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Projekt – Protokołu  nr LIX (59) z Sesji Rady Powiatu w Gołdapi 

w dniu 28 października 2022 r.  

    w godz. 1300-1356 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Alicja Anna Iwaniuk stwierdziła quorum pozwalające  

na podejmowanie prawomocnych uchwał i przyjmowanie sprawozdań: na 14 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. Alicja Anna Iwaniuk 

6. Małgorzata Marianna Kuliś 

7. Marek Kuskowski  

8. Leszek Retel  

9. Grażyna Barbara Senda 

10. Karol Szablak  

11. Wioletta Tomaszewska-Walc  

12. Marzanna Marianna Wardziejewska 

13. Piotr Wasilewski  

14. Stanisław Wójtowicz 

 

Ad. 1 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Alicja Anna 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 Anna Iwaniuk uczciła minuta ciszy pamięć 

wieloletniego Burmistrza Gołdapi Pana Aleksandra Marka Mirosa.  
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Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Alicja Anna Iwaniuk przywitała przybyłych na Sesję 

Radnych Rady Powiatu, dyrektorów powiatowych jednostek organizacyjnych, naczelników  

i pracowników Starostwa Powiatowego otworzyła obrady LIX (59) Sesji Rady Powiatu /lista 

obecności w załączeniu – zał. nr 2 do protokołu/. 

 

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 3 do protokołu/. Przewodnicząca 

wprowadziła zmiany do porządku obrad poprzez dodaniu punktu 8 w brzmieniu /zmiany do 

porządek obrad w załączeniu –zał. nr 4 do protokołu./: 8. Analiza oświadczeń majątkowych.  

 

Więcej uwag nie zgłoszono. 

Przewodnicząca przeszła do przegłosowania zmian do porządku obrad  

 

Głosowano wniosek w sprawie: 

Wprowadzenie zmian do porządku poprzez dodanie punkty 8. Analiza oświadczeń 

majątkowych. 

Wyniki głosowania: 

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

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

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

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

Wioletta Tomaszewska-Walc, Marzanna Marianna Wardziejewska, Piotr Wasilewski, 

Stanisław Wójtowicz 

NIEOBECNI (1) 

Marek Kuskowski 

 

Ad. 3 

Przewodnicząca poinformowała, iż protokoły z LVII (57), LVIII (58) Sesji Rady Powiatu 

zostały wyłożone do wglądu i przesłane drogą elektroniczną. Przewodnicząca Rady zapytała, 

czy Radni mają uzupełnienia bądź sprostowania do protokołów. 
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Uwag nie zgłoszono. 

Przewodnicząca przeszła do przegłosowania protokołów.  

 

Głosowano w sprawie: 

Przyjęcie protokołu z LVII (57), LVII (58) Sesji. 

 Wyniki głosowania: 

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

Wyniki imienne: 

ZA (12) 

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

Iwaniuk, Małgorzata Marianna Kuliś, Grażyna Barbara Senda, Karol Szablak, Wioletta 

Tomaszewska-Walc, Marzanna Marianna Wardziejewska, Piotr Wasilewski, Stanisław 

Wójtowicz 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Leszek Retel 

NIEOBECNI (1) 

Marek Kuskowski 

 

Ad. 4  

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Alicja Anna Iwaniuk przedstawiła informacje z prac 

Rady w okresie międzysesyjnym. 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Alicja Anna Iwaniuk poinformowała, że miałam stały 

kontakt z kierownikami jednostek organizacyjnych powiatu, pracownikami Starostwa,  

a przede wszystkim Zarządem Powiatu. Zajmowała się sprawami bieżących Rady Powiatu, 

pracowałam nad porządkiem obrad dzisiejszej Sesji Rady Powiatu, pełniłam dyżury  

w Starostwie Powiatowym w Gołdapi w miarę potrzeb.  

 

Ad. 5  

Pani Starosta Marzanna Wardziejewska przedstawiła informację z działalności Zarządu 

Powiatu w okresie międzysesyjnym oraz informację z wykonania uchwał Rady Powiatu  

za okres od 30 września 2022 roku do 28 października 2022 roku /informacja w załączeniu- zał.  

nr 5 do protokołu/: 

1. Zarząd Powiatu podjął uchwały w sprawie: 
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a) zmian budżetu powiatu w roku 2022; 

b) nabycie przez Powiat Gołdapski niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej 

własności osób fizycznych, położonej w obrębie Żabin gmina Banie Mazurskie 

przeznaczonej pod drogę powiatową; 

c) udzielenia upoważnienia Członkom Zarządu: Andrzejowi Ciołkowi- Wicestaroście 

Gołdapskiemu oraz Grażynie Barbarze Sendzie- Członkowi Zarządu do podpisania 

porozumień dotacyjnych, realizacji i rozliczenia projektów „ON,TY I JA – RAZEM 

BEZPIECZNIEJ W POWIECIE GOŁDAPSKIM” oraz „Bądź uważnym i bezpiecznym 

pieszym”   dofinansowanych w ramach rządowego programu ograniczania 

przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka 

na lata 2022- 2024”; 

d) przyjęcia Regulaminu wycinki drzew i gospodarki drewnem pozyskanym z wycinki 

drzew przydrożnych rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie 

powiatu gołdapskiego; 

e) uchylenia Uchwały Nr 99/2020 Zarządu Powiatu z dnia 19 czerwca 2020 roku w 

sprawie upoważnienia pracownika Zarządu dróg Powiatowych w Gołdapi w zakresie 

zastępstwa  

w czasie nieobecności; 

f) upoważnienia pracownika Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi w zakresie 

zastępstwa  

w czasie nieobecności Dyrektora; 

g) przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Gołdapskiego  

za III kwartał 2022 r.  

