Protokół nr I

(1) z Sesji Rady Powiatu w

Gołdapi

w dniu 23 listopada 2018 r.

w godz.12°0-1621

W posiedzeniu wzięło udział 15

członków.

Obecni:
1. Andrzej

Ciołek

2. Józef Dominiuk
3. Jarosław Wiktor Dzienis
4. Anna Falińska
5.

Wacław

Grenda

6. Alicja Anna Iwaniuk
7. Małgorzata Marianna Kuliś
8. Marek Kuskowski
9. Marian Tadeusz Podziewski
1O. Leszek Retel
11.

Grażyna

Barbara Senda

12. Karol Szablak
13. Wioletta Tomaszewska-Walc
14. Marzanna Marianna Wardziejewska
15.

Stanisław

Wójtowicz

Ad. 1. Otwarcie przez Radnego Seniora I sesji Rady Powiatu

Gołdapskiego.

Radny Senior Pan Wacław Grenda poinformował wszystkich uczestników sesji Rady Powiatu
w

Gołdapi, iż

obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i

dźwięk. ,,Przebywając

na

publikację

na sali konferencyjnej podczas obrad,

swojego wizerunku i

głosu.

Transmisja na

żywo

zgadzają

z obrad

się

dostępna

Państwo

jest w sieci

internetowej na kanale YouTube serwisu Google".

Radny Senior Pan Wacław Grenda poprosił wszystkich o powstanie i wysłuchanie Hymnu
Państwowego.
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Radny Senior Pan
Powitał

Wacław

Grenda otworzył I

nowo wybranych radnych oraz

przybyłych

jednostek organizacyjnych, kierowników
wydziałów

sesję

służb,

V kadencji Rady Powiatu w

na

sesję gości,

inspekcji i

Gołdapi.

dyrektorów powiatowych

straży,

a

także

naczelników

oraz mieszkańców a także Pana Burmistrza Tomasz Luto.

Radny Senior

Wacław

Pan

Grenda

odczytał

postanowienie Komisarza Wyborczego

oraz porządek posiedzenia.

Ad. 2.

Wręczenie

przez

Przewodniczącego

Powiatowej Komisji Wyborczej nowo

wybranym radnym zaświadczeń o wyborze.

Radny Senior Pan

Wacław

poprosił

Grenda

Powiatowej Komisji Wyborczej w

o zabranie

Gołdapi Panią Annę Makowską,

uroczystego

wręczenia zaświadczenia

zaświadczenia

o uzyskaniu mandatu Radnego w załączeniu - zal. nr I I

Radny Senior Pan

Wacław

głosu zastępcę Przewodniczącej

która

dokonała

aktu

o uzyskaniu mandatu radnego /lista Radnych, którzy odebrali

Grenda

podziękował Przewodniczącej

Powiatowej Komisji

Wyborczej w Gołdapi Pani Annie Makowskiej za wręczenie zaświadczeń o uzyskaniu mandatu
Radnego Rady Powiatu w Gołdapi.
Radny Senior Pan Wacław Grenda przeszedł do kolejnego podpunktu - Ślubowanie Radnych.

Ad. 3. Złożenie ślubowania przez radnych Rady Powiatu Gołdapskiego.

Radny Senior Pan Wacław Grenda poinformował,

iż

zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 5

czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym radny przed objęciem mandatu składa ślubowanie.

Radny Senior Pan

Wacław

Grenda

poinformował, że

ślubowania odbędzie się

Akt

w następujący sposób:
Mają Państwo

tekst roty

ślubowania

przed

sobą. Będę wyczytywał

z listy kolejno nazwiska

Radnych, którzy złożą ślubowanie. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: ,,Tak mi
dopomóż

Bóg".

Radny Senior Pan Wacław Grenda przeczytał tekst roty ślubowania:
,,Uroczyście ślubuję

strzec

suwerenności

rzetelnie i sumiennie
i interesów

wykonywać obowiązki

Państwa

Polskiego,

czynić

wobec Narodu Polskiego,

wszystko dla

pomyślności
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Ojczyzny, wspólnoty

samorządowej

powiatu i dobra obywateli,

przestrzegać

Konstytucji

i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej".
,,Tak mi

dopomóż

Następnie każdy

Bóg".

Radny złożył ślubowanie, a Radny Senior pogratulował objęcia mandatu.

Radny Senior Pan
ślubowania każdy

Poprosił

Wacław

Grenda

złożył gratuluję

i

oświadczył, że

złożeniem

wraz ze

z Państwa objął mandat Radnego Powiatu Gołdapskiego V kadencji.

Radnych o podpisanie roty

ślubowania

czytelnym imieniem i nazwiskiem i oddanie

do Biura Rady i Zarządu Powiatu.

Radny Senior Pan Wacław Grenda przeszedł do dalszych punktów porządku obrad Sesji.

Ad. 4. Stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).

Radny Senior Pan

Wacław

Grenda

poinformował, że

ustawowy

skład

Rady wynosi 15

radnych. Na podstawie listy obecności stwierdził, że w dzisiejszej Sesji uczestniczy 15 radnych,
co stanowi quorum, przy którym Rada

może obradować

i

podejmować

prawomocne

uchwały /lista obecności w załączeniu - zal. nr 2!
Przedstawił

proponowany

porządek

obrad Sesji przygotowany przez

zwołującego Sesję

Komisarza Wyborczego w Olsztynie /porządek obrad w załączeniu- zal. nr 3!
Następnie
porządku

Radny Senior Pan Wacław Grenda zgłosił wniosek formalny w sprawie rozszerzenia

obrad Sesji o następujące punkty /porządek po zmianach obrad w załączeniu- zal.

nr 4! :

6) Wybór Wiceprzewodniczących Rady Powiatu.
7) Wybór Starosty Powiatu Gołdapskiego.
8) Wybór Wicestarosty Powiatu Gołdapskiego.
9) Wybór Członków Zarządu Powiatu w

Gołdapi.

Glosowano wniosek w sprawie:

ws. zmiany porządku obrad.

Wyniki glosowania

ZA: 15, PRZECIW: O, WSTRZYMUJĘ

SIĘ:

O, BRAK GŁOSU: O, NIEOBECNI: O
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Wyniki imienne:
ZA (15)
Andrzej Ciołek, Anna Falińska, Alicja Anna Iwaniuk, Marek Kuskowski, Grażyna Barbara
Senda, Karol Szablak, Wioletta Tomaszewska-Walc, Marzanna Marianna Wardziejewska,
Stanisław Wójtowicz, JózefDominiuk, Jarosław Wiktor Dzienis, Wacław Grenda, Małgorzata

Marianna Kuliś, Marian Tadeusz Podziewski, Leszek Retel.

Radny Senior Pan Wacław Grenda stwierdził, że Rada wprowadziła zmiany do porządku obrad
I Sesji, według którego będzie w dniu dzisiejszym obradowała.

Ad. 5. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu Gołdapskiego
Radny Senior Pan Wacław Grenda poinformował, że w celu przeprowadzenia wyborów należy
dokonać wyboru 3 osobowej Komisji Skrutacyjnej. Poprosił Radnych o zgłaszanie kandydatur.

Radny JózefDominiuk zgłosił kandydaturę Jarosław Wiktor Dzienisa.
Radny Jarosław Wiktor Dzienis wyraził zgodę na kandydowanie do Komisji Skrutacyjnej.

Radny Andrzej

Ciołek zgłosił kandydaturę Wioletty Tomaszewskiej-Walc.

Radna Wioletta Tomaszewska-Walc wyraziła zgodę na kandydowanie do Komisji
Skrutacyjnej.

Radny Jarosław Wiktor Dzienis zgłosił kandydaturę Józefa Dominiuka.
Radny JózefDominiuk wyraził zgodę na kandydowanie do Komisji Skrutacyjnej.

Radny Senior Pan Wacław Grenda przeprowadził głosowanie w sprawie zatwierdzenia składu
do Komisji Skrutacyjnej.

Rada Powiatu jednogłośnie zatwierdziła skład Komisji Skrutacyjnej.

