Protokół nr XXXV (35) z Sesji Rady Powiatu w Gołdapi
w dniu 29 kwietnia 2021 r.
w godz.1200 – 1334
Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Pani Alicja Iwaniuk stwierdziła quorum pozwalające
na podejmowanie prawomocnych uchwał i przyjmowanie sprawozdań: na 15 Radnych
stanowiących ustawowy skład Rady obecnych było

11 Radnych

/lista

obecności

w załączeniu- zał. nr 1 do protokołu/.

Obecni:
1. Andrzej Ciołek
2. Józef Dominiuk
3. Jarosław Wiktor Dzienis - udział w posiedzeniu zdalnie
4. Anna Falińska
5. Wacław Grenda
6. Alicja Anna Iwaniuk
7. Małgorzata Marianna Kuliś
8. Marek Kuskowski
9. Leszek Retel - udział w posiedzeniu zdalnie
10. Grażyna Barbara Senda - udział w posiedzeniu zdalnie
11. Karol Szablak - udział w posiedzeniu zdalnie
12. Wioletta Tomaszewska-Walc - udział w posiedzeniu zdalnie
13. Marzanna Marianna Wardziejewska
14. Piotr Wasilewski - udział w posiedzeniu zdalnie
15. Stanisław Wójtowicz
Ad. 1
Wiceprzewodnicząca 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.
Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Pani Alicja Iwaniuk przywitała przybyłych na Sesję
Radnych Rady Powiatu, dyrektorów powiatowych jednostek organizacyjnych, naczelników
i pracowników Starostwa Powiatowego i otworzyła obrady XXXV (35) Sesji Rady Powiatu.
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Ad. 2
Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Pani Alicja Iwaniuk przedstawiła proponowany porządek
obrad. Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Pani Alicja Iwaniuk zapytała, czy są jakieś uwagi
bądź zmiany do porządku obrad. /porządek obrad w załączeniu –zał. nr 2 do protokołu/.
Uwag nie zgłoszono.
Wiceprzewodnicząca przeszła do realizacji kolejnego punktu.
Ad. 3
Wiceprzewodnicząca poinformowała, iż protokół z XXXIII (33) Sesji Rady Powiatu został
wyłożone do wglądu i przesłany drogą elektroniczną. Wiceprzewodnicząca Rady zapytała, czy
Radni mają uzupełnienia bądź sprostowania do protokołów.
Uwag nie zgłoszono.
Wiceprzewodnicząca przeszła do przegłosowania protokołów.
Głosowano w sprawie:
przyjęcia protokołu z XXXIII (33) Sesji.

Ad. 4
Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu

Pani

Alicja Iwaniuk

przedstawiła informację

Przewodniczącego Rady z prac Rady w okresie międzysesyjnym.
Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Pani Alicja Iwaniuk poinformowała, że miała stały kontakt
z kierownikami jednostek organizacyjnych powiatu, pracownikami Starostwa, a przede
wszystkim Zarządem Powiatu między innymi:
– zajmowała się sprawami bieżącymi Rady Powiatu,
– pracowała nad porządkiem obrad XXXV (35) Sesji Rady Powiatu,
Ad. 5
Starosta Pani Marzanna Marianna Wardziejewska poinformowała, że w terminie
od 25 luty 2021 roku do 29 kwietnia 2021 roku Zarząd Powiatu w Gołdapi odbył
6 posiedzeń, na którym zajmował się między innymi /informacja w załączeniu- zał. nr 3
do protokołu/:
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1. Zarząd Powiatu podjął uchwały w sprawie:
a) unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu
Gołdapskiego z zakresu prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Powiatu
Gołdapskiego, których realizację w roku 2021 wspiera Powiat Gołdapski.
b) przyznania dofinansowania projektów zgłoszonych w ramach Programu Współpracy
Powiatu Gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust 3, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2020.
c) upoważnienia dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi do składania oświadczeń
woli w imieniu Powiatu Gołdapskiego przy realizacji projektu „Aktywizacja po 30 (20212022)” w ramach Działania 10.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

na

lata

2014-2020,

współfinansowanego

ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego.
d) przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej
niezabudowanej, składającej się z działki nr 1336/3 o pow. 0,0075 ha, położonej
w Gołdapi na Osiedlu I.
e) przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego
oraz informacji o stanie mienia Powiatu Gołdapskiego za 2020 r.
f) zmian budżetu Powiatu Gołdapskiego w roku 2021.
g) rocznego

sprawozdania

finansowego

Samodzielnego

Publicznego

Zakładu

Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Gołdapi na dzień 07.09.2020 r.
h) zmieniająca uchwałę w sprawie wdrożenia systemu „Sprawozdawczość jednostek
organizacyjnych SJO BeSTi@” oraz oprogramowania do obsługi rozliczeń VAT „FoKa
Pro”.
i) sporządzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Gołdapskiego.
j) zmian budżetu powiatu w roku 2021.
k) przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Gołdapskiego za I kwartał
2021 roku.
l) ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora.
m) rozłożenia na raty zobowiązania uczestniczki projektu „Własna firma w EGO”
realizowanego

przez

Powiat

Gołdapski

w ramach

Działania

10.3

Rozwój

samozatrudnienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa WarmińskoMazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego.
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2. Zarząd rozpatrzył:
✓ wniosek w sprawie

dofinansowania Komendy Państwowej Straży Pożarnej

w Gołdapi w kwocie 40 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup
średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowy Państwowej
Straży Pożarnej w Gołdapi.
✓ wniosek w sprawie dofinansowania Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi kwotą
25 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu osobowego,
segment C z napędem hybrydowym w wersji oznakowanej”.
✓ wniosek w sprawie wyrażenie zgody na podjęcie prac zmierzających do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej części nieruchomości wydzielonej z działki, oznaczonej
numerem ewidencyjnym 897/2 o pow. 0,6496 ha, położonej w obrębie 2 miasta Gołdap,
która wchodzi w skład drogi powiatowej Nr 4801N (ul. Armii Krajowej).
✓ wniosek w sprawie wygaszenie trwałego zarządu dla nieruchomości gruntowej
niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 1336/3 o pow. 0,0075 ha,
położonej w Gołdapi na Osiedlu I.
✓ wniosek w sprawie rozwiązania umowy o realizację zadania publicznego nr 13/2021 pot
tytułem „Organizacja XXXII Mazurkiego Biegu Ulicznego”.
3. Zarząd przyjął:
✓ sprawozdanie z przeprowadzonych remontów i modernizacji w Domu św. Faustyny
„Nie lękajcie się” w Gołdapi w 2020 roku.
✓ sprawozdanie Dyrektora Domu św. Faustyny „Nie lękajcie się” Caritas Diecezji Ełckiej
w Gołdapi za okres 01.01.2020-31.12.2020 r. z realizacji zadania publicznego
„Prowadzenia

całodobowej

placówki

opiekuńczo

–

wychowawczej

typu

socjalizacyjnego łączącej zadania o charakterze interwencyjnym”.
✓ sprawozdanie z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi za 2020 rok
w porównaniu do roku 2019.
✓ informację o stanie dróg i planu remontów, bieżącego utrzymania dróg i ulic
powiatowych na rok 2021.
✓ sprawozdanie z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gołdapi za rok 2020.
✓ bilans z wykonania budżetu za 2020 r.
✓ sprawozdanie finansowych jednostek budżetowych powiatu za rok 2020 .
✓ raport ze stanu sanitarno–higienicznego Powiatu Gołdapskiego za rok 2020.
✓ informację z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi w roku
2020.
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✓ sprawozdanie z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych
w roku 2020.
✓ sprawozdanie z realizacji „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych” w roku 2020.
✓ sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego
na lata 2017 – 2022
✓ zbiorczy