2. Zarząd dokonał przesunięcia w preliminarzu kosztów działalności Warsztatu Terapii 

Zajęciowej w Gołdapi na 2022 r. 

3. Zarząd zatwierdził preliminarz kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej  

w Gołdapi na 2023 r. 

4. Zarząd rozpatrzył pozytywnie:  

✓ wniosek w sprawie zmian w Umowie Nr PS/11/2007 z dnia 29 marca 2007 r.  

o finansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gołdapi w części 

nieobjętej dofinansowaniem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w związku z podwyższeniem wskaźnika T algorytmu 

przekazywania środków PFRON samorządom Wojewódzkim i Powiatowym; 
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✓  wniosek w sprawie ogłoszenia „Otwartego konkursu ofert na realizację zadania 

publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej  

oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu 

gołdapskiego w 2023 roku. 

5. Zarząd opracował  projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie: 

✓ zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania  w 2022 

roku; 

✓ przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach 

prowadzonych przez powiat gołdapski w roku szkolnym 2021/2022; 

✓ zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Program współpracy powiatu gołdapskiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3. ustawy  

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie", na rok 2023; 

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

✓ zmian budżetu powiatu w roku 2022. 

 

Starosta Pani Marzanna Marianna Wardziejewska przedstawiła również informację 

z wykonania uchwał Rady Powiatu w Gołdapi podjętych na LVIII (58) Sesji w dniu  

30 września 2022 roku Rada Powiatu w Gołdapi podjęła 4 uchwały, których projekty 

opracował: - Wydział Finansowy  – 2 projekty uchwał, - Komisja Skarg Wniosków i Petycji – 

2 projekt uchwały. Powyższe uchwały zostały przekazane Regionalnej Izbie Obrachunkowej 

oraz Wojewodzie Warmińsko – Mazurskiemu w celu poddania kontroli zgodności z prawem 

oraz publikacji. Uchwały zostały zrealizowane zgodnie z ich treścią. Szczegółowa informacja 

dostępna jest w Biurze Rady i Zarządu Powiatu. 

 

Starosta Pani Marzanna Marianna Wardziejewska poinformowała, że w terminie  

od 30 września 2022 r. do 28 października 2022 r. brała udział w następujących 

uroczystościach oraz spotkaniach:   

1. ………………………. 

 

Ad. 6 

Wiceprzewodniczący Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, 

Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej Pan Grażyna 



6 

 

 

Senda  poinformowała, iż posiedzenie Komisji Stałych Rady Powiatu odbyło się w dniu  

27 października br. Wiceprzewodnicząca przedstawiła opinie Komisji Stałych Rady Powiatu  

do materiałów będących przedmiotem posiedzenia Sesji Rady Powiatu Przewodniczący 

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

Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej Pani Grażyna Senda poinformowała,  

że komisja wniosków nie wypracowała /opinia Komisji Stałej w załączeniu – zał. nr 6 do protokołu/ 

 

Radna Pani Wioletta Tomaszewska - Walc poinformowała, że nie ma takiego punktu, że jest 

ogólny. Radna Pani Wioletta Tomaszewska - Walc dodała, że komisja rewizyjna nie jest 

komisja stała tylko obligatoryjna i powinien być wyodrębniony punkt.  

 

Radny Pan Józef Dominiuk poinformował, że widzi wnioski i opinie komisji stałych i do tej 

pory w tym punkcie zawsze zawierany był głos jako komisje stałej. 

 

Radna Pani Wioletta Tomaszewska - Walc poinformowała, że Pan Dominiuk jest w komisji 

obligatoryjnej a to nie jest komisja stała i tu jest błędem mówienie, że to są komisje stałe. 

Komisja rewizyjna jak i komisja skarg wniosków i petycji to są komisje obligatoryjne 

zupełnie co innego niż komisja stała. Uważa, że w tym punkcie zarząd powinien dać wnioski 

komisji stałych i np. komisji rewizyjnej bo komisja rewizyjna nie jest komisją stała.  

 

Przewodnicząca Rady Pani Alicja Iwaniuk podziękowała za uwagę i poinformowała,  

że od następnej sesji będzie wprowadzone jako oddzielny podpunkt, że będzie zdawał 

sprawozdanie z komisji obligatoryjnej Pan przewodniczący.  