Radny Senior Pan Wacław Grenda złożył wniosek aby powołana komisja przeprowadziła
wszystkie dzisiejsze wybory pod warunkiem, że członkowie Komisji nie są kandydatami
na funkcję, której dotyczy każde z

głosowań.
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Rada Powiatu jednogłośnie zatwierdziła

skład

Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia

wszystkich wyborów w dniu dzisiejszym.

Radny Senior Pan Wacław Grenda ogłosił 5 min. przerwę w celu ukonstytuowania się Komisji
Skrutacyjnej .

Po przerwie

Przewodniczący

Komisji Skrutacyjnej

przedstawił ukonstytuowaną Komisję

Skrutacyjną w składzie:
Jarosław

Wiktor Dzienis

-przewodniczący

Wioletta Tomaszewska-Walc -

Józef Dominiuk -

członek

członek /lista kandydatów do Komisji Skrutacyjnej wraz z pełnioną funkcją w załączeniu

- zal. nr 5!

Radny Senior Pan

Wacław

poinformował, iż

Grenda

na art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

wybór

Przewodniczącego

samorządzie

oparty jest

powiatowym, zgodnie,

z którym Rada Powiatu wybiera ze swojego grona przewodniczącego bezwzględną większością
głosów

w

obecności

Następnie

poprosił

przewodniczącego

co najmniej
Radnych

połowy

ustawowego

zgłaszanie

o

składu

rady w

kandydatów

do

głosowaniu

tajnym.

pełnienia

funkcji

wraz z uzasadnieniem kandydatur.

Radny Pan Wacław Grenda zgłosił kandydaturę Radnego Leszka Retela na Przewodniczącego
Rady Powiatu. Wybór kandydatury
Przewodniczącym

uzasadnił

iż

tym,

Rady Powiatu w poprzedniej kadencji i

Radny Leszek Retel

wypełniał tą funkcję

Jest bardzo dobrym i sprawnym organizatorem pracy. Dodał

również, że jest to

był

wzorowo.

odpowiednia

kandydatura, którą należy poprzeć w tych wyborach.

Radny Pan Leszek Retel

Radny Pan Andrzej

wyraził zgodę na

Ciołek zgłosił kandydaturę

posiada odpowiednie przygotowanie
doświadczenie

Pani Anny

kandydowanie.

i potrafi

Falińskiej

wsłuchać się

Radnej Anny

była radną

w

głos

Falińskiej dodał, że

kandydatka

w Radzie Miejskiej, posiada odpowiednie

naszych wyborców. Od paru lat obserwuję pracę

w Radzie Miejskiej i

uważam, że

ta kandydatura znajdzie

Państwa

uznanie.
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Radna Pani Anna Falińska

Więcej

na kandydowanie.

kandydatur nie zgłoszono.
Wacław

Radny Senior Pan
kart do

wyraził zgodę

ogłosił

Grenda

5 mm.

przerwę

w celu przygotowania

głosowania.

Po przerwie Przewodniczący Komisji

omówił

zasady głosowania.

Przewodniczący Komisji wyczytywał kolejno Radnych, którzy w wyznaczonym do głosowania

miejscu dokonali wyboru a następnie wrzucali karty do urny.
Radny Senior Pan Wacław Grenda ogłosił 5 min. przerwy w celu policzenia głosów i podania
wyników głosowania.

Po przerwie
Rady.

Przewodniczący

Komisji

odczytał protokół

z wyboru

Przewodniczącego

Przewodniczący Komisji poinformował, że za przyjęciem kandydatury Radnego Leszka

Retela oddano 7
Radnej Anny

głosów

Falińskiej

„za", O głosów „przeciw", O głosów
oddano 8

głosów

„wstrzymał się"

w przypadku

„za", O głosów „przeciw", O głosów

„wstrzymał

się"

Radny Senior Pan Wacław Grenda stwierdził,
na

Przewodniczącego

Rady Powiatu

przy tym przepisów prawa, w
Przewodniczącego

że

Radna Anna Falińska w

głosowaniu

uzyskała wymaganą ilość głosów

związku

z czym

została

i nie naruszono
pełnienia

wybrana do

tajnym

funkcji

V kadencji Rady Powiatu w Gołdapi /projekt Uchwały Rady Powiatu w załączeniu

- zal. nr 61.

Radny Senior Pan

Wacław

Rady,

dodał, że jest

dobra

społeczeństwa

Grenda

złożył

gratulacje nowo wybranemu

Przewodniczącemu

przekonany, że nowo wybrana Przewodnicząca wypełni
Powiatu

Gołdapskiego, jednocześnie przekazał

swoją funkcję dla

dalsze przewodnictwo

obrad Sesji
Przewodnicząca

Rady Pani Anna

Falińska podziękowała

za wybór,

zapewniając jednocześnie

wsparcie dla wszystkich działań rady wpływających na rozwój powiatu.
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Ad. 6. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w
Przewodnicząca poinformowała, iż

wybór Wiceprzewodniczących Rady oparty jest na art. 14

ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
poprosiła

o

zgłaszanie

samorządzie

powiatowym.

Wiceprzewodniczących

kandydatów na

Poinformowała

kandydatur.

Gołdapi.

również,

że

zgłoszony

Przewodnicząca

Rady wraz z uzasadnieniem

kandydat musi

wyrazić

zgodę

na kandydowanie.

Radny Andrzej Ciołek
Radny Leszek Retel

zgłosił kandydaturę

wyraził zgodę na

Leszka Retela.

kandydowanie.

Radny Leszek Retel zgłosił kandydaturę Małgorzaty Marianny Kuliś.
Radna Małgorzata Mariann Kuliś wyraziła zgodę na kandydowanie.

Więcej

kandydatur nie

zgłoszono.

Przewodnicza Rady ogłosiła 5 min. przerwę w celu przygotowania kart do

Po przerwie Przewodniczący Komisji

omówił

Przewodniczący Komisji wyczytywał kolejno

głosowania.

zasady głosowania.

Radnych, którzy w wyznaczonym do głosowania

miejscu dokonali wyboru a następnie wrzucali karty do urny.

Przewodnicząca ogłosiła

5 mm. przerwy w celu policzenia

głosów 1

podania wyników

głosowania.

Po przerwie
Rady.

Przewodniczący

Przewodniczący

Retela oddano 14

głosów

Komisji

Komisji

poinformował,

tajnym na

za

Wiceprzewodniczących

przY.ięciem

kandydatury Leszka

„wstrzymał się"

w przypadku

oddano 13 głosów „za" , 1 głos „przeciw", 1 głos „wstrzymał się"

Przewodnicząca poinformowała, że
głosowaniu

że

z wyboru

„za", 1 głosem „przeciw", O głosów

Małgorzaty Marianny Kuliś

w

odczytał protokół

Radni Leszek Retel i

Wiceprzewodniczących

Małgorzata

Rady Powiatu uzyskali

Marianna

Kuliś

wymaganą ilo ść
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głosów

do

i me naruszono przy tym przepisów prawa, w

pełnienia

Uchwały Rady

Wiceprzewodniczących

funkcji

z czym zostali wybrani

V kadencji Rady Powiatu w

Gołdapi !projekt

Powiatu w załączeniu - zal. nr 7I.

Ad. 7. Wybór Starosty Powiatu
Przewodnicząca

Rady

Gołdapskiego.

poinformowała, że

z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Radnych o

na podstawie art. 12 pkt. 2 i art. 27 ust. 2 ustawy

samorządzie

bezwzględną większością głosów
poprosiła

związku

powiatowym Rada Powiatu wybiera

ustawowego

zgłaszanie

składu

rady, w

kandydatów do

głosowaniu

pełnienia

tajnym.

funkcji

Starostę

Następnie

Starosty wraz

z uzasadnieniem kandydatur.

