
1 

 

 

 

Projekt – Protokołu  nr LVIII (58) z Sesji Rady Powiatu w Gołdapi 

w dniu 30 września 2022 r.  

    w godz. 1300-1446 

 

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 13 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 - udział w posiedzeniu zdalnie 

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 przywitała przybyłych na Sesję 

Radnych Rady Powiatu, dyrektorów powiatowych jednostek organizacyjnych, naczelników  
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i pracowników Starostwa Powiatowego otworzyła obrady LVIII (58) 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/.  

 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodnicząca przeszła do realizacji kolejnego punktu.  

 

Ad. 3.  

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Alicja Anna Iwaniuk przedstawiła informacje 

Przewodniczącego Rady 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. 4.  

Pani Starosta Marzanna Wardziejewska przedstawiła informację z działalności Zarządu 

Powiatu w okresie międzysesyjnym oraz informację z wykonania uchwał Rady Powiatu  

za okres od 30 sierpnia 2022 roku do 30 września 2022 roku /informacja w załączeniu- zał. nr 4 

do protokołu/: 

1. Zarząd Powiatu podjął uchwały w sprawie: 

a) wytycznych do opracowania projektu budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2023 r.  

i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2037, 

b) przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej 

niezabudowanej, składającej się z działki nr 142/2 o pow. 0,0117 ha, położonej  

w obrębie Ściborki gmina Banie Mazurskie, 

c) zmian budżetu powiatu w 2022 roku, 
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d) w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do samodzielnego reprezentowania Organu 

Prowadzącego we wszelkich relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji  

w Warszawie dotyczących udziału Liceum Ogólnokształcącemu im. Jana Pawła II  

w Gołdapi w programie Erasmus+, w tym do składania w imieniu i na rzecz Organu 

Prowadzącego oświadczeń woli wiedzy dla Fundacji.  

2. Zarząd zapoznał się  z:  

✓ informacją dotyczącą przebiegu letniego sezonu turystycznego w 2022. 

✓  informacją o funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 

2021/2022. 

✓ informacją dotyczącą przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 

2022/2023. 

3. Zarząd opracował  projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie: 

✓ 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 LVII (57) Sesji w dniu 30 

sierpnia 2022 roku Rada Powiatu w Gołdapi podjęła 7 uchwał, których projekty opracował: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi - 1 projekt uchwały. Główny specjalista ds. 

zdrowia i pomocy społecznej - 1 projekt uchwały. Główny specjalista ds. edukacji - 1 projekt 

uchwały. Główny specjalista ds. organizacji pozarządowych - 1 projekt uchwały. Wydział 

Finansowy  – 2 projekty uchwał. Rada Powiatu – 1 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 sierpnia 2022 r. do 30 września 2022 r. brała udział w następujących uroczystościach 

oraz spotkaniach:   

1. 8 – 9 września 2022 r. w posiedzeniu Konwentu Powiatów Województwa Warmińsko – 

Mazurskiego w Piszu; 

2. 11 września 2022 r. w V Mistrzostwach Polski w układaniu puzzli w Gołdapi; 
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3. 18 września 2022 r. w Warmińsko – Mazurskich Dożynkach Wojewódzkich w Olsztynku; 

4. 23 września 2022 r. w Komisji rewizyjnej oraz w walnym zebraniu członków 

stowarzyszenia EGO Kraina Bociana w Ełku. 

 

Ad. 5. 

Wiceprzewodniczący Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, 

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

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

27 września 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 4 do protokołu/ 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Józef Dominiuk poinformowała, że w dniu  

27 września 2022 roku Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrola Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w zakresie organizacji pieczy zastępczej w powiecie gołdapskim. Komisja 

wniosków nie wypracowała.  

 

Ad. 6. 

Komendant Powiatowy Policji w Gołdapi Pan Dariusz Stachelek, W zastępstwie Komendant 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Pan Michał Herman oraz w zastępstwie  

Państwowego Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gołdapi Pani Judyta Ruszewska  

przedstawili informacje dotyczące przebiegu letniego sezonu turystycznego w 2022 Powiecie 

Gołdapskim /prezentację w załączeniu- zał. nr 5, 6, 7  do protokołu/. 