 

Radny Pan Józef Dominiuk poinformował, że w dniu 17.10.2022 r. odbyło się posiedzenie 

Komisji rewizyjnej w siedzibie Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi przedmiotem 

posiedzenia była informacja z zakresu  wykorzystania środków na doskonalenie zawodowe 

nauczycieli oraz projekty realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi. Komisja 

po zapoznanie się informacją przedstawioną przez Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych  

w Gołdap nie wniosła uwag oraz nie wypracowała wniosków.  
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Ad. 7a 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska 

przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie 

określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2022 roku /projekt uchwały Rady Powiatu 

w załączeniu – zał. nr 7 do protokołu/. 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska 

poinformowała, że pismem z dnia 29.09.2022r. znak AF-722-1-8/AL/22 Powiatowy Urząd 

Pracy w Gołdapi poinformował, iż w związku z brakiem wniosków na zwrot kosztów 

wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej w ramach rehabilitacji zawodowej 

pozostają niewykorzystane środki w kwocie 40.000,00zł. Ponadto pozostają wolne środki                              

po rozliczeniu poniższych zadań dotyczących rehabilitacji społecznej tj.: uczestnictwa osób 

niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych - 6.086,00zł, likwidacji 

barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych - 10,80zł, likwidacji barier  

w komunikowaniu się dla osób niepełnosprawnych - 600,00zł,  zaopatrzenia w sprzęt 

rehabilitacyjny – 3.430,00zł, organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 

niepełnosprawnych – 1.798,00zł, likwidacji barier technicznych dla osób niepełnosprawnych 

– 8.750,00zł. Po analizie zgłaszanych potrzeb osób niepełnosprawnych oraz pozytywnej 

opinii Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, proponuje się wolne środki  

w łącznej kwocie 60.674,80zł przeznaczyć na dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty 

ortopedyczne i środki pomocnicze. Przesunięcie środków finansowych na powyższe zadanie 

jest zasadne i wynika z racjonalnego gospodarowania środkami PFRON. 

 

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

Rady Powiatu. 

 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

 

Głosowano w sprawie: 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2022 roku. 
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Wyniki głosowania 

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

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

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

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

Wioletta Tomaszewska-Walc, Marzanna Marianna Wardziejewska, Piotr Wasilewski, 

Stanisław Wójtowicz 

NIEOBECNI (1) 

Marek Kuskowski 

 

Ad. 7b 

Główny specjalista ds. edukacji  Pani Agnieszka Wojtala przedstawiła projekt uchwały  

w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i 

placówkach prowadzonych przez powiat gołdapski w roku szkolnym 2021/2022 /projekt 

uchwały Rady Powiatu w załączeniu – zał. nr 8 do protokołu/. 

Główny specjalista ds. edukacji  Pani Agnieszka Wojtala bardzo szczegółowo przedstawiła   

informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach prowadzonych 

przez powiat gołdapski w roku szkolnym 2021/2022  w formie prezentacji multimedialnej. 

Jednocześnie poinformowała, że raport o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie 

gołdapskim w roku szkolnym 2021/2022 został opracowany na podstawie art. 11 ust. 7 

ustawy z dnia 14 grudnia 2017 r. Prawo oświatowe w oparciu o dane uzyskane z Systemu 

Informacji Oświatowej, Centralnej i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, sprawozdań szkół  

i placówek oraz opracowań własnych pracownika ds. edukacji w Starostwie Powiatowym  

w Gołdapi. W raporcie przedstawiono szczegółowe dane  statystyczne, wykonanie zadań 

oświatowych przez szkoły i placówki, dla których organem prowadzącym jest powiat 

gołdapski oraz informacje o szkołach niepublicznych. Organ wykonawczy jednostki 

samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 października,  przedstawia organowi 

stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań 

oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach: egzaminu 

ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego, z uwzględnieniem działań 

podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi 
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potrzebami edukacyjnymi, w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań 

własnych jednostki samorządu terytorialnego; nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez 

kuratora oświaty lub właściwego ministra w szkołach i placówkach tych typów i rodzajów, 

których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego.  

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.  

 

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

Rady Powiatu. 

 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

 

Głosowano w sprawie: 

przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach 

prowadzonych przez powiat gołdapski w roku szkolnym 2021/2022. 

Wyniki głosowania: 

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

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

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

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

Wioletta Tomaszewska-Walc, Marzanna Marianna Wardziejewska, Piotr Wasilewski, 

Stanisław Wójtowicz 

NIEOBECNI (1) 

Marek Kuskowski 

 

Ad. 7c 

Wicestarosta Gołdapski Pani Andrzej Ciołek przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu  

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Program współpracy powiatu gołdapskiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3. ustawy  

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie", na rok 2023 /projekt uchwały Rady Powiatu   

w załączeniu – zał. nr 9 do protokołu/. 
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Wicestarosta Gołdapski Pani Andrzej Ciołek poinformowała, że zmianie ulega § 9 przyjętego 

„Programu współpracy powiatu gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi  

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

i wolontariacie, na rok 2023.” Program współpracy został przyjęty uchwałą nr LVII/268/2022 

Rady Powiatu w Gołdapi w dniu 30.08.2022 r. Zmiana §9 jest realizowana zgodnie  

z wytycznymi Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.  