bilans,

rachunku

zysków

i

strat

oraz

zestawienia

zmian

w funduszu Powiatu Gołdapskiego za 2020 r oraz zbiorczej informacji dodatkowej.
4. Zarząd dokonał oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2020 dla Powiatu Gołdapskiego.
5. Zarząd opracował projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:
✓ oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gołdapi.
✓ określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2021 roku.
✓ zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2021–2037.
✓ zmian budżetu powiatu na rok 2021.
✓ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wysokości diet oraz zasad zwrotu
kosztów podróży służbowych radnych.
Starosta Pani Marzanna Marianna Wardziejewska przedstawiła również informację
z wykonania uchwał Rady Powiatu w Gołdapi podjętych na XXXIII (33) Sesji w dniu
25 lutego 2021 roku Rada Powiatu w Gołdapi podjęła 5 uchwał, których projekty opracował:
Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu – 1 projekt uchwały, Wydział Organizacyjny – 1 projekt
uchwały, Wydział Finansowy – 2 projekty uchwał, Rada Powiatu – 1 projekt uchwały.
Natomiast na XXXIV (34) Sesji w dniu 20 kwietnia 2021 roku Rada Powiatu w Gołdapi
podjęła 1 uchwałę, której projekt opracowała Rada Powiatu. 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 Marianna Wardziejewska poinformowała, że od ostatniej sesji brała
udział w następujących uroczystościach oraz spotkaniach:
1. 26 lutego 2021r. w wideokonferencji z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim Panem Arturem
Chojeckim;
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2. 1 marca 2021 r. w symbolicznym złożeniu kwiatów w związku z Narodowym Dniem
Pamięci Żołnierzy Wyklętych;
3. 1,3,15,22,29 marca 2021 r. w wideokonferencji Konwentu Powiatów Województwa
Warmińsko –Mazurskiego;
4. 6,12,13,14,19,21 kwietnia 2021 r. w wideokonferencji Konwentu Powiatów Województwa
Warmińsko –Mazurskiego;
5. 10 kwietnia 2021 r. w symbolicznym złożeniu kwiatów w związku z 11 Rocznicą Katastrofy
Smoleńskiej;
6. 13 kwietnia 2021 r. w symbolicznym złożeniu kwiatów w związku z 81 Rocznicą Zbrodni
Katyńskiej;
7. 14,16,23

kwietnia

2021

r.

w

wideokonferencji

Związku

Powiatów

Polskich

dot. szczepień.
Starosta Pani Marzanna Wardziejewska zwróciła się z prośba do Wiceprzewodniczącej Alicji
Iwaniuk o przekazanie głosu Wiceprezesowi Zarządu GoldMedica Sp. z o.o. Panu Tadeuszowi
Myśliwiec w sprawie funkcjonowania szpitala i szczepień przeciw COVID-19.
Wiceprezes Zarządu GoldMedica Sp. z o.o. Pan Tadeusz Myśliwiec poinformowała,
żeGoldMedica Sp. z o.o. w bieżącym roku przystąpiła do programuj szczepień jako szpital
węzłowy. Do dnia 26.02 zaszczepionych zostało 2662 osoby, z czego 1400 osób także drugą
dawką. Aktualnie do końca tego tygodnia otrzymaliśmy do wykorzystania 570 dawek
szczepionki na bieżącą realizację szczepień populacyjnych zgodnie z ustalonych kalendarzem
szczepień. Aktualnie wspólnie z Zarządem Powiatu GoldMedica współuczestniczy
w przygotowaniu punktu szczepień masowych w obiekcie OHP w Gołdapi. Został
zorganizowany punkt z trzema stanowiskami. W sprawie informacji dotyczących
funkcjonowania GoldMedica po zmianie struktury organizacyjnej po 1.04.2021 Wiceprezes
Zarządu GoldMedica Sp. z o.o. Pan Tadeusz Myśliwiec przekazał informację: w miesiącu
kwietniu z dniem 1.04.2021 do KRS GoldMedica zostały wpisane komórki organizacyjne
po połączeniu się z Zakładem Pielęgnacyjno-Opiekuńczym Sp. z o.o. w Gołdapi. Dokonano
przejęcia na zasadzie aneksu umów zawartych z warmińsko-mazurskim oddziałem
wojewódzkim NFZ w Olsztynie, które powodują sytuację, w której przychody świadczone za
usługi medyczne za miesiąc kwiecień 2021 będą przychodami GoldMedica Sp. z o.o w Gołdapi.
Natomiast wszystkie zobowiązania Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczym Sp. z o.o. w Gołdapi
na mocy prawa stały się zobowiązaniami GoldMedica Sp. z o.o. Komórki Zakładu
Pielęgnacyjno-Opiekuńczym, Rehabilitacji Leczniczej oraz Hospicjum Dobowe wpisane
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zostały do rejestru Zakładu Opieki Zdrowotnej i od 1.04. stały się komórkami medycznymi
GoldMedica. Z dniem 21.04.2021 oddział chorób wewnętrznych trwale zawieszony
i na zasadzie porozumienia z oddziałem wojewódzkim NFZ w ramach dotychczasowego
budżetu tego oddziału utworzone zostały i wpisane do rejestru Zakładu następujące komórki
organizacyjne: oddział

stacjonarny rehabilitacji

pulmonologicznej,

oddział dzienny

rehabilitacji ogólnoustrojowej, poradnia chorób płuc i gruźlicy. W okresie 14-16.04 złożone
zostały oferty konkursowe na świadczenie usług medycznych. W dniu 26.04. podpisane zostały
umowy na realizację tych świadczeń. Oddział rehabilitacji pulmonologicznej będzie mógł
przyjmować w cyklach trzytygodniowych po 25 osób, realizacja od 1.05.2021. Poradnia chorób
płuc i gruźlicy także od 1.05.2021, która rozpocznie działalność po ustaleniu z lekarzem
harmonogramu pracy poradni. Ponadto oddział dzienny rehabilitacji ogólnoustrojowej
możliwie będzie uruchomiony z dniem 1.06.2021 z liczbą 30 łóżek. Dokładny termin otwarcia
oddziału wiąże się z końcem prac modernizacyjnych w budynku po Zakładzie PielęgnacyjnoOpiekuńczym. Rozpoczęcie prac oddziału rehabilitacji pulmonologicznej oraz poradni chorób
płuc i gruźlicy to GoldMedica posiada zatrudnioną kadrę medyczną oraz fizjoterapeutów,
a także personel pielęgniarski. Wiceprezes Zarządu GoldMedica Sp. z o.o. Pan Tadeusz
Myśliwiec poinformował o bardzo szczegółowych wymaganiach kierowania na oddział
rehabilitacji pulmonologicznej:

- wystawcą skierowania jest lekarz ubezpieczenia

zdrowotnego, - określenie w skierowaniu przez lekarza kierującego wskazania celu
skierowania, - określenie chorób przebytych i współistniejących i innych czynników, które
mogłyby być przeciwskazaniem do przyjmowania pacjenta, - w skierowaniu obowiązuje opis
z zakresu przyjmowanych leków oraz innych ograniczeń wynikających ze zdrowia pacjenta
istotnych w procesie rehabilitacji pacjenta wraz z kodami jednostek chorobowych według
klasyfikacji ICD 10, - do skierowań muszą być dołączone badania, które wynikają z procesu
wcześniejszego leczenia i stanu zdrowotnego. Po konsultacji z wojewódzkim NFZ istnieje
możliwość przystąpienia w ramach oddziału rehabilitacji pulmonologicznej do wspomagania
pacjentów po leczeniu COVID19.
Ad. 6
Przewodniczący Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej Pan Marek Kuskowski
poinformowała, iż posiedzenie odbyło się w dniu 27.04.2021 r. Komisja na posiedzeniu
przyjęła 3 informację, 9 sprawozdań oraz 9 projektów uchwał, które są przedmiotem
dzisiejszego posiedzenia. Przewodniczący Komisji Pan Marek Kuskowski dodał również,
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że na posiedzeniu Komisja wniosków nie wypracowała /opinia Komisji Stałej w załączeniu – zał.
nr 5 do protokołu/.