Radna

Małgorzata

Marianna

Kuliś zgłosiła kandydaturę

Radnego Mariana Tadeusza

Podziewskiego. Wybór kandydatury uzasadniła tym, że Radny Marian Tadeusz Podziewski to
bardzo znana

osobowość

uzasadniać ponieważ

jak

również

autorytet

dodała również, że

nie musi

szczegółowo

Radny posiada wieloletnie doświadczenie w działalności samorządowej

oraz rządowej.

Radny Marian Tadeusz Podziewski

Radny Andrzej

Ciołek zgłosił kandydaturę

kandydata uzasadnił tym,
i ma

wyraził zgodę

że

bardzo odpowiedzialna radna
wielka

Samorządowego.

Marianny Marzanny Wardziejewskiej. Wybór

Marianna Marzanna Wardziejewskajest Radną

duże doświadczenie samorządowe,

zdania,

na kandydowanie.

przez dwie

mająca własne

społeczniczka

bardzo

Radny Pan Andrzej

kadencję była członek zarządu,

zdanie jak

dobry

trzecią kadencję

również potrafiąca bronić

profesjonalny

Ciołek dodał również, że

Dyrektor

jest to

swojego

przedszkola

jest to najlepsza kandydatura

na Stanowisko Starosty Powiatu Gołdapskiego .
Radna Marianna Marzanna Wardziejewska wyraził zgodę na kandydowanie.

Więcej

kandydatur nie

zgłoszono.

Przewodnicząca Rady ogłosiła

5 min. przerwę w celu przygotowania kart do głosowania.
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Po przerwie

Przewodniczący

wyczytywał kolejno

omówił

Komisji Skrutacyjnej

zasady

głosowania

a

następnie

Radnych, którzy w wyznaczonym do głosowania miejscu dokonali wyboru

i wrzucali karty do urny.

Przewodnicząca

Rady

ogłosiła

5 min. przerwy w celu policzenia

głosów

i podania wyników

głosowania.

Przewodnicząca
cierpliwość

Rady

poinformowała, że

przerwa

się przedłuży jednocześnie poprosiła

o

.

Po przerwie Przewodniczący Komisji
Przewodniczący

Komisji

Podziewskiego oddano: 6

odczytał protokół

poinformował, że
głosów

„za", O

za

z wyboru Starosty Powiatu.

przyjęciem

głosów

kandydatury Marina Tadeusza
głosów „wstrzymał się",

„przeciw", O

za przyjęciem kandydatury Marzanny Marianny Wardziejewska oddano: 8 głos „za", O głosów
,,przeciw", O głosów „wstrzymał

się".

1 głos był nieważny.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Radna Marzanna Marianna Wardziejewska w głosowaniu
Starostę

Powiatu

uzyskała wymaganą ilość głosów

przepisów prawa, w

związku

z czym

tajnym na

została

wybrana do

i nie naruszono przy tym

pełnienia

funkcji Starosty Powiatu

Gołdapskiego.

Ad. 8. Wybór Wicestarosty Powiatu
Przewodnicząca poinformowała, że

5 czerwca 1998 r. o

Gołdapskiego.

zgodnie z art. 12 pkt 2 i art. 27 ust. 3 ustawy z dnia

samorządzie

powiatowym Rada Powiatu wybiera

Wicestarostę

na wniosek Starosty zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy ustawowego
składu

rady, w

głosowaniu

tajnym.

Następnie poprosiła Starostę

o

zgłoszenie

kandydata do

pełnienia

funkcji Wicestarosty wraz

z uzasadnieniem kandydatury.

Starosta Marzanna Marianna Wardziejewska

zgłosiła kandydaturę

Wybór kandydatury uzasadniła tym, iż Pan Andrzej
samorządowe jak również pełnił funkcje

Radnego Andrzej

Ciołka.

Ciołek posiada wieloletnie doświadczenie

Starosty dwóch kadencji. Starosta Marzanna Marianna
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dodała również, że

Wardziejewska

kandydaturą na to

Radny Andrzej

Po przerwie

Ciołka

jest

najlepszą

stanowisko.

Ciołek wyraził zgodę

Przewodnicząca

kandydatura Radnego Andrzej a

na kandydowanie.

Rady ogłosiła 5 min. przerwy w celu przygotowania kart do

Przewodniczący

wyczytywał kolejno Radnych,

Komisji Skrutacyjnej

omówił

zasady

głosowania.

głosowania

a

następnie

którzy w wyznaczonym do głosowania miejscu dokonali wyboru

i wrzucali karty do urny.
Przewodnicząca

Rady

ogłosiła

5 min. przerwy w celu policzenia głosów i podania wyników

głosowania.

Po przerwie

Przewodniczący

Przewodniczący
Ciołka

Komisji

Komisji

odczytał protokół

poinformował, że

za

z wyboru Wicestarosty Powiatu.

przyjęciem

kandydatury Radnego Andrzeja

oddano: 9 głosów „za", 5 głosów „przeciw", 1 głos „wstrzymał się".

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Pan Andrzej Ciołek w głosowaniu

Powiatu
w

uzyskał wymaganą ilość głosów

związku

z czym

został

wybrany do

tajnym na Wicestarostę

i nie naruszono przy tym przepisów prawa,

pełnienia

funkcji Wicestarosty Powiatu

Gołdapskiego

!projekt Uchwały Rady Powiatu w załączeniu - zal. nr 81

Ad. 9. Wybór

Członków Zarządu

Powiatu w

Gołdapi.

Przewodnicząca poinformowała, że Członków Zarządu

3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

samorządzie

na podstawie art. 12 pkt 2 i art. 27 ust.
powiatowym wybiera Rada Powiatu

na wniosek Starosty zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego
składu

rady, w

głosowaniu

tajnym wybieramy trzech członków Zarządu.

Przewodnicząca poprosiła Starostę
Zarządu

o

zgłoszenie

kandydatów do

pełnienia

funkcji

członków

z uzasadnieniem kandydatur.

Do pracy w
następujące

Zarządzie

Powiatu Starosta Pani Marzanna Marianna Wardziejewska

zgłosiła

osoby:
10

-

Grażynę Barbarę
myślę,

powiatu

Senda jest to jednokadencyjna wicestarosta oraz dwu kadencyjna radna
że

swoją wiedzą

ta osoba ze

oraz

doświadczeniem

dużo

wniesie

do zarządu.

Radna Grażyna Barbara Senda wyraziła zgodę na kandydowanie.

-

Alicję Annę

Iwaniuk: radna wielu kadencji

Wiceprzewodniczącej

dawała

sobie

świetnie radę

na stanowisku

Rady Powiatu i widzę kandydaturę radnej w zarządzie.

Radna Alicja Anna Iwaniuk wyraziła zgodę na kandydowanie.

- Karola Szablaka: reprezentant
Mazurskie w

Po przerwie

Mazurskich który

będzie reprezentował gminę

Banie

składzie zarządu.

Radny Karol Szablak

Przewodnicząca

Bań

wyraził zgodę na kandydowanie.

Rady ogłosiła 5 min. przerwy w celu przygotowania kart do głosowania.

Przewodniczący

wyczytywał kolejno

Komisji Skrutacyjnej

omówił

zasady

głosowania

a

następnie

Radnych, którzy w wyznaczonym do głosowania miejscu dokonali wyboru

i wrzucali karty do urny.

Przewodnicząca

Rady

ogłosiła

5 min. przerwy w celu policzenia

głosów

i podania wyników

głosowania.

Po przerwie Przewodniczący Komisji

odczytał protokół

z wyboru członków Zarządu Powiatu.

Przewodniczący Komisji poinformował, że za przyjęciem kandydatury Grażyny Barbary Sendy

oddano: 9

głosów

„za", 6

głosów

„przeciw", O

głosów „wstrzymał się",

za

przyjęciem

kandydatury Radnej Alicji Anny Iwaniuk oddano: 1Ogłosów „za", 5 głosy „przeciw", Ogłosów
„wstrzymał się",
głosów

„za", 4

natomiast za

głosów

Przewodnicząca

Rady

Karol Szablak w

przyjęciem

kandydatury Radnego Karola Szablaka oddano: 1O

„przeciw", 1 głosów

stwierdziła, że

głosowaniu

„wstrzymał się".