 

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

Rady Powiatu. 

 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

 

Głosowano w sprawie: 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Program współpracy powiatu gołdapskiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3. ustawy  

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie", na rok 2023. 

Wyniki głosowania: 

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

Wyniki imienne: 

ZA (12) 

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

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

Marzanna Marianna Wardziejewska, Piotr Wasilewski, Stanisław Wójtowicz 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Wioletta Tomaszewska-Walc 

NIEOBECNI (1) 

Marek Kuskowski 

 

Ad. 7d 

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 10  do protokołu/. 
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Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że zgodnie z art. 229 ustawy  

o finansach publicznych wartości przyjęte wieloletniej prognozie finansowej i budżecie 

jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku 

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

terytorialnego. W wieloletniej prognozie finansowej oraz w wykazie przedsięwzięć 

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

Zaktualizowano dane uzupełniające. W związku z powyższym dokonano następujących 

zmian w przyjętych wartościach do Wieloletniej prognozy finansowej: Zwiększono plan 

dochodów budżetu powiatu w 2022 roku o kwotę 6 038 821,86 zł. Po zmianach dochody budżetu 

powiatu wynoszą 49 549 820,36  zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 43 300 745,16  zł, 

dochody majątkowe w wysokości 6 249 075,20  zł. Zwiększono plan wydatków budżetu powiatu 

o kwotę 2 481 135,28 zł. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą 50 629 410,01 zł, z tego: 

wydatki bieżące w wysokości 40 859 928,80 zł, wydatki majątkowe w wysokości 9 769 481,21 

zł. Wynik budżetu w roku 2022 zamknął się deficytem w wysokości 1 079 589,65 zł – 

zmniejszenie o 3 557 686,58 zł. Deficyt budżetu powiatu w  wysokości  1 079 589,65 zł 

zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych  

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

finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi  

w odrębnych ustawach w wysokości 1 079 589,65 zł. Przychody budżetu po zmianie wynoszą 

2 219 589,65 zł. Są to  niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 

pkt 8 ustawy o finansach publicznych tj. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 

w wysokości 1 909 652,45 zł  środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 - środki pochodzące z 

budżetu Unii Europejskiej otrzymane w roku 2021 zaś wydatki zostaną poniesione w 2022 r. 

w wysokości 309 937,20 zł. Rozchody budżetu w 2022 r. wynoszą 1 140 000,00 i zostaną 

przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów  

i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych. Wieloletnia prognoza finansowa 

odzwierciedla aktualny stan budżetu powiatu po dokonanych zmianach. Powiat Gołdapski 

spełnia warunek z art.243 ustawy o finansach publicznych.  

 

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

Rady Powiatu. 

 

Pytań nie zgłoszono. 
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Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

 

Głosowano w sprawie: 

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

Wyniki głosowania: 

ZA: 7, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 6, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

Wyniki imienne: 

ZA (7) 

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

Szablak, Marzanna Marianna Wardziejewska, Stanisław Wójtowicz 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (6) 

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

Tomaszewska-Walc, Piotr Wasilewski 

NIEOBECNI (1) 

Marek Kuskowski 

 

Ad. 7e 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu  

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

w załączeniu – zał. nr 11 do protokołu/. 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że plan wydatków budżetu 

powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 2 481 135,28 zł. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 

6 038 821,86 zł  i po zmianach wynosi 49 549 820,36 zł. Plan wydatków zwiększa się  

o kwotę 2 481 135,28 zł  i po zmianach wynosi 50 629 410,01 zł. Deficyt budżetu wynosi  

1 079 589,65 zł. Przychody wynoszą 2 219 589,65 zł. Rozchody 1 140 000,00 zł. 

 

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

Rady Powiatu. 

 

Radna Pani Wioletta Tomaszewska – Walc poinformowała, że ma przed sobą budżet  

i w dziale technika w Zespole Szkół Zawodowym w Gołdapi proponuje się zwiększenie 

środków na kwotę aż 728 000,00 zł i w tym jest kwota 571 633,00 zł w celu zabezpieczenia 

płatności wynagrodzeń nauczycieli oraz składek ZUS a w budżecie na 2022 było zapewnione 



13 

 

 

na to 2 597 000,00 zł. Radna Pani Wioletta zapytała co się wydarzyło żeby aż dopłacać  

te 600 000,00 zł. Czy nauczyciele otrzymali jakieś podwyżki bo z tego co wie to nie.  

Czy może nie doszacowano tego w budżecie.   

