
Protokół 11r LXV (65) z Sesji Rady Powiatu w Gołdapi 

w d11i11 27 września 2018 r. 

w gotiz.J 3°0 -1421 

Ad.1 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Pani Małgorzata Kuliś przywitała przybyłych na Obrady 

Sesji Radnych Rady Powiatu, funkcjonariuszy służb mundurowych, kierowników jednostek 

organizacyjnych powiatu gołdapskiego, pracowników Starostwa Powiatowego naczelników 

wydziałów, media, mieszkańców Powiatu Gołdapskiego. 

Ad.2 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Pani Małgorzata Kuliś otworzyła obrady LXV (65) Sesji 

Rady Powiatu. /lista obecności w załączeniu - zal. nr i do protokołu! Wiceprzewodnicząca 

wprowadziła zmianę do porządku obrad poprzez dodanie w punkcie 10 podpunktu 

±) powołania Komisji Statutowej Rady Powiatu w Gołdapi/ zmieniony porządek obrad 

w załączeniu -zal. nr 2 do protoko/11/. 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Pani Małgorzata Kuliś zapytała czy są pytania 

do zmienionego porządku obrad? 

Pytań nie zgłoszono. 

Wiceprzewodnicząca przeprowadziła glosowanie. 

Rada Powiatu przyjęła 9 glosami za przy 6 osobach nieobecnych zmieniony porządek 

obrad. 

Ad.3 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Pani Małgorzata Kuliś referował o przyjęcie protokołu 

z LXIV ( 64) Sesji. 

Pyta11 nie zgłoszono. 

Wiceprzewodnicząca przeprowadziła glosowanie 

Rada Powiatu przyjęła Protokół z LXIV (64) 7 glosami za przy 2 glosach 

wstrzymujących i 6 osobach nieobecnych. 



Ad.4 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Pani Małgorzata Kuliś poinfonnowala. że na następnej 

sesji Rady Powiatu Pan Stefan Piech przekaże informacje z prac Rady w okresie 

międzysesyjnym. 

Ad.5 

Wicestarosta Pani Grażyna Senda poinformowała, że w tem1inie od 30 sierpnia 2018 roku 

do 27wTześnia 2018 roku Zarząd Powiatu w Gołdapi odbył 2 posiedzenia, na którym 

zajmował się między innymi /informacja w włączeniu- zal. nr3 do protokołu/: 

1. Zarząd Powiatu podjął 5 uchwal w sprawie: 

a) wyrażenia zgody na złożenie wniosku o świadczenie usług Ogólnopolskiej Sieci 

Edukacyjnej dla Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawia II w Gołdapi, 

b) wyrażenia zgody na złożenie wniosku o świadczenie usług Ogólnopolskiej Sieci 

Edukacyjnej dla Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi, 

c) wyrażenia zgody na złożenie wniosku o świadczenie usług Ogólnopolskiej Sieci 

Edukacyjnej dla Zespołu Szkól Zawodowych w Gołdapi, 
. . 

d) przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego 111eogran1czonego 

nieruchomości oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 1464/2, 1463/5 o ogólnej 

powierzchni 0,1717 ha, zapisanej w Księdze Wieczystej Nr OLl C/0003863/9, 

położonej w mieście Gołdap przy ul. 11-go Listopada 1, 

e) wytycznych do opracowania projektu budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2019 r. 

i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2034. 

2. Zarząd zapozna! się z: 

-./ informacją dotyczącą przebiegu letniego sezonu turystycznego w 2018 w Powiecie 

Gołdapskim, 

-./ informacją o funkcjonowaniu szkól placówek oświatowych w roku szkolnym 

2017/2018, 

-./ informacją dotyczącą przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 

2018/2019. 

3. Zarząd przyjął: 

-./ projekt „Programu współpracy powiatu gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3. ustawy o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie, na rok 2019". 

4. Zarząd opracował projekty uchwal Rady Powiatu w sprawie: 
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a) zmieniająca uchwalę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania 

w 2018 roku, 

b) zmieniająca uchwalę w spraWJe wyemitowania obligacji przez Powiat Gołdapski 

oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, 

c) emisji obligacji przez Powiat Gołdapski oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania 

i wykupu, 

d) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2018-2033, 

e) zmian budżetu powiatu w rok 2018. 