Ad. 7
Dyrektor Domu św. Faustyny „Nie lękajcie się” Caritas Diecezji Ełckiej w Gołdapi
Pani Beata Kuprewicz przedstawiła sprawozdanie Dyrektora Domu św. Faustyny
„Nie lękajcie się” Caritas Diecezji Ełckiej w Gołdapi za okres 01.01.2021-31.12.2021 r.
z realizacji zadania publicznego „Prowadzenia całodobowej placówki opiekuńczo
– wychowawczej typu socjalizacyjnego łączącej zadania o charakterze interwencyjnym”
/sprawozdanie w załączniku – zał. nr 6 do protokołu/

Dyrektor Domu św. Faustyny „Nie lękajcie się” Caritas Diecezji Ełckiej w Gołdapi
Pani Beata Kuprewicz bardzo szczegółowo przedstawiła sprawozdanie Dyrektora Domu
św. Faustyny „Nie lękajcie się” Caritas Diecezji Ełckiej w Gołdapi za okres 01.01.202131.12.2021 r. z realizacji zadania publicznego „Prowadzenia całodobowej placówki
opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego łączącej zadania o charakterze
interwencyjnym”
Wiceprzewodnicząca zapytała czy są pytania do przedstawionego sprawozdania.

Pytań nie zgłoszono.
Wiceprzewodnicząca przeprowadziła głosowanie.
Głosowano w sprawie:
przyjęła sprawozdanie Dyrektora Domu św. Faustyny „Nie lękajcie się” Caritas Diecezji
Ełckiej w Gołdapi za okres 01.01.2021-31.12.2021 r. z realizacji zadania publicznego
„Prowadzenia całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego
łączącej zadania o charakterze interwencyjnym”.
Ad. 8
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień – Kisielewska
przedstawiła sprawozdanie z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi za 2020 rok
w porównaniu do roku 2019 /sprawozdanie w formie prezentacji multimedialnej w załączniku – zał. nr
7 do protokołu/.

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień – Kisielewska bardzo
szczegółowo przedstawiła sprawozdanie z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi
za 2020 rok w porównaniu do roku 2019 w formie prezentacji multimedialnej.
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Wiceprzewodnicząca zapytała czy są pytania do przedstawionego sprawozdania.
Pytań nie zgłoszono.
Wiceprzewodnicząca przeprowadziła głosowanie.
Głosowano w sprawie:
sprawozdanie z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi za 2020 rok w porównaniu
do roku 2019.
Ad. 9
Prezes Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego w Gołdapi Pani Zofia Syperek przedstawiła
sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu
Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Gołdapi na dzień 07.09.2020 r. /sprawozdanie w załączniku – zał. nr
8 do protokołu/.

Prezes Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego w Gołdapi Pani Zofia Syperek bardzo
szczegółowo

przedstawiła

sprawozdanie

roczne

z

wykonania

planu

finansowego

Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Gołdapi na dzień
07.09.2020 r.
Wiceprzewodnicząca zapytała czy są pytania do przedstawionego sprawozdania.
Pytań nie zgłoszono.
Wiceprzewodnicząca przeprowadziła głosowanie.
Głosowano w sprawie:
sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu
Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Gołdapi na dzień 07.09.2020 r.
Ad. 10
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gołdapi Pani Grażyna Mentel
przedstawiła raport ze stanu sanitarno–higienicznego Powiatu Gołdapskiego za rok 2020
/raportu ze stanu sanitarno–higienicznego Powiatu Gołdapskiego w formie prezentacji multimedialnej
w załączeniu- zał. nr 9 do protokołu/.
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Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gołdapi Pani Grażyna Mentel bardzo
szczegółowo przedstawiła raport ze stanu sanitarno–higienicznego Powiatu Gołdapskiego
za rok 2020 w formie prezentacji multimedialnej.
Wiceprzewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego raportu?
Pytań nie zgłoszono.
Wiceprzewodnicząca przeprowadziła głosowanie.
Głosowano w sprawie:
przyjęcia raportu ze stanu sanitarno–higienicznego Powiatu Gołdapskiego za rok 2020.
Ad. 11.
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska
przedstawiła informację z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi
w roku 2020 /informacja w formie prezentacji multimedialnej w załączniku – zał. nr 10 do protokołu/.
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska
bardzo szczegółowo przedstawiła informację z działalności Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Gołdapi w roku 2020 w formie prezentacji multimedialnej.
Wiceprzewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionej informacji?

Pytań nie zgłoszono
Wiceprzewodnicząca przeprowadziła głosowanie.
Głosowano w sprawie:
przyjęcia informacji z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi w roku
2020.
Ad. 12
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska
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przedstawiła sprawozdanie z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów
społecznych w roku 2020 /sprawozdanie w formie prezentacji multimedialnej w załączniku – zał. nr 11
do protokołu/

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska
szczegółowo omówiła sprawozdanie z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania
problemów społecznych w roku 2020 w formie prezentacji multimedialnej.
Wiceprzewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego sprawozdania?
Pytań nie zgłoszono.
Wiceprzewodnicząca przeprowadziła głosowanie.
Głosowano w sprawie:
przyjęcia sprawozdania z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów
społecznych w roku 2020.
Ad. 13
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska
przedstawiła sprawozdanie z realizacji „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych” w roku 2020 /informację w formie prezentacji multimedialnej w załączeniu - zał. nr
12 do protokołu/.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska
bardzo szczegółowo omówiła dokonaną ocenę realizacji „Powiatowego Programu Działań
na Rzecz Osób Niepełnosprawnych” w roku 2020 w formie prezentacji multimedialnej.
Wiceprzewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego sprawozdania?
Pytań nie zgłoszono.
Wiceprzewodnicząca przeprowadziła głosowanie.
Głosowano w sprawie:
przyjęcia sprawozdania z

realizacji „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób

Niepełnosprawnych” w roku 2020.
Ad. 14
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Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska
przedstawiła informacje z zakresu dokonania oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2020
dla Powiatu Gołdapskiego /informację w formie prezentacji multimedialnej w załączeniu - zał. nr 13
do protokołu/

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska
bardzo szczegółowo omówiła dokonaną ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2020
dla Powiatu Gołdapskiego
Wiceprzewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego sprawozdania?
Pytań nie zgłoszono.
Wiceprzewodnicząca przeprowadziła głosowanie.
Głosowano w sprawie:
Dokonania oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2020 dla Powiatu Gołdapskiego.
Ad. 15
Starszy specjalista ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej Pani Magdalena Mackiewicz przedstawiła
sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017
– 2022 /sprawozdanie w formie prezentacji multimedialnej w załączeniu - zał. nr 14 do protokołu/.
Starszy specjalista ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej Pani Magdalena Mackiewicz bardzo
szczegółowo omówiła sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia
Psychicznego na lata 2017 – 2022 w formie prezentacji multimedialnej.
Wiceprzewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego sprawozdania?

