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Protokół nr LIII (53) z Sesji Rady Powiatu w Gołdapi 

w dniu 29 kwietnia 2022 r.  

 

      w godz.1300-1603 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Alicja Iwaniuk  stwierdziła quorum pozwalające  

na podejmowanie prawomocnych uchwał i przyjmowanie sprawozdań: na 15 Radnych 

stanowiących ustawowy skład Rady obecnych było 14 Radnych /lista obecności w załączeniu- zał. 

nr 1 do protokołu/.  

Obecni: 

1. Andrzej Ciołek 

2. Józef Dominiuk  

3. Jarosław Wiktor Dzienis  

4. Anna Falińska 

5. Wacław Grenda 

6. Alicja Anna Iwaniuk 

7. Małgorzata Marianna Kuliś   

8. Marek Kuskowski 

9. Leszek Retel  

10. Grażyna Barbara Senda 

11. Karol Szablak 

12. Wioletta Tomaszewska-Walc  

13. Marzanna Marianna Wardziejewska  

14. Piotr Wasilewski  

15. Stanisław Wójtowicz 

 

Ad. 1 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Alicja Iwaniuk  poinformowała wszystkich uczestników 

sesji Rady Powiatu w Gołdapi, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń 

rejestrujących obraz i dźwięk.  

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Alicja Iwaniuk przywitała przybyłych na Sesję Radnych 

Rady Powiatu, dyrektorów powiatowych jednostek organizacyjnych, kierowników służb, 

inspekcji  i straży, a także naczelników wydziałów oraz mieszkańców otworzyła obrady  

LIII (53) Sesji Rady Powiatu. 
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Ad. 2 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Alicja Iwaniuk  przedstawiła proponowany porządek obrad   

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Alicja Iwaniuk zapytała, czy są jakieś uwagi bądź zmiany 

do porządku obrad /porządek obrad w załączeniu –zał. nr 2 do protokołu/. 

 

Uwag do porządku nie zgłoszono. 

 

Przewodnicząca wprowadziła zmiany do porządku obrad poprzez zdjęcie punktu 13 podpunktu 

h: 

13. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawach: 

h) wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Gołdapi.  

 

Przewodnicząca poinformowała, że zmiana wynika z nieobecności jednego z kandydatów. 

Przewodnicząca zapytała, czy są uwagi do zaproponowanej zmiany.  

 

Radna Pani Anna Falińska poinformowała, że podczas posiedzenia Komisji Stałej kandydat 

zadeklarował słownie i pisemnie zgodę na kandydowanie. Radca Prawny Pan Eugeniusz Noga 

potwierdził, że statut przewiduje możliwość przyjęcia deklaracji pisemnej. Wobec tego Radna 

zaproponowała, aby pisemna zgoda została przez przyjęta, a punkt nie był zdjęty z porządku 

obrad. 

 

Radna Pani Wioletta Tomaszewska-Walc poinformowała, że §43 statutu brzmi: „W przypadku 

głosowania w sprawie wyborów osób przewodniczący rady przed zamknięciem  

listy kandydatów zwraca się do każdego z nich z pytaniem: Czy wyraża Pan/Pani zgodę  

na kandydowanie? Po otrzymaniu odpowiedzi przewodniczący rady poddaje pod głosowanie 

zamknięcie listy i zarządza wybory bądź ponawia zgłaszanie kandydatur”. Po wyrażonej 

zgodzie przez kandydata lista powinna zostać zamknięta. Zapytała, czy wobec powyższego lista 

została zamknięta i nie można zgłaszać innych kandydatów na stanowisko 

Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.  

 

Radna Pani Małgorzata Kuliś zapytała od jakiego okresu Rada Powiatu nie ma 

Wiceprzewodniczącego.  
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Przewodnicząca Pani Alicja Iwaniuk poinformowała, że Wiceprzewodniczącego Rady nie ma 

od kwietnia zeszłego roku.  

 

Radna Pani Małgorzata Kuliś poinformowała, że w związku z tak długim okresem  

bez Wiceprzewodniczącego, odłożenie tego na przyszły miesiąc nie stanowi różnicy.  

 

Radny Pan Jarosław Dzienis poinformował, że nie widzi potrzeby zdejmowania podanego 

punktu z porządku sesji. Radny, który podczas Komisji Stałej wyraził zgodę na swoje 

kandydowanie być może nie będzie jedynym zgłoszonym kandydatem.  

 

Przewodnicząca zwróciła się do Radny Prawnego Pana Eugeniusza Nogi o ustosunkowanie  

się do wyżej wymienionego punktu. 

 

Radca Prawny Pan Eugeniusz Noga poinformował, że zgłoszono wniosek formalny o zdjęcie 

punktu z porządku, który musi zostać przegłosowany. Literalnie czytając zapis w statucie jest 

mowa o tym, że każdy kandydujący jest proszony o wyrażenie zgody. Nie można  

też interpretować przypisu w sposób, że zgoda na piśmie jest w ogóle niedopuszczalna.  

Może wystąpić inny problem. Każdy potencjalny głosujący radny ma prawo zadawać pytania 

Podtrzymuje swoje stanowisko, że można wyrazić zgodę na piśmie. Natomiast  

może być problem z tym, jeżeli ktoś chciałby zadać osobie kandydującej. 

 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

 

Głosowano w sprawie: 

wprowadzenia zmian do porządku obrad poprzez zdjęcie punktu 13 podpunktu h. 

Wyniki głosowania 

ZA: 8, PRZECIW: 4, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Wyniki imienne: 

ZA (8) 

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

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

PRZECIW (4) 
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Jarosław Wiktor Dzienis, Anna Falińska, Wacław Grenda Leszek Retel, 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Wioletta Tomaszewska-Walc, 

NIEOBECNI (2) 

Marek Kuskowski, Piotr Wasilewski 

  

Przewodnicząca przeszła do realizacji kolejnego punktu obrad.  

 

Ad. 3.  

Przewodnicząca poinformowała, iż protokoły z XLVIII (48), XLIX (49), L (50), LI (51)  

oraz LII (52) Sesji Rady Powiatu zostały wyłożone do wglądu i przesłane drogą elektroniczną. 

Przewodnicząca Rady zapytała, czy Radni mają uzupełnienia bądź sprostowania  

do protokołów. 

 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodnicząca przeszła do przegłosowania protokołów.  

 

Głosowano w sprawie: 

Przyjęcie protokołów z XLVIII (48), XLIX (49), L (50), LI (51) oraz LII (52)Sesji. 

Wyniki głosowania 

ZA: 11, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Wyniki imienne: 

ZA (11) 

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

Iwaniuk, Małgorzata Marianna Kuliś, Leszek Retel, Grażyna Barbara Senda, Karol Szablak, 

Marzanna Marianna Wardziejewska, Stanisław Wójtowicz 

PRZECIW (1) 

Wioletta Tomaszewska-Walc 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Wacław Grenda 

NIEOBECNI (2) 

Marek Kuskowski, Piotr Wasilewski, 

 

Przewodnicząca przeszła do realizacji kolejnego punktu obrad.  
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Ad. 4.  

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Alicja Iwaniuk przedstawiła informację Przewodniczącego 

Rady z prac Rady w okresie międzysesyjnym. 

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

z kierownikami jednostek organizacyjnych powiatu, pracownikami Starostwa, a przede 

wszystkim Zarządem Powiatu między innymi: 

– zajmowała się sprawami bieżącymi Rady Powiatu,  

– pracowała nad porządkiem obrad LIII (53) Sesji Rady Powiatu, 

– pełniłam dyżury w każdy poniedziałek od godz. 1430 do godz. 1530. 

 

Przewodnicząca przeszła do realizacji kolejnego punktu obrad.  

 

Ad. 5.  

Starosta Pani Marzanna Marianna Wardziejewska przedstawiła informację z działalności 

Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym oraz informację z wykonania uchwał Rady 

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

Starosta Pani Marzanna Marianna Wardziejewska poinformowała, że w terminie od 25 marca 

2022 roku do 29 kwietnia 2022 roku Zarząd Powiatu w Gołdapi odbył 4 posiedzenia, na których 

zajmował się między innymi: 

1. Zarząd Powiatu podjął uchwały w sprawie: 

a) wdrożenia systemu „Sprawozdawczość jednostek organizacyjnych SJO BeSTi@”  

oraz oprogramowania do obsługi rozliczeń VAT „FoKa Pro”, 

b) nabycia przez Powiat Gołdapski niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej 

własność osoby fizycznej, położonej w obrębie Dąbrówka Polska gmina Banie Mazurskie 

przeznaczonej pod drogę powiatową, 

c)  nabycia przez Powiat Gołdapski niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej 

własność osoby fizycznej, położonej w obrębie Dąbrówka Polska gmina Banie Mazurskie 

przeznaczonej pod drogę powiatową, 

d) przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej 

niezabudowanej, składającej się z działki nr 141/2 o pow. 0,1201 ha, położonej w obrębie 

Ściborki gmina Banie Mazurskie, 

e) rozpatrzenia petycji dotyczącej utrzymania funkcjonowania i rozwoju działalności 

szpitala w Gołdapi prowadzonego przez GoldMedica Sp. z o.o., 

f) uchwalenia  Regulaminu Domu dla Matek  z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży, 
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g) upoważnienia dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi  

do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Gołdapskiego przy realizacji Programu 

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022 finansowanego z Funduszu 

Solidarnościowego, 

h) zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gołdapi, 

i) przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Gołdapskiego za I kwartał 

2022 roku, 

j) sporządzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Gołdapskiego, 

k) wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej jednorazowo służebności przesyłu  

na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gołdapskiego, położonej w obrębie  

2 miasto Gołdap. 

2. Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek w sprawie wygaszenie trwałego zarządu dla 

nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 

141/2 o pow. 0,1201 ha, położonej w obrębie Ściborki gmina Banie Mazurskie.  

3. Zarząd przyjął: 

✓ sprawozdania finansowe jednostek budżetowych  powiatu za rok 2021, 

✓ zbiorczy bilans, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu Powiatu 

Gołdapskiego za 2021 r oraz zbiorczej informacji dodatkowej, 

✓ raport ze stanu sanitarno–higienicznego Powiatu Gołdapskiego za rok 2021, 

✓ informację z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi  

w roku 2021, 

✓ sprawozdanie z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych  

w roku 2021, 

✓ sprawozdanie z realizacji „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych” w roku 2021, 

✓ sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego  

na lata 2017 – 2022. 

4. Zarząd dokonał oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2021 dla Powiatu Gołdapskiego. 

5. Zarząd opracował  projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie: 

✓ ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu dla Matek  

z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet  w Ciąży w Gołdapi, 

✓ udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Oleckiemu  

na dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem portalu turystycznego 

Krainy EGO Ełk-Gołdap-Olecko, 
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✓ zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2022–2037,  

✓ zmian budżetu powiatu na rok 2022 – 2 projekty uchwał.  

W dniu 8 kwietnia 2022 roku Rada Powiatu w Gołdapi podjęła 1 uchwałę, której projekt 

opracował: - Wydział Finansowy  – 1 projekt uchwał. Powyższa uchwała została przekazana 

Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Wojewodzie Warmińsko – Mazurskiemu w celu  

publikacji. Uchwała została zrealizowana zgodnie z jej treścią 

W wymienionym okresie Starosta uczestniczyła w następujących uroczystościach  

oraz spotkaniach:    

1. 28 marca 2022 r. w wideokonferencji Konwentu Powiatów Województwa Warmińsko 

– Mazurskiego; 

2. 31 marca 2022 r. w wideokonferencji z Marszałka Województwa Warmińsko  

– Mazurskiego i Wojewody Województwa Warmińsko – Mazurskiego w sprawie 

uchodźców z Ukrainy; 

3. 4 kwietnia 2022 r. w wideokonferencji Konwentu Powiatów Województwa Warmińsko 

– Mazurskiego; 

4. 5 kwietnia 2022 r. w XX Edycji Zielonych Dni w Szkole Podstawowej  

Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego; 

5. 8 kwietnia 2022 r. w złożeniu kwiatów pod pomnikiem z okazji Obchodów  

12 Rocznicy Katastrofy Smoleńskiej; 

6. 13 kwietnia 2022 r.  