W dniu 30 sierpnia 2018 roku Rada Powiatu w Gołdapi podjęła 7 uchwal, których projekty 

opracował: 

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi - 1 projekt uchwały 

LXIV /280/2018 zmiany uchwały Nr LXI/265/2018 Rady Powiatu z dnia 26 kwietnia 2018 r. 

w sprawie przystąpienia do realizacji inwestycji pn. ,,Przebudowa poprzez podwójne 

powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej m 1764N Banie Mazurskie 

- Rogale o długości ok. 6,6 lun". 

Główny Specjalista ds. Edukacji - 2 projekty uchwały 

LXIV /281/2018 określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli 

prowadzących kształcenie w formie zaocznej, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych, 

pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych 

oraz zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym w szkołach 

prowadzonych przez powiat gołdapski; 

LXIV /282/2018uchwalę w sprawie ustalenia regulan1inu określającego wysokość 

oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, 

funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia. 

Wydział Finansowy - 2 projekty uchwały 

LXIV /283/2018 zn1ian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego 

na lata 2018- 2033; 

LXIV /284/2018 zmian budżetu powiatu w roku 2018. 

Rada Powiatu - 2 projekty uchwały 

LXIV /285/2018 rozpatrzenia wniosku grupy mieszkmków Gołdapi w sprawie poparcia 

wniosku mieszkańców dotyczącego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 651 omijającego miasto 

Gołdap; 
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LXIV /286/2018 

przeprowadzenia 

rozpatrzenia 

konsultacji 

wniosku grupy 

dotyczących 

mieszkm'lców 

rozbudowy 

Gołdapi w sprawie 

drogi wojewódzkiej 

nr 651 na odcinku Gołdap - granica województwa oraz zmiany przebiegu tej drogi przez 

teren miasta Gołdap. 

Powyższe uchwały zostały przekazane Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Wojewodzie 

Wannińsko - 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. 

Ad. 6 

Wiceprzewodnicząca Komisji Pani Marzanna Wardziejewska poinformowała, że Komisja 

obradowała 24 września 2018 roku. Komisja zapoznała się infommcję dotyczącą: przebiegu 

letniego sezonu turystycznego w 2018 w Powiecie Gołdapskim, informacją o funkcjonowaniu 

szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2017/2018 oraz infmmacją dotyczącą 

przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2018/2019. Komisja wydala 

5 pozytywnych opinii dotyczących uchwał Rady Powiatu. Dodała, że Komisja wniosków 

nie wypracowała/ opinia Komisji Stałej w załączeniu - zal. nr4 do protokołu/. 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Pani Małgorzata Kuliś zapytała Radnego Pmm Wacława 

Grendę czy wyraża zgodę aby otrzymać odpowiedź na złożoną interpelację na kolejnym 

posiedzeniu Sesji? 

Radny Pan Wacław Grenda odmówił i poprosi! o odpowiedź na piśmie. 

W zastępstwie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Sekretarz Powiatu Pani Anna 

Makowska poinfom10wała, że Komisja Rewizyjna odbyła posiedzenie i wypracowała 

wniosek odnosząc się do interpelacji Radnego Pana Wacława Grendy. Dodała, że przekaże 

dla Przewodniczącego aby odpowiedział dla Pana w formie pisemnej. 

Ad. 7 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gołdapi Pm1i Halina Karpińska przedstawiła 

informację dotyczącą przebiegu letniego sezonu turystycznego w 2018 

w Powiecie Gołdapskim./ prezentacja 11111/timedialna w zalącceni11 zal. nr 5 do protoko/11/. 

4 



Referująca poinformowała, że info1macja w formie prezentacji multimedialnej omawiana 

była dokładnie na Posiedzeniu Zarządu Powiatu oraz na posiedzeniu Komisji Stałej. 

Wiceprzewodnicząca zapytała czy są pytania do przedstawionej infommcji? 

Pytm1 nie zgłoszono. 

Rada Powiatu zapoznała się z informacją dotyczącą przebiegu letniego sezonu 

turystycznego w 2018 w Powiecie Gołdapskim. 

Komendant Powiatowy Policji w Gołdapi Pan Sylwester Symonowicz przedstawił infornmcję 

dotyczącą przebiegu letniego sezonu turystycznego w 2018 w Powiecie Gołdapskim 

I prezentacja multimedialna w załączeniu zal. nr 6 do protokołu!. 

Referujący poinformował, że informacja w formie prezentacji multimedialnej omawiana była 

dokładnie na Posiedzeniu Zarządu Powiatu oraz na posiedzeniu Komisji Stałej. 

Wiceprzewodnicząca zapytała czy są pytm1ia do przedstawionej informacji? 

Pyta11 nie zgłoszono. 