Pytań nie zgłoszono.
Wiceprzewodnicząca przeprowadziła głosowanie.

Głosowano w sprawie:
przyjęcia sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego
na lata 2017 – 2022.
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Ad. 16
W zastępstwie Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej Pana Jerzego Sobisza sprawozdanie
z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gołdapi za

rok 2020 przedstawiła

Starszy specjalista ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej Pani Magdalena Mackiewicz /sprawozdanie
w załączeniu - zał. nr 15 do protokołu/.

Starszy specjalista ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej Pani Magdalena Mackiewicz bardzo
szczegółowo omówiła sprawozdanie z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gołdapi
za rok 2020
Wiceprzewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego sprawozdania.
Pytań nie zgłoszono.
Wiceprzewodnicząca przeprowadziła głosowanie.
Głosowano w sprawie:
przyjęcia sprawozdania z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gołdapi za rok 2020.
Ad. 17a
Starszy specjalista ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej Pani Magdalena Mackiewicz przedstawiła
projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Gołdapi /projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu - zał. nr 16 do protokołu/.
Starszy Specjalista ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej Pani Magdalena Mackiewicz
poinformowała, że poinformowała, że zgodnie z § 21 ust. 1 i ust. 3 Rozporządzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii
zajęciowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 63, poz. 587) jednostka prowadząca warsztat składa powiatowi
roczne sprawozdanie z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych
warsztatu w terminie do dnia 1 marca następnego roku. Sprawozdanie zawiera: rozliczenie
roczne

oraz

informację

o

wykorzystaniu

przez

warsztat

środków

finansowych,

z uwzględnieniem kwot uzyskanych ze sprzedaży produktów i usług wykonanych
przez uczestników warsztatu w ramach realizowanego programu terapii; informacje o: liczbie
uczestników warsztatu oraz stopniu i rodzaju ich niepełnosprawności, ogólnej frekwencji
uczestników w zajęciach warsztatu w poszczególnych miesiącach roku sprawozdawczego,
formach i metodach realizowanej przez warsztat działalności rehabilitacyjnej, liczbie
uczestników, którzy opuścili warsztat, wraz z podaniem przyczyn ich odejścia, liczbie
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uczestników, którzy poczynili postępy w zakresie: zaradności osobistej i samodzielności,
rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej wraz z opisem tych postępów; informację
o decyzjach podjętych przez radę programową w stosunku do uczestników warsztatu, wobec
których rada programowa dokonała oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji.
Ocenia się pozytywnie działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Ełckiej
w Gołdapi w 2020 r. na podstawie sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej
i wykorzystania środków finansowych.
Wiceprzewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady
Powiatu?
Pytań nie zgłoszono.
Wiceprzewodnicząca przeprowadziła głosowanie.
Głosowano w sprawie:
oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gołdapi
Ad. 16b
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska
przedstawiła projekt zmieniającej uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań
i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
przeznaczonych na zadania w 2021 roku /projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu - zał. nr 17 do
protokołu/.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 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 (Dz. U. z 2020r.
poz. 426z późn. zm.) w związku z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku,
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020r. poz. 920), 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 18 luty 2021 roku, znak: DF.WSA.42.2021.w., Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych poinformował o wysokości środków PFRON przypadających w 2021 roku
na zadania dotyczące rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Według
algorytmu na realizację zadań określonych w ustawie Powiat Gołdapski otrzymał
na 2021 rok środki w wysokości 1 534 916zł, w tym 1 084 800zł na działalność warsztatu
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terapii zajęciowej, 450 116zł na pozostałe zadania. W stosunku do 2020 roku Fundusz
zwiększył środki PFRON dla Powiatu Gołdapskiego w 2021r. o 104 314zł uwzględniając
wzrost środków z przeznaczeniem na działalność warsztatu terapii zajęciowej o 60 000zł
oraz wzrost o 44 314zł na pozostałe zadania dotyczące rehabilitacji społecznej i zawodowej
osób niepełnosprawnych. Po analizie zgłoszonych zapotrzebowań i składanych wniosków oraz
pozytywnej opinii Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, w ramach
rehabilitacji społecznej proponuje się podzielić środki na realizację zadań dotyczących
dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, zaopatrzenia
w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, na dofinansowanie
turnusów rehabilitacyjnych oraz likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu
się i technicznych dla osób niepełnosprawnych. W ramach rehabilitacji zawodowej proponuje
się podzielić środki na realizację zadań dotyczących dofinansowania wydatków
na instrumenty lub usługi rynku pracy, na przyznanie osobom niepełnosprawnym środków
na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz na dokonanie zwrotu kosztów wyposażenia
stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej. Podział środków finansowych PFRON
na powyższe zadania jest uzasadniony możliwościami finansowymi, potrzebami racjonalnego
gospodarowania środkami oraz potrzebami wnioskodawców.
Wiceprzewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady
Powiatu?
Więcej pytań nie zgłoszono.
Wiceprzewodnicząca przeprowadziła głosowanie.

Głosowano w sprawie:
określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2021 roku.
Ad. 17c
Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2021–2037
/projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu – zał. nr 18 do protokołu/.
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Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że w wieloletniej prognozie
finansowej urealnia się poszczególne wartości zgodnie z uchwałą w sprawie zmian budżetu
w 2021 r. Zaktualizowano dochody i wydatki oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych
na cele bieżące i pozostałe dochody bieżące zgodnie z uchwałą w sprawie zmian budżetu
w 2021 r. Deficyt budżetu powiatu po zmianach wynosi 6 769 200,42 zł. Według obecnego
stanu planowany jest do pokrycia przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie
780 000,00 zł, wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym
budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych
papierów

wartościowych,

kredytów

i

pożyczek

z

lat

ubiegłych

w

kwocie

922 227,00 zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 5 066 973,42 zł.
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach
publicznych w wysokości 5 066 973,42 zł stanowią: środki otrzymane w 2020 r.
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 4 232 578,42 zł oraz środki
określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej otrzymane
w roku 2020 zaś wydatki zostaną poniesione w 2021 r. w wysokości 834 395,00 zł. Zgodnie
z art. 217 ust. 2 pkt 8 są to niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu,
wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych
ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach
oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację
programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Wolne środki z lat
poprzednich w kwocie 922 227,00 zł stanowią środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6
ustawy o finansach publicznych. Wieloletnia prognoza finansowa odzwierciedla aktualny stan
budżetu powiatu po dokonanych zmianach: Plan dochodów zwiększa się o kwotę
323 071,00 zł i po zmianach wynosi 39 716 580,11 zł. Plan wydatków zwiększa się o kwotę
473 963,00 zł i po zmianach wynosi 46 485 780,53 zł. Deficyt budżetu po zmianie wynosi
6 769 200,42 zł. Przychody budżetu po zmianie wynoszą 6 769 200,42 zł. Rozchody 0,00 zł.
Wiceprzewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady
Powiatu?
Pytań nie zgłoszono.
Wiceprzewodnicząca przeprowadziła głosowanie.
Głosowano w sprawie:
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2021–2037.
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Ad. 17d
Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu
w sprawie zmian budżetu Powiatu Gołdapskiego w roku 2021 rok /projekt uchwały Rady Powiatu
w załączeniu – zał. nr 19 do protokołu/.