W zastępstwie Komendanta Powiatowy Policji w Gołdapi Starosta Pani Marzanna 

Wardziejewska  poinformowała, że powyższą informację Pan Komendant przedstawił bardzo 

szczegółowo na posiedzeniu Komisji Stałej Gołdap.  Starosta Pani Marzanna Wardziejewska  

dodała, że  mieli Państwo powyższa informację w materiałach była możliwość zapoznania.  

Ze względu na obowiązki służbowe Pan Komendant nie  może w chwili  obecnej przedstawić 

powyższej informacji i prosi o przyjęcie informacji dotyczącej przebiegu letniego sezonu 

turystycznego w 2022 roku w Powiecie Gołdapskim. 
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Pani Przewodnicząca Rady Powiatu zapytała, czy są pytania do przedstawionej informacji.  

Pytań nie zgłoszono. 

 

W zastępstwie komendant Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej Pan Michał Herman  

poinformowała, że informacja bardzo szczegółowo została omówiona na posiedzeniu Zarządu 

Powiatu jak również na posiedzeniu Komisji Stałej Rady Powiatu.  

 

że informacja została szczegółowo omówiona na posiedzeniu Zarządu Powiatu jak również na 

posiedzeniu Komisji Stałej Rady Powiatu. 

 

 

Pani Przewodnicząca Rady Powiatu zapytała, czy są pytania do przedstawionej informacji.  

Pytań nie zgłoszono. 

 

W zastępstwie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gołdapi Pani Judyta Ruszewska  

poinformowała, że bardzo szczegółowo została omówiona na posiedzeniu Zarządu Powiatu 

jak również na posiedzeniu Komisji Stałej Rady Powiatu. 

 

Pani Przewodnicząca Rady Powiatu zapytała, czy są pytania do przedstawionej informacji.  

Pytań nie zgłoszono. 

  

Rada Powiatu zapoznała się z informacją dotyczącą przebiegu letniego sezonu 

turystycznego w 2022 roku w  Powiecie Gołdapskim. 

 

Ad. 7. 

W zastępstwie Dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Gołdapi Pani Elżbieta 

Mietlińska, Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi Pani Grzegorz Klimaszewski, 

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Pani Piotr Bartoszu oraz Dyrektor Zespołu Placówek 

Edukacyjno -Wychowawczych w Gołdapi Pani Anna Kuskowska przedstawili informacje  

o funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022 /prezentację  

w załączeniu- zał. nr  8,9,10,11  do protokołu/. 

W zastępstwie Dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Gołdapi Pani Elżbieta 

Mietlińska poinformowała, że powyższe informację zostały bardzo szczegółowo 
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przedstawione na  informacje na posiedzeniu Zarządu Powiatu jak również na posiedzeniu 

Komisji Stałej Rady Powiatu. 

 

Pani Przewodnicząca Rady Powiatu zapytała, czy są pytania do przedstawionej informacji.  

Pytań nie zgłoszono. 

 

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi Pani Grzegorz Klimaszewski poinformował, 

że powyższe informację zostały bardzo szczegółowo przedstawione na  informacje na 

posiedzeniu Zarządu Powiatu jak również na posiedzeniu Komisji Stałej Rady Powiatu. 

 

Pani Przewodnicząca Rady Powiatu zapytała, czy są pytania do przedstawionej informacji.  

Pytań nie zgłoszono. 

 

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Pani Piotr Bartoszu poinformował, że powyższe 

informację zostały bardzo szczegółowo przedstawione na  informacje na posiedzeniu Zarządu 

Powiatu jak również na posiedzeniu Komisji Stałej Rady Powiatu. 

 

Pani Przewodnicząca Rady Powiatu zapytała, czy są pytania do przedstawionej informacji.  

Pytań nie zgłoszono. 

 

Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi Pani Anny 

Kuskowskie poinformowała, że powyższe informację zostały bardzo szczegółowo 

przedstawione na  informacje na posiedzeniu Zarządu Powiatu jak również na posiedzeniu 

Komisji Stałej Rady Powiatu. 

 

Pani Przewodnicząca Rady Powiatu zapytała, czy są pytania do przedstawionej informacji.  

Pytań nie zgłoszono. 

 

Rada Powiatu zapoznała się z informacją o funkcjonowaniu szkół i placówek 

oświatowych w roku szkolnym 2021/2022. 