Rada Powiatu zapoznała się z informacją dotyczącą przebiegu letniego sezonu 

turystycznego w 2018 w Powiecie Gołdapskim. 

W zastępstwie Komendanta Pa11stwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Gołdapi Pan Kami 

Pawlukanis przedstawił informację dotyczącą przebiegu letniego sezonu turystycznego 

W 2018 w Powiecie Gołdapskim./ prezentacja 11111/ti111edia/11a w zalqczeniu zal. nr 7 do protoko/11/. 

Referujący poinformował, że informacja w fom1ie prezentacji multimedialnej omawiana była 

dokładnie na Posiedzeniu Zarządu Powiatu oraz na posiedzeniu Komisji Stałej. 

Wiceprzewodnicząca zapytała czy są pytania do przedstawionej infonnacji? 

Pytilll nie zgłoszono. 

Rada Powiatu zapoznała się z informacją dotyczącą przebiegu letniego sezonu 

turystycznego w 2018 w Powiecie Gołdapskim. 
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Ad.8 

Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gołdapi Pani Bożena Chilicka 

przedstawiła informację o funkcjonowaniu szkól i placówek oświatowych w roku szkolnym 

2017/2018 / prezentacja 11111/timedialna w za/qczeniu zal. nr 8 do prot okolu/. 

Referująca poinformowała, że infommcja w formie prezentacji multimedialnej omawiana 

była dokładnie na Posiedzeniu Zarządu Powiatu oraz na posiedzeniu Komisji Stałej. 

Wiceprzewodnicząca zapytała czy są pytania do przedstawionej infonnacji? 

Pytm\ nie zgłoszono. 

Rada Powiatu zapoznała się z informacją o funkcjonowaniu szkół 

oświatowych w roku szkolnym 2017/2018. 

placówek 

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi Pan Grzegorz Klimaszewski przedstawił 

infom1ację o funkcjonowaniu szkól i placówek oświatowych w roku szkolnym 20l7/2018 

I preze111acja multimedialna w =alqczeniu zal. nr 9 do protokołu/. 

Referujący poinfmmowal, że informacja w fmmie prezentacji multimedialnej omawiana była 

dokładnie na Posiedzeniu Zarządu Powiatu oraz na posiedzeniu Komisji Stałej. 

Wiceprzewodnicząca zapytała czy są pytm1ia do przedstawionej infom1acji? 

Pytm'i nie zgłoszono. 

Rada Powiatu zapoznała się z informacją o funkcjonowaniu szkól 

oświatowych w roku szkolnym 2017/2018. 

placówek 

Dyrektor Zespołu Szkól Zawodowych Gołdapi Pan Piotr Bartoszuk przedstawi! informację 

o funkcjonowaniu szkól i placówek oświatowych w roku szkolnym 20l7/2018 / prezentacja 

multimedialna lY załączeniu zal. nr JO do protokołu/. 

Referujący poinfom10wal, że infmmacja w formie prezentacji multimedialnej omawiana była 

dokładnie na Posiedzeniu Zarządu Powiatu oraz na posiedzeniu Komisji Stałej. 

6 



Wiceprzewodnicząca zapytała czy są pytania do przedstawionej informacji? 

Pytań nie zgłoszono. 

Rada Powiatu zapoznała się z informacją o funkcjonowaniu szkól 

oświatowych w roku szkolnym 2017/2018. 

placówek 

Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi Pani Anna Kuskowska 

przedstawiła informację o funkcjonowaniu szkól i placówek oświatowych w roku szkolnym 

2017/2018 / prezentacja multimedialna w zalqczeniu zal. nr 11 do protoko/11/. 

Referująca poinfonnowala, że infom1acja w formie prezentacji multimedialnej omawiana 

była dokładnie na Posiedzeniu Zarządu Powiatu oraz na posiedzeniu Komisji Stałej. 

Wiceprzewodnicząca zapytała czy są pytania do przedstawionej infom1acji? 

Pytań nie zgłoszono. 

Rada Powiatu zapoznała się z informacją o funkcjonowaniu szkól 

oświatowych w roku szkolnym 2017/2018. 

Ad. 9 

placówek 

Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gołdapi Pani Bożena Chilicka 

przedstawiła infomiację dotyczącą przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 

2018/2019 /informacja w załączeniu - zal. nr 12 do protokołu!. 

Refentjący poinformował, że wszystko dokładnie zostało omówione na posiedzeniu Zarządu 

Powiatu Oraz na posiedzeniu Komisji Stałej. 