 

Skarbnik Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że przy projekcie budżetu rok rocznie jest 

taka sytuacja ze dochody i wydatki Powiatu muszą być zbilansowane, żeby w ogóle uchwalić 

budżet. Taka sytuacja ma rok rocznie miejsce nie tylko w Powiecie Gołdapskim,  

ale w większości samorządach w Polsce. W związku z tym, że istnieje obowiązek uchwalania 

budżetu, niestety trzeba na etapie projekcji budżetu podejść do tego tematu w taki sposób,  

że trzeba zrównoważyć dochody i wydatki i dotyczy to nie tylko placówek oświatowych,  

ale wszystkich jednostek organizacyjnych naszego Powiatu. Pani Bożena poinformowała,  

że w związku z tym, że na etapie projekcji budżetu nie znamy wielkości wynagrodzeń bądź 

wydatków w danych placówkach, te wydatki są szacowane przez dyrektorów na poziomie 

prognozowanym. Arkusze organizacyjne obecnie są składane w miesiącu wrześniu i tutaj jest 

ostateczna możliwa do wyliczenia wysokość jaka jest niezbędna do końca roku bieżącego.  

Stąd właśnie rok rocznie w tych miesiącach następuje finansowanie wydatków  

m.in. na wynagrodzenia, ale i nie tylko.  

 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

 

Głosowano w sprawie: 

zmian budżetu powiatu w roku 2022. 

Wyniki głosowania: 

ZA: 7, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 6, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

Wyniki imienne: 

ZA (7) 

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

Szablak, Marzanna Marianna Wardziejewska, Stanisław Wójtowicz 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (6) 

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

Tomaszewska-Walc, Piotr Wasilewski 

NIEOBECNI (1) 
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Marek Kuskowski 

 

Ad. 8 

Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek poinformowała, że na podstawie art. 25c ust. 12 ustawy  

z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym zgodnie z upoważnieniem Starosty 

Gołdapskiego Pani Marzanny Wardziejewskiej oraz Przewodniczącej Rady Powiaty  

w Gołdapi Pani Alicji  Iwaniuk przekładam informację w zakresie analizy czterdziestu dwóch 

oświadczeń majątkowych za 2021 rok, złożonych przez: - Członków Zarządu Powiatu,  

- Skarbnika Powiatu, - Sekretarza Powiatu, - kierowników jednostek organizacyjnych 

powiatu, - osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną,  

- osób wydających decyzję administracyjne w imieniu Starosty oraz 10 radnych Rady 

Powiatu w Gołdapi. Oświadczenia majątkowe zostały złożone w ustawowo przewidzianym 

terminie do 30 kwietnia br. Oświadczenia majątkowe zostały przekazane zgodnie  

z wymogami ustawowymi urzędom skarbowym właściwym ze względu na miejsce 

zamieszkania osób składających oświadczenia majątkowe, mianowicie: US w Olecku,  

US w Suwałkach, US w Giżycku, US w Ełku, US w Bartoszycach. Oświadczenie majątkowe 

Starosty Gołdapskiego Pani Marzanny Wardziejewskiej oraz Pani Przewodniczącej Rady 

Powiatu w Gołdapi Pani Alicji Iwaniuk zostało przekazane Wojewodzie Warmińsko-

Mazurskiemu w ustawowym terminie. Przeprowadzona analiza jest oparta na porównaniu 

złożonych oświadczeń majątkowych z zeznaniami podatkowymi, jak również  

z oświadczeniami składanymi w latach ubiegłych przez organy według właściwości zgodnie  

z zapisami ustawowymi. Natomiast możliwości zweryfikowania prawdziwości danych 

zawartych w oświadczeniach przez starostę są ograniczone, można je jedynie sprawdzić pod 

względem formalnej poprawności i terminowości złożenia. Uwagi formalne do złożonych 

oświadczeń majątkowych są następujące: - wypełniano oświadczenia z pominięciem 

niektórych rubryk bez wpisywania formuły „nie dotyczy”, - nie wykazano powierzchni 

działek gruntu na której posadowiony jest dom, - nie zaktualizowano stanu zaciągniętych 

zobowiązań na dzień 31.12.2021r. - w zakresie zobowiązań pieniężnych o wartości powyżej 

10 000,00 zł nie wykazano w związku z jakim zdarzeniem został zaciągnięty, - nie wskazano 

adresów położenia wszystkich posiadanych nieruchomości, - wskazany adres zamieszkania 

osoby składającej oświadczenie był niezgodny z adresem zamieszkania podanym w złożonym 

zeznaniu podatkowym, - nie wykazano składników mienia ruchomego powyżej 10 000,00 zł, 

bądź wykazano zbyty w 2021 roku majątek mienia ruchomego, - w zakresie zajmowanego 
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stanowiska lub pełnionej funkcji nie podano pełnionej funkcji, tj. radnej/ego powiatu.  

Dane wykazane przez zobowiązane osoby w złożonych oświadczeniach majątkowych  

są zgodne z informacjami będącymi w posiadaniu urzędów i nie kwalifikują się o wystąpienie 

z wnioskiem Centralnego Biura Antykorupcyjnego. 

 

Ad. 9 

Interpelacja Radnych nie zgłoszono.  

 

Ad. 10 

Zapytań Radnych nie zgłoszono.  