 

Ad. 8. 
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W zastępstwie Dyrektora Poradni Psychologiczno– Pedagogicznej w Gołdapi Pani Elżbieta 

Mietlińska, Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi Pan Grzegorz Klimaszewski, 

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Gołdapi Pan Piotr Bartoszuk, Dyrektor Zespołu 

Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi Pani Anna Kuskowska przedstawili 

informację dotyczącą przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2022/2023 

/informacje w załączeniu- zał. nr 12, 13, 14, 15  do protokołu/. 

W zastępstwie Dyrektora Poradni Psychologiczno– Pedagogicznej w Gołdapi Pani Elżbieta 

Mietlińska poinformowała, że powyższe informację zostały bardzo szczegółowo 

przedstawione na  informacje na posiedzeniu Zarządu Powiatu jak również na posiedzeniu 

Komisji Stałej Rady Powiatu. 

 

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionej informacji. 

Pytań nie zgłoszono. 

 

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi Pan Grzegorz Klimaszewski poinformował, 

że powyższe informację zostały bardzo szczegółowo przedstawione na  informacje  

na posiedzeniu Zarządu Powiatu jak również na posiedzeniu Komisji Stałej Rady Powiatu. 

 

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionej informacji. 

Pytań nie zgłoszono. 

 

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi Pan Piotr Bartoszuk poinformował,  

że powyższe informację zostały bardzo szczegółowo przedstawione na  informacje  

na posiedzeniu Zarządu Powiatu jak również na posiedzeniu Komisji Stałej Rady Powiatu. 

 

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionej informacji. 

Pytań nie zgłoszono. 

 

Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi Pani Anna Kuskowska 

poinformowała, że powyższe informację zostały bardzo szczegółowo przedstawione na  

informacje na posiedzeniu Zarządu Powiatu jak również na posiedzeniu Komisji Stałej Rady 

Powiatu. 
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Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionej informacji. 

Pytań nie zgłoszono. 

 

Rada Powiatu Zarząd zapoznała się z informacją dotyczącą przygotowania placówek 

oświatowych do roku szkolnego 2022/2023. 

 

Ad. 9a 

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 16  do protokołu/. 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że wieloletnia prognoza 

finansowa odzwierciedla aktualny stan budżetu powiatu po dokonanych zmianach:  

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 359 978,72 zł  i po zmianach wynosi 43 510 998,50 zł. 

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 359 978,72 zł  i po zmianach wynosi 48 148 274,73 zł. 

Deficyt budżetu wynosi 4 637 276,23 zł. Przychody wynoszą 4 837 276,23 zł. Rozchody 200 

000,00 zł. 

 

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

Rady Powiatu. 

 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

 

Głosowano w sprawie: 

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

Wyniki głosowania: 

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

Wyniki imienne: 

ZA (11) 

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

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

Marianna Wardziejewska, Piotr Wasilewski, Stanisław Wójtowicz 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) 
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Jarosław Wiktor Dzienis, Anna Falińska 

NIEOBECNI (1) 

Leszek Retel 

 

Ad. 9b 

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 17 do protokołu/. 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że plan wydatków budżetu 

powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 359 978,72 zł. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 

359 978,72 zł  i po zmianach wynosi 43 510 998,50 zł. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 

359 978,72 zł  i po zmianach wynosi 48 148 274,73 zł. Deficyt budżetu wynosi 4 637 276,23 

zł. Przychody wynoszą 4 837 276,23 zł. Rozchody 200 000,00 zł. 

 

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

Rady Powiatu. 

 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

 

Głosowano w sprawie: 

zmian budżetu powiatu w roku 2022. 

Wyniki głosowania: 

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

Wyniki imienne: 

ZA (12) 

Andrzej Ciołek, Józef Dominiuk, Anna Falińska, Alicja Anna Iwaniuk, Małgorzata Marianna 

Kuliś, Marek Kuskowski, Grażyna Barbara Senda, Karol Szablak, Wioletta Tomaszewska-

Walc, Marzanna Marianna Wardziejewska, Piotr Wasilewski, Stanisław Wójtowicz 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Jarosław Wiktor Dzienis 

NIEOBECNI (1) 

Leszek Retel 
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Ad. 9c 

Przewodnicząca Komisji Skarg Wniosków i Petycji Pani Wioletta Tomaszewska – Walc 

przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia wniosku pracowników 

pełniących funkcje kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat 

Gołdapski w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 

przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz 

niektórych innych składników wynagrodzenia – referuje Przewodnicząca Komisji Skarg 

Wniosków i Petycji /projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu – zał. nr 18 do protokołu/. 