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że dochody Starostwa Powiatowego
w Gołdapi w rozdziale 80149„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych
w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” dokonuje
się zwiększenia planu dochodów o kwotę 10 297,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody
Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 28/2021 z dnia 15 marca 2021 r. Środki przeznaczone
są na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r. W rozdziale
85203„Ośrodki wsparcia” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 181 387,00 zł
zgodnie z decyzją Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Środki przeznaczone
są na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem sieci domów dla matek
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, zgodnie z art.19 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369 ) oraz działaniem 1.4 Programu
kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. W rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy
pracy” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 4 000,00 zł zgodnie z decyzjami
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Nr DF-I.9020.18.17.2021, DF-I.9020.17.16.2021
z dnia 04 marca 2021 r. oraz DF-I.9020.18.17(1).2021 z dnia 8 kwietnia 2021 r.
Środki finansowe przyznano na pokrycie kosztów obsługi zadań określonych w artykule 15zze4
ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 , innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.). W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze”
dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę 80 076,00 zł w związku
ze wzrostem świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny
dom dziecka oraz w związku ze zmianą wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej.
W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych” dokonuje
się zwiększenia planu finansowego o kwotę 36 486,00 zł w związku ze zmianą kosztów
utrzymania dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz umieszczeniem
dwójki dzieci z powiatu tczewskiego w tej placówce. Zespół Placówek Edukacyjno
- Wychowawczych w Gołdapi w rozdziale 80102 „ Szkoły podstawowe specjalne” dokonuje
się zwiększenia planu finansowego o kwotę 1 560,00 zł w związku z przyznaniem
dofinansowania projektu pn. „Matematyka jest cool” przez zarząd fundacji mBanku. Środki
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zostaną przeznaczone na dodatkowe zajęcia dla uczniów i zakup materiałów na nagrody.
Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi w rozdziale 60014 „ Drogi publiczne powiatowe”
dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę 9 265,00 zł w związku z rozliczeniem
zwrotu należności z tytułu nadpłaconego w 2020 roku wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia
oraz wpływów z kar i odszkodowań od ubezpieczyciela. Plan dochodów budżetu powiatu
zwiększa się o kwotę 323 071,00 zł Wydatki Starostwa Powiatowego w Gołdapi w rozdziale
75020 „Starostwa powiatowe” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę per saldo
36 000,00 zł i dokonuje się przesunięcia do rozdziału 71095 „Pozostała działalność” w związku
koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zadania z zakresu geodezji i kartografii
na 2021 rok zgodnie z art 41b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 ) do wysokości nie mniejszej niż uzyskana
w roku poprzednim kwota wpływów. W rozdziale 75405 „Komendy powiatowe policji”
dokonuje się zmniejszenia planu finansowego wydatków bieżących o kwotę 3 000,00 zł
przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków majątkowych łącznie o kwotę 25 000,00 zł
na dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi celem zakupu samochodu
osobowego, segment C z napędem hybrydowym w wersji oznakowanej. W rozdziale 75495
„Pozostała działalność” dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę
40 000,00 zł tytułem przekazania na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej środków
finansowych docelowo przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zakup
samochodów ratowniczo – gaśniczych dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa
Warmińsko-Mazurskiego”.

W

rozdziale

80195

„Pozostała

działalność”

dokonuje

się zwiększenia planu wydatków o kwotę per saldo 140 847,00 zł. Środki pochodzą
z rozliczenia dochodów i zostaną przeznaczone na wydatki oświatowe. W rozdziale 85410
„ Internaty i bursy szkolne” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 31 792,00 zł
w związku z koniecznością realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa budynku
o klatkę schodową na potrzeby bursy” w ramach zadania „Zmiana sposobu użytkowania obiektu
zamieszkania zbiorowego na lokale mieszkalne na I i II piętrze segm „A” budynku
oraz przebudowa i zmiana sposobu użytkowania parteru segm. „B” kuchni ze stołówką
na pomieszczenia bursy z rozbudową o klatkę schodową na potrzeby bursy. Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi w

rozdziale 85203„Ośrodki wsparcia” dokonuje

się zwiększenia planu wydatków o kwotę 226 758,00 zł zgodnie z decyzją Ministerstwa
Rodziny i Polityki Społecznej. Środki przeznaczone są na sfinansowanie zadania
inwestycyjnego pn. „Zmiana sposobu użytkowania poddasza w budynku szkolno – biurowym
na potrzeby okresowego pobytu matek z małymi dziećmi i kobiet w ciąży”. Wkład własny
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w wysokości 45 371,00 zł. W rozdziale 85218 „Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie” dokonuje
się

zmniejszenia planu wydatków o kwotę 19 200,00 zł

celem zabezpieczenia wkładu

własnego dla zadnia inwestycyjnego j.w. W rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego
poradnictwa,

mieszkania

chronione

i

ośrodki

interwencji

kryzysowej”

dokonuje

się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 16 000,00 zł celem zabezpieczenia wkładu własnego
dla zadania inwestycyjnego j.w. W rozdziale 85326 „Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych” dokonuje się

zmniejszenia planu wydatków kwotę 56 643,00 zł

w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach Programu Asystent Osobisty Osoby
Niepełnosprawnej środków pozabudżetowych - edycja 2021 r. z Funduszu Solidarnościowego.
W rozdziale 85508 „ Rodziny zastępcze” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę
per saldo 24 857,00 zł koniecznością zabezpieczenia wynagrodzenia koordynatora rodzinnej
pieczy oraz

w związku ze wzrostem świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej

i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej.
W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo -wychowawczych” dokonuje
się zwiększenia planu finansowego o kwotę 330,00 zł w związku ze zmianą kosztów utrzymania
dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz umieszczeniem dwójki
dzieci z powiatu tczewskiego w tej placówce. Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi w rozdziale
60014 ,,Drogi publiczne powiatowe” dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków
o kwotę 9 265,00 zł w związku z pozyskanymi środkami z rozliczenia m.in. zwrotu należności
z tytułu nadpłaconego w 2020 roku wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia oraz wpływów
z kar i odszkodowań od ubezpieczyciela. Środki finansowe zostaną przeznaczone na naprawę
i odbudowanie uszkodzeń powstałych w wyniku zniszczenia mienia przez uczestników ruchu
drogowego. Kwota 54 100,00 zł jest przeznaczona na realizację zadania pn.: „Budowa miejsc
parkingowych na dz. nr 671/2 w Gołdapi wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu”.
Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi w rozdziale 85333 ,,Powiatowe urzędy pracy” dokonuje
się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 4 000,00 zł na pokrycie kosztów
obsługi zadań określonych w artykule 15zze4 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.). Pozostałe zmiany
dotyczą przesunięć pomiędzy paragrafami zgodnie z potrzebami jednostki. Zespół Placówek
Edukacyjno- Wychowawczych w Gołdapi w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne„
dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 560,00 zł w związku z otrzymanym
dofinansowaniem projektu „Matematyka jest cool”. Środki zostaną przeznaczone na dodatkowe
zajęcia dla uczniów i zakup materiałów na nagrody. W rozdziale 80149„Realizacja zadań
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wymagających stosowania specjalnej