Radni:

Grażyna

tajnym na członków

Barbara Senda, Alicja Anna Iwaniuk,

Zarządu

Powiatu uzyskali

wymaganą ilość
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głosów i nie naruszono przy tym przepisów prawa, w związku z czym zostali wybrani do
pełnienia

funkcji

członków Zarządu

Powiatu w Gołdapi !projekt Uchwały Rady Powiatu w załączeniu

-zal. nr 91

Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek zgłosił wniosek formalny w sprawie rozszerzenia porządku o
kolejne punkty /porządek po zmianach obrad w załączeniu- zał. nr 1 Ol:

I O. Powołanie Komisji Stałej Rady Powiatu w Gołdapi.
11 . Powołanie Komisji Rewizyjnej.
12. Powołanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
13. Ustalenie Wynagrodzenia Starosty Gołdapskiego.

Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek zaproponował ustalenie m1es1ęcznego wynagrodzenia
w następujących wysokościach: wynagrodzenie zasadnicze 5900,00 zł, dodatek funkcyjny
1900,00 zł, dodatek specjalny w widełkach 20%-40% sumy wynagrodzenia zasadniczego
3120,00 zł, Jeżeli Państwo uznacie, że możemy to wprowadzić do porządku dzisiej szych obrad
to proszę o wprowadzenie powyższych wniosków.
Przewodnicząca Rady Pani Anna Falińska poinformowała, że wpłynoł wniosek grupy radnych

w sprawie wprowadzenia zmian do porządku, tym samym wyżej wymieniony wniosek trzeba
będzie przegłosować.

Radny Pan Jarosław Dzienis zapytał jaki był program obrad po rozszerzeniu. Radny Pan
Jarosław

Dzienis nadmienił, że może nie usłyszał.

Przewodnicząca

Rady Pani Anna Falińska odpowiedziała, że został złożony wniosek.

Radny Pan Jarosław Dzienis odpowiedział, że nie było jeszcze zakończenia obrad a ostatnim
punktem było głosowani, może się mylę dlatego też poprosił o opinie prawnika.

Przewodnicząca

Rady Pani Anna Falińska poprosiła Radcę Prawnego o opinię w związku

z kolejnym wnioskiem o rozszerzenie porządku obrad.
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odpowiedział, że

Radca Prawny Pan Eugeniusz Noga
powiatowym

porządek

posiedzenia

może być

z godnie z

rozszerzany w

ustawą

każdym

o

samorządzie

czasie trwania sesji

do momentu jej zakończenia.

Przewodnicząca

grupę

Rady Pani Anna

Falińska poinformowała, że

radnych wniosku przechodzimy do

o kolejne punkty 1O.

Powołanie

Komisji

Powołanie

Komisji Rewizyjnej, 12.

głosowania

Stałej

w

związku

ze

o rozszerzeniem

Rady Powiatu w

złożeniem

porządku

Gołdapi,

11.

przez

obrad

Powołanie

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, 13. Ustalenie

Wynagrodzenia Starosty Gołdapskiego .

Glosowano wniosek w sprawie: zmiany porządku obrad.

Wyniki glosowania

ZA: 9, PRZECIW: 6, WSTRZYMUJĘ

SIĘ:

O, BRAK GŁOSU: O, NIEOBECNI: O

Wyniki imienne:

ZA (9)
Andrzej

Ciołek,

Anna

Falińska,

Grażyna

Alicja Anna Iwaniuk, Marek Kuskowski,

Barbara

Senda, Karol Szablak, Wioletta Tomaszewska-Walc, Marzanna Marianna Wardziejewska,
Stanisław

Wójtowicz

PRZECIW (6)
Józef Dominiuk,

Jarosław

Wiktor Dzienis,

Wacław

Grenda,

Małgorzata

Marianna

Kuliś,

Marian Tadeusz Podziewski, Leszek Retel

Ad. 10. Powołanie Komisji

Stałej

Rady Powiatu w

Gołdapi.

Przewodnicząca poinformowała, że przystępujemy do
powołania

Komisji

Stałej

realizacji kolejnego punktu porządku tj.

Rady Powiatu- Komisji Planowania,

Budżetu,

Finansów, Promocji

Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej, która
zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym powołuje
ze swojego grona Rada Powiatu /projekt
Proponuję,

Uchwały Rady Powiatu w załączeniu - zal. nr 11I.

aby w przerwie wszyscy Radni wpisali

się

do komisji i wybrali

spośród członków

komisji przewodniczącego oraz zastępcę.

Radny Pan Marek Kuskowski

poprosił

o wyjaśnienie czy można być

członkiem

wielu komisji.
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Sekretarz Powiatu Pani Anna Makowska odpowiedziała, że członkowie zarządu jak i osoby
funkcyjna nie

mogą być członkami

komisji rewizyjnej jak

również członkami

komisji skarg

wniosków i petycji.

Radny Pan Marek Kuskowski czy teraz trwa przerwa w obradach.
Przewodnicząca

państwo

Rady Pani Anna

Falińska odpowiedziała, że

trwa przerwa w trakcie które

wpisujecie się na listę do składu komisji, a nie przerwa w obradach.

Przewodnicząca

Rady

Pani

Anna

Falińska

poprosiła

na przewodniczącego i wiceprzewodniczącego komisji

stałej

o

zgłaszanie

kandydatów

Rady Powiatu

Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek na przewodniczącego Komisji Stałej Rady zaproponował
Radnego Pana Marka Kuskowskiego.

Radny Pan Marek Kuskowski

wyraził zgodę.

Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek na Wiceprzewodniczącego Komisji Stałych Rady
zaproponował

Radny Pan

Radnego Pana Stanisława Wójtowicza.

Stanisław

Wójtowicz nie wyraził zgody.

Przewodnicząca Rady Pani Anna Falińska skierowała pytanie do Radcy Prawnego

czy komisja

może pracować bez wiceprzewodniczącego?

Radca Prawny Pan Eugeniusz Noga odpowiedział, że sytuacje życiowe są przeróżne dlatego
też każdy przewodniczący powinien mieć swojego zastępcę czyli wiceprzewodniczącego

Komisji

Stałej

Rady Powiatu.

Radny Pan Marek Kuskowski

zaproponował kandydaturę wiceprzewodniczącego

Radnemu

Panu Marianowi Tadeuszowi Podziewskiemu

Radny Pan Marian Podziewski nie wyraził zgody.
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Radny Pan Marek Kuskowski zaproponował Radnej Wiolettcie Tomaszewskiej-Walc.

Radna Pani Wioletta Tomaszewska-Walc nie wyraziła zgody.

Przewodnicząca

Rady Pani Anna

Falińska poprosiła

na siłach bycia wiceprzewodniczącym Komisji

Radca Prawny Pan Eugeniusz

Stałej

poinformował, że

o

osoby która czuje

się

Rady Powiatu.

przy

zakazów tak jak przy innych komisjach, dodał też,

zgłoszenie się

że

składzie

w

skład

Komisji

komisji

Stałej

Rady nie ma

Stałej może wchodzić

również członek Zarządu.

Radna Pani Grażyna Senda zgłosiła swoją kandydaturę na wiceprzewodnicząca Komisji

Stałej

Rady Powiatu.

Przewodnicząca

Rady Pani Anna

Falińska odczytała skład

poszczególnych Komisji

Stałych

Rady oraz jej przewodniczącego i zastępcę.
Komisji Planowania,

Budżetu,

Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony

Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej:

1) Marek Kuskowski

- przewodniczący Komisji

2) Grażyna Barbara Senda - zastępca przewodniczącego Komisji
3) Andrzej

Ciołek

4) JózefDominiuk
5) Jarosław Wiktor Dzienis
6) Anna Falińska
7) Wacław Grenda
8) Alicja Anna Iwaniuk
9) Małgorzata Marianna Kuliś
1O) Marian Tadeusz Podziewski
11) Leszek Retel
12) Karol Szablak
13) Wioletta Tomaszewska-Walc
14) Marzanna Marianna Wardziejewska
15)

Stanisław

Wójtowicz
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Pytań

nie zgłoszono

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie

Glosowano w sprawie:
Powołania

Komisji

Stałej

Rady Powiatu w Gołdapi.