Wiceprzewodnicząca zapytała czy są pytania do przedstawionej infommcji? 

Pytań nie zgłoszono. 

Rada Powiatu zapoznała się z informacją dotyczącą przygotowania placówek 

oświatowych do roku szkolnego 2018/2019. 
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Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi Pan Grzegorz Klimaszewski przedstawi! 

informację dotyczącą przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2018/2019 

/informacja 1v załączeniu - zal. nr 13 do protokołu/. 

Referujący poinformował, że wszystko dokładnie zostało omówione na posiedzeniu Zarządu 

Powiatu Oraz na posiedzeniu Komisji Stałej. 

Wiceprzewodnicząca zapytała czy są pytania do przedstawionej infonnacji? 

Pytań nie zgłoszono. 

Rada Powiatu zapoznała się z informacją dotyczącą przygotowania placówek 

oświatowych do roku szkolnego 2018/2019. 

Dyrektor Zespołu Szkól Zawodowych Gołdapi Pan Piotr Bartoszuk przedstawi! infommcję 

dotyczącą przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2018/2019 

/informacja w zalqczeniu - zal. nr J 4 do protokołu/. 

Referujący poinfom1owal, że wszystko dokładnie zostało omówione na posiedzeniu Zarządu 

Powiatu Oraz na posiedzeniu Komisji Stałej. 

Wiceprzewodnicząca zapytała czy są pytania do przedstawionej informacji? 

Pytań nie zgłoszono. 

Rada Powiatu zapoznała się z informacją dotyczącą przygotowania placówek 

oświatowych do roku szkolnego 2018/2019. 

Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi Pani Anna Kuskowska 

przedstawiła infommcję dotyczącą przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 

2018/2019 /informacja w załączeniu - zal. nr 15 do protokołu/. 

Referująca poinfonnowała, że wszystko dokładnie zostało omówione na posiedzeniu Zarządu 

Powiatu Oraz na posiedzeniu Komisji Stałej. 

Wiceprzewodnicząca zapytała czy są pytania do przedstawionej infonnacji? 

Pytm't nie zgłoszono. 
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Rada Powiatu zapoznała się z informacją dotyczącą przygotowania placówek 

oświatowych do roku szkolnego 2018/2019. 

Ad. lOa 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska 

przedstawiła uchwalę Rady Powiatu w sprawie: zmieniająca uchwalę w sprawie określenia 

zadań i wysokości środków Pm1stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na zadm1ia w 2018 roku / uchwala Rady Powiatu w załączeniu - zal. nr 16 

do protokołu/. 

Referująca poinformowała, że uchwala Rady Powiatu została dokładnie omówiona 

na posiedzeniu Zarządu Powiatu Oraz na posiedzeniu Komisji Stałej. 

Wiceprzewodnicząca zapytała czy są pyta11ia do przedstawionej uchwały Rady Powiatu? 

Pytań nie zgłoszono. 

Wiceprzewodnicząca przeprowadzi! glosowa11ie. 

Rada Powiatu 9 głosami za przy 6 osobach nieobecnych przyjęła uchwalę Rady Powiatu 

w sprawie zmieniająca uchwalę w sprawie określenia zadań i wysokości środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych 

na zadania w 2018 roku. 

Ad. lOb 

Skarbnik Powiatu Pm1i Bożena Radzewicz przedstawiła zmieniającą uchwałę Rady Powiatu 

w sprawie wyemitowmua obligacji przez Powiat Gołdapski oraz określenia zasad ich zbywa11ia, 

nabywm1ia i wykupu/ uchwala Rady Powiatu w zalqczeniu - zal. nr 17 do protokołu/. 

Referująca poinfonnowa!a, że uchwala Rady Powiatu została dokładnie omówiona 

na posiedzeniu Zarządu Powiatu Oraz na posiedzeniu Komisji Stałej. 

Wiceprzewodnicząca zapytała czy są pyta11ia do przedstawionej uchwały Rady Powiatu? 

Pytm1 nie zgłoszono. 

Wiceprzewodnicząca przeprowadził glosowanie. 
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Rada Powiatu 9 glosami za przy 6 osobach nieobecnych przyjęła zmieniającą uchwalę 

Rady Powiatu w sprawie wyemitowania obligacji przez Powiat Gołdapski oraz określenia 

zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 

Ad. lOc 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła uchwalę Rady Powiah1 w sprawie 

emisji obligacji przez Powiat Gołdapski oraz olaeślenia zasad ich zbywania, nabywania 

i wykupu/ uchwala Rady Powiatu w załączeniu - zal. nr /8 do protokołu!. 