• w wideokonferencji zorganizowanej z inicjatywy władz Stade, dotyczącej 

pomocy uchodźcom na terenie powiatu, 

•  w uroczystościach pod pomnikiem z okazji 82 Rocznicy Zbrodni Katyńskiej, 

•  w spotkaniu wielkanocnym w 15. Gołdapskim Pułku Przeciwlotniczym; 

7. 14 kwietnia 2022 r. w VII Świątecznym Turnieju Siatkarskich ,,Dwójek’’ chłopców 

rocznik 2011; 

8. 21 kwietnia 2022 r. w spotkaniu ze Stephanem Grigatem oraz w odsłonięciu cokołu  

i historycznej tablicy w miejscu nieistniejącego budynku Starostwa Powiatowego; 

9. 22 kwietnia 2022 r. w Finale Wojewódzkim XXI edycji Ogólnopolskiego Konkursu 

,,Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski'' w Żytkiejmach; 

10. 23 kwietnia 2022 r. w imprezie plenerowej pt.: „Profilaktyce uzależnień w otoczeniu 

mazurskich tężni solankowych’’; 

11. 24 kwietnia 2022 r. w śniadaniu wielkanocnym zorganizowanym wspólnie  

z przedsiębiorcami na rzecz uchodźców wojennych z Ukrainy; 



8 

 

12. 27 kwietnia 2022 r. w konferencji pt.:  ,,Ochrona przyrody poza granicami’’. 

 

Przewodnicząca przeszła do realizacji kolejnego punktu obrad.  

 

Ad. 6.  

Wiceprzewodnicząca Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, 

Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej Pani Grażyna Sedna  

poinformowała, iż posiedzenie odbyło się w dniu 26.04.2022 r. Komisja na posiedzeniu 

zapoznała się ze sprawami będącymi przedmiotem posiedzenia dzisiejszej sesji miedzy innymi 

zapoznała się z 1 informacją, przyjęła 3 sprawozdanie oraz 7 projekty uchwał. Na posiedzeniu 

Komisja wniosków nie wypracowała /opinia Komisji Stałej  w załączeniu – zał. nr 4 do protokołu/. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Józef Dominiuk poinformował, że w dniu  

26 kwietnia 2022 roku została przeprowadzona kontrola  Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący 

odczytał opinie Komisji Rewizyjnej: 1. Opinie Komisji Rewizyjnej dotyczące wykonania 

budżetu powiatu gołdapskiego w 2021 roku. 2. Wniosek w sprawie udzielenia absolutorium  

dla Zarządowi Powiatu w Gołdapi za 2021. Jednocześnie stwierdzam, iż skład komisji 

odpowiada wymogom art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym. 

Wniosek został przyjęty przez komisję jednogłośnie.  

 

Przewodnicząca przeszła do realizacji kolejnego punktu obrad.  

 

Ad. 7.  

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gołdapi Pani Grażyna Mentel przedstawiła  

raport ze stanu sanitarno–higienicznego Powiatu Gołdapskiego za rok 2021 /raportu ze stanu 

sanitarno–higienicznego Powiatu Gołdapskiego w formie prezentacji multimedialnej w załączeniu- zał. nr 5  

do protokołu/. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gołdapi Pani Grażyna Mentel poinformowała, 

że raport ze stanu sanitarno-higienicznego w formie prezentacji multimedialne został bardzo 

szczegółowo omówiony na posiedzeniu Zarządu Powiatu oraz Komisji Stałej. 

 

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego raportu? 

Pytań nie zgłoszono. 

 

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 
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Głosowano w sprawie: 

Raport ze stanu sanitarno–higienicznego Powiatu Gołdapskiego za rok 2021   

Wyniki głosowania: 

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Andrzej Ciołek, Józef Dominiuk, Jarosław Wiktor Dzienis, Anna Falińska, Wacław Grenda, 

Alicja Anna Iwaniuk, Małgorzata Marianna Kuliś, Leszek Retel, Grażyna Barbara Senda, Karol 

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

Wójtowicz 

NIEOBECNI (1) 

Marek Kuskowski, Piotr Wasilewski, 

 

Przewodnicząca przeszła do realizacji kolejnego punktu obrad.  

 

Ad. 8 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska 

przedstawiła informację z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi  

w roku 2021 /informacja  w formie prezentacji multimedialnej w załączniku – zał. nr 6 do protokołu/. 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska 

poinformowała, że informacja z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gołdapi w roku 2021 została bardzo szczegółowo omówiona na posiedzeniu Zarządu 

Powiatu oraz Komisji Stałej w formie prezentacji multimedialnej. 

 

Przewodnicząca  zapytała, czy są pytania do przedstawionej informacji? 

 

Pytań nie zgłoszono.  

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

Głosowano w sprawie: 

Przyjęcie informację z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi  

w roku 2021 

Wyniki głosowania: 

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Wyniki imienne: 
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ZA (13) 

Andrzej Ciołek, Józef Dominiuk, Jarosław Wiktor Dzienis, Anna Falińska, Wacław Grenda, 

Alicja Anna Iwaniuk, Małgorzata Marianna Kuliś, Leszek Retel, Grażyna Barbara Senda, Karol 

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

Wójtowicz 

NIEOBECNI (2) 

Marek Kuskowski, Piotr Wasilewski, 

 

Przewodnicząca przeszła do realizacji kolejnego punktu obrad.  

 

Ad. 9 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska 

przedstawiła sprawozdanie z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów 

społecznych w roku 2021 /sprawozdanie w formie prezentacji multimedialnej w załączniku – zał. nr 7 

do protokołu/ 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska 

poinformowała, że sprawozdanie z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów 

społecznych w roku 2021 zostało szczegółowo omówione w formie prezentacji multimedialnej 

podczas posiedzenia Zarządu Powiatu oraz Komisji Stałej.  

 

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego sprawozdania?  

 

Pytań nie zgłoszono.  

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

Głosowano w sprawie: 

Przyjęcie sprawozdanie z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów 

społecznych w roku 2021 

Wyniki głosowania: 

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Andrzej Ciołek, Józef Dominiuk, Jarosław Wiktor Dzienis, Anna Falińska, Wacław Grenda, 

Alicja Anna Iwaniuk, Małgorzata Marianna Kuliś, Leszek Retel, Grażyna Barbara Senda, Karol 

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

Wójtowicz 
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NIEOBECNI (2) 

Marek Kuskowski, Piotr Wasilewski, 

 

Przewodnicząca przeszła do realizacji kolejnego punktu obrad.  

 

Ad. 10 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska 

przedstawiła sprawozdanie z realizacji „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych” w roku 2021 /informacja  w formie prezentacji multimedialnej w załączeniu - zał.  

nr 8 do protokołu/. 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska 

poinformowała, że do niepełnosprawnych mieszkańców powiatu gołdapskiego  

za pośrednictwem PCPR-u trafiło blisko 2 000 000,00 złotych. Świadczy to, że  potrzeby osób 

niepełnosprawnych są zabezpieczone na dobrym poziomie. 

 

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego sprawozdania? 

Pytań nie zgłoszono.  

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

 

Głosowano w sprawie: 

Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych” w roku 2021 

Wyniki głosowania: 

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Andrzej Ciołek, Józef Dominiuk, Jarosław Wiktor Dzienis, Anna Falińska, Wacław Grenda, 

Alicja Anna Iwaniuk, Małgorzata Marianna Kuliś, Leszek Retel, Grażyna Barbara Senda, Karol 

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

Wójtowicz 

NIEOBECNI (2) 

Marek Kuskowski, Piotr Wasilewski, 

 

Przewodnicząca przeszła do realizacji kolejnego punktu obrad.  
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Ad. 11  

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska 

przedstawiła informacje z zakresu dokonania oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2021 

dla Powiatu Gołdapskiego /informacja w formie prezentacji multimedialnej  w załączniku – zał. nr 9   

do protokołu/. 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska 

bardzo szczegółowo omówiła dokonaną ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2021  

dla Powiatu Gołdapskiego. 

 

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do  przedstawionej informacji? 

 

Pytań nie zgłoszono.  

Przewodnicząca przeprowadziła głosowania. 

 

Głosowano w sprawie: 

Dokonania oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2021 dla Powiatu Gołdapskiego  

Wyniki głosowania; 

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Andrzej Ciołek, Józef Dominiuk, Jarosław Wiktor Dzienis, Anna Falińska, Wacław Grenda, 

Alicja Anna Iwaniuk, Małgorzata Marianna Kuliś, Leszek Retel, Grażyna Barbara Senda, Karol 

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

Wójtowicz 

NIEOBECNI (2) 

Marek Kuskowski, Piotr Wasilewski. 

 

Przewodnicząca przeszła do realizacji kolejnego punktu obrad.  

 

Ad. 12 

Główny 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 10 do protokołu/. 
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Główny 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.  

 

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego sprawozdania? 

 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

 

Głosowano w sprawie: 

Przyjęcie sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego 

na lata 2017 – 2022 

Wyniki głosowania: 

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Andrzej Ciołek, Józef Dominiuk, Jarosław Wiktor Dzienis, Anna Falińska, Wacław Grenda, 

Alicja Anna Iwaniuk, Małgorzata Marianna Kuliś, Leszek Retel, Grażyna Barbara Senda, Karol 

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

Wójtowicz 

NIEOBECNI (2) 

Marek Kuskowski Piotr Wasilewski, 

 

Przewodnicząca przeszła do realizacji kolejnego punktu obrad.  

 

Ad. 13a 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska 

przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet  w Ciąży 

w Gołdapi /projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu – zał. nr 11 do protokołu/. 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska 

poinformowała, że powołując się na zapisy ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej 

(art. 96, art. 97), na osobie i rodzinie korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej spoczywa  

obowiązek zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej.  
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W myśl ustawy Rada Powiatu ustala w drodze uchwały szczegółowe zasady ponoszenia 

odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia jakim jest m.in. Dom dla Matek z Małoletnimi 

Dziećmi i Kobiet w Ciąży. Projekt uchwały zakłada, iż osoba przebywająca w Domu, której 

dochód nie przekracza 150% kwoty kryterium dochodowego określonego w cyt. ustawie  

nie ponosi odpłatności. Odpłatność będzie naliczana w  stosunku procentowym w zależności 

od osobistej sytuacji dochodowej.  

 

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

 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

 

Głosowano w sprawie: 

ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu dla Matek  

z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet  w Ciąży w Gołdapi  

Wyniki głosowania: 

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Andrzej Ciołek, Józef Dominiuk, Jarosław Wiktor Dzienis, Anna Falińska, Wacław Grenda, 

Alicja Anna Iwaniuk, Małgorzata Marianna Kuliś, Leszek Retel, Grażyna Barbara Senda, Karol 

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

Wójtowicz 

NIEOBECNI (2) 

Marek Kuskowski, Piotr Wasilewski, 

 

Ad. 13b 

Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Pani Wioletta Anuszkiewicz przedstawiła 

projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji 

celowej Powiatowi Oleckiemu na dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem 

portalu turystycznego Krainy EGO Ełk-Gołdap-Olecko /projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu 

– zał. nr 12  do protokołu/. 

Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Pani Wioletta Anuszkiewicz poinformowała, 

że Powiat Olecki jako prowadzący portal turystyczny Krainy EGO, Ełk – Gołdap – Olecko 

otrzyma dotację celową na utrzymanie i prowadzenie ww. portalu. Portal jest rezultatem,  
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który powstał w ramach wspólnych projektów, jak: „Wirtualny przewodnik po krainie EGO”  

i „egoturystyka.pl – produkt turystyczny Krainy EGO” realizowanych przez Ełk, Gołdap, 

Olecko. Dotacja celowa dla Powiatu Oleckiego w wysokości 3 980,75 zł została zaplanowana 

w budżecie Powiatu Gołdapskiego na 2022 r. Zgodnie z przepisami będącymi podstawą 

przygotowania projektu uchwały, a zwłaszcza przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych, z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona 

innym jednostkom samorządu terytorialnego pomoc finansowa w dotacji celowej określona 

odrębną uchwałą przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. 

 

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

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

 

Głosowano w sprawie: 

udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Oleckiemu na 

dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem portalu turystycznego Krainy EGO 

Ełk-Gołdap-Olecko. 

Wyniki głosowania: 

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Andrzej Ciołek, Józef Dominiuk, Jarosław Wiktor Dzienis, Wacław Grenda, Anna Falińska, 

Alicja Anna Iwaniuk, Małgorzata Marianna Kuliś, Leszek Retel, Grażyna Barbara Senda, Karol 

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

Wójtowicz 

NIEOBECNI (2) 

Marek Kuskowski, Piotr Wasilewski, 

 

Przewodnicząca przeszła do realizacji kolejnego punktu obrad.  