Wyniki glosowania
ZA: 14, PRZECIW: O, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: O, NIEOBECNI: O

Wyniki imienne:
ZA (14)
Andrzej Ciołek, Józef Dominiuk, Jarosław Wiktor Dzienis, Anna Falińska, Alicja Anna
Iwaniuk, Małgorzata Marianna Kuliś, Marek Kuskowski, Marian Tadeusz Podziewski, Leszek
Retel, Grażyna Barbara Senda, Karol Szablak, Wioletta Tomaszewska-Walc, Marzanna
Marianna Wardziejewska,
WSTRZYMUJĘ SIĘ
Wacław

Stanisław

Wójtowicz

(1)

Grenda

Ad. 11. Powołanie Komisji Rew~·jnej. (punkt zdjęto z porządku obrad)
Przewodnicząca poinformowała, że

na postawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.

o samorządzie powiatowym, biorąc pod uwagę liczbę Radnych w Radzie proponuję
się aby Komisja Rewizyjna liczyła 3 osoby. Przewodniczącego, zastępcę oraz członka Komisji

Rewizyjnej, wybieranych przez Radę Powiatu, w związku z tym powołanie Komisji
Rewizyjnej odbędzie się poprzez podjęcie przez Radę Powiatu odrębnej uchwały. Proszę
o zgłaszanie kandydatów do prac w Komisji Rewizyjnej /projekt Uchwały Rady Powiatu w
załączeniu

-

zał.

nr 121

Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek zgłosił kandydaturę Radnego Wacława Grendy do komisji
Rewizyjnej.

Radny Pan Wacław Grenda nie wyraził zgody.
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Ze

względu

na brak

zaproponowała

zgłaszanych

kandydatur

wycofanie z porządku

uchwały

Przewodnicząca

Falińska

Rady Pani Anna

Rady Powiatu w sprawie

powołania

Komisji

Rewizyjnej.

Glosowano wniosek w sprawie:
zdjęcia

z porządku obrad uchwały Rady Powiatu ws.

powołania

Komisji Rewizyjnej.

Wyniki glosowania

ZA: 12, PRZECIW: O, WSTRZYMUJĘ

SIĘ:

3, BRAK GŁOSU: O, NIEOBECNI: O

Wyniki imienne:

ZA (12)
Andrzej

Ciołek,

Józef Dominiuk,

Jarosław

Alicja Anna Iwaniuk, Marek Kuskowski,
Tomaszewska-Walc,

Marzanna

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Małgorzata

Ad. 12.

Wiktor Dzienis, Anna
Grażyna

Marianna

Falińska, Wacław

Barbara Senda, Karol Szablak, Wioletta
Stanisław

Wardziejewska,

Powołanie

(3)

zdjęto

Komisji Skarg, \\'niosk8w i Petyeji. (punkt

poinformowała,

że

powołanie

członków

z

porządku

powiatowym. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji będzie

liczyła

zastępcę

związku

oraz

członka

podjęcie

Komisji wybiera Rada Powiatu, w

przez Radę Powiatu

obrad)

Komisji Skarg, Wniosków

i Petycji jest na podstawie art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

poprzez

Wójtowicz

Marianna Kuliś, Marian Tadeusz Podziewski, Leszek Retel

Przewodnicząca

się

Grenda,

3 osoby.
z tym

odrębnej uchwały. Proszę

o

samorządzie

Przewodniczącego,

powołanie odbędzie

zgłaszanie

kandydatów

do prac w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji /projekt Uchwały Rady Powiatu w zalqczeniu-zal. nr 13!

Przewodnicząca

Rady Powiatu Pani Anna Falińska zgłosiła kandydaturę Radnej Pani Wioletty

Tomaszewskiej - Walc.

Radna Pan Wioletta Tomaszewska- Walc nie wyraziła zgody.

Ze

względu

na brak

zaproponowała

zgłaszanych

wycofaniem z

kandydatur

porządku

obrad

Przewodnicząca

uchwały

Rady Pani Anna

Rady Powiatu w sprawie

Falińska

powołania

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
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Glosowano wniosek w sprawie:
Zdjęcia

z

porządku

obrad

uchwały

Rady Powiatu w sprawie

powołania

Komisji Skarg,

Wniosków i Petycji.

Wyniki glosowania

ZA: 11, PRZECIW: O,

WSTRZYMUJĘ SIĘ:

4, BRAK GŁOSU: O, NIEOBECNI: O

Wyniki imienne:

ZA (11)
Andrzej Ciołek, JózefDominiuk, Anna Falińska, Wacław Grenda, Alicja Anna Iwaniuk, Marek
Kuskowski,

Grażyna

Barbara Senda, Karol Szablak, Wioletta Tomaszewska-Walc, Marzanna

Marianna Wardziejewska, Stanisław Wójtowicz
WSTRZYMUJĘ SIĘ

Jarosław

(4)

Wiktor Dzienis,

Małgorzata

Marianna

Kuliś,

Marian Tadeusz Podziewski, Leszek

Retel

Ad. 13. Ustalenie Wynagrodzenia Starosty
Przewodnicząca

Gołdapskiego.

Rady Pani Anna Falińska poinformowała,

że

kolejny punkt dotyczy ustalenia

wynagrodzenia Starosty. Zgodnie z art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym wynagrodzenie

Staroście

-

przewodniczącemu Zarządu

ustala Rada Powiatu.

Poszczególne składniki wynagrodzenia regulują art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008
r. o pracownikach samorządowych oraz rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie
wynagradzania pracowników

samorządowych /projekt Uchwały Rady Powiatu w załączeniu - zal. nr

14!
Przewodnicząca

odczytała

proponowaną

wysokość

poszczególnych

składników

wynagrodzenia zasadniczego 59000,00 zł, dodatek funkcyjny 1900,00 zł, dodatek
specjalny sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatek funkcyjny 3120,00 zł. Razem 10920,00
zł.

Ponadto Staroście zgodnie z właściwymi przepisami przysługują: dodatek za wieloletnią

pracę,

nagrody jubileuszowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Radny Pan Wacław Grenda poinformował, że w związku z w związku z rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 15 maj a 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników
wynagrodzenie zasadnicze mieści

się w

samorządowych

granicach 3400, 00 zł do 4700,00 zł.
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Przewodnicząca
składników

Rady Powiatu Pani Anna

Falińska zarządziła przerwę

wynagrodzenia zasadniczego dla Starosty.

Przewodnicząca

Po przerwie

Sekretarz Powiatu

Rady Powiatu Pani Anna

Falińska

zł,

dodatek funkcyjny 1900,00

zł,

wynagrodzenia zasadniczego i dodatek funkcyjny 2640,00
wyniosło

Pani Marzanny Marianny Wardziejewskiej
właściwymi

po sprawdzeniu przez

Annę Makowską, przedstawiła poszczególne składniki

zasadniczego 4 700,00

z

na zweryfikowanie

przepisami

przysługują:

dodatek za

Panią

wynagrodzenia

dodatek specjalny 40 % sumy

zł. Łączne

wynagrodzenie Starosty

by 9240,00 zł. Ponadto

wieloletnią pracę,

Staroście

zgodnie

nagrody jubileuszowe

i dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Radny Pan

Wacław

Grenda

powiedział, że

w poprzedniej kadencji na posiedzeniu w
się

i

do przepisów i nie

ustalić

obniżyliśmy

miesiącu

Już

lipcu.

wynagrodzenia, dlatego

wynagrodzenie w kwocie

był

temat wynagrodzenia starosty

też

złotych

4 000,00

wtedy nie

poruszany

zastosowaliśmy

proponuje do tego
plus dodatek w

powrócić

wysokości

1700,00 złotych.

Przewodnicząca

Rady Powiatu Pani Anna

Falińska zapytała

pana radnego

Wacława Grendę

czy jest to wniosek formalny?