Referująca poinfonnowala, że zgodnie z projektem uchwały Rady Powiatu zmian budżetu 

na rok 2018 oraz zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na Jata 2018 - 2033 deficyt 

budżetu powiatu kształtuje się na poziomie 5 530 461.18zl . Zaproponowała aby deficyt 

powiatu został pokryty wolnymi środkami w kwocie 1 730 461.18 zł oraz emisją obligacji, 

która była zakładana wcześniej w wysokości 3 800 000.00zl. Podjęcie danej uchwały 

umożliwi wystąpienie do banków, domów maklerskich w celu negocjacji warunków 

wyemitowania oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej o wydanie opinii o możliwości 

w-ykupu. 

Wiceprzewodnicząca zapytała czy są pytania do przedstawionej uchwały Rady Powiatu? 

Pytań nie zgłoszono. 

Wiceprzewodnicząca przeprowadzi! glosowanie. 

Rada Powiatu 9 glosami za przy 6 osobach nieobecnych przyjęła uchwalę Rady Powiatu 

w sprawie emisji obligacji przez Powiat Gołdapski oraz określenia zasad ich zbywania, 

nabywania i wykupu. 

Ad. lOd 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła uchwalę Rady Powiatu w sprawie 

zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na Jata 2018-2033/ uchwala 

Rady Powiatu w zalqczeniu - zal. nr 19 do protokołu/. 

Referująca poinformowała, że uchwala Rady Powiatu została dokładnie omówiona 

na posiedzeniu Zarządu Powiatu oraz na posiedzeniu Komisji Stałej. Projekt zakłada 

wydłużenie terminu Wieloletniej Prognozy Finansowej do roku 2034. Istotną zmianą 

jest wprowadzenie do wykazu przedsięwzięć termomodernizacji budynku oświaty Zespołu 

Szkól Zawodowych. Wartość inwestycji wynosi 3 512 692.63zl, a wkład własny wynosi 
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659 953.!Szl. Środki, które staramy się pozyskać zgodnie ze złożonym wnioskiem 

to 2 852 739.48zl. 

Wiceprzewodnicząca zapytała czy są pytania do przedstawionej uchwały Rady Powiatu? 

Pytań nie zgłoszono. 

Wiceprzewodnicząca przeprowadzi! glosowanie. 

Rada Powiatu 9 glosami za przy 6 osobach nieobecnych przyjęła uchwalę Rady Powiatu 

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2018 

-2033. 

Ad. lOe 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła uchwalę Rady Powiatu w sprawie 

zmian budżetu powiatu w rok 2018/ uchwala Rady Powiatu w załączeniu - zal. nr 10 do protokołu/. 

Referująca poinformowała, że uchwala Rady Powiatu została dokładnie omówiona 

na posiedzeniu Zarządu Powiatu Oraz na posiedzeniu Komisji Stałej. 

Wiceprzewodnicząca zapytała czy są pytania do przedstawionej uchwały Rady Powiatu? 

Pytań nie zgłoszono. 

Wiceprzewodnicząca przeprowadzi! glosowanie. 

Rada Powiatu 9 glosami za przy 6 osobach nieobecnych przyjęła uchwalę Rady Powiatu 

w sprawie zmian budżetu powiatu w rok 2018. 

Ad. IOf 

Sekretarz Powiatu Pani Anna Makowska przedstawiła uchwalę Rady Powiatu w sprawie 

powołania Komisji Statutowej Rady Powiatu w Gołdapi! uchwala Rady Powiatu w załączeniu - zal. 

nr 21 do protokołu/. 

Referująca poinformowała, że uchwała Rady Powiatu została dokładnie omówiona 

na posiedzeniu Zarządu Powiatu oraz na posiedzeniu Komisji Stałej. Dodała, że w skład 

komisji wchodzą Pani Marzmma Wardziejewska, Pani Małgorzata Kuliś, Pani Grażyna Senda 

oraz Pan Wacław Grenda. 
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Wiceprzewodnicząca zapytała czy są pytania do przedstawionej uchwały Rady Powiatu? 

Pytm'i nie zgłoszono. 

Wiceprzewodnicząca przeprowadzi! głosowanie. 

Rada Powiatu 9 glosami za przy 6 osobach nieobecnych przyjęła uchwalę Rady Powiatu 

w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Powiatu w Gołdapi. 

Ad.11 

Interpelacji Radnych nie zgłoszono. 