 

Ad. 13c 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu  

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

/projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu – zał. nr 13 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 2022 r. Zaktualizowano kwotę dotacji i środki przeznaczone na cele bieżące oraz pozostałe 

dochody bieżące. Zaktualizowano przychody, rozchody oraz deficyt. W wykazie przedsięwzięć 

zaktualizowano limity w poszczególnych latach: „Szerokie horyzonty” zgodnie  

z zaktualizowanym wnioskiem o dofinansowanie w tym: całkowita wartość projektu w latach 

2022 – 2023 - 1 407 533,95 zł – w 2022 r – 533 159,64 zł, całkowite dofinansowanie projektu 

w latach 2022-2023 – 1 266 780,54 zł zaś - w 2022 r – 479 843,67 zł. „Moja działalność 

gospodarcza” : całkowita wartość projektu w latach 2021 – 2023 - 4 407 924,47 zł – w 2022 r 

– 2 332 315,00 zł, całkowite dofinansowanie projektu w latach 2021-2023 – 4 310 950,13 zł 

zaś - w 2022 r – 2 120 950,13 zł, Proponuje się pokrycie deficytu budżetu powiatu w  wysokości  

4 217 276,23 zł przychodami pochodzącymi : ze sprzedaży papierów wartościowych 

(obligacji) w kwocie 460 000,00 zł,  wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych 

na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń 

wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek  z lat ubiegłych  w kwocie  

1 537 686,58  zł, przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych  

na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi 

finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi  

w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 

2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych 

środków w wysokości 2 219 589,65 zł.  Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa  

w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych stanowią: środki otrzymane w 2020 r.  

z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 4 232 578,42 zł z czego: 

2 322 925,97 zł przeznaczono na wydatki w 2021 roku zaś kwotę 1 909 652,45 zł przeznacza 

się na sfinansowanie deficytu w 2022 roku, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 - środki 

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

poniesione w 2022 r. w wysokości 309 937,20 zł. Wieloletnia prognoza finansowa 

odzwierciedla aktualny stan budżetu powiatu po dokonanych zmianach: Plan dochodów  

po zmianach wynosi 42 162 523,46 zł. Plan wydatków po zmianach wynosi 46 379 799,69 zł. 

Deficyt budżetu wynosi 4 217 276,23 zł. Przychody wynoszą 4 837 276,23 zł. Rozchody 620 

000,00 zł. 

 

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu? 
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Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

 

Głosowano w sprawie: 

zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2022–2037  

Wyniki głosowania: 

ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Wyniki imienne: 

ZA (10) 

Andrzej Ciołek, Józef Dominiuk, Wacław Grenda, Alicja Anna Iwaniuk, Małgorzata Marianna 

Kuliś, Leszek Retel, Grażyna Barbara Senda, Karol Szablak, Marzanna Marianna 

Wardziejewska, Stanisław Wójtowicz 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3) 

Jarosław Wiktor Dzienis, Anna Falińska, Wioletta Tomaszewska-Walc 

NIEOBECNI (2) 

Marek Kuskowski, Piotr Wasilewski, 

 

Przewodnicząca przeszła do realizacji kolejnego punktu obrad.  

 

Ad. 13d 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu  

w sprawie zmian budżetu Powiatu Gołdapskiego w roku 2022 rok /projekt uchwały Rady Powiatu  

w załączeniu – zał. nr 14 do protokołu/. 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że dochody Starostwa Powiatowe 

w Gołdapi w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” dokonuje się przesunięcia planu 

finansowego dochodów o kwotę 10 000,00 zł, w związku z otrzymaniem rekompensaty  

dla Operatora w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania 

ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów na linii komunikacyjnej Gołdap-Banie 

Mazurskie. W rozdziale 75020 „Starostwo Powiatowe” proponuje się zwiększenia planu 

dochodów o kwotę 7 929,17 zł w związku z aktualizacją projektu „Moja działalność 

gospodarcza” w związku z dokonanymi zmianami w projekcie. W rozdziale 75411 „Komendy 

Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 

30 000,00 zł wydatek w układzie zadaniowym 2.3.1.2 zgodnie z Decyzją Nr FK 73/2022 z dnia 

7 kwietnia 2022 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Dotacja przeznaczona jest  

na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę  
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w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi. Środki pochodzą z poz. 35 

rezerw celowych budżetu państwa na 2022 rok. W rozdziale 80195„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 7 530,00 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 aktualizacji planu finansowego 

dochodów. Zmiana jest spowodowana otrzymaniem ostatecznej wysokości dofinansowania  

do projektu: „Szerokie horyzonty” zgodnie z zaktualizowanym wnioskiem o dofinansowanie 

w tym:  całkowita wartość projektu w latach 2022 – 2023 - 1 407 533,95 zł – w 2022 r  

– 533 159,64 zł, całkowite dofinansowanie projektu w latach 2022-2023 – 1 266 780,54 zł zaś 

- w 2022 r – 479 843,67 zł, „Szkoła XXI wieku – nowe technologie w edukacji”, całkowita 

wartość  projektu oraz całkowite dofinansowanie w 2022 r – 170 724,00   zł. W rozdziale 85111 

„Szpitale ogólne” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 8 000,00  zł w związku 

z przewidywanym odszkodowaniem za uszkodzenie szlabanu na terenie szpitala. W rozdziale 

85395 „Pozostała działalność” dokonuje zwiększenia planu dochodów o kwotę 36 960,00 zł  

w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 57/2022 z dnia 24 marca 2022 

r. Dotacja przeznaczona jest na wypłatę świadczeń pieniężnych w związku z udzielonym 

zezwoleniem na pobyt stały z powołaniem się na fakt posiadania Karty Polaka. Dokonuje  

się również aktualizacji projektu „Moja działalność gospodarcza” w związku z dokonanymi 

zmianami w projekcie. Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi w rozdziale 80195 „Pozostała 

działalność” dokonuje się aktualizacji planu finansowego dochodów z tytułu kosztów 

pośrednich w związku z ostateczną wysokością otrzymanego dofinansowania do projektu: 

„Szerokie horyzonty” zgodnie z zaktualizowanym wnioskiem o dofinansowanie w tym:  

całkowita wartość projektu w latach 2022 – 2023 - 1 407 533,95 zł – w 2022 r – 533 159,64 zł. 

W związku z powyższym nastąpiło przesunięcie zadań do realizacji pomiędzy poszczególnymi 

latami i zmniejszenie planowanej wartości projektu. Koszty pośrednie po zmianach wynoszą  

w 2022 r.  88 859,94 zł. Plan dochodów budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę per saldo 

951 555,42 zł. Wydatki Starostwa Powiatowe w Gołdapi w poszczególnych działach  

i rozdziałach dokonuje się przesunięcia środków finansowych zgodnie z posiadanym planem 

finansowych celem zabezpieczenia właściwej realizacji zadań. Zwiększenie o kwotę per saldo 

44 212,59 zł wynika m.in. z decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 57/2022 z dnia 

24 marca 2022 r. dotyczącej dotacji na wypłatę świadczeń pieniężnych w związku z udzielonym 
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zezwoleniem na pobyt stały z powołaniem się na fakt posiadania Karty Polaka oraz w związku 

z 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.  Dokonano również aktualizacji projektu 

„Moja działalność gospodarcza” w związku z dokonanymi zmianami w projekcie. Ponadto  

w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zgodnie z postanowieniami Zarządu Powiatu 

rozwiązuje się częściowo rezerwę ogólną z przeznaczeniem na zakup kruszywa, emulsji 

asfaltowej i masy na zimno niezbędnych do wykonania remontów cząstkowych. Po zmianach 

rezerwa ogółem wynosi 310 097,00 zł w tym: rezerwa ogólna – 0,00 zł,  rezerwa celowa  – 310 

097,00 zł, z tego: z przeznaczeniem na wydatki jednostek oświatowych, których szczegółowy 

podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania 

budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 245 097,00 zł, na realizację zadań  

z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 65 000,00 zł. Zespół Szkół Zawodowych  

w Gołdapi w  rozdziale 80115 „Technika” proponuje się przesunięcia środków o kwotę  

10 000,00 zł w ramach posiadanego planu finansowego w celu zabezpieczenia płatności 

kosztów energii elektrycznej oraz cieplnej w miesiącu maju.  W rozdziale 80195 „Pozostała 

działalność” dokonuje się aktualizacji planu finansowego wydatków pomiędzy 

poszczególnymi latami. Zmiana jest spowodowana otrzymaniem ostatecznej wysokości 

dofinansowania do projektu: „Szerokie horyzonty” zgodnie z zaktualizowanym wnioskiem  

o dofinansowanie w tym: całkowita wartość projektu w latach 2022 – 2023 - 1 407 533,95 zł  

– w 2022 r – 533 159,64 zł, całkowite dofinansowanie projektu w latach 2022-2023 – 

1 266 780,54 zł zaś - w 2022 r. – 479 843,67 zł. W rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie 

zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” 

proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 167,40 zł w związku z koniecznością 

objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym uczennicy, która nie ma innego tytułu do ubezpieczenia. 

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” 

proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 148 750,00 zł w związku z koniecznością 

zabezpieczenia środków na : 148 750,00 zł - zakup materiałów w celu: 133 750,00 zł   

- wykonanie remontów cząstkowych -  - aby, nawet w minimalnym zakresie, dokonać naprawy 

dróg powiatowych po okresie zimowym,  niezbędnym jest zakup: kruszywa -  1000 ton ( koszt 

- 35 000,00 zł) , emulsji asfaltowej – 20 ton ( koszt 80 000,00 zł), masy na zimno – 25 ton  

(koszt 18 750,00 zł). 15 000,00 zł - wprowadzenie ograniczeń tonażowych wraz z wymianą 

istniejących znaków na podstawie zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu na drodze 
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nr 1764N na odcinku  Banie Mazurskie - Rogale.  Jest to realizacja Uchwały Zarządu Powiatu 

w Gołdapi Nr 191/2021 z dnia 13 października 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji 

Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin w części oznakowania dróg powiatowych nr 1764N 

Banie Mazurskie – Ziemiany – Rogale, 1815N Gołdap – Kośmidry – Skocze- Juchnajcie  

– Rogale znakami informującymi o zakazie wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej 

ponad 8 t. 60 000,00 zł – przesunięcie środków w ramach budżetu ZDP i zwiększenie środków 

w §4210 – Zakup materiałów i wyposażenia pozwoli na realizację zadań statutowych,  zakup 

paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu ZDP oraz materiałów do utrzymania dróg  

w okresie od 01.05.2022 do 31.12.2022 roku. Dotychczasowe wykorzystanie środków  

w w/w zakresie stanowi ponad 70% kwoty planowanej  w budżecie na 2022 rok. W  głównej 

mierze środki przeznaczone zostały na: paliwo do zimowego utrzymanie dróg – ponad 

54 000,00 zł, materiały eksploatacyjne do sprzętu – ponad 20 000,00 zł, mieszankę piaskowo-

solną do zud – ponad 20 000,00 zł, masę na zimno – ponad 28 000,00 zł, kruszywo – ponad 

11 000,00 zł,  oznakowanie pionowe – ponad 5 000,00 zł. Jako źródło zabezpieczenia środków 

w kwocie 60 000,00 zł proponuje się: zmniejszenie środków w §4270 – Zakup usług 

remontowych o kwotę 45 000,00 zł ze względu na to , iż prace remontowe na drogach 

powiatowych  wykonane zostaną siłami własnymi z wykorzystaniem skrapiarki, zmniejszenie 

środków w §4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 15 000,00 zł. Liceum Ogólnokształcące 

w Gołdapi w poszczególnych działach i rozdziałach dokonuje się przesunięcia środków 

finansowych zgodnie z posiadanym planem finansowych celem zabezpieczenia właściwej 

realizacji zadań w tym celem zabezpieczenia środków w rozdziale 80152 „Realizacja zadań 

wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży  

w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, 

liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II 

stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych 

szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” w kwocie 48 857,00 zł. Ponadto w rozdziale 

80195 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 170 724,00 

zł w związku z realizacją przedsięwzięcia realizowanego w ramach programu operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) „Szkoła XXI wieku – nowe technologie w edukacji”. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi w rozdziale 85218 „Pomoc społeczna” 

proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 54 160,00  zł  w związku z weryfikacją 

potrzeb na 2022 r., zwiększeniem wydatków na energię cieplną i elektryczną, usługi 

przesyłowe energii cieplnej, oraz zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia 

celem zabezpieczenia środków na udział własny do projektu „Misja - Rodzina edycja 2022”. 
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W rozdziale 85220 „ Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i środki 

interwencji kryzysowej” proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 25 000,00 zł  

w związku z utworzeniem własnego ośrodka wsparcia „Dom dla matek z dziećmi i kobiet  

w ciąży”, oraz zwiększenie środków celem zabezpieczenia usług poradnictwa 

psychologicznego dla mieszkańców powiatu. W rozdziale 85324 „Pozostałe zadania w zakresie 

polityki społecznej – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” proponuje 

się zwiększenie planu wydatków o kwotę 11 040,00 zł w związku z weryfikacją potrzeb  

na 2022 r, zwiększeniem wydatków na energię cieplną i elektryczną, usługi przesyłowe energii 

cieplnej, oraz zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia. W rozdziale 85508 