Radny Pan Wacław Grenda odpowiedziała,

Przewodnicząca Rady Powiatu

że jest

to wniosek formalny.

Pani Anna Falińska poinformowała, że w związku z tym, że pan

radny złożył wniosek formalny będziemy musieli go

Radny Pan
za

czujność.

Marek Kuskowski

podziękował

Radny Pan Marek Kuskowski
prosił

wynagrodzenie dla nowego Starosty i

przegłosować.

Radnemu
dodał,

że

Panu
na

Wacławowi

chwilę

aby wynagrodzenie

obecną

zostało

Grendzie
ustalamy

na poziomie

zaproponowanym uprzednio.

Radny Pan Marian Tadeusz Podziewski
górnymi czy
Radnego

też

Grendę

stawkami
wynika,

Panem Kuskowskim w

średnimi,

że

zapytał

czy

może

czy

wyżej

z tym,

iż

są

stawkami

niskimi. Po poprawkach naniesionych przez

jedziemy ze stawek górnych.

związku

wymienione stawki

Dodał również, że

nie zgadza

Radni nie dookreślili stawek i proponuje,

się

z

żebyśmy
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powrócili do krótkiej dyskusji czy zostawiamy górne stawki czy też dajemy margines błędu
i ewentualnej korekty w terminie późniejszym?

Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek poinformował, że stawki są stawkami maksymalnymi.
Dodał, że wydaję się, że zaproponowanie stawki są stawkami proporcjonalnymi do tego

z czym

Pani Starosta będzie się mierzyła.

Radny Pan

Wacław

Grenda

odniósł się

do wypowiedzi pana wicestarosty

dodając, że

nie

możemy porównywać pracy obecnej pani starosty do pańskiej i popieram wypowiedzi pana

Mariana Tadeusz Podziewskiego wydaje mi się, że obecna pani starosta Marzanna Marianna
Wardziejewska jeszcze nie sprawdziła się na tym stanowisku więc proponuje obniżyć
i wynagrodzenie zasadnicze w granicach 3 500,00 zł nie możemy zaczynać od górnego
progu, przy wykazaniu się przez panią starostę w późniejszym terminie możemy zwiększyć
te wynagrodzenie.

Radna Pani Małgorzata Marianna Kuliś poprosiła, żeby sama pani starosta wypowiedziała, się
w tej kwestii.
Starosta Pani Marzanna Wardziejewska poinformowała, że to państwo ustalacie m1
wynagradzanie i jakie zostanie mi przyznane wynagrodzenie takie też wynagrodzenie przyj mę,
a co do wypowiedzi Pana Wacław Grendy chciałabym powiedzieć, że to co Pan mi proponuje
to zasadnicze wynagrodzenie jest o wiele niższe jakie miałam w swojej poprzedniej pracy.

Przewodnicząca
złożonego

Rady Powiatu Pani Anna Falińska prosiła o doprecyzowanie wniosku

przez pana Wacława Grendę. ,,Proponuje pan 4 000,00 zł wynagrodzenia

zasadniczego dodatek funkcyjny natomiast w dodatku specjalnych

są przedziały

procentowe

od 20% do 40% to ile pan proponuje w tym wniosku formalnym".

Radny Pan Wacław Grenda odpowiedział, że proponuje bez zmian czyli 40 %

Radny Pan Wacław Grenda powiedział, że nie bez powodów punkt dotyczący wynagrodzenia
został odłożony na inny termin, który radni, którzy pracowaliśmy w poprzedniej kadencji

orientuje się w sprawach finansowych powiatu ale są też radni młodsi, którzy przyszli dopiero
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dzisiaj

złożyli przysięgę

i nie

orientują się

w sprawach wynagrodzenia. Dlatego

też

najlepiej

by było przełożyć temat na kolejną sesję żeby zapoznać się głębiej z tematem.

Przewodnicząca

wycofać

Rady Pani Anna Falińska zapytała Radnego Pana Wacława

Grendę

czy chce

wniosek złożony wcześniej?

Radny Pan Wacław Grenda odpowiedział,

Przewodnicząca

wcześniejszy

Pani Anna

wniosek i

że

tak chce wycofać wniosek złożony wcześniej.

Falińska poinformowała, że

złożyły

wniosek o

zdjęcie

Pan

Wacław

porządku

z

obrad

Grenda

uchwałę

wycofał

swój

Rady Powiatu

w sprawie wynagrodzenia Starosty Gołdapskiego.

Wicestarosta Pan Andrzej

Ciołek powiedział, że
powinność

wynagrodzenie starosty bo jest to
proszę

Radny Pan
nie

rady ustalenia wynagrodzenia dla pani starosty

nie odwlekać tematu i przegłosować drugiego wniosku złożonego przez grupę radnych

jak również Pana Radnego

że

na pierwszej sesji zawsze jest ustalane

Wacław

Grenda

przygotował się

zrozumiałe

Wacława Grendę.

odniósł się

do tego tematu i

bo jeszcze niedawno

doskonale powinien to

chciał

toczyła się

wiedzieć.

błąd wprowadzić całą radę

w

sprawa

Radny Pan

dlaczego w pierwszej wersji uchwały pojawiło

Wicestarosta Pan Andrzej

Ciołka,

do wypowiedzi pana radnego Andrzeja

związana

Wacław

się

jest to nie

z pana wynagrodzenie i pan

Grenda

poprosił

o sprecyzowanie

takie wynagrodzenie?

Ciołek odpowiedział, że jeżeli

w jego projekt

wkradła się omyłka

pisarska to bardzo za nią przeprasza. Natomiast dalej stoi na stanowisku podjęcia uchwały którą
po poprawkach przedstawiła Pani przewodnicząca rady i proponuje żeby ten temat dzisiaj został
rozstrzygnięty.

Przewodnicząca

Pani Anna Falińska poinformowała,

formalny a pierwszy wniosek wnioskodawca

iż

w związku z tym,

wycofał,

musimy

że wpłynął

wniosek

przegłosować

wyżej

wymieniony wniosek

21

Radca Prawny Pan Eugeniusz Noga poinfonnował, że z racji tego, że pan radny Wacław
Grenda złożył wniosek o zdjęcie z porządku obrad uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia
wynagrodzenia Starosty Gołdapskiego i go nie wycofał należy go przegłosować.
Radny Pan Marian Tadeusz Podziewski powiedział,
trochę

filozoficzne i

pozwolę

że podejście

sobie powiedzieć tak po

do wynagrodzenia jest takie

chłopsku jest

zaproponowane z grubej

rury. Natomiast proszę się też zastanowić na tym, żeby ten początek był może trochę wolniejszy
niż

górne granice dodatku, ja nie wiem panie Noga czy to rzeczywiście musi być na pierwszej

sesji wydaje mi się, że nic by się nie stało, żeby rada podjęła decyzje przedyskutowania tematu
i podj ęcia uchwały na kolejnym posiedzeniu sesji. Nie mówię oczywiście, że propozycje, które
złożył

mój kolega Grenda

poziom. Chce

są

najlepsze, ale

powinniśmy przedyskutować jakiś

powiedzieć, że kierowałem większą korporacją i miałem

przyzwoity

takie wynagrodzenie

jak wynika z tego wyliczenia jedenaście tysięcy dziewięćset brutto. Wydaje mi się, że dużo jest
problemów w powiecie gołdapskim bo to biedny powiat i będzie się rządziło nie pieniędzmi
nie inwestycjami tylko

biedą

i trzeba by

było

do tego

podejść

z

wielką troską

i

rozwagą.

Dlatego też proponuję, żeby ten punkt zdjąć z porządku obrad dzisiejszej sesji i to j est wniosek
formalny.
Przewodnicząca
złożony był

Pani Anna

Falińska poinformowała, że

pierwszym wnioskiem który

został

wnioskiem złożonym przez pana wicestarostę.