Ad.12 

Radny Pan Waclaw Grenda zapytał Starostę Pana Andrzeja Ciołka o: 

e Zapoznanie się z delegacjami Pana Marka, 

• Wyrok w sprawie kradzieży samochodu osobowego mm·ki skoda, 

• Spóźnianie się pracowników do pracy Pan Marek Miros, Pani Grażyna Senda, 

Pani Małgorzata Lenarczyk, 

o Czy zgromadzenie wspólników GoldMedica ma władzę nad szpitalem przebiegiem 

remontów w naszym szpitalu. 

Radny Pm1 Wacław Grenda zapytał Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Pana Grzegorz 

Klimaszewskiego o odwołanie treningów pingpongistów. 

Radny Pan Leszek Retel zapytał Starostę Pana Andrzeja Ciołka o remont szpitala oraz 

o wypracowm1ie limitów w związku z trwającą termomodernizacją. 

Ad.13 

Wniosków i oświadcze11 Radnych nie zgłoszono. 

Ad.14 

Starosta Pm1 Andrzej Ciołek odpowiedział na pytm1ia Radnego Pana Wacława Grendy: 

1. Zapoznaję się i podpisuję wszystkie delegacje pracowników Starostwa Powiatowego 

oraz z delegacje kierowników powiatowych jednostek orgm1izacyjnych. 

12 



2. Nie czuję się być upoważniony aby udzielić odpowiedzi na pytanie dotyczące wyroku 

w sprawie kradzieży samochodu. 

3. Moi pracownicy nie spóźniają się do pracy. Pani Małgorzata Lenarczyk ma odpowiednie 

dokumenty, które świadczą o tym, że wszystkie godziny rozliczone są prawidłowo. 

Pani Grażyna Senda z przyczyn osobistych zaczyna pracę trochę później oraz czasami 

prosto z domu jedzie do jednostki organizacyjnej aby sprawdzić jak funkcjonują. 

Pan Marek Miros realizuje stosunek pracy zgodnie z podpisaną umową na które 

są odpowiednie dokumenty. 

4. W GoldMedica jest w trudnej sytuacji ponieważ gdy realizuje się jakieś przedsięwzięcie 

ma do czynienia z tzw. opuszczeniem stanowiska pracy, pracownikami, ze zrywaniem 

umów oraz z trudną realizacją inwestycji. Tak jest z tern1omodernizacją budynków 

szpitalnych oświatowych, które realizujemy w tej kadencji. Jest to największe 

przedsięwzięcie zwartościowane ponad 1 O mln złotych. Umową związani jesteśmy 

do 31 października 2018 roku. Nie wiem czy to będzie realny Termia ale odbyłem 

już kilka spotkań z najwyższą władzą Cez esko realizującą to przedsięwzięcie. Cez esko 

Zapewnia nas, że przedsięwzięcie będzie zrealizowane w terminie. Sekretarz Powiatu Pani 

Anna Makowska codziennie jest na placu budowy oraz na każdej radzie budowy. Nadzór 

z naszej strony prowadzony jest większy niż powinien być. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek poinfmmował, że w Gołdapi jest brak jednej 

hali gimnastycznej. Za rozwój sportu, promocję sportu i ożywienie tego obszaru 

odpowiedzialny jest Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji Pan Mariusz Kowalczuk. Dyrektor 

również zna ten problem. Dodam tylko, że zrobiłem wszystko w tej sprawie. Grafiki 

wykorzystywania hali gimnastycznej nie pozwalają na kontynuacje bo hala gimnastyczna 

służyć ma dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego. 

Prezes GoldMedica Pan Wiesław Jurgielewicz dodał, że rówi1ież jest zaniepokojony 

terminan1i, które opóźniły się z różnych przyczyn. Na co dzie11 jestem z osobami, które 

kierują budową zapewi1iają, że wyrobią się w tenninie. Wczoraj został podłączony budynek 

glówi1y do ogrzewania. Teraz jedyna nadzieja jest w dostawach, które mamy nadzieję będą 

w terminie aby zakończyć realizację inwestycji terminie. Jeżeli chodzi o wykonanie limitów 

to może być problem gdyż nie chcą nam zliczyć pierwszego półrocza gdzie wykonaliśmy 

113%. Robimy wszystko aby to finansowanie, które refundowane jest przez fundusz uległo 

z1n1a111e. 

13 



Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Pani Małgorzata Kuliś zapytała Prezesa GoldMedica 

Pana Wiesława Jurgielewicza czy jest w stanie określić ile potrwa opóźnienie? 