„Rodzina – Rodziny zastępcze” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę   

27 677,00 zł w związku w weryfikacją potrzeb na 2022 r. , zwiększeniem liczby dzieci w pieczy 

zastępczej z powiatu gołdapskiego na terenie innych powiatów, zwiększenie usług z tytułu 

zabezpieczania udziału własnego do projektu „Misja – Rodzina edycja 2022” W rozdziale 

85510 „Rodzina – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” proponuje  

się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 67 877,00 zł w związku ze zmniejszeniem liczby 

dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna 

w Gołdapi. W rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie 

specjalistyczne” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 12 000 zł  w związku  

z koniecznością zakupu niezbędnych materiałów do specjalistycznej diagnozy klientów poradni 

oraz w związku z koniecznością zakupu komputera dla głównego księgowego. W rozdziale 

80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” proponuje się dokonanie przesunięcia 

środków finansowych w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji 

zadań.  Zespół  Placówek Edukacyjno-Wychowawczych 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” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 

7.530,00 zł  w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadań w zakresie 

wychowania przedszkolnego zgodnie z decyzją Wojewody. Powiatowy Urząd Pracy  

w Gołdapi w rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób 

nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” proponuje się zmniejszenie planu 

wydatków w związku z koniecznością objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym uczennicy w ZSZ 

w Gołdapi, która nie ma innego tytułu do ubezpieczenia. W rozdziale 85333„Powiatowe 

Urzędy Pracy” aktualizacji planu wydatków w związku z koniecznością zabezpieczenia 

środków na  energię cieplną oraz składki na ubezpieczenia społeczne celem urealnienia  
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do rzeczywistych potrzeb. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi  

w rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje  

się zwiększenie planu wydatków o kwotę 30 000,00 zł. wydatek w układzie zadaniowym 

2.3.1.2 zgodnie z Decyzją Nr FK 73/2022 z dnia 7 kwietnia 2022 r. Wojewody Warmińsko-

Mazurskiego. Dotacja przeznaczona jest na sfinansowanie wypłaty świadczenia 

motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Gołdapi. Środki pochodzą z poz. 35 rezerw celowych budżetu państwa na 2022 rok. 

Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu finansowego  

w celu prawidłowej realizacji zadań. Plan wydatków budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 

per saldo 345 017,57  zł. Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 951 555,42 zł  i po zmianach 

wynosi 42 162 523,46 zł. Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 345 017,57 zł  i po zmianach 

wynosi 46 379 799,69 zł. Deficyt budżetu wynosi 4 217 276,23 zł. Przychody wynoszą  

4 837 276,23 zł. Rozchody 620 000,00 zł. 

 

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

 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

 

Głosowano w sprawie: 

zmian budżetu powiatu na rok 2022  

Wyniki głosowania: 

ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 5, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Wyniki imienne: 

ZA (8) 

Andrzej Ciołek, Józef Dominiuk, Wacław Grenda, Alicja Anna Iwaniuk, Grażyna Barbara 

Senda, Karol Szablak, Marzanna Marianna Wardziejewska, Stanisław Wójtowicz 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3) 

Jarosław Wiktor Dzienis, Anna Falińska, Małgorzata Marianna Kuliś, Leszek Retel, Wioletta 

Tomaszewska-Walc 

NIEOBECNI (2) 

Marek Kuskowski, Piotr Wasilewski, 

 

Przewodnicząca przeszła do realizacji kolejnego punktu obrad.  
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Ad. 13e 

Przewodnicząca Komisji Skarg Wniosków i Petycji Pani Wioletta Tomaszewska-Walc 

przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Gołdapi w sprawie rozpatrzenia petycji  

i stworzenia przez Powiat Gołdapski samorządowego programu „KIEROWCA 500+”/projekt 

uchwały Rady Powiatu w załączeniu – zał. nr 15 do protokołu/. 

Przewodnicząca Komisji Skarg Wniosków i Petycji Pani Wioletta Tomaszewska-Walc 

poinformowała, że § 1 powyżej uchwały otrzymał brzmienie: „Rada Powiatu w Gołdapi,  

po zapoznaniu się  ze stanowiska Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, uznaje petycję z dnia  

21 lutego 2022 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Gołdapski samorządowego programu 

„KIEROWCA 500+” za bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu, stanowiącym 

załącznik do uchwały.” Odczytała treść uzasadnienia: „W dniu 21 lutego 2022 r.  

do Przewodniczącej Rady Powiatu w Gołdapi oraz do Starosty Gołdapskiej wpłynęła Petycja 

Zjednoczenia chrześcijańskich rodzin. Wnoszący petycję wnioskują do Rady Powiatu  

o podjęcie uchwały, której treścią jest przyjęcie programu samorządowego „KIEROWCA  

500 +” jako narzędzia do corocznego zrekompensowania strat mieszkańcom Powiatu 

Gołdapskiego zmuszonych do ponoszenia kosztów remontów swoich pojazdów przez 

bezczynność Zarządu Powiatu w przeprowadzaniu kompleksowego remontu dróg 

powiatowych. Zgodnie z definicją legalną przedmiotem petycji może być żądanie,  

w szczególności zmiany przepisów prawa, podjęcie rozstrzygnięcia lub innego działania  

w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości 

wymagającej szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań 

i kompetencji adresata petycji.  Zatem w świetle art. 2 ust.3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.  

o petycjach /Dz.U.2018.poz.870. ze zmn./ można przyjąć, że petycja stanowi takie wystąpienie, 

które zawiera żądanie podjęcia przez organ władzy publicznej określonego co do treści i formy 

prawnej żądania mieszczącego się w zakresie zadań i kompetencji jej adresata /tutaj rady 

powiatu i starosty/. Wniesienie petycji w każdym przypadku, nakłada na adresata obowiązek 

zbadania swojej właściwości. Celem uregulowania zawartego w art. 6 cyt. ustawy  

jest skorelowanie treści przedmiotu /żądania/ petycji z zakresem właściwości miejscowej  

oraz rzeczowej adresata, wynikających z powierzonych mu zadań lub kompetencji /art.2 ust.3/. 

To badanie właściwości polega zatem na ustaleniu, czy zakres zadań i kompetencji 

przypisanych adresatowi na podstawie ustawy obejmuje sprawy będące przedmiotem petycji.  

I tylko wtedy, jeśli przedmiot petycji mieści się w zakresie zadań i kompetencji adresata,  

jest on podmiotem właściwym do rozpatrzenia petycji /art.7 ust.2/. Wnoszący petycję sam nie 

wskazał podstaw prawnych nakazujących czy też uprawniających radę powiatu do podjęcia 

uchwały przyjmującej program samorządowy „KIEROWCA 500 +”. Na podstawie analizy 
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ustawodawstwa  obowiązującego w RP, stwierdzam  że  postulat podjęcia uchwały o treści 

zawartej w petycji nie mieści się w zakresie zadań i kompetencji Rady Powiatu w Gołdapi.  

W obowiązujących przepisach prawa brak bowiem delegacji do tworzenia tego typu 

programów przez organy samorządu terytorialnego. Zasada praworządności polegająca  

na przestrzeganiu prawa przez organy administracji publicznej, znajduje swe pełne 

umocowanie w art. 7 Konstytucji RP. W państwie prawnym nie istnieje bowiem kategoria  

tzw. swobodnego uznania administracji, rozumianej jako zwolnienie organów tejże 

administracji od obowiązku powołania się na konkretną normę prawną przy realizacji zadań 

wyznaczonych jej przez prawodawcę. Już z tych względów należy uznać, że petycja wniesiona 

w dniu 21 lutego 2022 r. nie może zasługiwać na uwzględnienie, gdyż wnioskowane w treści 

petycji działanie nie mieści w zakresie kompetencji Rady Powiatu. Brak jest podstawy prawnej 

do podjęcia przez Radę Powiatu uchwały w sprawie programu „KIEROWCA 500 +”. Zgodnie 

z art.13 ustawy o petycjach podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia podmiot wnoszący 

petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej. Zgodnie z art.13 ust.2 ustawy o petycjach, sposób 

załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi a także nie należy do kognicji sądów 

administracyjnych.” 

 

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu Uchwały Rady Powiatu. 

 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

 

Głosowano w sprawie: 

rozpatrzenia petycji i stworzenia przez Powiat Gołdapski samorządowego programu 

„KIEROWCA 500+” 

Wyniki głosowania: 

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Wyniki imienne: 

ZA (12) 

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

Iwaniuk, Małgorzata Marianna Kuliś, Grażyna Barbara Senda, Karol Szablak, Leszek Retel, 

Wioletta Tomaszewska-Walc, Marzanna Marianna Wardziejewska, Stanisław Wójtowicz 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)  
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Wacław Grenda, 

NIEOBECNI (2) 

Marek Kuskowski, Piotr Wasilewski, 

Przewodnicząca przeszła do realizacji kolejnego punktu obrad.  

 

Ad. 13f 

Przewodnicząca Komisji Skarg Wniosków i Petycji Pani Wioletta Tomaszewska-Walc 

przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Gołdapi w sprawie rozpatrzenia petycji 

mieszkańców Gołdapi i Powiatu Gołdapskiego dotycząca utrzymania funkcjonowania  

i rozwoju działalności szpitala w Gołdapi prowadzonego przez GoldMedica Sp. z o.o./projekt 

uchwały Rady Powiatu w załączeniu – zał. nr 16 do protokołu/. 

Przewodnicząca Komisji Skarg Wniosków i Petycji Pani Wioletta Tomaszewska-Walc 

poinformowała, że uchwała § 1 i § 2 otrzymały następujące brzmienie: „§ 1 Petycję 

Mieszkańców w punktach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 uznaje się za zasadną. § 2. W punkcie  

9 rada uznaje się za niewłaściwą do rozpatrzenia petycji.” Odczytała uzasadnienie uchwały: 

„Dnia 25 lutego 2022r. do Starostwa Powiatowego w Gołdapi wpłynęła petycja mieszkańców 

Gołdapi i Powiatu Gołdapskiego dotycząca utrzymania, funkcjonowania i rozwoju działalności 

szpitala w Gołdapi prowadzonego przez GoldMedica Sp. Z o.o. W petycji mieszkańcy 

domagają się: 1. Wsparcia spółki GoldMedica finansowego i merytorycznego. 2. Stworzenia 

zachęt dla pozyskiwania nowych lekarzy poprzez stały system przywilejów (np. oferta 

preferencyjnego zakupu nieruchomości itp.). 3. Wygospodarowania z zasobów własnych  

a w razie braku takich możliwości wynajem lub zakup mieszkań dla lekarzy na wolnym rynku. 

4. Partycypacji w zakupie sprzętu i wyposażenia dla oddziałów wg potrzeb uzgodnionych  

z personelem. 5. Nieustannego poszukiwania wszelkimi możliwymi kanałami kadry medycznej 

oraz pozyskiwania zewnętrznych funduszy na utrzymanie i rozwój szpitala. 6. Przygotowania 

realnego planu funkcjonowania i rozwoju szpitala z harmonogramem dojścia. 7. Skutecznych 

starań o pozyskanie dwóch karetek. 8. Reorganizacji spółki, optymalizacji kosztów i przesunięć 

personalnych na stanowiskach kadry zarządzającej oraz sprawowania właściwego nadzoru nad 

spółką. 9. Odwołania przez Radę Powiatu z funkcji wicestarosty i członka zarządu Andrzeja 

Ciołka, który osobiście odpowiedzialny jest za stan opieki zdrowotnej w powiecie.  

