ 

w ciągu ostatnich lat nie było konieczności usunięcia i przechowywania statku lub innego 

obiektu pływającego na terenie powiatu gołdapskiego, brak jest możliwości ustalenia realnej 

ceny takiej usługi, zastosowano więc maksymalne stawki przyjęte przez Ministra Finansów. 

 

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu? 

 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

 

Głosowano w sprawie: 



19 

 

ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statku lub innego obiektu 

pływającego na 2023 rok. 

Wyniki głosowania: 

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Andrzej Ciołek, Józef Dominiuk, Jarosław Wiktor Dzienis, Anna Falińska, Alicja Anna 

Iwaniuk, Małgorzata Marianna Kuliś, Marek Kuskowski, Leszek Retel, Grażyna Barbara 

Senda, Karol Szablak, Marzanna Marianna Wardziejewska, Piotr Wasilewski, Stanisław 

Wójtowicz 

NIEOBECNI (1) 

Wioletta Tomaszewska-Walc 

 

Ad. 9e 

Główny specjalista ds. edukacji Pani Agnieszka Wojtala przedstawiła projekt uchwały Rady 

Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Suwałki w sprawie 

organizacji nauki religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego dla uczniów uczęszczających 

do szkół prowadzonych przez Powiat Gołdapski /projekt uchwały Rady Powiatu  w załączeniu – zał. nr 

13 do protokołu/. 

Główny specjalista ds. edukacji Pani Agnieszka Wojtala poinformowała, że zgodnie z § 2 ust 

3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie 

warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach jeżeli 

w grupie międzyszkolnej lub pozaszkolnym (pozaprzedszkolnym) punkcie katechetycznym 

uczestniczą uczniowie szkół (wychowankowie przedszkoli) prowadzonych przez różne organy, 

organy te ustalają, w drodze porozumienia, zasady prowadzenia grup lub punktów 

katechetycznych. Dotychczas nie była podejmowana uchwała w sprawie wyrażenia zgody  

na zawarcie porozumienia z Miastem Suwałki regulującego zasady organizacji, prowadzenia 

i współfinansowania nauki religii dla uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych  

przez Powiat Gołdapski. Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  

publiczne przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja organizują naukę religii dla uczniów  

na życzenie rodziców bądź samych uczniów. Po osiągnięciu pełnoletniości o pobieraniu nauki 

religii decydują uczniowie. Obecnie do placówek dla których organem prowadzącym jest 

Powiat Gołdapski uczęszcza jeden uczeń, którego rodzice wyrazili życzenie nauki religii 

Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego. Na podstawie § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra 
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Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania 

nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach nauka ta powinna być zorganizowana 

przez organ prowadzący w grupie międzyszkolnej lub w pozaszkolnym punkcie 

katechetycznym. Zgodnie z § 2 ust. 3 cyt. rozporządzenia w grupie międzyszkolnej  

lub pozaszkolnym punkcie katechetycznym mogą uczestniczyć uczniowie szkół prowadzonych 

przez różne organy. W takim przypadku organy te ustalają, w drodze porozumienia, zasady 

prowadzenia grup lub punktów katechetycznych. W świetle powyższych przepisów podjęcie 

niniejszej uchwały umożliwi Zarządowi Powiatu zawarcie porozumienia z Miastem Suwałki, 

w którym zostaną określone zasady prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego,  

w tym koszty zatrudnienia nauczyciela – katechety. 

 

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu? 

 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

 

Głosowano w sprawie: 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Suwałki w sprawie organizacji nauki 

religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego dla uczniów uczęszczających do szkół 

prowadzonych przez Powiat Gołdapski. 