organizacji

nauki

i metod pracy dla dzieci

w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach
wychowania przedszkolnego” dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 10 297,00 zł zgodnie
z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 28/2021 z dnia 15 marca 2021 r. Środki
przeznaczone są na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r.
W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się przesunięcia planu wydatków o kwotę
per saldo 291 200,00 zł w ramach posiadanego planu. Środki zostaną przeznaczone na wydatki
oświatowe. W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze„ dokonuje
się przesunięcia planu wydatków w ramach posiadanych środków finansowych, co umożliwi
prawidłową realizację zadań. Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi w rozdziale 80120 „Licea
Ogólnokształcące ”dokonuje się

przesunięcia

planu wydatków w ramach posiadanych

środków finansowych, co umożliwi prawidłową realizację zadań. Plan wydatków
w budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 473 963,00 zł. Plan dochodów zwiększa się o kwotę
323 071,00 zł i po zmianach wynosi 39 716 580,11 zł. Plan wydatków zwiększa się o kwotę
473 963,00 zł i po zmianach wynosi 46 485 780,53 zł. Deficyt budżetu po zmianie wynosi
6 769 200,42 zł. Przychody budżetu po zmianie wynoszą 6 769 200,42 zł. Rozchody 0,00 zł.
Wiceprzewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady
Powiatu?
Więcej pytań nie zgłoszono.
Wiceprzewodnicząca przeprowadziła głosowanie.
Głosowano w sprawie:
zmian budżetu Powiatu Gołdapskiego w roku 2021 rok.

Ad. 17e
Starosta Gołdapski Pani Marzanna Wardziejewska przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów
podróży służbowych radnych /projektu uchwała Rady Powiatu w załączeniu – zał. nr 20 do protokołu/.
Starosta Gołdapski Pani Marzanna Wardziejewska poinformowała, że w uchwale
nr XI/79/2019 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad
wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnych §1 otrzymuje
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brzmienie: „ 1. Ustala się wysokość miesięcznej zryczałtowanej diety dla Radnych Powiatu
Gołdapskiego w zależności od pełnionej funkcji: dla Przewodniczącego Rady Powiatu
- 1 870,00 zł, dla Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu - 1 020,00 zł, dla Radnego – Członka
Zarządu - 1 610,00 zł, dla Przewodniczącego Komisji Stałej Rady - 1 020,00 zł,
dla Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - 1 020,00 zł, dla Przewodniczącego Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji - 1 020,00 zł, dla Wiceprzewodniczących: Komisji Stałej Rady, Komisji
Rewizyjnej, Komisji Skarg Wniosków i Petycji - 800,00 zł, dla Radnego, który jest członkiem
dwóch komisji -

600,00 zł, dla Radnego, który jest członkiem jednej Komisji

- 400,00 zł, dla pozostałych Radnych - 300,00 zł. W przypadku pełnienia przez radnego kilku
funkcji przysługuje mu jedna dieta, w najwyższej wysokości dla pełnionej funkcji.
Dieta, o której mowa w ust. 1 obejmuje również koszty dojazdu na sesje Rady Powiatu,
posiedzenia Zarządu Powiatu i posiedzenia Komisji Rady.”
Wiceprzewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady
Powiatu?
Pytań nie zgłoszono.
Wiceprzewodnicząca przeprowadziła głosowanie.
Głosowano w sprawie:
ustalenia zasad wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.
Ad. 16f
Przewodniczący Komisji Stałej Rady Powiatu Pan Marek Kuskowski przedstawił projekt
uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi na radnego Rady Powiatu w Gołdapi
/projektu uchwała Rady Powiatu w załączeniu – zał. nr 21 do protokołu/.

Przewodniczący Komisji Stałej Rady Powiatu Pan Marek Kuskowski poinformował,
że w dniu 22.02.2021 r. do Starostwa Powiatowego w Gołdapi wpłynęła skarga
na Przewodniczącego Komisji, Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Gołdapi. Zgodnie
z § 51 pkt 2 ust. 3 Statutu Powiatu Gołdapskiego przyjętego uchwałą Nr LXVI/293/2018
z dnia 10 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Gołdapskiego
(Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2018 r., poz. 5414) pracą komisji między innymi
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Gołdapi kieruje przewodniczący komisji,
a w szczególności organizuje pracę komisji. W myśl art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920, ze zm.) radny obowiązany jest
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kierować się dobrem wspólnoty samorządowej powiatu. Radny utrzymuje stałą więź
z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez
mieszkańców powiatu postulaty i przedstawia je organom powiatu do rozpatrzenia,
nie jest jednak związany instrukcjami wyborców. Natomiast zgodnie z art.229 pkt 4 kodeksu
postępowania administracyjnego Rada Powiatu rozpatruje skargi na działalność zarządu
powiatu, starosty a także kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek
organizacyjnych. Przy czym przepis ten jako zawierający normę kompetencyjną nie może
być interpretowany rozszerzając co, iż Rada Powiatu, nie może sobie przepisać kompetencji
do rozpoznania skargi na inny krąg podmiotów, niż tam wymieniony. Obowiązujące przepisy
nie przewidują sankcji za nienależyte wypełnianie obowiązków przez radnego. Konsekwencją
braku sankcji jest także brak możliwości złożenia do Rady Powiatu skargi na radnego. Skarga
Taka nie będzie mogła być rozpatrzona, a uchwala dotycząca rozpatrzenia tej skargi będzie
uznana za niedopuszczalną. Radny ponosi odpowiedzialność wyłącznie przed wyborcami.
Odpowiedzialność ta jest ograniczona wyłącznie do konieczności poddania się weryfikacji przy
kolejnych wyborach. Powyższy art.21 ust.1 ustawy statuuje tym samym zakaz ograniczania
swobody radnego w wykonywaniu mandatu. Radny bowiem reprezentuje wspólnotę
samorządową na zasadzie wolnego mandatu, w ramach konstytucyjnie chronionej wolności
sumienia – art.53 ust.1 Konstytucji RP. Skoro zatem aktywność radnego i jego zachowanie nie
może

być

przez

radę

reglamentowane,

nie

istnieje

również

upoważnienie

rady do dyscyplinowania radnego. Toteż Rada Powiatu nie jest organem władnym
do rozstrzygania w przedmiocie skargi na działalność osoby wchodzącej w skład takiego
organu kolegialnego. W wyroku WSA w Łodzi z dnia 19.09.2014 r. sygn. akt. III SA/Łd 676/14
stwierdził, iż rada powiatu (analogicznie rada powiatu) nie jest uprawniona do podejmowania
uchwały, której przedmiotem jest negatywna ocena działalności samorządowej radnego.
Na marginesie należy wspomnieć, że przedmiot skargi dotyczy wyłącznie korzystania przez
radnego z konstytucyjnej wolności słowa, która nie jest i nie może być w żaden sposób zgodnie
z polskim prawem oraz międzynarodowymi standardami ochrony praw człowieka ograniczana.
Zgodnie z tą zasadą w przypadku ataku na człowieka za posiadanie i manifestowanie własnych
poglądów, rada powiatu jako organ władzy samorządowej musi zareagować stanowczo,
chroniąc konstytucyjne prawo każdego a tym bardziej reprezentanta społeczności
czyli radnego. Mając powyższe na uwadze Rada Powiatu w Gołdapi uznaje,
że nie jest podmiotem właściwym do jej rozstrzygnięcia. Niniejsza uchwała stanowi
zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi w rozumieniu art. 237 § 3 w zw. z art.
238 § 1 k.p.a.
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Wiceprzewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady
Powiatu?
Pytań nie zgłoszono.
Wiceprzewodnicząca przeprowadziła głosowanie.
Głosowano w sprawie:
rozpatrzenia skargi na radnego Rady Powiatu w Gołdapi.
Ad. 16g
Przewodniczący Komisji Stałej Rady Powiatu Pan Marek Kuskowski przedstawił projekt
uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi na Przewodniczącego Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Gołdapi /projektu uchwała Rady Powiatu w załączeniu – zał. nr 22
do protokołu/.