10. Realizacji uchwały 149/2021 Rady Powiatu z dnia 17.02.2021r. 11. Realizacji uchwały 

XLVI/227/2021 Rady Powiatu z dnia 29.12.2021r. Odnośnie punktu 9 petycji rada uznaje się 

na niewłaściwą, gdyż zgodnie z art.31 ust.5   Ustawy o samorządzie powiatowym odwołanie 

członka zarządu dokonuje rada powiaty na wniosek starosty. Rada z własnej woli nie posiada 

możliwości zainicjowania tej procedury. Po ponownym przeanalizowaniu dokumentów 
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dostarczonych przez zarząd spółki GoldMedica i zapoznaniu się z argumentami osób 

składających petycję w pozostałych punktach należy uznać petycję jako zasadną, jako  

że postulat utrzymania i funkcjonowania szpitala jest ze wszech miar słuszny. Jak również apel 

o pomoc Gołdapskiemu szpitalowi jest jak najbardziej zasadny. Na władzach powiatowych na 

podstawie art.68 Konstytucji oraz art.8 ustawy o samorządzie powiatowym ciąży obowiązek 

zapewnienia mieszkańcom dostępu do opieki zdrowotnej. Dobro powiatu  

i mieszkańców wymaga, że należy po raz kolejny zobowiązać zarząd powiatu do podjęcia 

szybkich, realnych i skutecznych działań w celu ratowania szpitala i poprawy jego 

funkcjonowania. Należy również poprawić jakość usług zdrowotnych świadczonych przez 

spółkę GoldMedica. Niestety, należy zwrócić uwagę, że nie są w pełni realizowane postulaty 

zawarte w dwóch poprzednich petycjach, które zostały uznane przez radę za zasadne i zarząd 

powiatu został zobowiązany do ich realizacji. Zarząd powiatu i zarząd spółki GoldMedica 

notorycznie unikają sporządzenia planu naprawczego, w którym przedstawiono by sposoby  

na ratowanie szpitala oraz poprawę funkcjonowania służby zdrowia w powiecie gołdapskim. 

Powoduje to sytuację, że wydaje się, że uchwały rady są lekceważone przez organ wykonawczy 

i nadal nie widać realnych i skutecznych działań, które zapewniłyby bezpieczeństwo i opiekę 

zdrowotną mieszkańcom. Nadal władze unikają wypracowania systemu zachęt dla nowo 

zatrudnianych lekarzy, co w przyszłości pozwoliłoby na rozwiązanie najpoważniejszego 

problemu jaki dręczy naszą służbę zdrowia – czyli brak lekarzy. Zarząd spółki GoldMedica  

i zarząd powiatu wciąż tkwią w nieracjonalnym i aspołecznym pomyśle, że sytuację finansową 

spółki może poprawić tylko likwidacja oddziału pediatrycznego. Nie myśli się o podjęciu 

działań, które mają na celu utrzymanie oddziału i świadczeń medycznych dla ludności, tylko 

kosztem likwidacji tychże chce przedłużyć funkcjonowanie firmy. Nawet po zmianie prezesa 

zarządu spółki nie widać dobrych pomysłów na poprawę sytuacji. Jedynie padają wymówki,  

że tragiczna sytuacja szpitala jest spowodowana sytuacją ogólnokrajową, na którą lokalne 

władze nie mają wpływu. Lecz u nikogo z osób decyzyjnych nie rodzi się refleksja, że istnieją 

w innych miastach porównywalnej wielkości szpitale, które całkiem dobrze sobie radzą mimo 

tej trudnej sytuacji ogólnokrajowej. Uważamy, że wprowadzenie postulatów zawartych  

w petycji może doprowadzić do uratowania szpitala i poprawy funkcjonowania spółki 

GoldMedica. A najważniejszą sprawą jest zdecydowana poprawa nadzoru właścicielskiego  

i sposobu zarządzania tą firmą, gdyż inaczej stwarza się wrażenie, że osobom decyzyjnym 

zależy tylko na trwaniu na stanowiskach, bez podejmowania realnych i skutecznych działań, 

zmierzających do zapewnienia możliwie najlepszej opieki zdrowotnej mieszkańcom powiatu 

gołdapskiego.” 
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Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu Uchwały Rady Powiatu. 

 

Pan Maciej Kordjak poinformował, że uzasadnienie jest jak najbardziej słuszne. Działania 

społeczne ratujące szpital nie są działaniami mającymi na celu zaistnienie i wypromowanie się 

poszczególnych osób podpisanych pod tą petycją przed przyszłorocznym wyborami. Nie jest 

to żadna gra polityczna. Apelował do Starosty Pani Marzanny Wardziejewskiej  

o zastanowienie się nad funkcjonowaniem wicestarosty, który w ocenie Pana Macieja Kordjaka 

działa na szkodę spółki i szpitala.  Uzasadnienie jakie pojawiło się przy rozpatrzeniu petycji 

przez Zarząd Powiatu jest powielaniem półprawd. Funkcjonowanie powinno być oparte na 

planie, który z kolei oparty jest na harmonogramie. I to konsekwentnie należy realizować. 

Niezależnie od tego jakie są sytuacje zewnętrzne powinno się dopasować do tego  

i funkcjonować tak, aby osiągnąć cel. 

 

Pan Jarosław Kwasiborski poinformował, że celem działań jest poprawa funkcjonowania 

szpitala. Petycja już odniosła swój skutek. Dzięki protestowi udało się uratować oddział 

pediatryczny, uratować szpital. Gdyby oddział pediatryczny został zawieszony 

najprawdopodobniej zostałby zamknięty szpital, który wypadłby ze struktury szpitali. 

Powołanie drugi raz szpitala byłoby w obecnej sytuacji Polski praktycznie niemożliwe. Kolejną 

pozytywną rzeczą jest fakt, że udało się pozyskać dofinansowanie na jedną karetkę. 

Wielokrotne prośby Pani Starosty w końcu przyniosły skutek. Dołożyliśmy małą cegiełkę 

pisząc petycję z ponad 2 000 podpisów. W odpowiedzi uzyskaliśmy informację, że petycja jest 

zasadna.  Burmistrz Gołdapi Pan Tomasz Luto oraz Senator Pani Małgorzata Kopiczko także 

dofinansują zakup karetki. Tylko dzięki współpracy możliwe jest osiągnięcie celu. Dlatego tak 

ważne jest partnerstwo powiatowo-gminne. Tworzenie oddziału wewnętrznego jest rzeczą 

naprawdę bardzo istotną. Prezes GoldMedica Sp. z o.o. Pan Mariusz Szubert także podziela 

taką wizję. Dofinansowania, które szpital zdobył na remonty oddziałów poradni i na 

dofinansowanie sprzętowe jest pójściem w dobrym kierunku, ale na tym się kończy. Kolejnym 

pomysłem jest stworzenie stowarzyszenia powiatów, które leżą na peryferiach i prowincjach. 

Bez tego nie da się wywrzeć nacisku na władze centralne, żeby zmieniły sposób patrzenia na 

duże powiaty, w których jest mało mieszkańców. Daleko od centrów medycznych. Pan 

Jarosław Kwasiborski oświadczył, że w przestrzeni publicznej pojawiły się opinie, że działa 

społecznie po to, aby się wypromować przed zbliżającymi się w przyszłym roku wyborami. 

Zadeklarował, że nie będzie startował w wyborach na radnego. Wszelka chęć pomocy jest 
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bezinteresowna. Przeprosił Radną Panią Małgorzatę Kuliś, Radną Panią Wiolettę 

Tomaszewską-Walc i Radnego Pana Wacława Grande, że utożsamił ich z pozostałymi radnymi, 

którzy głosowali za podwyżkami dla siebie. 

 

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska poinformowała, że Zarząd Powiatu także rozpatrzył 

powyższą petycję. Odczytała uchwałę oraz uzasadnienie: „§ 1. Petycję Mieszkańców uznaje 

się za częściowo zasadną a częściowo bezzasadną z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu.  

§ 2. Uzasadnienie stanowi załącznik do uchwały.  § 3. Niniejsza Uchwała wraz z uzasadnieniem 

stanowi zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji w myśl art. 13 ust. l ustawy z dnia  

11 lipca 20 14r. o petycjach (Dz. U. z 2018r. poz. 870). § 4. Wykonanie uchwały powierza się 

Staroście Gołdapskiemu. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu 

w sposób zwyczajowo przyjęty. UZASADNIENIE: Zarząd Powiatu w Gołdapi uznaje petycję 

za częściowo zasadną a częściowo bezzasadną. Zaznacza się, iż petycja w ogólnym założeniu 

jest zasadna, to znaczy – postulat utrzymania i funkcjonowania działalności szpitala w Gołdapi 

jest słuszny. Również apel o pomoc gołdapskiemu szpitalowi jest zasadny. Propozycje 

wyartykułowane w jedenastu punktach są częściowo zasadne a częściowo bezzasadne,  

a mianowicie: 1. Wsparcie spółki GoldMedica finansowe i merytoryczne. Zasadne  

i jest realizowane: Spółka jest wspierana finansowo i merytorycznie od początku jej powstania. 

W latach 2011-2021 z budżetu powiatu udzielono szpitalowi pomocy finansowej w wysokości 

8,6 mln zł. Łącznie ponad 20 mln zł zostało dedykowanych szpitalowi od 2011 roku. Jeżeli 

Rada Powiatu zdecyduje o dalszych finansowaniach szpitala, wskaże źródło finansowania, 

Zarząd Powiatu wykona taką uchwałę. Merytorycznie spółka otrzymuje wsparcie  

od pracowników starostwa, Zarządu Powiatu (Zgromadzenie Wspólników). Istotny jest też fakt 

czynnego uczestnictwa wicestarosty gołdapskiego w posiedzeniach Związku Powiatów 

Polskich, gdzie poruszane są kwestie sytuacji szpitali w Polsce i propozycje rozwiązań 

prawnych. W załączeniu tabela „Zestawienie pomocy finansowej udzielonej dla szpitala  

w budżetu powiatu gołdapskiego – środki własne i zewnętrzne pozyskane w latach 2011-2021”. 

2. Stworzenie zachęt dla pozyskania nowych lekarzy poprzez stały system przywilejów  

(np. oferta preferencyjnego zakupu nieruchomości, itp.). Bezzasadne, ponieważ: Powiat  

nie posiada nieruchomości, które mógłby wynajmować lekarzom  w celu zamieszkania. Jeżeli 

Rada Powiatu zdecyduje się na taką lub podobną formę pomocy i znajdzie finanse, uchwała 

taka zostanie wykonana. 3. Wygospodarowanie z zasobów własnych a w razie braku takiej 

możliwości wynajem lub zakup mieszkań dla lekarzy na wolnym rynku. Bezzasadne, 

ponieważ: Powiat nie posiada zasobów mieszkaniowych i nieruchomości, które mógłby 
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wynajmować lekarzom  w celu zamieszkania. Temat ten był poruszany w rozmowach  

z burmistrzem Gołdapi, gdyż gmina jako dysponent zasobów mieszkaniowych mogłaby w tej 

kwestii wesprzeć lekarzy. Jeżeli Rada Powiatu zdecyduje się na taką lub podobną formę 

pomocy i znajdzie finanse, uchwała taka zostanie wykonana. 4. Partycypacja w zakupie sprzętu 

i wyposażenia dla oddziałów wg potrzeb uzgodnionych z personelem. Zasadne  

i jest realizowane: Partycypacja w zakupie sprzętu i wyposażenia dla oddziałów od lat ma 

miejsce w miarę możliwości finansowych powiatu, a zakupy są zgodne z potrzebami.  

5. Nieustanne poszukiwanie wszystkimi możliwymi kanałami kadry medycznej  

oraz pozyskiwanie zewnętrznych funduszy na utrzymanie i rozwój szpitala. Zasadne i jest 

realizowane: Poszukiwanie lekarzy trwa cały czas. Nie ustajemy w poszukiwaniach lekarzy 

internistów, którzy zostaną zatrudnieni w gołdapskim szpitalu na Oddziale Chorób 

Wewnętrznych, w tym na stanowisku Ordynatora Oddziału. Mimo trudnej sytuacji w kraju, 

zamieszczone zostały ogłoszenia na wiodących portalach medycznych oraz na stronach 

regionalnych Izb Lekarskich. Na bieżąco monitorowane są najpopularniejsze portale medyczne 

z aktualnymi ogłoszeniami lekarzy poszukującymi pracy. Został również wyemitowany apel 

wraz filmem promocyjnym zachęcającym lekarzy do pracy w Gołdapi – zamieszczony m.in.: 

w mediach społecznościowych, na stronie Starostwa Powiatowego w Gołdapi oraz na portalach 

o ogólnopolskim zasięgu. Uruchamiane są kontakty osobiste i nieoficjalne, prowadzone  

są rozmowy. Dzięki partnerstwu powiatu gołdapskiego  z powiatem brzezińskim, również tam 

prowadzone są poszukiwania lekarzy chętnych do pracy w Gołdapi. Ponadto, do momentu 

agresji Rosji na Ukrainę prowadzone były rozmowy i telekonferencje z lekarzami z Obwodu 

Kaliningradzkiego, którzy już rozpoczęli naukę języka polskiego, by móc przyjechać do pracy 

w gołdapskim szpitalu. Dodatkowo jest ciągły kontakt ze Stowarzyszeniem Lekarzy Polskiego 

Pochodzenia na Wołyniu, w celu pozyskania lekarzy.  Fundusze zewnętrzne są pozyskiwane  

– aktualnie realizowane są dwa projekty w ramach RPO WiM. Dzięki funduszom UE  

w gołdapskim szpitalu nastąpi modernizacja pomieszczeń (m.in. laboratorium, poradni 

specjalistycznych) oraz doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną. Zakupione zostaną m.in.: 

videokolonoskop, videogastroskop, procesor obrazu z wbudowanym źródłem światła, aparat 

do znieczulenia ogólnego, wieża artroskopowa, pompy infuzyjne, holtery RR i holtery EKG. 