Wyniki głosowania: 

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

Wyniki imienne: 

ZA (12) 

Andrzej Ciołek, Józef Dominiuk, Jarosław Wiktor Dzienis, Anna Falińska, Alicja Anna 

Iwaniuk, Małgorzata Marianna Kuliś, Marek Kuskowski, Leszek Retel, Grażyna Barbara 

Senda, Karol Szablak, Marzanna Marianna Wardziejewska, Stanisław Wójtowicz 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Piotr Wasilewski 

NIEOBECNI (1) 

Wioletta Tomaszewska-Walc 

 

Ad. 9f 
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Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu 

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2022-2037 

/projekt uchwały Rady Powiatu  w załączeniu – zał. nr 14 do protokołu/. 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że zgodnie z art. 229 ustawy  

o finansach publicznych wartości przyjęte wieloletniej prognozie finansowej i budżecie 

jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku 

budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu 

terytorialnego. W wieloletniej prognozie finansowej oraz w wykazie przedsięwzięć urealniono 

poszczególne wartości zgodnie z uchwałą w sprawie zmian budżetu w 2022 r. Zaktualizowano 

dane uzupełniające. W związku z powyższym dokonano następujących zmian w przyjętych 

wartościach do Wieloletniej prognozy finansowej: Zwiększono plan dochodów budżetu powiatu 

w 2022 roku o kwotę 8 764,57 zł. Po zmianach dochody budżetu powiatu wynoszą 49 761 494,93  

zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 43 512 419,73 zł, dochody majątkowe w wysokości 

6 249 075,20  zł. Zwiększono plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 677 177,57 zł. Wydatki 

budżetu powiatu po zmianie wynoszą 51 509 497,58 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 

42 100 603,37 zł, wydatki majątkowe w wysokości 9 408 894,21  zł.  Wynik budżetu w roku 2022 

zamknął się deficytem w wysokości 1 748 002,65 zł. Deficyt budżetu powiatu w  wysokości  

1 748 002,65 zł zostanie sfinansowany: przychodami pochodzącymi z 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 w wysokości 1 748 002,65 zł.  Przychody budżetu  

po zmianie wynoszą 1 848 002,65 zł. Są to  niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa 

w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych tj. środki z Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 538 065,45 zł, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 - 

środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej otrzymane w roku 2021 zaś wydatki zostaną 

poniesione w 2022 r. w wysokości 309 937,20 zł. Rozchody budżetu w 2022 r. wynoszą 

100 000,00 i zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 

zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych. W wykazie 

przedsięwzięć proponuje się: zmianę zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja pomieszczeń  

po byłym Domu Świętej Faustyny w Gołdapi na potrzeby Zespołu Placówek Edukacyjno-

Wychowawczych w Gołdapi” ujętego w wykazie przedsięwzięć na zadanie z terminem 

końcowym realizacji w 2023 roku. Szacunkowa całkowita wartość zadania wynosi 400 000,00 

z w tym w roku 2022 proponuje się pomniejszenie wydatków o kwotę 371 587,00 zł przenosząc 

o tą samą kwotę limit wydatków do roku 2023. Dofinansowanie stanowi 100% kosztów 
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kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wieloletnia prognoza 

finansowa odzwierciedla aktualny stan budżetu powiatu po dokonanych zmianach. Powiat 

Gołdapski spełnia warunek z art.243 ustawy o finansach publicznych.  

 

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu? 

 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

 

Głosowano w sprawie: 

zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2022–2037.  

Wyniki głosowania 

ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

Wyniki imienne: 

ZA (9) 

Andrzej Ciołek, Józef Dominiuk, Alicja Anna Iwaniuk, Małgorzata Marianna Kuliś, Grażyna 

Barbara Senda, Karol Szablak, Marzanna Marianna Wardziejewska, Piotr Wasilewski, 

Stanisław Wójtowicz 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4) 

Jarosław Wiktor Dzienis, Anna Falińska, Marek Kuskowski, Leszek Retel 

NIEOBECNI (1) 

Wioletta Tomaszewska-Walc 

 

Ad. 9g 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu 

w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2022 /projekt uchwały Rady Powiatu  w załączeniu – zał.  

nr 15 do protokołu/. 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że dochody w Starostwie 

Powiatowym w Gołdapi w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” proponuje  

się zwiększenie planu dochodów o kwotę 4 519,00 w związku z otrzymaniem wsparcie  

na realizację w okresie od 1 do 30 września br.  dodatkowych zadań oświatowych związanych 

z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami 

Ukrainy. W rozdziale 75802 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 

terytorialnego” dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę 15 000,00 zł, 
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zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.34.2022.7p z dnia 16 listopada 2022 roku. 