Przewodnicząca Komisji Skarg Wniosków i Petycji Pani Wioletta Tomaszewska – Walc 

poinformowała, że w dniu 21 czerwca 2022 r. do Przewodniczącej Rady Powiatu w Gołdapi  

wpłynął wniosek dyrektorów, wicedyrektorów oraz pracowników pełniących funkcje 

kierownicze  w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Gołdapski o ustalenie 

nowych stawek dodatków motywacyjnych i funkcyjnych a co za tym idzie o zmianę 

regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 

dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych 

składników wynagrodzenia. Przewodnicząca Rady Powiatu w Gołdapi przekazała wniosek                            

do rozpatrzenia Przewodniczącej Komisji skarg, wniosków i petycji w dniu 21 czerwca              

2022 r. W dniu 18 sierpnia br. Przewodnicząca Komisji zwróciła się z prośbą do Zarządu 

Powiatu o ustosunkowanie się do powyższego wniosku. W odpowiedzi na powyższą prośbę, 

Starosta Gołdapska poinformował Przewodniczącą Komisji, że wszelkie zmiany 

wewnętrznych aktów prawnych, które będą powodowały skutki finansowe w postaci 

zwiększenia wydatków w placówkach oświatowych, są obecnie niemożliwe do zrealizowania 

w związku z brakiem środków finansowych w budżecie powiatu. Wskazał również,  

iż pkt 3 wniosku dotyczący zaplanowania w budżecie na rok 2023 podwyżek adekwatnych                       

do pełnionych funkcji, tj. o co najmniej 10% wynagrodzenia zasadniczego tj. minimalny 

poziom wzrostu cen towarów i usług podawanych przez GUS oraz płacę minimalną,                      

leży w gestii dyrektora placówki, ponieważ zgodnie z art. 248 ust. 2 ustawy o finansach 

publicznych to jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego,  

czyli m.in. szkoły i placówki oświatowe, opracowują projekty planów finansowych. Biorąc 

pod uwagę ten przepis, to dyrektor jest odpowiedzialny za sporządzenie planu finansowego 

szkoły/placówki, w oparciu o obowiązujące przepisy. Natomiast regulacja wynagrodzenia 

zasadniczego, o którym mowa w tej części wniosku, należy do wyłącznej kompetencji 
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ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r. - Karta Nauczyciela) 16 września 2022 wniosek był przedmiotem posiedzenia Komisji 

skarg, wniosków i petycji, podczas którego komisja, po zapoznaniu się ze stanowiskiem 

Zarządu Powiatu,  uznała wniosek za zasadny w zakresie podwyższenia stawek dodatków, 

jednak niemożliwy do zrealizowania w bieżącym roku budżetowym z uwagi na brak środków 

w budżecie powiatu. 

 

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

Rady Powiatu. 

 

Radny Pan Marek Kuskowski poinformował, że chciałby wnieść formalną poprawkę 

obejmującą dwa zapisy projektowanej uchwały. Mianowicie w §1 proponuje w ostatnim 

zdaniu za słowem za zasadne postawić kropkę i pozostałą część skreślić a w §2 proponuje 

następujące brzmienie : jednocześnie Rada Powiatu zobowiązuje zarząd do wypracowania 

rozwiązania z kadrą kierowniczą Powiatowych Placówek Oświatowych w celu wypracowania 

rozwiązania, które będzie możliwe do przyjęcia da każdej ze stron w terminie jednego 

miesiąca. Uzasadnia to tym, że jeżeli uchwała została przyjęta w takiej sytuacji jest  

to rozwiązanie właściwie satysfakcjonujące tylko jedną stronę równie dobrze może  napisać, 

że skarga jest niezasadna, ponieważ to ostatnie zdanie w §1 pozwala na jednostronne 

zadeklarowanie, że nie będzie tych środków w budżecie ze strony zarządu. W §2 natomiast 

należałoby zakreślić termin jednego miesiąca 30 dni, 1 miesiąc w okresie prac budżetowych 

to jest wystarczający czas na to żeby w gronie kilku zaledwie osób wypracować 

satysfakcjonujące rozwiązanie.  