 

Ad. 11 

Radna Pani Anna Falińska poinformowała, że 30 września złożyła do komisji rewizyjnej 

wniosek  i otrzymała odpowiedź od Pani z biura rady iż na prośbę przewodniczącego  

z komisji rewizyjnej wysłała odpowiedź, że wniosek był tematem przedmiotem  

w dniu 20 października i komisja rewizyjna podjęła decyzje, że powyższy wniosek będzie 

rozpatrywany na kolejnych posiedzeniach w miesiącu listopadzie. Pani Falińska 

poinformowała, że jej wniosek to nie była skarga ani petycja tylko wniosek z zapytaniem   

o koszty, który poniósł Powiat Gołdapski na zorganizowanym spotkaniu XX- lecia Powiatu  

i ma nadzieje, że już wszystkie faktury od czerwca zostały uregulowane, więc nie rozumie 

dlaczego trzeba debatować. W informacji jest zawarte, że będzie zapraszana na komisje. 

Uważa, że jest tutaj nie potrzebna dyskusja ani debata bo prosiła tylko o faktury, które zostały 

zapłacone, ale nie dostała odpowiedzi i widzi, że jest to ogromny problem. Uważa, że swój 

wniosek powinna skierować do Pani skarbnik i pewnie w ciągu kilku minut odpowiedziałaby 

na jej wniosek, ale skoro nie otrzymała odpowiedzi to ten sam wniosek o tej samej treści czyli 

prosi o informacje dotyczącą kosztów jaką poniósł Powiat Gołdapski zgodnie z organizacją 

na terenie Powiatu Gołdapskiego w dniu 2-3 czerwca 2022 roku XX-lecia Powiatu  

na zaproszenie Starosty Gołdapskiego Pani Marianny Marzanny Wardziejewskiej prosi  

o przedstawienie wszystkich wydatków szczegółowych kosztów przeznaczonych i wydanych 

na ten cel  ze szczególnym uwzględnieniem imprezy integracyjnej zorganizowanej przez 

Panią Starostę w ośrodku Leśny zakątek w Gołdapi w dniu 2 czerwca 2022 roku. W  związku 

z tym, że nie otrzymała odpowiedzi składa wniosek do zarządu Powiatu Gołdapskiego na ręce 

Pani przewodniczącej rady z nadzieją, że w ciągu 14 dni otrzyma na piśmie odpowiedź.  
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Radny Pan Józef Dominiuk odpowiedział dla Pani Falińskie, że będzie miała zaproszenie na 

tą komisje. Poinformował ją, że na tą komisje w listopadzie mieli zamiar przygotować jej 

wyjaśnienie jakie koszty zostały poniesione i jeżeli przyjdzie na nią to będzie miała obszerne 

wyjaśnienia.  

Radna Pani Anna Falińska poinformowała, że wystarczy jej informacja na piśmie  

lub kserokopia faktur. Powiedziała, że chciałaby złożyć wniosek w imieniu mieszkańców 

Niedrzwicy o tymczasową naprawę drogi z Gołdapi do Niedrzwicy, ponieważ dziury  

są ogromne a zbliża się zima, więc żeby do sezonu zimowego te dziury uzupełnić. Dzwonił  

do niej Sołtys Pan Krzysztof Szocik z ogromną prośbą  o stawiennictwo w sprawie 

zabezpieczenia tych dziur. Wniosek złoży w piśmie.  

Radny Pan Marek Kuskowski poinformował, że w uzupełnieniu wypowiedzi Pana 

przewodniczącego w sprawie projektu w odpowiedzi przygotowanej przez zarząd na prośbę 

Pana Przewodniczącego może jedynie powiedzieć, że brał udział w posiedzeniu 

20 października i poprosili o uzupełnienie, ponieważ nie znajdowały się koszty pracy 

pracowników a trzeba pamiętać, że na tą imprezę zostali zaangażowani wszyscy pracownicy 

chociażby jeżdżono samochodami służbowymi i też są związane koszty z organizacją a same 

faktury to nie wszystko bo to nie składa się na ogólne koszty.  

Radny Pan Marek Kuskowski poinformował, że 14 października jest Dzień Edukacji 

Narodowej zwany Dniem nauczyciela i najliczniejszą grupą zawodową w Powiecie 

Gołdapskim są nauczyciele i niestety nie wszyscy doczekali się życzeń od organu 

prowadzącego. Ostatnia sesja odbyła się pod koniec września i kieruje gorące przeprosiny  

do wszystkich nauczycieli i spóźnione, ale szczere życzenia. Pomyślności w tej trudnej, 

odpowiedzialnej pracy. Po drugie odnośnie 8 oświadczenia chciałby podkreślić pewną rzecz 

czyli w ostatnich kilku miesiącach rozpatrywali dwie skargi ze środowiska nauczycieli. 