Powyższa kwota została przyznana z tytułu dofinansowania doposażenia publicznych szkół  

i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu 

terytorialnego w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji.  

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” proponuje się zmniejszenie planu dochodów o kwotę 

1 374,00 w związku z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 384/2022  

z 25.10.2022 r. o zmniejszeniu planu dotacji celowych. W rozdziale 85510 „Działalność 

placówek opiekuńczo-wychowawczych”  proponuje się zmniejszenie planu dochodów  

o kwotę 4 281,00 w związku z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 384/2022 

z 25.10.2022 r. o zmniejszeniu planu dotacji celowych. Zarząd Dróg Powiatowych w rozdziale 

60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę  

9 899,00 zł w związku z otrzymanymi środkami m.in. za zajęcie pasa drogowego, 

odszkodowania za uszkodzone mienie oraz urealnieniem dochodów. W rozdziale 60020 

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” proponuje się zmniejszenie planu 

dochodów o kwotę 2 267,00 zł celem urealnienia  planu dochodów. W rozdziale 75020 

„Starostwa powiatowe” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 267,00 zł celem 

urealnienia  planu dochodów. Liceum Ogólnokształcące w rozdziale 80120 „Licea 

Ogólnokształcące” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 1,57 zł w związku  

z pozyskanymi środkami z tytułu odsetek bankowych. Plan dochodów budżetu powiatu 

zwiększa się per saldo o kwotę 23 764,57 zł. Wydatki Starostwa Powiatowe w Gołdapi  

w rozdziale 63003 „Turystyka” oraz w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu 

terytorialnego” i w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” proponuje się przesunięcie planu 

wydatków pomiędzy poszczególnymi rozdziałami co jest niezbędne w celu urealnienia planu 

do bieżących potrzeb. Dokonanie zmian w poszczególnych rozdziałach nie powoduje 

zwiększenia w planie budżetu na rok 2022.  W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” 

proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 890 029,57 zł w związku  

z zabezpieczeniem środków na wydatki oświatowe w tym na zabezpieczenie dotacji w kwocie 

1 166,84 zł w ramach porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Suwałki prowadzenia 

zadania publicznego nauczania religii Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego  

w pozaszkolnym punkcie katechetycznym dla uczniów szkół, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Gołdapski. W rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna 

osób niepełnosprawnych” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 10 000,00 zł  

w celu prawidłowej realizacji zadań. Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi w rozdziale  

85333 „Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi” proponuje się dokonanie przesunięcia środków 
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finansowych w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań. 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Gołdapi w rozdziale 85406 „Poradnie 

psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie  specjalistyczne” proponuje się zwiększenie 

planu wydatków o kwotę 12 200,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków  

na zakup pomocy dydaktycznych tj. zakup zestawu Kwestionariuszy do Diagnozy Spectrum 

Autyzmu ASRS oraz w związku z koniecznością naprawy uszkodzenia w budynku PPP  

w Gołdapi. Zespół  Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi w  rozdziale 80102 

„Szkoły podstawowe specjalne” proponuje się dokonania przesunięcia środków finansowych 

w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań. W rozdziale 

80134 „Szkoły zawodowe specjalne” proponuje się dokonanie przesunięcia środków 

finansowych w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań. 

W rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki  

i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego” proponuje się dokonanie 

przesunięcia środków finansowych w ramach posiadanego planu finansowego w celu 

prawidłowej realizacji zadań. W rozdziale 80195 „Pozostała  działalność” proponuje  

się zwiększenie planu wydatków jednostki o kwotę 411,00 zł  w związku z otrzymanymi  

od Ministra Finansów dodatkowymi środkami z Funduszu Pomocowego na dodatkowe zadania 

oświatowe w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich. W rozdziale 85403 „Specjalne Ośrodki 

szkolno-wychowawcze” proponuje się dokonanie przesunięcia środków finansowych  

w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań. W rozdziale 

85410 „Internaty i bursy szkolne” proponuje się dokonanie przesunięcia środków finansowych 

w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań.  Jednocześnie 

proponuje się zmianę zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja pomieszczeń po byłym Domu 

Świętej Faustyny w Gołdapi na potrzeby Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych  

w Gołdapi” ujętego w wykazie przedsięwzięć na zadanie z terminem końcowym realizacji  

w 2023 roku. Szacunkowa całkowita wartość zadania wynosi 400 000,00 z w tym w roku 2022 

proponuje się pomniejszenie wydatków o kwotę 371 587,00 zł. Dofinansowanie stanowi 100% 

kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.  Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” proponuje się zwiększenie 

w planie wydatków o kwotę 2 700,00 w związku z pilną potrzebą zamontowania kamer  

przy wejściu do Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. W rozdziale 85218 

„Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie” proponuje zmniejszenie planu wydatków o kwotę 

528,00 w związku z weryfikacja potrzeb na 2022 r. Ponadto proponuje się zwiększenie 
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wydatków na wypłatę kosztów obsługi programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, 

zwiększenie usług pozostałych ze względu na konieczność oszacowania wartości budynku 

Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Domu Św. Faustyny nie lękajcie się w Gołdapi.  

W rozdziale 85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” proponuje 

się przesunięcie środków pomiędzy paragrafami w planie finansowym w związku  

z przeliczeniem potrzeb na 2022r. W rozdziale 85508 „Rodzina – rodziny zastępcze” proponuje 

się zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 1 374,00 zł w związku z otrzymaną decyzją 

Wojewody nr FK 384/2022 z 25 października 2022 r. Proponuje się także przesunięcie 

pomiędzy paragrafami w planie finansowym w związku z weryfikację potrzeb na 2022r.  

W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych” proponuje  

się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4 281,00 zł w związku z otrzymaną decyzją 

Wojewody nr FK 384/2022 z 25 października 2022 r. Zarząd Dróg Powiatowych w rozdziale 

60014 „Drogi publiczne powiatowe ” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę  

9 899,00 zł i przeznaczenie ich na następująe zadania: na zakup znakowania pionowego 

będącego przedmiotem roszczenia odszkodowawczego na naprawę: nawierzchni drogi 

powiatowej i pobocza wskutek wywrócenia się pojazdu w miejscowości Linowo – zdarzenie 

było przedmiotem roszczenia odszkodowawczego, nawierzchni drogi powiatowej 1784N,   

na odcinku Gołdap -  Mażucie. W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” proponuje  

się dokonanie zwiększenia środków finansowych o kwotę  5 600,00 zł w celu zabezpieczenia 

środków na: zakup komputera na stanowisko głównego księgowego – obecnie używany jest 

wyeksploatowany, z przestarzałym oprogramowaniem użytkowym, nie spełnia wymogów 

parametrów technicznych niezbędnych do aktualizacji programów używanych na stanowisku  

( Symfonia – Finanse i księgowość, SjoBestia, Płatnik, FoKa, aplikacja bankowa). Liceum 

Ogólnokształcące w rozdziale 80120 „Licea Ogólnokształcące” proponuje się zwiększenie 

planu wydatków o kwotę 120 000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków  

na wynagrodzenia nauczycieli do końca roku 2022. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć  

w ramach posiadanego planu wydatków w celu realizacji bieżących zadań. W rozdziale 80146 

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” proponuje się przesunięcie w ramach posiadanego 

planu wydatków w celu realizacji bieżących zadań. W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” 

proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 735,00 w związku otrzymanymi  

od Ministra Finansów dodatkowymi środkami z Funduszu Pomocowego na dodatkowe zadania 

oświatowe w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich. Zespół Szkół Zawodowych w rozdziale 

80115 „Technika” proponuje się przesunięcie środków w ramach posiadanego planu 

finansowego w celu realizacji bieżących zadań. W rozdziale 80117 „Branżowe szkoły I i II 
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stopnia” dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 15 000,00 zł, zgodnie 

z pismem Ministra Finansów ST3.4751.34.2022.7p z dnia 16 listopada 2022 roku. Środki  

są przeznaczone na wyposażenie w meble oraz pomoce dydaktyczne pomieszczenia  

na warsztatach szkolnych zaadoptowanego na salę dydaktyczną. Pozostałe zmiany dotyczą 

przesunięcia środków w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji 

zadań. W rozdziale 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 

nauki…” proponuje się przesunięcie środków w ramach posiadanego planu finansowego. 