 

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska odpowiedziała, że jest innego zdania, uważa, że to co 

zostało zaproponowane przez Panią Przewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

odpowiada rzeczywistości. Treść uchwały zawiera wszystko, czyli mówi o tym że w budżecie 

2022 roku nie ma środków na te podwyżki. Natomiast przy projekcji budżetu na 23 rok 

zostaną dołożone wszelkie starania żeby zadbać i wyjść na przeciw oczekiwaniom 

kierownikom jednostek oświatowych. Przy projekcie budżetu takie ograniczanie do miesiąca 

nie będą potrzebne. Zarząd docenia swoich dyrektorów i jeśli będą pieniądze to będą 

podwyżki, ale trzeba zaczekać na metryczkę i na subwencję jaka czeka  w 23 roku, dlatego 

też w trosce  o naszych dyrektorów kierowników jednostek oświatowych myślę, że oni mają 
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również  do nas zaufanie jako do zarządu i takie ograniczanie i wskazywanie terminu jednego 

miesiąca w żaden sposób nie jest potrzebne.  

 

Skarbnik Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że wstępna informacja od ministra 

przychodzi na koniec października, która informuję o możliwości zbilansowania dochodów          

i wydatków bieżących. Dodała również, że  powiat poczyni wszelkie starania żeby umożliwić 

nauczycielu zmianę tego regulaminu. Zostanie wypracowane stanowiska, który będzie 

satysfakcjonujący zarówno dla jednej jak dla drugiej strony. Przypomniała, że obecnie 

zmieniły się kwoty dodatków trudnościowych, jak również motywacyjny. W związku  

ze zmianą kwot nastąpiła zmiana stanowisk stażowych jak również kontraktowych zostały 

przekształcone w nauczycieli początkujących. Wzrosła kwota wynagrodzenia zasadniczego   

a od takiej kwoty jest zgodnie z regułą naliczana wysokość tych dodatków. Z pewnością nie 

jest to satysfakcjonujące, ale należy podkreślić, że pewien wzrost został poczyniony.  

 

Starosta Pani Marzena Wardziejewska poinformowała, że kwoty wzrosły w dwóch 

przypadkach w granicach 360 zł. W jednym przypadku to było około 320 zł, a w czwartym 

przypadku to było około 270 zł miesięcznie.  

 

Przewodnicząca przeszła do przegłosowania wniosku złożonego przez Radnego Pana Marka 

Kuskowskiego.  

 

 

Głosowano wniosek w sprawie: 

zmiany treści projektu uchwały art. 1 - "(..) w części dotyczącej podwyższenia stawek 

dodatków motywacyjnego i funkcyjnego za zasadną"; zmiany treści projektu uchwały  

art. 2 - "§ 2. Jednocześnie Rada Powiatu zobowiązuje Zarząd do podjęcia rozmów z kadrą 

kierowniczą powiatowych placówek oświatowych w celu wypracowania rozwiązania,  

w terminie jednego miesiąca."; 

Wyniki głosowania 

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

Wyniki imienne: 

ZA (6) 
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Jarosław Wiktor Dzienis, Anna Falińska, Marek Kuskowski, Karol Szablak, Wioletta 

Tomaszewska-Walc, Piotr Wasilewski 

PRZECIW (7) 

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

Barbara Senda, Marzanna Marianna Wardziejewska, Stanisław Wójtowicz 

NIEOBECNI (1) 

Leszek Retel 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Alicja Iwaniuk poinformowała, że powyższy wniosek nie 

uzyskał zwykłej większości głosów tym samym nie został podjęty. 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu zapytała, czy są  jeszcze jakieś pytania do przedstawionego 

projektu uchwały Rady Powiatu. 

 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

 

Głosowano w sprawie: 

rozpatrzenia wniosku pracowników pełniących funkcje kierownicze w placówkach 

oświatowych prowadzonych przez Powiat Gołdapski w sprawie zmiany regulaminu 

określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: 

motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników 

wynagrodzenia.  