Radny Pan Marek Kuskowski zapytać czy zostały przeprowadzone spotkania z nauczycielami 

do czego komisja albo zarząd się zobowiązał. Pan Kuskowski przypomina, że na ostatniej 

sesji zaproponował zmianę w projekcie uchwały argumentując w ten sposób, jeżeli sztywno 

nie zostanie określony termin dla zarządu i Starosty i sprawa się rozmyje i chyba właśnie  

się rozmywa albo już się rozmyła i nie wie czy takie spotkanie nastąpiło czy nie, ale jeśli  

nie nastąpiło to niech treścią oświadczenia będzie, że w tych sprawach ma nosa i się nie myli 

co do sposobu postępowania.  
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Ad. 12 

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska w odpowiedzi na wniosek Pani Anny Falińskiej 

poinformowała, że nie ma potrzeby, żeby składała drugi raz takiego samego wniosku o takiej 

samej treści dlatego, że niezwłocznie zostało wykonane zgodnie z jej prośbą wszystkie 

faktury zostały dla komisji bo Pani Falińska składała wniosek do komisji rewizyjnej  

i wszystkie faktury i koszty zostały przekazane dla członków komisji dla Pana 

przewodniczącego natomiast już sami członkowie komisji rewizyjnej uznali, że chcą jeszcze 

na listopadowym spotkaniu, poprosili o sprecyzowanie pewnych kosztów. Jeżeli chodzi  

o regulaminy dotyczące co Pan radny Marek Kuskowski mówił o skargach, które w ostatnim 

czasie wpłynęły a dotyczyły prośby zwiększenia dodatków i innych części składniowych 

wypłat nauczycieli to już na poprzedniej sesji wypowiadała się w tym temacie i mówiła, 

ze na razie możliwości nasze finansowe budżetu w 2022 roku nie pozwalają na zwiększenie, 

ale w momencie projekcji budżetu na 2023 rok będą starali się zobaczyć jaka będzie sytuacja 

w następnym roku i pochylą się nad tym regulaminem i z tego co Pani Starosta wie od kilku 

dni jest zebrany materiał porównawczy, żeby służył porównaniu jak wyglądają te dodatki  

w takich miastach podobnych i sąsiedzkich do nas i niedługo zmiany w tym regulaminie 

zmiany zostaną przedstawione grupie nauczycieli tylko najpierw zostaną opracowane przez 

pracownika merytorycznego naszego Starostwa.  

Radna Pani Wioletta – Tomaszewska – Walc zadała pytanie do Pani Starosty, że zarząd 

zobowiązał się do rozmów z nauczycielami i nauczyciele chcą z rozmawiać z Panią Starostą  

i nawet złożyli prośbę i jeśli są duże trudności finansowe to po prostu chcą tylko 

porozmawiać i przypomina jej słowa „dialog i współpraca, dialog i współpraca mieszkańców 

to fundament demokracji i samorządności”, więc uważa, że warto się z nimi spotkać  

i wysłuchać co mają do powiedzenia i warto byłoby z nimi porozmawiać zwłaszcza, że zarząd 

został do tego zobowiązany, więc apeluje do Pani Starosty, żeby przystała na prośbę tych 

nauczycieli.   

 

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska odpowiedziała dla Pani Walc, że nie musi do niej 

apelować bo takie spotkania już były z grupą nauczycieli a w ostatnim czasie była 2 tygodnie 

na urlopie i to jest pierwszy tydzień prac po jej urlopie natomiast to jest ten czas, gdzie trzeba 

wypracować propozycje bo, żeby się spotkać z nauczycielami to trzeba już mieć jakieś 

opracowania żeby cokolwiek zaproponować, ale na pewno do takich spotkań dojdzie.  
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Radna Pani Wioletta – Tomaszewska – Walc poinformowała, że rada podjęła już tą uchwałę  

5 lipca to trochę czasu już minęło. Cały lipiec, cały sierpień, wrzesień i prawie cały 

październik. To są 4 miesiące i uważa, że w tym czasie można byłoby już cokolwiek 

wypracować i z tymi nauczycielami porozmawiać a tak na pewno Ci nauczyciele czują się 

zlekceważeni dlatego stąd ten apel. 

Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek w odpowiedzi na wnioski i oświadczenia poinformował, że 

faktycznie minął już długi okres odkąd naczyciele poprosili o spotkanie i zarząd został 

zobowiązany, żeby się z nimi spotkać i informuje, że podpisał takie wystąpienie, że do 

takiego spotkania dojdzie, ale z uwagi na długofalową nieobecność Pani Starosty 

warunkowane zwolnieniem lekarskim nie mogło do tego dojść. Pan Starosta w piśmie 

wspomniał, że te spotkanie się odbędzie po powrocie Pani Starosty. I po drugie uważa, że nie 

ma potrzeby przepraszania największego grona jacy są nauczyciele z tego względu, że 

życzenia podpisane przez Panią Starostę ukazały się na stronie i w związku z tym, że Pani 

Starosta była na dwutygodniowym urlopie osobiście był we wszystkich placówkach i złożył 

życzenia dla grona pedagogicznego, wysłuchał wspaniałych wystąpień naszych uczniów i nie 

wie za co ma przepraszać.  