Łączna wartość projektów opiewa na kwotę ponad 2 mln 370 tys. zł, z czego ok. 85% to środki 

UE.Ponadto, w samym tylko 2021 roku dokonano następujących inwestycji: W budynku 

Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego dokonano modernizacji pomieszczeń dla potrzeb osób 

starszych i niepełnosprawnych. Zakres prac remontowych objął wymianę wykładziny 

podłogowej na całej powierzchni I piętra (wykładzina antypoślizgowa), wymianę 15 drzwi, 
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remont 3 łazienek (wymiana posadzki, okładzin ściennych, osprzętu sanitarnego), uzupełnienie 

tynków i malowanie ścian oraz sufitów, wymianę osprzętu elektrycznego, wymianę umywalek 

we wszystkich pomieszczeniach. Wartość przedsięwzięcia: 389 781,17 zł. Ponadto, zakupiono 

sprzęt z przeznaczeniem dla Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej Dziennej: dwie drabinki 

gimnastyczne pojedyncze, stół rehabilitacyjny, aparat do magnetoterapii, urządzenie do masażu 

podciśnieniowego, aparat do terapii ultradźwiękiem, dwukanałowy aparat do elektroterapii, 

lampa sollux, pełny osprzęt do uniwersalnego gabinetu usprawnienia leczniczego, aparat  

do laseroterapii, tablica do ćwiczeń manualnych dłoni z oporem, cztery leżanki do zabiegów 

fizjoterapii, rotor do ćwiczeń kończyn górnych, rotor do ćwiczeń kończyn dolnych 

wolnostojący. Wszystko to na potrzeby realizacji nowego kontraktu zawartego z NFZ  

na funkcjonowanie Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej Dziennej. Łączny koszt zakupu sprzętów 

to 51 500 zł. Spółka dokonała też zakupu sprzętu z przeznaczeniem dla Oddziału Rehabilitacji 

Pulmonologicznej za łączną kwotę 125 394 zł: dwa materace rehabilitacyjne, inhalator 

ultradźwiękowy, dwie podwójne drabinki gimnastyczne, ergospirometr, rehabilitacyjny 

cykloergometr, stół rehabilitacyjny. Powiat uzyskał wsparcie finansowe w wysokości 490 

000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które zostało przeznaczone m.in.  

na budowę miejsc parkingowych i zagospodarowanie przyległego terenu. W ramach inwestycji 

powstało m.in. - 41 stanowisk postojowych, w tym 2 przeznaczone dla osób niepełnosprawnych 

oraz 3 dla rodzin z dziećmi, - pochylnia dla osób niepełnosprawnych, - wiata drewniana 

wyposażona w stół drewniany, dwie ławeczki oraz stół do gry w szachy, - nowa droga 

dojazdowa do szpitala (od strony ulicy Słonecznej). Wyremontowano również schody 

znajdujące się przy nowopowstałym parkingu (od strony ulicy Lipowej). Całkowita wartość 

realizacji inwestycji to 554 100,00 zł. 6. Przygotowanie realnego planu funkcjonowania  

i rozwoju szpitala z harmonogramem dojścia. Bezzasadne, ponieważ: Żaden harmonogram 

aktualnie nie mógłby być zrealizowany i dotrzymany, ze względu na sytuację w kraju  

i na świecie (wojna w Ukrainie) – przepisy i decyzje zmieniają się z dnia na dzień i konieczna 

jest elastyczność w działaniu i funkcjonowaniu – również podmiotów medycznych. Płatnikiem 

jest NFZ – płaci za wykonanie, nie ma ryczałtu, który byłby korzystniejszy finansowo  

dla spółki. Jest zbyt wiele zewnętrznych okoliczności, mających miejsce w skali kraju, na które 

samorząd i spółka nie mają wpływu – przeciążenie systemu pandemią Covid-19, zachwianie 

wykonywania świadczeń planowanych (nie wykonano ok. 20-30%), opóźnienia  

w procedowaniu ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta oraz ustawy 

o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa, która zgodnie z zapowiedziami resortu 

zdrowia ma zostać przyjęta przez rząd w II kwartale 2022 r. Nie znamy ostatecznego kształtu 
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tych ustaw. Mało tego, pojawił się w ostatnim czasie pomysł nacjonalizacji szpitali, jednak 

wobec sprzeciwu samorządów, zaniechano tego pomysłu. Ponadto, plany co do zmian  

w pediatrii pojawiały się już dwa lata temu, ale pandemia Covid-19 je wstrzymała. Mianowicie, 

planuje się rejonizację oddziałów pediatrycznych – jeden oddział na kilka powiatów. Takie  

są bowiem potrzeby demograficzne, a także niski procent zapełnienia łóżek pediatrycznych.  

W takiej sytuacji, gdy mamy wiele zmiennych, plany długoterminowe nie mają szans realizacji. 

Działania i decyzje naprawcze są na bieżąco podejmowane, zgodnie z aktualnymi przepisami 

prawa. 7. Skuteczne starania o pozyskanie dwóch karetek. Zasadne i jest w trakcie realizacji: 

Starania o karetki trwają nieustannie – zarówno w postaci interwencji pisemnych i rozmów  

ze strony Zarządu Powiatu w Ministerstwie Zdrowia, u wojewody, senator RP Pani Małgorzaty 

Kopiczko, Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Pana Andrzeja Dery, w gminach 

powiatu, jak również ze strony Zarządu Spółki GoldMedica poprzez składane wnioski 

(13.09.2019r.,15.12.2020r., 04.02.2021r., 11.03.2021r., 21.03.2022r.) do Wojewody 

Warmińsko-Mazurskiego i Ministerstwa Zdrowia o zakup karetek. Skuteczność działań w tej 

sprawie, które trwają nieustannie, będzie można ocenić w najbliższym czasie. 8. Reorganizacja 

spółki, optymalizacja kosztów i przesunięcia personalne na stanowiskach kadry zarządczej, 

właściwy nadzór nad spółką. Zasadne i jest realizowane: Nadzór nad spółką prowadzi 

Zgromadzenie Wspólników. Stanowisko wiceprezesa jest przewidziane do połowy roku. 

Funkcjonowanie Rady Nadzorczej pociągnęłoby za sobą kolejne koszty, co wziąwszy pod 

uwagę kondycję finansową spółki, jest niegospodarne z punktu widzenia nadzoru 

właścicielskiego. Na prezesa spółki za każdym razem wybierana jest osoba z doświadczeniem 

w zarządzaniu podmiotem medycznym. 9. Odwołanie przez Radę Powiatu z funkcji 

wicestarosty i członka zarządu Andrzeja Ciołka, który osobiście odpowiedzialny jest za stan 

opieki zdrowotnej w powiecie. Bezzasadne, ponieważ: Rada Powiatu odwołuje wicestarostę na 

wniosek starosty, a nie na podstawie petycji. Ten punkt petycji nie może być rozpatrywany.  

10. Realizacja Uchwały 149/2021 Rady Powiatu z dnia 17.02.2021r. (właściwie: jest to 

uchwała nr 149/2021 Zarządu Powiatu w Gołdapi z 17.02.2021r.) Uchwała jest realizowana na 

bieżąco. 11. Realizacja Uchwały XLVI/227/2021 Rady Powiatu z dnia 29.12.2021r. Uchwała 

jest realizowana na bieżąco. Reasumując, działania na rzecz szpitala są od dawna realizowane  

i wdrażane zarówno przez Zarząd Powiatu jaki i Zarząd Spółki GoldMedica Sp. z o. o.  

w Gołdapi. Większość powyższych postulatów powinna zostać skierowana do Narodowego 

Funduszu Zdrowia, jako płatnika usług medycznych oraz do Ministerstwa Zdrowia.” Dodała 

także, że Zarząd Powiatu realizuje wszystkie możliwe zadania, aby spółka dobrze prosperowała 

i żeby mogła jak najlepiej wypełniać wszystkie usługi wobec mieszkańców. Jedynym 
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mankamentem jest brak lekarzy., których znaleźć jest bardzo trudno. Od roku funkcjonuje 

nowy oddział, co świadczy o kreatywności. Nie ma lekarzy do oddziału wewnętrznego,  

więc zastąpiono go oddziałem rehabilitacji pulmonologicznej. Powstały dodatkowe miejsca  

dla starszych ludzi, którzy potrzebują opieki w Zakładzie Opiekuńczo-Pielęgnacyjnym. Zarząd 

pozyskał jedną lekarkę z Ukrainy, która szczęśliwie chciała zamieszkać tutaj w Gołdapi. 

Ratownictwo medyczne działa na bardzo dobrym poziomie. W ostatnim czasie oprócz lekarki 

z Ukrainy mamy zatrudnioną młodą lekarkę w nocno-świątecznej pomocy. 

 

Przewodnicząca Komisji Skarg Wniosków i Petycji Pani Wioletta Tomaszewska-Walc 

poinformowała, że Zarząd rozpatrzył te petycję w czasie jej procedowania przez inny organ, 

czyli przez organ Rady Powiatu. Komisja przed przystąpieniem do procedowania tej petycji 

zapytała wnioskodawcę Pana Macieja Kordjaka do kogo jest skierowana ta petycja. 

Wnioskodawca wyraźnie oświadczył na posiedzeniu komisji, że jest ona skierowana do Rady 

Powiatu. Szczegółowo odniosła się do niektórych punktów uzasadnienia uchwały Zarządu 

Powiatu dot. powyższej petycji. Mimo wszystkich starań Zarządu Powiatu mieszkańcy są 

zawiedzeni. Żądają szpitala od Rady Powiatu i mają do tego prawo. Należy zwrócić uwagę na 

fakt, że pod pierwszą petycją podpisało się ponad 4000 mieszkańców. Niektórzy z Członków 

Zarządu piastują bardzo wysokie stanowiska już od 12 lat. W tym czasie można było 

wprowadzić zmiany, które poprawiłyby funkcjonowanie szpitala. 

 

Radna Pani Anna Falińska poinformowała, że większość spraw dot. wypowiedzi Pani Starosty, 

które chciała poruszyć omówiła Przewodnicząca Skarg Wniosków i Petycji Pani Wioletta 

Tomaszewska-Walc. Punkt 9 powinien być zaadresowany do Pani Starosty, ponieważ tylko 

Starosta może złożyć wniosek o odwołanie Wicestarosty. Odniosła się do wypowiedzi Pana 

Macieja Korjaka oraz Pana Jarosława Kwasiborskiego. Poinformowała, że to właśnie ludzie, 

dla których dobro społeczne jest ważne i którzy walczą odważnie w imieniu innych 

mieszkańców, nie tylko o szpital, ale składają petycję, czynnie uczestniczą w obradach, 

interesują się powinni startować w wyborach. Właśnie tacy ludzie, społecznicy powinni 

kandydować do rad, a nie rezygnować skutecznie zniechęceni. To bardzo dobrze, że są ludzie, 

którzy w imieniu innych próbują walczyć o nasze wspólne dobro. Radna jako mieszkanka tego 

miasta również uważa, że szpital powinien funkcjonować. Bezustanne dofinansowanie nie 

przynosi efektów. W innych powiatach małe szpitale funkcjonują. Każdy pomysły i każda 

petycja ze strony mieszkańców to ogromny ukłon w stronę tych ludzi, w stronę społeczników, 

w stronę ich zaangażowania. 
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Starosta Pani Marzanna Wardziejewska odniosła się do wypowiedzi Przewodniczącej Skarg 

Wniosków i Petycji Pani Wioletty Tomaszewskiej-Walc oraz Radnej Pani Anny Falińskiej. 

Poruszyła temat zachęt dla lekarzy, przeprowadzonych remontów w szpitalu, problem małych 

szpitali w powiatach oraz źle wycenione przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczenia 

medyczne.  