Radny Pan Marian Tadeusz Podziewski poprosił aby pani przewodnicząca nie wprowadzała w
błąd ponieważ złożył

wniosek który jest daleko

posadzenie sesji rady i

przedyskutować

idący z możliwości przełożenia

to na następne

w sposób bardzo logiczny i odpowiedzialny

sprawę

wynagrodzenia Starosty.
Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek odpowiedział, że oczywiście można to odwlekać w czasie
ponieważ

wniosek formalny złożyłem i chciałby, żeby ten wniosek formalny został

przegłosowany.

Natomiast jeżeli państwo uznają za zasadne dyskusje nad poziomem

wynagrodzenia dla pani starosty to nic nie stoi na przeszkodzie żeby państwo na kolejnej sesji
wprowadzili to do porządku obrad i dyskutowali nad tematem poziomu wynagrodzenia. Proszę
jednak o przegłosowanie mojego wniosku.
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Przewodnicząca Rady Pani Anna Falińska zwróciła się z pytaniem do
kolejności głosowania

Pana mecenasa w sprawie

nad złożonymi wnioskami.

Radca Prawny Pan Eugeniusz Noga poinformował, że pan wicestarosta złożył wniosek forlany
natomiast na

chwilę obecną mają państwo

Mariana Tadeusza Podziewskiego i pana
głosować

przegłosowania

Wacława

dwa wnioski formalne pana

Grendy wnioski

są

identyczne i trzeba

pierwszy wniosek pana Wacława Grendy bo pierwszy go złożył.

Wicestarosta Pan Andrzej
porządku

do

Ciołek złożył

wniosek formalny o nie wycofywanie wniosku z

obrad.

Radca Prawny Pan Eugeniusz Noga
przegłosować

wniosek pana

Wacława

poinformował, że

Grendy o

zdjęcie

z

w pierwszej
porządku

kolejności

obrad

trzeba

uchwały

Rady

Powiatu w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Gołdapskiego.

Przewodnicząca

Rady Pani Anna Falińska przeszła do przegłosowania wniosku pana Wacława
zdjęcia

Grendy w sprawie

z

porządku

obrad

uchwały

Rady Powiatu w sprawie ustalenia

wynagrodzenia Starosty Gołdapskiego.

Przewodnicząca

Rady Pani Anna Falińska przeprowadziła głosowanie.

Glosowano wniosek w sprawie:
zdjęcia

z

porządku

obrad uchwały Rady Powiatu ws. wynagrodzenia Starosty

Gołdapskiego.

Wyniki glosowania

ZA: 8, PRZECIW: 7, WSTRZYMUJĘ SIĘ: O, BRAK GŁOSU: O, NIEOBECNI: O

Wyniki imienne:
ZA (8)
Józef Dominiuk,

Jarosław

Wiktor Dzienis,

Wacław

Grenda,

Małgorzata

Marianna

Marian Tadeusz Podziewski, Leszek Retel, Marzanna Marianna Wardziejewska,

Kuliś,

Stanisław

Wójtowicz
PRZECIW (7)

23

Andrzej

Ciołek,

Anna

Falińska,

Alicja Anna Iwaniuk, Marek Kuskowski,

Grażyna

Barbara

Senda, Karol Szablak, Wioletta Tomaszewska-Walc
Starosta Pani Marzanna Wardziejewska złożyła wniosek o reasumpcje głosowanie w związku
z pomyłką w

głosowaniu.

Przewodnicząca Rady Pani Anna Falińska w związku z tym, że sprzęt jest nowy i tak naprawdę

na dzisiejszej sesji jest testowany, zapytała czy radni wyrażają zgodę na reasumpcję
głosowania?

Radna Pani Małgorzata Marianna Kuliś odpowiedziała,

że

wszyscy się uczą.

Przewodnicza Rady Pani Anna Falińska zapytała Pana Mecenasa czy na wniosek
przewodniczącej

rady można przeprowadzić reasumpcję głosowania?

Radca Pan Eugeniusz Noga odpowiedziała, że radna zasygnalizowała, że się pomyliła i jak
najbardziej reasumpcja głosowania jest jak najbardziej zasadna.
Przewodnicząca

Rady Pani Anna

Falińska złożyła

wniosek formalny w sprawie reasumpcji

głosowania.

Radny Pan Marek Kuskowski

zapytał

czy to me jest tak,

że

zgodnie ze statutem

przewodniczący zarządza reasumpcję głosowań.

Radca Pan Eugeniusz Noga odpowiedział, że rada rozstrzyga na wniosek przewodniczącego
rady reasumpcję głosowania.
Przewodnicząca

Rady Pani Anna

Falińska przeszła

do

przegłosowania

wniosku formalnego

na temat reasumpcji glosowania.
Radny Pan Marian Tadeusz Podziewski zapytał jaki jest powód reasumpcji głosowania?

Radca Pan Eugeniusz Noga

odpowiedziała, że

radna

zasygnalizowała, że się pomyliła

i dla

mnie jako prawnika jest to błąd.
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Przewodnicząca

i

poprosiła

Rady Pani Anna

Falińska poinformowała, że słyszeliśmy opinię

o przystąpienie do reasumpcji

mecenasa

głosowania.

Glosowano wniosek w sprawie:

reasumpcji

głosowania

w sprawie .zdjęcia z porządku obrad uchwały Rady Powiatu w sprawie

ustalenia wynagrodzenia Starosty Gołdapskiego.
Wyniki glosowania

ZA: 8, PRZECIW: 7, WSTRZYMUJĘ SIĘ: O, BRAK GŁOSU: O, NIEOBECNI: O

Wyniki imienne:

ZA (8)
Andrzej

Ciołek,

Anna

Falińska,

Alicja Anna Iwaniuk, Marek Kuskowski,

Grażyna

Barbara

Senda, Karol Szablak, Wioletta Tomaszewska-Walc, Marzanna Marianna Wardziejewska
PRZECIW (7)
Józef Dominiuk,

Jarosław

Wiktor Dzienis,

Marian Tadeusz Podziewski, Leszek Retel,

Przewodnicząca Rady Pani
uchwały

Wacław

Stanisław

Małgorzata

Grenda,

Marianna

Kuliś,

Wójtowicz

Anna Falińska poprosiła o przegłosowanie zdj ęci a z porządku obrad

Rady Powiatu w sprawie wynagrodzenia Starosty Gołdapskiego.

Glosowano wniosek w sprawie:
zdjęcia

z porządku obrad uchwały Rady Powiatu ws. wynagrodzenia Starosty Gołdapskiego.

Wyniki glosowania

ZA: 7, PRZECIW: 8, WSTRZYMUJĘ

SIĘ:

O, BRAK GŁOSU: O, NIEOBECNI: O

Wyniki imienne:

ZA (7)
Józef Dominiuk,

Jarosław

Wiktor Dzienis,

Marian Tadeusz Podziewski, Leszek Retel,

Wacław

Stanisław

Grenda,

Małgorzata

Marianna

Kuliś,

Wójtowicz

PRZECIW (8)
Andrzej

Ciołek,

Anna

Falińska,

Alicja Anna Iwaniuk, Marek Kuskowski,

Grażyna

Barbara

Senda, Karol Szablak, Wioletta Tomaszewska-Walc, Marzanna Marianna Wardziejewska
25

Przewodnicząca Pani Anna Falińska przedstawiła treść uchwały rady w sprawie ustalenia
m1es1ęcznego

wynagrodzenia

Pani

Marzanny

Marianny

Wardziejewskiej

Starosty

Gołdapskiego w następującej wysokości: wynagrodzenie zasadnicze - 4700,00 zł, dodatek

funkcyjny 1900,00 zł, dodatek specjalny w wysokości 40% co stanowi sumę wynagrodzenia
zasadniczego w kwocie 2640,00 zł łączna kwotą wynagrodzenia pani starosty wynosiła będzie
9 240, 00 złotych. Ponadto Staroście zgodnie z właściwymi przepisami przysługują: dodatek
za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne. Uchwała
wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w BIP Starostwa Powiatowego
w Gołdapi.
Radny Pan

Wacław

Grenda

poinformował, że

Starosta

Gołdapski

me pow1men

mieć

maksymalnych poborów dlatego, że nasi pracownicy w starostwie zgodnie z informacją
publiczną, którą otrzymałem, nie osiągają wynagrodzenia maksymalnego, które mieści
się w widełkach od 50% do

70%. Radny Pan Wacław Grenda poprosił o procentowe wyliczenie

wynagrodzenia w stosunku do

widełek,

które proponuje pan starosta. Jaki to

będzie

procent?