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie środków o kwotę  

3 373,00 zł na pokrycie wydatków zajęć z uczniami pochodzących z Ukrainy finansowanych  

z Funduszu Pomocowego. W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje  

się przesunięcie środków w ramach posiadanego planu projektu „Uczymy się w Europie”  

w celu prawidłowej realizacji zadań. Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo  

o kwotę 692 177,57 zł. Plan dochodów zwiększył się o kwotę 23 764,57 zł i po zmianach 

wynosi 49 776 494,93 zł. Plan wydatków zwiększył się o kwotę 692 177,57 zł i po zmianach 

wynosi 51 524 497,58 zł. Deficyt budżetu po zmianie wynosi 1 748 002,65 zł. Przychody 

budżetu po zmianie wynoszą 1 848 002,65 zł. Rozchody 100 000,00 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 2022. 

Wyniki głosowania: 

ZA: 8, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

Wyniki imienne: 

ZA (8) 

Andrzej Ciołek, Józef Dominiuk, Alicja Anna Iwaniuk, Małgorzata Marianna Kuliś, Grażyna 

Barbara Senda, Karol Szablak, Marzanna Marianna Wardziejewska, Stanisław Wójtowicz 

PRZECIW (1) 

Anna Falińska 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4) 

Jarosław Wiktor Dzienis, Marek Kuskowski, Leszek Retel, Piotr Wasilewski 
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NIEOBECNI (1) 

Wioletta Tomaszewska-Walc 

 

Ad. 9h 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Alicja Iwaniuk  przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu 

w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Gołdapskiego /projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu- 

zał. nr 16 do protokołu/. 

Radny Pan Marek Kuskowski poinformował, że przed procedowaniem projektu uchwały chciał 

powtórzyć argumentację, którą wyraził nad zmianą porządków obrad. W między czasie 

napisała do niego wiadomość Pani Przewodnicząca Komisji Skarg Wniosków i Petycji  

to jest do okazania i potwierdzenia przez Panią przewodniczącą, która oznajmiła mu,  

że zrobiłaby wszystko, żeby być obecna na sesji, gdyby wiedziała o tym wszystkim. W sytuacji 

braku rozstrzygnięcia ze względu na patową sytuację podczas, kiedy ta sprawa była 

procedowana niezwykle istotny argument przemawiający za tym, aby nie procedować tego 

projektu uchwały w dniu dzisiejszym.  Poinformował, ze jeśli nie zostanie skorygowany błąd  

i być może Pan Mecenas w tej sprawie sprawdzi czy zostały zachowane odpowiednie warunki 

do głosowania nad zmianą porządku obrad to chciałby z ostrożności złożyć wniosek formalny 

na podstawie §32 ustępu 1 punktu 7 odesłania tego projektu uchwały do Komisji. Nie ma takiej 

wiedzy i nie jest w stanie tak szybko sprawdzić czy to jest projekt uchwały, który został 

zaproponowany przez Komisję bo podczas sesji w dniu 30 września były dwa projekty uchwały 

a powaga tej instytucji wymaga, żeby mieć pewność. Drugim argumentem jest to, że nie ma 

pełnego składu rady. Na złożoność sprawy i jej charakter uważa, że powinna być procedowana 

w zupełnie innym trybie z zachowaniem przepisów pełnej jawności i dostępności wszystkich 

radnych. Dlatego chciałby złożyć formalny wniosek o ile nie zostanie naprawiony błąd 

związany z porządkiem obrad a nawet jeśli przejdzie to ponownie podkreśla, że jest to wniosek 

formalny.  