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, Marek Kuskowski, Grażyna Barbara Senda, Karol 

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

Wasilewski, Stanisław Wójtowicz 

NIEOBECNI (1) 

Leszek Retel 
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Ad. 9d 

Przewodnicząca Komisji Skarg Wniosków i Petycji Pani Wioletta Tomaszewska – Walc 

przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie skargi na Starostę Gołdapskiego 

/projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu – zał. nr 19 do protokołu 

Przewodnicząca Komisji Skarg Wniosków i Petycji Pani Wioletta Tomaszewska – Walc 

poinformowała, że dnia 13 lipca 2022r. do Rady Powiatu w Gołdapi wpłynęła skarga  

pani Wiesławy Grendy na Starostę Gołdapskiego panią Marzannę Wardziejewską. W piśmie 

tym skarżąca zarzuciła pani staroście, że poprzez swoją nieodpowiedzialność na zajmowanym 

stanowisku doprowadziła do sytuacji, w której gołdapski szpital nie realizuje podstawowych 

zadań, do których został stworzony. Skarżąca zarzuca brak możliwości podawania 

zastrzyków, które należy wykonywać pod kontrolą lekarza. Uważa, że jest to pokłosie złego 

zarządzania i podjęcia fatalnych decyzji o likwidacji oddziału wewnętrznego. Rozpatrując 

powyższą skargę należy wziąć pod uwagę i rozdzielić dwa aspekty, gdzie jeden dotyczy 

nadzoru właścicielskiego nad funkcjonowaniem spółki GoldMedica a drugi katalogu usług, 

które Gold Medica świadczy na rzecz miejscowej ludności. I o ile za pierwszy aspekt może 

ponosić odpowiedzialność starosta to za drugi odpowiada tylko i wyłącznie zarząd spółki. 

Zgodnie z art. 227 kodeksu postępowania administracyjnego przedmiotem skargi może być 

zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy lub naruszenie 

interesów skarżących. W opinii komisji skarg , wniosków i petycji obie te przesłanki zostały 

spełnione, żeby uznać tę skargę za zasadną. Brak właściwego nadzoru właścicielskiego          

ze strony zarządu powiatu, którego szefem jest starosta doprowadził do sytuacji, w której 

spółka nie funkcjonuje prawidłowo i pochodną tego jest brak właściwej opieki zdrowotnej  

dla mieszkańców powiatu gołdapskiego. Niniejsza uchwała stanowi zawiadomienie                         

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

 

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

Rady Powiatu. 

 

Przewodnicząca Rady Pani Alicja Iwaniuk poinformowała, że ma niejasności merytoryczne  

dotyczących skargi i zadała kilka pytań. Pierwsze pytanie dotyczyło skargi czy członkowie 

Komisji Skarg Wniosków i Petycji rozpatrujący skargę zapoznali się ze zleceniem  

czy skierowaniem wydanym przez lekarza z kliniki z Białegostoku na zabiegi dożylne?  
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Czy członkowie Komisji Skarg Wniosków i Petycji dowiedzieli się jaki był proces 

postępowania skarżącej z otrzymanym skierowaniem czy zleceniem? Pani Alicja 

poinformowała, że z treści skargi dowiedziała się tylko, że Panie pielęgniarki z gabinetu Puls 

odmówiły wykonania zabiegu powołując się na zmianę przepisów z października 2021 roku 

oraz, że nie mam wiedzy jakie to było zlecenie. Uważa, że otrzymane skierowanie skarżąca 

wyjeżdżając z Białegostoku do miejsca zamieszkania Gołdapi powinna zgłosić się do lekarza 

rodzinnego lub do lekarza hospicjum domowego w zależności od tego na jakim etapie 

leczenia jest pacjent onkologiczny. Tylko lekarz może zadecydować o tym czy zastrzyki 

dożylne mogą być wykonywane w gabinecie zabiegowym w obecności lekarza czy nie, ani 

pielęgniarka, ani administracja pod osobami prezesa spółki i Pani Starosty nie może o tym 

zadecydować gdzie i w jakich warunkach ma być wykonany zabieg dożylny. Dodała, że dziwi 

się, że taką opinię wypracowała komisja członkowie Komisji Skarg Wniosków i Petycji. 