 

Radny Pan Jarosław Dzienis poinformował, że w jego ocenie wszystkie punkty petycji są 

zasadne, z wyjątkiem punktu 9. 

 

Radny Pan Wacław Grenda omówił jak w jego ocenie pracuje Zarząd Powiatu, problemy 

starszych ludzi spowodowane brakiem oddziału wewnętrznego oraz specjalistów w Gołdapi. 

Przywrócenie oddziału wewnętrznego jest mało prawdopodobne, a jeżeli jednak się uda można 

to uznać za jedyny sukces obecnego Zarządu Powiatu.  

 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

 

Głosowano w sprawie: 

rozpatrzenia petycji mieszkańców Gołdapi i Powiatu Gołdapskiego dotycząca utrzymania 

funkcjonowania i rozwoju działalności szpitala w Gołdapi prowadzonego przez GoldMedica 

Sp. z o.o. 

Wyniki głosowania: 

ZA: 6, PRZECIW: 6, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

Wyniki imienne: 

ZA (6) 

Jarosław Wiktor Dzienis, Anna Falińska, Wacław Grenda, Małgorzata Marianna Kuliś, Leszek 

Retel, Wioletta Tomaszewska-Walc,  

PRZECIW (6) 

Andrzej Ciołek, Józef Dominiuk, Alicja Anna Iwaniuk, Grażyna Barbara Senda, Marzanna 

Marianna Wardziejewska, Stanisław Wójtowicz 

NIEOBECNI (3) 

Marek Kuskowski, Karol Szablak, Piotr Wasilewski, 
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Przewodnicząca przeszła do realizacji kolejnego punktu obrad.  

 

Ad. 13g 

Przewodnicząca Komisji Skarg Wniosków i Petycji Pani Wioletta Tomaszewska-Walc 

przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Gołdapi w sprawie rozpatrzenia skargi  

na Starostę Gołdapskiego /projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu – zał. nr 17 do protokołu/. 

Przewodnicząca Komisji Skarg Wniosków i Petycji Pani Wioletta Tomaszewska-Walc 

odczytała projekt uchwały wraz z uzasadnieniem: „Rada Powiatu w Gołdapi uchwala,  

co następuje: § 1 Po rozpatrzeniu skargi na Starostę Gołdapskiego i zapoznanie  

się ze stanowiskiem Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Powiatu, uznaję się skargę  

za niezasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik do niniejszej 

uchwały. § 2 Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu w Gołdapi do zawiadomienia 

strony skarżącej o  załatwieniu  skargi. § 3 Wykonanie uchwały powierza  

się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Gołdapi. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego  

w Gołdapi. UZASADNIENIE: W dniu 10 marca 2022 r. do Starostwa Powiatowego w Gołdapi 

wpłynęła skarga mieszkanki powiatu na działanie Starosty Gołdapskiego. W dniu 18 marca 

2022 r. skarga wpłynęła do Biura Radu i Zarządu Powiatu następnie Przewodnicząca Rady  

w Gołdapi przekazał skargę do rozpatrzenia Przewodniczącej Komisji Skarg Wniosków  

i Petycji. W dniu 19 kwietnia 2022 skarga była przedmiotem posiedzenia Komisji Skarg 

Wniosków i Petycji. Według skarżącej notorycznie jest utrudniany kontakt z Panią Starostą. 

Starosta wyjaśniła, iż poprzez natłok obowiązków jak również sytuację, która trwała  

na przestrzeni ostatnich miesięcy związanych z pandemią covid 19 oraz napływem uchodźców  

z Ukrainy nie ma możliwość na każdorazową rozmowę telefoniczną ze skarżącą. Skarżąca 

poprzez ciągłe dzwonienie bardzo często dezorganizowania pracę starostwa jak również 

blokowała centralkę telefoniczną starostwa, utrudniając jednocześnie bezpośrednią obsługę 

interesantów. Jednocześnie należy nadmienić, że skarga dotyczyła również Sekretarza Powiatu 

oraz pracowników wydziału Geodezji i Nieruchomości, które zgodnie z kodeksem 

postepowania administracyjnego według właściwości została rozpatrzona przez Starostę 

Gołdapskiego. Mając powyższe na uwadze Komisja skarg, wniosków i petycji wypracowała 

opinię o uznanie skargi za niezasadną. Niniejsza uchwała stanowi zawiadomienie o sposobie 

załatwienia skargi w rozumieniu art. 237 § 3 w zw. z art. 238 § 1 k.p.a. 

 

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu Uchwały Rady Powiatu. 
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Więcej pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

 

Głosowano w sprawie: 

rozpatrzenia skargi na Starostę Gołdapskiego  

Wyniki głosowania: 

ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

Wyniki imienne: 

ZA (8) 

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

Barbara Senda, Wioletta Tomaszewska-Walc, Marzanna Marianna Wardziejewska, Stanisław 

Wójtowicz  

WSTRZYMUJE SIĘ (4) 

Anna Falińska, Wacław Grenda, Małgorzata Marianna Kuliś, Leszek Retel 

NIEOBECNI (3) 

Marek Kuskowski, Karol Szablak, Piotr Wasilewski, 

 

Przewodnicząca przeszła do realizacji kolejnego punktu obrad.  

 

Ad. 14 

Interpelacji Radnych nie zgłoszono.  

 

Ad. 15 

Zapytań Radnych nie zgłoszono. 

 

Ad. 16 

Radna Pani Anna Falińska poinformowała, że w imieniu mieszkańców i sołtysa wsi Barkowo 

wnioskuje o naprawę i regulację drogi, ponieważ w chwili obecnej nie ma możliwości  

przejechać od strony Skocz przez Barkowo do innych miejscowości. Wniosek w formie 

pisemnej zostanie złożony do Biura Rady Powiatu.  

 

Ad. 17 

Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje i wnioski Radnych nie zgłoszono. 
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Ad. 18 

Odpowiedzi na zgłoszone wnioski Komisji Stałych Rady nie zgłoszono. 

 

Ad. 19 

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska podziękowała wszystkim zaangażowanym w pomoc 

zorganizowania śniadania uchodźcom z Ukrainy. Około 2 lat temu Starostwo wystąpiło  

do Urzędu Miasta z wnioskami dla małżeństw, którzy doczekali co najmniej trzech synów 

pracujących w wojsku. Medale zostały przyznane dwóm małżeństwom. W dn. 19-26 kwietnia 

na terenie powiatu gołdapskiego miała miejsce kwalifikacja wojskowa. Przed Powiatową 

Komisją Lekarską stanęło 111 osób, w tym jedna kobieta. Kilka dni temu w Olsztynie odbyła 

się gala warmińsko-mazurskiego związku sportowego. Odznaczeni zostali, ci którzy są najlepsi 

w kategorii w systemie współzawodnictwa sportowego. Bardzo ważne jest to, że właśnie 

pierwsze miejsce jak i trzecie, czyli na podium zajęły nasze szkoły ponadpodstawowe. Pierwsze 

miejsce zajęło Liceum Ogólnokształcące. Natomiast trzecie miejsce Zespół Szkół 

Zawodowych. Trenerzy, nauczyciele WF-u, którzy się bardzo angażują w te rozgrywki 

zasługują na podziękowania i gratulacje. Szkoła Podstawowa nr 3 w Gołdapi, której dyrektorem 

jest Radny Pan Leszek Retel także zajęła wysokie 6 miejsce. 

 

Radny Pan Leszek Retel pogratulował Dyrektorom osiągniętych sukcesów. Zwrócił  

się do Zarządu Powiatu nad pochyleniem się nad problemem wynagrodzeń dyrektorów  

i wicedyrektorów szkół oraz nad dofinansowaniem wyjazdów uczniów na zawody sportowe  

i inne z rezerw budżetu starostwa. 

 

Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych Pani Anna Kuskowska w imieniu 

własnym, wszystkich pracowników, naszych rodziców oraz wychowanków zaprosiła 

wszystkich mieszkańców powiatu gołdapskiego na uroczyste obchody dnia godności osób  

z niepełnosprawnością intelektualną, który w tym roku zaplanowano na 8 maja w Parku 

Miejskim między godziną 11:00, a 16:00. Wiele atrakcji, wiele niespodzianek. Po trzech latach 

wielkich starań imprezę objęła swoim patronatem nie tylko Pani Starosta, która od początku 

nas wspiera, ale również Anna Dymna i jej Fundacja Mimo Wszystko. 

 

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska odniosła się do wypowiedzi Radnego Pana Leszka 

Retla i poinformowała, że jedną z form wsparcia dyrektorów i młodzieży jest udzielanie 

patronatu starosty. W ostatnim czasie finały różnych rozgrywek odbywają się w Gołdapi. 
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Dzięki temu środki, których nie trzeba przeznaczyć na transport zostają znaczone na nagrody, 

na posiłki dla młodzieży którą chętnie gościmy z całego województwa. 

 

Radny Pan Leszek Retel poinformował, że wie o formie jaką jest patronat starosty. Niestety  

nie wszystkie zawody, turnieje mogą się odbyć w Gołdapi.  

 

Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek poinformował, że powiat gołdapski pozyskał 9 500 000,00 zł 

na realizację trzech bardzo ważnych ulic dla Gołdapi. A więc ul. Lipowa, 1 Maja i Jeziorowa. 

Przy takich dużych inwestycjach występuje szereg problemów, którym należy wyjść 

naprzeciw. Prowadzone są dyskusje z mieszkańcami. Zarząd Powiatu stara się wypracować 

kompromis.  Złożone zostały petycję w związku z tymi inwestycjami. Zarząd Powiatu wsłuchał 

się w wypowiedź mieszkańca Pana Jarosława Walca na ostatniej sesji. Z wypowiedzi Pana 

Jarosława Walc można wysnuć wprost stwierdzenie, że to wykonawca ma prawo decydować 

w przetargu czy dana ścieżka powstanie czy ona nie powstanie. Zarząd Powiatu z taką retoryką 

się nie zgadza. 

 

Radna Pani Wioletta Tomaszewska-Walc poinformowała, że należało zaprosić Pana Jarosława 

Walca na dzisiejszą Sesję Rady Powiatu. 

 

Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek poprosił o odtworzenie fragmentu Sesji Rady Powiatu z dn. 

7.03.2022 r. 

 

Odtworzono fragment wypowiedzi Pana Jarosława Walca z Sesji Rady Powiatu w dn. 

7.03.2022r. 

 

Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek poprosił o ustosunkowanie się Dyrektor Zarządu Dróg 

Powiatowych Pani Sylwii Wrzesień-Kisielewskiej, czy taki był zamysł ogłoszenia 

przedsięwzięcia. 

 

Radna Pani Wioletta Tomaszewska-Walc złożyła formalny wniosek o ogłoszenie 10 minutowej 

przerwy, aby Pan Jarosław Walc mógł przybyć i uczestniczyć w dyskusji. 
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Przewodnicząca Rady Pani Alicja Iwaniuk poprosiła o ustosunkowanie się do odtworzonego 

fragmentu Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Panią Sylwię Wrzesień-Kisielewską. 

Następnie wniosek formalny zostanie przegłosowany.  

 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Pani Sylwia Wrzesień-Kisielewska poinformowała,  

że w związku z realizacją inwestycji na ul. 1 Maja Zarząd Dróg Powiatowych w zeszłym roku 

zlecił wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego, w którym to opisał założenia jak 

powinna przebiegać przebudowa tej ulicy. Na podstawie dokumentacji, którą Zarząd Dróg 

Powiatowych uzyskał od gminy Gołdap. W programie funkcjonalno-użytkowym, w pierwszej 

wersji zawarto zapisy, które na spotkaniach z Panią Starostą, z Panem Zbigniewem Mieruńskim 

oraz Panem Jarosławem Walcem omawiano. Wówczas padło pytanie czy jest możliwe, żeby 

zrealizować ścieżkę rowerową po całej długości. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Pani 

Sylwia Wrzesień-Kisielewska złożyła taką deklarację oraz zleciła wykonanie dodatkowej 

mapy. 

 

Radna Pani Wioletta Tomaszewska-Walc konsultując z Radcą Prawnym Panem Eugeniuszem 

Nogą, poinformowała, że po złożonym wniosku formalnym powinno nastąpić głosowanie. 

 

Przewodnicząca Rady Pani Alicja Iwaniuk poprosiła o złożenie wniosku formalnego. 

 

Radna Pani Wioletta Tomaszewska-Walc złożyła wniosek formalny o 10 minutową przerwę.  

 

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie.  