Przewodniczący Komisji Stałej Rady Powiatu Pan Marek Kuskowski poinformował,
że w dniu 18.02.2021 r. do Starostwa Powiatowego w Gołdapi wpłynęła skarga
na Przewodniczącego Komisji, Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Gołdapi.
Podczas posiedzenia w dniu 1.03.2021 r. wysłuchano skarżącego. Dodatkowo, w dniu
12.04.2021 r. podczas ponownego posiedzenia Komisji skarżący zgodził się z opinią członków
Komisji, że skarga w swojej treści stanowi wniosek w rozumieniu art. 222 i art. 241 Kodeksu
postępowania administracyjnego. Zgodnie z § 51 pkt 2 ust. 3 Statutu Powiatu Gołdapskiego
przyjętego uchwałą Nr LXVI/293/2018 z dnia 10 października 2018 r. w sprawie uchwalenia
Statutu Powiatu Gołdapskiego (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2018 r., poz. 5414)
pracą komisji między innymi Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Gołdapi
kieruje przewodniczący komisji, a w szczególności organizuje pracę komisji. W myśl
art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 920, ze zm.) radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej
powiatu. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami,
a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców powiatu postulaty i przedstawia
je organom powiatu do rozpatrzenia, nie jest jednak związany instrukcjami wyborców. Zgodnie
z art. 241

kodeksu postępowania administracyjnego przedmiotem wniosku mogą

być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności,
usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania
potrzeb ludności. Wniosek, którego ostateczna treść została ustalona podczas posiedzenia
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w dniu 12.04.2021 r. w ocenie Komisji zasługuje na realizację. Zdaniem Komisji wszyscy radni
w tym także osoby wybrane na stanowiska przewodniczących Komisji powinny wywiązywać
się ze swojego mandatu a osoby funkcyjne w szczególności. Na uwagę zasługuje także
podkreślenie obowiązków przewodniczącego rady wynikający z § 55 ust. 1 Statutu
polegających na wspomaganiu i koordynowaniu pracy komisji. Niniejsza uchwała stanowi
zawiadomienie o sposobie załatwienia wniosku w rozumieniu art. 237 § 3 w zw. z art. 238
§ 1 k.p.a.
Wiceprzewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady
Powiatu?
Pytań nie zgłoszono.
Wiceprzewodnicząca przeprowadziła głosowanie.
Głosowano w sprawie:
rozpatrzenia skargi na Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu
w Gołdapi.
Ad. 16h
Przewodniczący Komisji Stałej Rady Powiatu Pan Marek Kuskowski przedstawił projekt
uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Zespołu Placówek
Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi /projektu uchwała Rady Powiatu w załączeniu – zał. nr 23 do
protokołu/.

Przewodniczący Komisji Stałej Rady Powiatu Pan Marek Kuskowski poinformował,
że skarga na dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi
(dalej jako ZPEW) dotycząca zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej Zespołu Placówek
Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi w trybie stacjonarnym w dniu 29.12.2020 r.
jest bezzasadna. Przede wszystkim należy zauważyć, że skarżąca nie wykazała i zdaniem
komisji nie posiada jakiegokolwiek interesu prawnego lub faktycznego w tej sprawie.
Nie jest pracownikiem ZPEW oraz nie łączy ją jakikolwiek inny stosunek prawny lub faktyczny
z ZPEW. Jak ustalono podczas postępowania w trakcie posiedzeń Komisji ani mąż
ani jakikolwiek inny bliski skarżącej nie brał w tym posiedzeniu udziału. Zebrany podczas
postępowania materiał nie wykazał jakiegokolwiek uchybienia przepisom prawa ze strony
dyrektor ZPEW. Przede wszystkim w dacie posiedzenia istniała wyraźna podstawa prawna
do zwołania rady pedagogicznej w trybie stacjonarnym i pomimo tego, że kompetencja
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do wyboru formy w jakiej mogłaby się odbyć (stacjonarna lub za pomocą środków
porozumiewania się na odległość) leży wyłącznie w gestii dyrektora placówki zasięgano opinii
pracowników i nikt nie wyraził sprzeciwu co do formy stacjonarnej tego posiedzenia rady
pedagogicznej. Zgodnie z zasadą praworządności wyrażoną w art. 2 Konstytucji RP „organy
władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa”. Zatem ramy prawne działalności
każdego z organów wyznaczają tylko i wyłącznie przepisy prawne. Zatem postępowanie
zgodne z prawem musi podlegać ochronie bez względu na przekonania, sympatie lub antypatie
osobiste. Tylko w ten sposób organy kontrolujące lub nadzorujące działalność podległych
sobie instytucji mogą działać i realizować wyrażoną w art. 8 Kodeksu postępowania
administracyjnego zasadę pogłębiania zaufania uczestników postępowania do władzy
publicznej. Postępowanie dyrektora jakiejkolwiek placówki powiatowej o ile jest zgodne
z prawem musi spotkać się ze stanowczą i zdecydowaną ochroną ze strony Rady Powiatu.
Podkreślenia wymaga, że zebrane podczas postępowania wyjaśniającego informacje
w szczególności od organów nadzoru sanitarnego i epidemiologicznego nie wykazały
naruszenia jakichkolwiek przepisów lub zasad postępowania przez dyrektor ZPEW
a przeciwnie jej działalność cieszy się uznaniem i pozytywnymi ocenami zarówno ze strony
bezpośrednich przełożonych czyli Starosty gołdapskiego, wszystkich członków Zarządu
powiatu jak i Powiatowego Inspektora Nadzoru Sanitarnego w Gołdapi. Mając powyższe
na uwadze Komisja Skarg Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Gołdapi uznaje skargę
za bezzasadną.
Wiceprzewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady
Powiatu?
Pytań nie zgłoszono.
Wiceprzewodnicząca przeprowadziła głosowanie.
Głosowano w sprawie:
rozpatrzenia