 

Radca Prawny Pan Eugeniusz poinformował, że wynik głosowania był 7 głosami za a potrzeba 

była 8 głosów bo zmiany wprowadza się większością głosów, czyli ten wniosek nie przeszedł.  

 

Przewodnicząca Rady Pani Alicja Iwaniuk odpowiedziała, że ten wniosek nie przeszedł, więc 

zostanie zwołania sesja w trybie nadzwyczajnym. 

 

Ad. 10 
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Interpelacje Radnych nie zgłoszono  

 

Ad. 11  

Zapytania Radnych nie zgłoszono  

 

Ad. 12 

Wniosków i oświadczeń Radnych nie zgłoszono.  

 

Ad. 13 

Radny Pan Marek Kuskowski powrócił do sprawy co mówił na poprzedniej sesji na temat 

odpowiedzi na jego interpelacje. Mianowicie poprosił o pełne koszty delegacji a otrzymał 

koszty paliwa. Poinformował, ze nikt prywatnymi samochodami raczej nie jeździ a samochody 

służbowe wymagają obsługi przez kierowcę, amortyzację itd. Poprosił o poważne traktowanie 

bo nie angażuje Pani Starosty, Pana Wicestarosty ani zarządu powiatu dość często, więc czeka 

na udzielenie rzetelnej i uczciwej odpowiedzi i nie będzie wtedy musiał fatygować rady.  

 

Ad. 14 

Odpowiedzi na zgłoszone wnioski Komisji Stałych Rady nie zgłoszono.  

 

Ad. 15  

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska zaprosiła wszystkich na 12 Jarmark 

Bożenarodzeniowy, który jest ich wieloletnią tradycją. W ostatnim czasie ze względu  

na pandemię Jarmark nie odbywał się a w tym roku wracają do organizacji tego 

przedsięwzięcia. Jarmark będzie odbywał się od godziny 11.00 do 15.00 będzie wiele atrakcji, 

stoisk. Przegrywała będzie orkiestra, zaangażowane będą dzieci, młodzież jak i dorośli.  

 

Radna Pani Anna Falińska poinformowała, że w głosie wolnym jeśli chodzi o wnioski  

bo nie zdążyła wcześniej to podziękowała Panu Przewodniczącemu Komisji, członkowi 

Komisji Skarg Wniosków i Petycji za to, że chce uzupełnić jej wniosek. Otrzymała  

ona odpowiedź od Komisji Rewizyjnej a właściwie została zaproszona na Komisję Rewizyjną 

odnośnie zapytania i jej wniosku na temat kosztów organizowania konferencji z okazji  

XX- Lecia 7 Powiatów. Poinformowała, że nie będzie tego publikować i kompromitować 

nikogo i poprosiła o uzupełnienie a przede wszystkim o podanie ilości osób, które 

uczestniczyły. Zwróciła się do Pani Starosty, ponieważ pytanie dotyczy kolei w Gołdapi, którą 
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była osobiście zaangażowana w kontynuacji wdrażania w życie procedury uruchamiania kolei 

na terenie Powiatu Gołdapskiego. Jak pamiętają reaktywacją kolei na terenie Gołdapi zajął się 

Pan Burmistrz Tomasz Rafał Luto, który z kolei promował kolei, zajął się tą sprawą po czym 

sprawę przejęła Pani Starosta i również lobbowała tą kolei. Poinformowała, że odbywały się 

rozmowy, spotkania, podjęli uchwałę intencyjną w tej sprawie i nagle to ucichło. Pani Falińska 

zadała pytanie co dalej z tą koleją? Czy Pani Starosta jest dalej zaangażowana w tą sprawę? 

Czy są odbywane jakieś prace?  

 

Starosta Pani Marzann Wardziejewska odpowiedziała, że starania o kole a dokładnie  

linię 41 nadal trwają. Przesuwa się to w czasie, ponieważ czekają na rozstrzygnięcia Polski 

wschodniej bo tam trafił wniosek, natomiast jeśli chodzi o szczegółowe działania to przedstawi 

na następnej sesji na piśmie lub w między czasie. 