Prezes GoldMedica Pan Wiesław Jurgielewicz odpowiedział, że jeżeli finny sprężą 

się i dostarczą nam materiały to wszystko powinno być dobrze. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek doda!, że Prezes GoldMedica Pan Wiesław Jurgielewicz 

już wcześniej monitorował te zagrożenia. Sam rozmawiałem z Senator Panią Małgorzatą 

Kopiczko aby porozmawiała z Ministrem zdrowia o naszym zagrożeniu, w związku 

z remontem, że nasze wykonania mogą być mniejsze. Dana sytuacja jest dość kłopotliwa 

i trudna jeżeli chodzi o służbę zdrowia. Problem finansowania jest monitorowany 

na wszystkich możliwych obszarach. Man1y nadzieję, że Minister zdrowia zda sobie 

z tego sprawę, że robimy wszystko co możliwe w zakresie organizacji i techniki prowadzenia 

naszych podmiotów leczniczych. 

Radny Pan Leszek Retel zapytał czy nie można wykorzystać sal na I piętrze dla osób obłożnie 

chorych? 

Prezes GoldMedica Pan Wiesław Jurgielewicz odpowiedział, że na l piętrze również 

rozpoczęły się prace czyli zostały zdjęte kaloryfery. Nie planowaliśmy, że będziemy 

tam przenosić pacjentów. Po rozmowach z personelem wiemy, że to nie zmieni stanu 

wykonania. 

Sekretarz Powiatu Pani Anna Makowska podziękowała za wsparcie każdy telefon 

w tej sprawie. Dodała, że jest to bardzo trudne wyzwanie, projekt prawie na I O mln zł. 

Dodała również, że projekt dla wszystkich jest najważniejsze. Na chwilę obecną nie ma 

żadnych realizacji po tenninie gdyż sanitarka i elektryka mają termin realizacji 

do 5 października. Na chwilę obecną czekam na aktualizację hannonogramu rzeczowego 

- finansowo. Koniec realizacji inwestycji jest do k011ca października i w związku z tym mam 

nadzieję, że finna Cez esco wywiąże się. 

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Pan Grzegorz Klimaszewski odpowiedział 

na pytanie Radnego Pana Wacława Grendy, że Szkoła przede wszystkim ma realizować 
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zadania. Wszystkie obiekty w szkole mają być podporządkowane statutowej działalności. 

W danym roku sala girrmastyczna jest mocno obłożona i nie dało rady wcisnąć sekcji tenisa 

stołowego. Zajęcia odbywają się codziennie od godz. 17°0
- 21 °0

. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek poinfom10wał, że projekty to jest jego konik. Bardzo aktywizuję 

w kiernnku powiatowych jednostek organizacyjnych do tego aby sięgały po kolejne nowe 

zdobycze techniki czy zajęcia organizacji dla naszej młodzieży. Bardzo mocne ożywienie 

w Sali gimnastycznej było w tym roku. Szkoła ma służyć przede wszystkim uczniom 

i to jest nasze statutowe zadanie. 

Ad.IS 

Odpowiedzi na zgłoszone wnioski Komisji Stałych Rady nie zgłoszono. 

Ad.16 

Radny Pan Mariusz Kowalczuk poinformował, że on rozumie, że szpital ma opóźnienia ale 

można było pierwsza zacząć od okien. Radny zapyta! Starostę Pana Andrzeja Ciołka czy ulica 

Zatorowa będzie poprawiana bo z tego co wie ulica Zatorowa nie będzie robiona pyzy 

najbliższej budowie drogi nr 651? 

Radna Pani Małgorzata Kuliś poprosiła aby Radni zmienili sposób funkcjonowania 

gdyż w sprawach różnych jest dużo zapytań, a zapytania dajemy w punkcie 12. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek przypomniał, że on jest za tym aby droga Nr 651 przechodziła 

przez rondo Suwalska Kolejowa 1 Maja Zatorowa. Doda!, 

że droga w związku z licznymi protestami jest zagrożona ale on ma nadzieję, 

że tak się nie stanie. Wspomniał, że prawdopodobnie droga będzie remontowana tylko 

od ronda na ulicy Suwalskiej, aż do Bolądź. Ulice w mieście nie będą ruszane, w związku z 

protestami naszych mieszkańców. Drogę na ulicy Zatorowej będziemy poprawiać 

jak robiliśmy to do tej pory. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek poinformował, że od 1 września 201 Sroku nowym Dyrektorem 