Radny Pan Marek Kuskowski poinformował Pana Starostę, że po starej dobrej znajomości 

zostawi to bez komentarza. Ma prośbę o uzupełnienie zapytania w dniu 10 października 

wystąpił do Pani Starosty przysługujących mu uprawnień z 4 zapytaniami i jedne z nich to 

było takie „ Proszę o przekazanie informacji o terminach oraz całkowitych kosztach 

wszystkich wyjazdów służbowych Starosty i Wicestarosty wraz z uzasadnieniem tych 

wyjazdów w latach 2020-2022”. Odpowiedź na te zapytanie otrzymał w dniu 24 października 

i są wyszczególnione wszystkie wyjazdy, ale niektóre kosztowały 0 zł i nie wie czy pieszo, 

rowerem jakkolwiek się one odbyły tym bardziej, że poza granice naszego Powiatu i przecież 

wszystkie koszty to koszty podróży czyli kierowca, samochód, paliwo. Nie interesują  

go koszty diet bo ma to przed sobą i dla przykładu 29 stycznia spotkanie noworoczne  

z Prezydentami miast i Starostami województwa w Olsztynie kosztowało 0 zł.  Chciałby 

poznać tą tajemnice jak można dojechać do Olsztyna za 0 zł albo za 15 zł do Ełku. Bardzo by 

prosił o uzupełnienie.  

Ad. 13 

Odpowiedzi na zgłoszone wnioski Komisji Stałych Rady nie zgłoszono. 
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Ad. 14 

Radna Pani Wioletta Tomaszewska – Walc poinformowała, że ma pytanie  

do przewodniczącej takiego typu „ Na platformie usług elektronicznych ZUS PUE dostała 

wiadomość od ZUSU, że w dniu 6 lipca 2020 roku, że Pani Alicja Iwaniuk lekarz uzyskała 

dostęp do moich danych niezakończony wystawienia zwolnienia lekarskiego lub jego 

anulowaniem”. Ma nadzieje, że Pani przewodnicząca zna przepisy, że może ona uzyskać 

dostęp tylko w celu wystawienia zaświadczenia albo anulowania tego zaświadczenia,  

ale  nie zakończyło to się ani wystawieniem ani zakończeniem zaświadczenia. Pani Walc 

zaznacza, że nigdy nie była pacjentką Pani Iwaniuk i nigdy nie uzyskała żadnej porady od niej 

bo nigdy się o nią nie zwracała, więc ma 3 do niej pytania. Jakich informacji tam Pani szukała 

na moim kącie? Jakich informacji, których mogłaby się Pani ode mnie nie dowiedzieć bo 

przecież mogła się Pani zapytać. I czy Pani się dzieliła z kimś tymi informacjami? Bo jeśli tak 

to z kim. I chciałaby wiedzieć czy zrobiła to Pani z własnej inicjatywy? 

Przewodnicząca Rady Pani Alicja Iwaniuk odpowiedziała, żeby wejść na stronę ZUSU 

musiałaby znać Pani Walc pesel. Nigdy w życiu jej peselu nie znała bo nie była jej pacjentką. 

i te wejście na stronę ZUSU bez znajomości peselu jest niemożliwe.  

Radna Pani Wioletta Tomaszewska – Walc poinformowała, że ma wydruk z ZUSU  

i jest napisane, że w dniu 6-7 lekarz Pani Alicja Iwaniuk jest napisany numer prawa 

wykonywania zawodu uzyskała dostęp do moich danych. Pani Walc prosiła nie kłamać 

publicznie i poprosiła powiedzieć dlaczego Pani Alicja wchodziła na jej konto i jakich 

informacji szukała.  

Przewodnicząca Rady Pani Alicja Iwaniuk poinformowała, że jest to niemożliwe.  

Radna Pani Wioletta Tomaszewska – Walc odpowiedziała, że jest to możliwe. W związku  

z różnymi naruszeniami i przekroczeniami ZUS zaczął informować lekarzy, którzy wchodzą 

na konto pacjenta nie mając na to zgody i Pani Iwaniuk nie miała na to zgody.  

Przewodnicząca Rady Pani Alicja Iwaniuk poinformowała, że zostawi to do wiadomości i 

odpowie na piśmie bo musi to wyjaśnić.  
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Radna Pani Wioletta Tomaszewska – Walc poinformowała, że wie, że Pani Iwaniuk 

wchodziła na jej konto bo dostała wiadomość z ZUSU. Zadała pytanie czy szuka na nią jakiś 

haków bo tak to wygląda. To jest przekroczenie swoich uprawnień.  

 

Ad. 15 

Wolnych wniosków  nie zgłoszono. 

 

Ad. 16 

Głosu wolnego nie zgłoszono.   

 

Ad. 17 

Przewodnicząca Rady Pani Alicja Anna Iwaniuk podziękowała Radnym za pracę  

oraz gościom za uczestnictwo. Zamknęła obrady LIX (59) Sesji Rady Powiatu. 

 

Na tym protokół zakończono. 

Protokół składa się z 20 stron kolejno ponumerowanych. 

      

Przewodnicząca Rady Powiatu 

w Gołdapi 

 

Alicja Anna Iwaniuk  
 

 

 

 

 

 

 

Protokół sporządziła: Monika Bruszewska. 