skargi

na

dyrektora

Zespołu

Placówek

Edukacyjno-Wychowawczych

w Gołdapi.
Ad. 16i
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Przewodniczący Komisji Stałej Rady Powiatu Pan Marek Kuskowski przedstawił projekt
uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi Wspólnoty Mieszkaniowej w Gołdapi
przy ul Suwalskiej nr 15 /projektu uchwała Rady Powiatu w załączeniu – zał. nr 24 do protokołu/.
Przewodniczący Komisji Stałej Rady Powiatu Pan Marek Kuskowski poinformował,
że w dniu 03.03.2021 r. do Starostwa Powiatowego w Gołdapi wpłynęła skarga Wspólnoty
Mieszkaniowej w Gołdapi przy ul Suwalskiej 15 dotycząca nieprawidłowego zdaniem
skarżącej wspólnoty, wykonania zjazdu z posesji na ul Ustronie podczas przebudowy tej ulicy
wskutek czego poziom nawierzchni ul Ustronie podwyższył się o ok 30 cm i powstały
w związku z tym trudności dla mieszkańców wspólnoty. Przed rozpatrzeniem skargi Komisja
w dniu 12.04.2021 r. wysłuchała przedstawicielkę skarżącej wspólnoty, dyrektora Zarządu
Dróg Powiatowych w Gołdapi, zapoznała się z dokumentacją i korespondencją w tej sprawie
oraz dokonała oględzin przedmiotu skargi w dniu 14.04.2021 r. Zdaniem Komisji skarga
nie zasługuje na uwzględnienie i jest bezzasadna. W myśl art. 30 ustawy z dnia 21 marca 1985
r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 ze zm.) utrzymywanie zjazdów, łącznie
ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników gruntów
przyległych do drogi. Przebudowa ul Ustronie w Gołdapi polegała na zmianie nawierzchni
na asfaltową i została wykonana na podstawie projektu budowlanego zatwierdzonego
pozwoleniem na budowę. Skarżąca wspólnota posiadała i posiada nawierzchnię gruntową
na swojej posesji i taki zjazd na posesję został wykonany podczas modernizacji ul Ustronie.
Dodatkowo obniżenie nawierzchni ul Ustronie do pierwotnej wysokości byłoby niecelowe
ponieważ celem modernizacji była poprawa warunków korzystania z dróg powiatowych
przez wszystkich użytkowników. Wjazd na posesję wspólnoty i wyjazd z niej posiada
odpowiednią szerokość i widoczność. Wykonanie przez powiat gołdapski zjazdu na posesję
skarżącej nie jest możliwy także ze względu na brak możliwości prowadzenia inwestycji
na nieruchomościach do których powiat nie posiada tytułu prawnego. Mając powyższe
na uwadze Komisja Skarg Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Gołdapi uznaje skargę
za bezzasadną.
Wiceprzewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady
Powiatu?
Pytań nie zgłoszono.
Wiceprzewodnicząca przeprowadziła głosowanie.
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Głosowano w sprawie:
rozpatrzenia skargi Wspólnoty Mieszkaniowej w Gołdapi przy ul Suwalskiej nr 15.
Ad. 18
Interpelacji Radnych nie zgłoszono.
Ad. 19
Zapytań Radnych nie zgłoszono.
Ad. 20
Przewodniczący Komisji Stałych Radnych Pan Marek Kuskowski poinformował, że na komisji
szeroko omawiany był problem związany z szczepieniami przeciw COVID-19. Poinformował,
że pierwotnie punkt szczepień masowych miał być zlokalizowany w centrum miasta, w hali
przy basenie. Była na to wyrażona zgoda, natomiast z nieznanych przyczyn została cofnięta.
Przyznał, że obecna lokalizacja może być utrudnieniem dla mieszkańców. Poprosił Panią
Starostę Marzannę Mariannę Wardziejewską o zabranie głosu w tej sprawie.
Starosta Gołdapski Pani Marzanna Marianna Wardziejewska poinformowała, że otrzymała
wytyczne od Wojewody jakie warunki powinien spełniać powszechny punkt szczepień.
Starosta Gołdapski Pani Marzanna Marianna Wardziejewska w skrócie przedstawiła wytyczne,
które określały między innymi ilość toalet, wejść i wyjść bezpiecznych dla pacjentów.
Po otrzymaniu tych wytycznych wynikało, że najlepszym powszechnym punktem szczepień
spełniającym te warunki będzie Hala – Basen OSIR w Gołdapi. Opinia z tym wskazaniem
została przedstawiona Wojewodzie. Obiekt ten jest w posiadaniu Gminy Gołdap. W dniu 4 oraz
6 kwietnia Burmistrz Gołdapi Pan Tomasz Luto w rozmowie telefonicznej zapewnił, że
powszechny punkt szczepień może powstać w tym obiekcie. Zarząd Powiatu miał zapewnić
potrzebną kardę oraz organizację wraz z pracownikami GoldMedica. Propozycja współpracy
okazała się nieaktualna już na drugi dzień. Natomiast władze OHP przy ul. Bocznej wyraziły
zgodę. W dniu 28.04.2021 punkt został odebrany przez przedstawiciela NFZ. Starosta
Gołdapski Pani Marzanna Marianna Wardziejewska zapewniła, że wszystko jest przygotowane
oraz poinformowała, że prawdopodobnie po 10 maja punkt zostanie uruchomiony.
Koordynatorem do spraw szczepień powszechnych ze strony Starostwa została Sekretarz
Powiatu Pani Anna Makowska. Starosta Gołdapski Pani Marzanna Marianna Wardziejewska
podziękowała Sekretarz Powiatu Pani Annie Makowskiej za włączenie się w organizację.
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Przewodniczący Komisji Stałych Radnych Pan Marek Kuskowski podziękował Staroście
Gołdapskiemu Pani Marzannie Mariannie Wardziejewskej za udzielenie odpowiedzi.
Przewodniczący Komisji Stałych Radnych Pan Marek Kuskowski poinformował,
że w przypadku jakichkolwiek trudności w dostaniu się mieszkańców do punktu Powiat nie
ponosi odpowiedzialności.
Ad. 21
Odpowiedzi na wnioski i interpelacje nie zgłoszono.
Ad. 22
Odpowiedzi na zgłoszone wnioski Komisji Stałych Rady. Komisja wniosków nie wypracowała
Ad. 23
Starosta Gołdapski Pani Marzanna Marianna Wardziejewska poinformowała, że trzy wnioski
złożone do Funduszu Dróg Samorządowych, które zostały zaopiniowane pozytywnie
przez Wojewodę nie otrzymały dofinansowania. Starosta Gołdapski Pani Marzanna Marianna
Wardziejewska przyznała, że przykre jest to, że mieszkając na ternie, na którym są wieloletnie
zaniedbania stanu dróg nie otrzymaliśmy takiego dofinansowania. Takiego dofinansowanie
nie dostała Gmina Gołdap, Gmina Banie Mazurskie, Gmina Dubeninki.
Starosta Gołdapski Pani Marzanna Marianna Wardziejewska poinformowała także
o uruchomieniu naboru wniosków o doroczną Nagrodę Starosty Gołdapskiego. Nagroda jest
wyrazem szczególnego wyróżnienia i uznania za wkład w rozwój i promocję Powiatu
Gołdapskiego. Wnioski można składać do 31.05.2021. Nagroda zostanie przyznana
za rok 2020. Wyróżnione zostały cztery kategorie: działalność społeczna, oświata i kultura,
sport i turystyka oraz biznes i gospodarka.
Ad. 24
Radny Pan Marek Kuskowski nawiązując do wystąpienia Wiceprezesa Zarządu GoldMedica
Sp. z o.o. Pan Tadeusza Myśliwca prosił o przekazanie do opinii publicznej informacji
dotyczącej uruchomienia nowych oddziałów szpitala.
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Starosta Gołdapski Pani Marzanna Marianna Wardziejewska przyznała, że pomysł
Przewodniczącego Komisji Stałych Radnych Pana Marka Kuskowskiego jest trafiony.
Informacja została już przygotowana przez Panią Magdę Mackiewicz. Taka informacja wraz z
instrukcją zostanie przekazana portalom internetowym oraz umieszczona na stronie Powiatu
Gołdapskiego.
Ad. 25
Głosu wolnego nie zgłoszono.
Ad. 26
Wiceprzewodnicząca Rady Pani Alicja Iwaniuk podziękowała Radnym za pracę oraz gościom
za uczestnictwo. Zamknęła obrady XXXV (35) Sesji Rady Powiatu.
Na tym protokół zakończono.
Protokół składa się z 29 stron kolejno ponumerowanych.

Przewodnicząca Rady
Powiatu w Gołdapi
Alicja Anna Iwaniuk

Protokół sporządziła: Monika Bruszewska, 29.04.2021 r.
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