Zespołu Szkól Zawodowych jest Pan Piotr Bartoszuk. 
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Starnsta Pan Andrzej Ciołek poinforn1owal, że Powiat Gołdapski jest koordynatorem 

pozyskiwania środków z państwowego funduszu osób niepełnosprawnych i w ten sposób 

pomoże Gminie Gołdap. W ramach tego działania zyskały szkoły: Szkoła Podstawowa 

Nr 3 -ok. 30 000.00zl; Szkoła Podstawowa Nr 5 - 10 000.00zl; Szkoła Podstawowa 

w Grabowie - 72 000.00zl ;Szkoła Podstawowa nr 1- 154 000.00zl. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek podziękował dla Komisji statutowej, a w szczególności 

dla Pani Marzanny Wardziejewskiej, która dużo pomaga w realizacji zadań. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek poinformował, że w terminie od 30 s1erpma 2018 r. 

do 27 września 2018 r. brał udział w następujących uroczystościach oraz spotkaniach: 

I. 3 września 2018 r. w uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego w Zespole Szkól 

Zawodowych w Gołdapi; 

2. 8 września 2018 r. w Dożynkach Diecezji Ełckiej przy Promenadzie Zdrojowej 

w Gołdapi; 

3. 13-14 września 2018 r. w Posiedzeniu Konwentu Powiatów w Kremerowie; 

4. 15 września 2018 r. w festynie „ Bezpieczne wakacje z numerem 112" w Górnem oraz 

IX Nocnym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Starosty Gołdapskiego w Baniach 

Mazmskich; 

5. 16 września 2018 r. w Dożynkach Wojewódzkich w Olsztynku oraz w grzybobraniu 

w Lębarku; 

6. 18 września 2018 r. w Konferencji „20 lat minęło- powiaty dobro wspólne" 

w Brzezinach; 

7. 20 września 2018 r. w spotkaniu z okazji „Wodnego Sprzątaniu Świata - Gołdap 2018" 

w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

Wicestarosta uczestniczyła w następujących przedsięwzięciach: 

I. 3 września 2018 r. w uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego w „Liceum 

ogólnokształcącym" w Gołdapi; 

2. 24 września 2018 r. w podpisaniu i wmurowaniu aktu erekcyjnego pod budowę nowej 

Placówki Straży Granicznej w Dubeninkach. 
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Radny Pan Leszek Retel doda!, że trzeba było zaplanować i zabezpieczyć aby pól I pietra oraz 

remonty szły pionowo i planowo. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek dodał, ze każdy ma prawo wyrazić swoje powody. Wspomniał 

tylko, że my musimy trzymać się planu prac oraz hannonogranm rzeczowo- finansowego. 

Powiedział również, że to jest nasza droga do sukcesu. 

Prezes GoldMedica Pan Wiesław Jurgielewicz poinformował, że pacjent znajdujący 

się na innej kondygnacji musi być i mieć pełne zabezpieczenie w razie jakiejkolwiek sytuacji, 

która mogłaby się wydarzyć. 

Radny Pan Mariusz Kowalczuk zapytał Starostę Pana Andrzeja Ciołka o wakaty 

na komisariacie w Dubeninkach oraz Dyrektora Liceum Ogólnoksztalcącego Pana Grzegorza 

Klimaszewskiego o luki w harmonogran1ie Sali gimnastycznej. 

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Pan Grzegorz Klimaszewski odpowiedział, że stoły nie 

są na stale ustawione w sali gil1111astycznej. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek dodał, że Pan Radny Mariusz Kowalczuk ma słuszną uwagę co 

do wakatów w Policji. Poinformował, że głównym problemem jest to, że policjanci odchodzą 

do służby w wojski gdyż tam są lepsze warunki finansowe. 

Radny Pan Wacław Grenda zwrócić uwagę na remonty w szpitalu oraz aby odciążyć trochę 

Sekretarz Powiatu Panią Annę Makowską. Zaproponował aby wziąć jednego fachowca 

na umowę zlecenie, który pochyli się nad wykonaniem remontu. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek poinfonnowal, ze rozważymy prośbę Radnego Pana Wacława 

GJendy. 

Ad.17 

Wolnych wniosków nie zgłoszono. 

Ad.18 

Głosu wolnego nie zgłoszono. 
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Ad.19 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Pani Małgorzata Kuliś podziękowała i zan1knęla obrady 

LXIV (64) Sesji Rady Powiatu. 

Na tym protokół zak011Czono. 

ProJokól składa się z 18 stron kolejno ponumerowanych. 

Protokołowała: Monika Bruszewska, 27.09.2018 (2 ·-
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