 

Radna Pani Anna Falińska poinformowała, że 23 sierpnia odszedł ich kolega Pan Radny 

Wacław Grenda i minęło już 3 miesiące. Zadała pytanie czy są jakieś terminy, które obligują 

do powołania Starostę czy też zarząd w celu uzupełnienia rady, żeby mogła pracować w pełnym 

składzie bo patrząc na tablice to nawet z szacunku nie ma znaczka, który oznaczałby, że Pana 

Wacława z nami nie ma? 

 

Starosta Pani Marzann Wardziejewska odpowiedziała, że Pani Radna powinna wiedzieć,  

że to nie są ich właściwości, że o tym decyduje komisarz wyborczy i takiej informacji do dnia 

dzisiejszego nie mają. Dostali od Pana komisarza informację o wygaśnięciu mandatu naszego 

kolegi Radnego Wacława Grendy, natomiast informacji o tym kto będzie wchodził w jego 

miejsce nie mają, więc cierpliwe czekają.  

 

Radna Pani Anna Falińska zapytała czy jest jakiś termin konkretny? Czy procedury przewidują, 

że to jest miesiąc czy będą czekać do końca kadencji na decyzje?  

Starosta Pani Marzann Wardziejewska odpowiedziała, że to jest w gestii komisarza 

wyborczego.  

 

Radny Pan Marek Kuskowski poinformował, że musi sprostować jedną informacje koleżanki 

Pani Anny Falińskiej, że odpowiedzi z Komisji Rewizyjnej nie ma bo nie głosowała nad żadną 

odpowiedzią. Otrzymał tej samej treści pismo od Pana Przewodniczącego bo to jest jego 

autorskie pismo, więc komisja dalej musi nad tym pracować bo na tym posiedzeniu nie mieli 
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pełnych informacji np. chcieliby zadać pytanie w jaki sposób zostały ustalone koszty  

albo wybór. Nie był uczestnikiem jedynie bazuje na opinii uczestników, którzy byli na ostatniej 

komisji i wystawna kolacja na kilkadziesiąt osób kosztowała 700 złotych, dlatego w sposób 

naturalny budzi to zainteresowanie. Nawet mniej kosztowała obsługa muzyczna, dlatego 

jeszcze ta sprawa trwa. W roli uzupełnienia niech w przestrzeń publiczną nie idzie informacja, 

że to jest odpowiedź od Komisji Rewizyjnej bo Komisja jeszcze nad tym pracuje.  

Pan Kuskowski poinformował, ze z bieżących informacji obserwuje Pana Radnego 

Wojewódzkiego Jarosława Słomę bo tam są zawsze bieżące informacje wszystko co się dzieje 

w sprawie linii 41 bo to jest Rzecznik kolei powrotu pociągów na tą linie od kilkudziesięciu lat.  

 

Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek odpowiedział, ze może to nie wybrzmiało w przestrzeni 

publicznej, ale przyjęli takie praktyki w powiatach z uwagi na to, że te koszty byłyby duże jak 

nazwał to Radny Pan Marek Kuskowski wystawnej kolacji a była to zwykła kolacja w ramach 

XX- Lecia Najmłodszych Powiatów, ale każdy płaci za siebie stąd ten rachunek jest tak niski.  

 

Ad. 16 

Wolnych wniosków nie zgłoszono.  

 

Ad. 17 

Głosu wolnego nie zabrano.  

 

 

Ad. 18  

Przewodnicząca Rady Pani Alicja Iwaniuk podziękowała Radnym za pracę. Zamknęła obrady 

LX (60) Sesji Rady Powiatu. 

 

Na tym protokół zakończono. 

Protokół składa się z 30 stron kolejno ponumerowanych.                   

Przewodniczący Rady                                                                                                                             

 Powiatu w Gołdapi  

 

           Alicja Anna Iwaniuk 

Protokołowała: Monika Bruszewska, 29.11.2022 r.  