Dodał, że pracownicy w starostwie nie zarabiają maksymalnych stawek w widełkach

i jest to nie uczciwe żebyśmy w ten sposób mogli nagradzać Panią starostę ze względu
na to,

że

nie znamy jej pracy i zaangażowania.

Przewodnicząca

Rady Pani Anna Falińska zapytała czy pan radny składa nowy wniosek?

Radny Pan Wacław Grenda odpowiedział, że uważa, iż temat wynagrodzenia starosty nie
powinien być ustalany na dzisiejszym posiedzeniu. Dodał, że od samego początku zaczynamy
kręcić

i

poprosił

o

odłożenie

tematu na kolejne posiedzenie.

Poinformował, że

Pan

Wicestarostostwa od samego początku zaczął z grubej rury i wprowadził nas wszystkich
w błąd.
Przewodnicząca Rady Pani Anna Falińska odniosła się do wypowiedzi pana radnego Wacława

Grendy informując, że złożył wniosek o zdjęcie z porządku uchwały Rady Powiatu
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Gołdapskiego. Przewodnicząca Rady Pani Anna
Falińska poinformowała, że

wniosek Pana radnego przepadł został przegłosowany, dlatego też

musimy działać zgodnie z prawem i będziemy procedowali nad tym jakie wynagrodzenie
zostanie przyznane Pani Staroście.
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Radna Pani
się

Małgorzata

Marianna Kuliś

skierowała swoją wypowiedzi

odnośnie

bardzo zniesmaczona kiedy pani na moje zapytanie

wypowiedziała się, że zarabiała

by pani mniej

niż

do pani starosty,

czują

wynagrodzenia

w poprzedniej pracy. Dlatego też nie wiem

czy Pan i przychodzi do pracy na rzecz powiatu, czy pani przychodzi na rzecz wynagrodzenia?

odpowiedziała, ,,że każdy człowiek

Starosta Pani Marzanna Marianna Wardziejewska
powinien zarabiać tyle na ile zasługuje.

Uważam, że

to będzie dla mnie ogromne wyzwanie".

Dodała również, że jest osobą pracowitą i zdecydowała się podjąć
że

te

pieniądze,

wykonywała

i

państwo

które mi

myślę, że

zaproponujecie

pracownicy starostwa jak

będą

to stanowisko, powiedziała,

adekwatne do pracy,

również mieszkańcy

którą będę

powiatu w

miarę

szybko się o tym przekonają.

Radna Pani

Małgorzata

Marianna

„może rzeczywiście powinniśmy

Kuliś odniosła się

do

słów

poprzedniego przedmówcy,

tak troszeczkę wyprofilować i zmniejszyć tą kwotę".

również, że jeżeli rzeczywiście Pani

Dodała

swoim zaangażowaniem pokaże, że wnosi Pani duży wkład

w pracę zawsze można złożyć wniosek o podniesienie wynagrodzenia.

Radny Pan Marian Tadeusz Podziewski poinformował, że proszę nie traktować tej wypowiedzi
jako wniosek. Radny Pan Marian Tadeusz Podziewski powiedział,

że

mieć trochę

drwić.

narzędzia,

pokory i

proszę

z nastu radnych z tej strony stołu nie

Stosujecie Państwo

które są prawem dozwolone, tą reasumpcją głosowania, dla mnie to jest żenujące.

Radna Pani Wioletta Tomaszewska-Walc
Kuliś

„do wszystkiego trzeba

w „tej chwili pani

zwróciła się

też coś nacisnęła

i

do radnej pani

się pomyliła,

Małgorzaty

pani starosta

Marianny

również mogła się

pomylić".

Radna Pani

Małgorzata

Marianna

Kuliś odpowiedziała „proszę żeby

pani nie

porównywała

tego do głosowania".

Przewodnicząca

z nas mogło

się

Rady Pani Anna

to

Przewodnicząca

Falińska poinformowała, że

„to jest nowy

sprzęt każdemu

zdarzyć".

Pani Anna

z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Falińska powiedziała, że

samorządzie

na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy

powiatowym (Dz.U. 2018 poz. 995, ze zm.) oraz art. 9
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ust. 2 i art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. 2018, poz. 1260, ze zm.) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja
2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników

samorządowych

(Dz. U. 2018, poz. 936, tj.)

Rada Powiatu w Gołdapi uchwala, co następuje : ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Pani
Marzanny Marianny Wardziejewskiej Starosty
wynagrodzenie zasadnicze - 4700,00
40%

sumę

zł,

Gołdapskiego

w

następującej wysokości:

dodatek funkcyjny 1900,00

wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 2640,00

zł łączna

zł,

dodatek specjalny

kwota wynagrodzenia

pani starosty wynosiła będzie 9 240, 00 złotych. Ponadto Staroście zgodnie z właściwymi
przepisami przysługują: dodatek za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowe i dodatkowe
wynagrodzenie roczne.
Przewodnicząca

Rady Pani Anna Falińska przeszła do przegłosowania uchwały w sprawie

ustalenia wynagrodzenia Starosty Gołdapskiego.

Glosowano w sprawie:

ustalenia wynagrodzenia Starosty Gołdapskiego.

Wyniki glosowania

ZA: 8, PRZECIW: 6, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: O, NIEOBECNI: O

Wyniki imienne:

ZA (8)
Andrzej

Ciołek,

Anna

Falińska,

Alicja Anna Iwaniuk, Marek Kuskowski,

Grażyna

Barbara

Senda, Karol Szablak, Wioletta Tomaszewska-Walc, Marzanna Marianna Wardziejewska
PRZECIW (6)
Józef Dominiuk, Jarosław Wiktor Dzienis, Wacław Grenda, Małgorzata Marianna Kuliś,
Marian Tadeusz Podziewski, Leszek Retel
WSTRZYMUJĘ SIĘ
Stanisław

(1)

Wójtowicz

Wicestarosta Pan Andrzej

Ciołek jako były przewodniczący Zarządu podziękował

za minioną

kadencję. Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek obecnemu zarządowi, który został wybrany

na kolejne 5 lat życzył równie aktywnej i owocnej kadencji, żebyśmy wyszli naprzeciw
oczekiwaniom naszych mieszkańców
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Starosta Pani Marzanna Marianna Wardziejewska

podziękowała

Radzie za zaufanie

i powierzenie urzędu Starosty Gołdapskiego. Starosta Pani Marzanna Marianna Wardziejewska
dodała, że jest to

ogromny zaszczyt ale również też ogromne wyzwanie. Powierzoną mi funkcję

będę wykonywała
Gołdapskiego.

ze zbiorowej

Z

z

należytą starannością

najlepiej jak tylko

pewnością będę wsłuchiwała się

mądrości zarządu

jak

również całej

w

głosy

potrafię

dla dobra Powiatu

radnych i

będę korzystała

rady powiatu, bo wspólnie

zarządzać

to jest łatwiej i skuteczniej. Dlatego mam nadzieje, że Państwo będzie współpracować ze mną,
a ja z państwem. Pani Starosta podziękowała również za przyjęcie uchwały o wynagrodzeniu.

14. Zamknięcie obrad.
Przewodnicząca

Rady Pani Anna

za uczestnictwo.

Zamknęłam

Falińska podziękowała

obrady I (1)

Sesję V

Radnym za

pracę

kadencji Rady Powiatu w

oraz

gościom

Gołdapi.

Na tym protokół zakończono.
Protokół składa się z 29 stron kolejno ponumerowanych.
Przewodnicząca

(;/htJo

Rady

~~ilco~

Anna Falińska

Protokół sporządziła: Monika Bruszewska, 23.11.2018 ,$
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