 

Głosowano w sprawie: 

Zarządzenia przerwy w obradach 

Wyniki głosowania: 

ZA: 7, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5 

Wyniki imienne: 

ZA (8) 

Jarosław Wiktor Dzienis, Anna Falińska, Wacław Grenda, Alicja Anna Iwaniuk, Leszek Retel 

Wioletta Tomaszewska-Walc, Marzanna Marianna Wardziejewska,  

PRZECIW (1) 

Andrzej Ciołek, 
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WSTRZYMUJE SIĘ (2) 

Grażyna Barbara Senda, Stanisław Wójtowicz 

NIEOBECNI (5) 

Józef Dominiuk, Małgorzata Marianna Kuliś, Marek Kuskowski, Karol Szablak, Piotr 

Wasilewski, 

 

Przewodnicząca ogłosiła 10 minutową przerwę.  

 

Przewodnicząca poprosiła o ponowne odtworzenie fragmentu nagrania z Sesji Rady Powiatu  

w dn. 7.03.2022r. 

 

Odtworzono fragment wypowiedzi Pana Jarosława Walca z Sesji Rady Powiatu  

w dn. 7.03.2022r. 

 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Pani Sylwia Wrzesień-Kisielewska bardzo szeroko 

omówiła aspekty prawne, a także przygotowania do przebudowy ul. 1 Maja. Podkreśliła,  

że decyzję o powstaniu bądź niepowstaniu ścieżki rowerowej/pieszo-rowerowej nie podejmuje 

wykonawca. Zapewniła, że na pewno powstanie ciąg rowerowy po tej stronie ulicy. Ostateczną 

decyzję dot. dokładnej przebudowy ulicy podejmuje Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych jako 

przedstawiciel inwestora na tej inwestycji.  

 

Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek podkreślił, że to nie wykonawca zdecyduje, czy dane 

przedsięwzięcie w ramach inwestycji powstanie czy nie. 

 

Pan Jarosław Walc zapytał Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Panią Sylwię Wrzesień-

Kisielewską, czy wykonawcę, który wygrywa przetarg obowiązuje oferta, którą złożył. 

 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Pani Sylwia Wrzesień-Kisielewska odpowiedziała, że 

zależy to od tego w jakiej formie jest ogłoszony przetarg. 

 

Pan Jarosław Walc zapytał Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Panią Sylwię Wrzesień-

Kisielewską, czy jeżeli jest zawarte takie sformułowanie, co oferta powinna zawierać; czy jeżeli 

inwestor zmienia w trakcie swoje postępowanie to może narzucić wykonawcy zmianę. 
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Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Pani Sylwia Wrzesień-Kisielewska odpowiedziała,  

że przetargi są ogłoszone w trybie ryczałtowym. Czyli wykonawca, który podaje cenę  

za wykonanie danej inwestycji niezależnie od tego, co wykona na tej inwestycji. Koniecznie 

musi zostać wykonane to co jest w dokumentacji projektowej. Oczywiście mogą wystąpić 

zmiany, ale jeżeli nie są ujęte w dokumentacji projektowej i są w prawidłowy sposób 

udokumentowane wówczas taki sposób wynagrodzenia może ulec zwiększeniu. 

 

Pan Jarosław Walc zapytał Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Panią Sylwię Wrzesień-

Kisielewską, czy jeżeli złożona została oferta i nie ma siły wyższej typu wojna, powódź  

to wykonawca musi wykonać inwestycję zgodnie z ofertą, którą przedstawił w przetargu.  

 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Pani Sylwia Wrzesień-Kisielewska odpowiedziała,  

że jeżeli został ogłoszony przetarg i zgłaszają się potencjalni wykonawcy, a do przetargu 

dołączono dokumentację także projektowe przedmiarowe i te przedmiary zawsze są takim 

elementem pomocniczym w danym przetargu, są sugestią dla wykonawcy mówiącą  

o tym co wykonawca powinien wziąć pod uwagę licząc koszty. Wykonawca też ma prawo 

wejść na ten teren i sprawdzić wszystko przed zgłoszeniem swojej oferty. 

 

Pan Jarosław Walc poinformował, że program funkcjonalno-użytkowy dla przebudowy  

ul.1 Maja zawiera dwa warianty. W wariantach zostało przedstawione w jaki sposób ścieżkę 

rowerową czy pieszo-rowerowa można wykonać. Dokumentacja zawiera jedno kluczowe 

zdanie, że wykonawca przedstawia ofertę i oferta powinna obejmować wykonanie zadania  

w pierwszym lub drugim wariancie.  

 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Pani Sylwia Wrzesień-Kisielewska poinformowała,  

że taki zapis jest zawarty w dokumentacji.  

 

Pan Jarosław Walc poinformował, że potencjalny wykonawca przedstawia ofertę, w której musi 

się zadeklarować, czy wykona inwestycje w pierwszym czy w drugim wariancie.  

To wykonawca ustala, w którym wariancie wykona inwestycję, co wyraźnie napisane  

w programie funkcjonalno-użytkowym. 

 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Pani Sylwia Wrzesień-Kisielewska poinformowała,  

że przetarg jest szeregiem dokumentów. To nie jest tylko i wyłącznie program funkcjonalno-
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użytkowy. Nie czyta się dokumentacji przetargowej w sposób taki, który bardziej nam pasuje. 

Czyta się zawsze wszystko. Należy zwrócił też uwagę na zapisy mówiące o tym, że dokumenty 

w postaci przedmiarów, które dołączono do przetargu są mają charakter tylko i wyłącznie 

pomocniczy. Wykonawca na etapie przygotowania swojej oferty ma prawo przyjechać na teren, 

obmierzyć wszystko. 

 

Pan Jarosław Walc poinformował, że w jego ocenie dokumentacja została przygotowana  

w niewłaściwy sposób. 

 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Pani Sylwia Wrzesień-Kisielewska poinformowała,  

że od tego,  czy przetarg przeprowadzono w sposób prawidłowy to są stosowne urzędy. I to one 

będą kontrolowały przetargi ogłoszone na stronie. Nie należy czytać PFU tylko i wyłącznie 

jako jednostki, od której zależy wykonanie inwestycji, ponieważ przetarg jest to szereg 

dokumentów. To jest kilkanaście załączników, które zostały dołączone do przetargu i które 

trzeba na równi czytać z każdym dokumentem. 

 

Pan Jarosław Walc poinformował, że z załączników nie wynika to, że dopiero później będzie 

ustalane w jakiej formie to zostanie wykonana inwestycja. 

 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Pani Sylwia Wrzesień-Kisielewska poinformowała,  

że wynika to z projektu umowy, który został dołączony do przetargu, a który nie może ulec 

zmianie.  

 

Pan Jarosław Walc poinformował, że projekt umowy został przygotowany z uwzględnieniem 

dwóch wariantów.  

 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Pani Sylwia Wrzesień-Kisielewska poinformowała,  

że w projekcie umowy nie ma wyboru wariantu. Wykonawca na każdym etapie musi uzgadniać 

wykonanie danego elementu. 

 

Pan Jarosław Walc poinformował, że wykonawca powinien w ofercie zawrzeć informację,  

w którym wariancie wykona inwestycję. 
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Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Pani Sylwia Wrzesień-Kisielewska poinformowała,  

że w chwili obecnej nie ma informacji, który wariant wybrał wykonawca.  

 

Pan Jarosław Walc poinformował, że z zapisu jednoznacznie wynika, że to wykonawca 

wybierze wariant. Zgoda na ewentualne zmiany będą dobrą wolą wykonawcy. 

  

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Pani Sylwia Wrzesień-Kisielewska poinformowała,  

że w umowie są jasne zapisy. Inspektor nadzoru też w swojej umowie ma zapis, że ma odebrać 

tą dokumentację projektową od wykonawcy i ma wszystko sprawdzić, czy to zostało zrobione 

zgodnie z założeniami, na które wszyscy, inwestor i inspektorzy nadzoru mają się zgodzić. 

 

Pan Jarosław Walc zapytał, co oznacza zapis: oferta powinna obejmować wykonanie zadania 

w wariancie pierwszym lub drugim. 

 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Pani Sylwia Wrzesień-Kisielewska poinformowała,  

że wykonawca ma prawo jechać, sprawdzić i obmierzyć  teren przyszłej budowy. 

 

Pan Jarosław Walc poinformował, że pomimo powyższych wyjaśnień nadal uważa, że jedynie 

wykonawca zdecyduje, który wariant wykona. 

 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Pani Sylwia Wrzesień-Kisielewska poinformowała,  

że dokumentację należy czytać całościowo wraz ze wszystkimi załącznikami. Dokumentacją 

przetargową są wszystkie elementy załączone w przetargu. 

 

Pan Jarosław Walc poinformował, że dalsza dyskusja nie przyniesie oczekiwanych efektów, 

ponieważ nie zmieni swojego zdania.  

 

Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek poinformował, że te słowa, które zostały zdefiniowane czynią 

Zarząd Powiatu i Zarząd Dróg Powiatowych niekompetentnymi. W jego ocenie kompetencja 

jest wysoka w realizacji tych zadań i należało wyjaśnić zaistniałą sytuację.  

 

Pan Jarosław Walc poinformował, że nie wycofa swoich słów i nadal podtrzymuje swoje 

stanowisko w tej sprawie. 
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Radna Pani Grażyna Senda zapytała Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Panią Sylwie 

Wrzesień-Kisielewską Dyrektor czy możliwe jest zrobienie ścieżki rowerowej przy ul. 1 Maja 

bez wycinania drzew.  

 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Pani Sylwia Wrzesień-Kisielewska poinformowała,  

że drzewa, które są planowane do wycinki nie są planowane tylko i wyłącznie w miejscu,  

w którym powstanie ciąg, czy to pieszo-rowerowy, czy pieszy. Przedstawiono miejsca,  

w których drzewa zostaną wycięte. 

 

Radna Pani Grażyna Senda zapytała, gdzie kończy się ciąg rowerowy. 

 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Pani Sylwia Wrzesień-Kisielewska poinformowała,  

że ciąg rowerowy będzie przebiegał przez całą długość ulicy. Przestawiła dokładny przebieg 

ścieżki rowerowej oraz chodnika na ul. Jeziorowej oraz ul. 1 Maja do zakresu opracowania,  

w którym zaczyna się bądź kończy inwestycja. 

 

Radna Pani Grażyna Senda zapytała, czy w tej sytuacji konieczne będzie przesunięcie ogrodzeń 

budynków mieszkalnych, które znajdują się na pasie drogowym.  

 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Pani Sylwia Wrzesień-Kisielewska poinformowała,  

że parametry techniczne ścieżki rowerowej, a pieszo-rowerowej to jest duża różnica. Ciąg 

rowerowy to jest 2 metry szerokości w terenie zabudowanym, a ciąg pieszo-rowerowy to  

są 3 metry szerokości. Jest możliwość, żeby powstał ciąg rowerowy, który na pewno powstanie 

i nie zakłada rozbiórki jakiegokolwiek ogrodzenia. Wycięte zostaną drzewa, które muszą zostać 

wycięte. Powstaną nowe przejścia dla pieszych na ul. 1 Maja, zamontowane progi zwalniające, 

nowe chodniki, nowe lampy. Na istniejących słupach wymienione zostaną istniejące lampy na 

lampy LED. Powstaną barierki, które będą służyły bezpieczeństwu ruchu. Oprócz 

zaplanowanej wycinki 24 drzew na ul. 1 Maja wystąpiły 3 grupy drzew zaznaczone na mapie, 

które także będzie trzeba wyciąć.  

 

Radna Pani Grażyna Senda zapytała, czy w tych miejsca należy wykonać nasyp.  

 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Pani Sylwia Wrzesień-Kisielewska poinformowała,  

że jeżeli będzie potrzeba to tylko i wyłącznie w minimalnym zakresie. 
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Radna Pani Grażyna Senda podziękowała Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Pani Sylwii  

za włączenie ul. Jeziorowej do tej inwestycji. 

 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Pani Sylwia Wrzesień-Kisielewska podziękowała 

Burmistrzowi Gołdapi za przekazanie dokumentacji w formie porozumienia.  

 

Ad. 20 

Wolnych wniosków nie zgłoszono.  

  

Ad. 21 

Głosu Wolnego nie zabrano. 

 

Ad. 21 

Przewodnicząca Rady Pani Alicja Iwaniuk podziękowała Radnym za pracę oraz gościom  

za uczestnictwo. Zamknęła obrady LIII (53) Sesji Rady Powiatu. 

 

Na tym protokół zakończono. 

Protokół składa się z 44 stron kolejno ponumerowanych.                   

 

                          Przewodniczący Rady                                                                                              

                            Powiatu w Gołdapi  

 

Alicja Anna Iwaniuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokół sporządziła: Monika Bruszewska, 29.04.2022 r.  