Według Pani Alicji skarga powinna być skierowana do Rzecznika Odpowiedzialności 

Zawodowej, która znajduje się przy izbach lekarskich pielęgniarskich w Olsztynie.  

 

Radna Pani Wioletta Tomaszewska Walc odpowiedziała, że Komisja nie musi być lekarzami 

żeby tak to dokładnie wszystko zbadać. Przedmiotem tej skargi było zaniedbanie  

lub nienależyte wykonywanie zadań oraz naruszenie interesów skarżącej. Obywatelom 

niezależnie od ich sytuacji materialnej władze publiczne zapewniają równy dostęp  

do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zobowiązani  

są do zapewnienia szczególnej Opieki Zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom 

niepełnosprawnym oraz osobom w podeszłym wieku. Jest to zaniedbanie, druga rzecz 

naruszenie interesów skarżących. Ta przesłanka też została akurat spełniona, przytaczając art. 

4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym powiat wykonuje 

określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym między innymi  

w zakresie promocji i ochrony zdrowia. Te dwie przesłanki zostały spełnione w tej skardze  

bo skarga była na brak można powiedzieć na zaniedbanie i na nienależyte wykonanie 

obowiązków oraz za naruszenie interesów skarżących.  

 

Przewodnicząca Rady Pani Alicja Iwaniuk przypomina, że pacjenci cała populacja powiatu 

gołdapskiego łącznie z dwoma gminami nie jest pozbawiona wykonywania zabiegów 

dożylnych w gabinecie zabiegowym. Te zabiegi są wykonywane i nikt nie odmawia tych 

zabiegów, ale to lekarz decyduje o tym jaki lek może być podawany. Wykonywane  
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są również zabiegi w domach chorego są to wlewy kroplowe, ale o tym decyduje wyłącznie 

lekarz, nie administracja, nie pielęgniarki. Pielęgniarka wykonuje zabiegi po zleceniu przez 

lekarza i takie zlecenia piszą lekarze. Powyższe zabiegi  są wykonywane w  gabinetach 

zabiegowy, które są przy POZ-etach.  

 

Radna Pani  Małgorzata Kuliś odpowiedziała, że   zgadza się z tym, że pacjenci powinni mieć 

całodobowy pełny dostęp do opieki do ochrony zdrowia. Natomiast uważa, że z tej skargi 

wynika zupełnie inny temat to co już  przewodnicząca przedstawiła. Chodziło o odmowę 

wykonania iniekcji i w zależności od tego jaka to była iniekcja, jakiego rodzaju mogła być to 

z tego powodu była odmowa, ponieważ  pielęgniarki mają obowiązek dać odmowę na piśmie 

jeżeli uważają, że jest zgodność z prawem i mogą odmówić wykonania zabiegu.   

 

Pani Wiesława Grenda stwierdziła, że zalecenie wykonania tych zastrzyków dożylnych 

zostało wydane przez klinikę w Białymstoku. Zgłosiła się do lekarza rodzinnego i lekarz 

rodzinny wypisał skierowanie oraz całą serię tych zastrzyków, które zamówione  

były w aptece i miały być wykonane gabinecie Puls w Gołdapi. Panie pielęgniarki próbowały  

pomóc bo powiedziały, że od października nowe przepisy weszły i one nie mają prawa 

podawać zastrzyków dożylnych, więc stwierdziła prawo prawem i związku z tym wykonała 

telefon do Pani Starosty. Opisała w tej skardze jakie stanowisko Pani Starosta zajęła i dała 

Pana Szuberta do telefonu żeby odpowiedział na ten temat. Nie dowiedziała się od Pana 

Szuberta, że w Gołdapi w powiecie gdziekolwiek istnieje taki punkt, w którym te zastrzyki 

mogły być wydane. Pani Wiesława Grenda dodała, że napisała maila do Pana Premiera 

Mateusza Morawieckiego i przedstawiłam jak sytuacja wygląda w powiecie co się dzieje z 

drogami, karetek nie otrzymujemy Nowy Ład najniższe kwoty, a najgorsze że nie ma 

oddziału wewnętrznego. Uważa, że ludzie odpowiedzialni za brak szpitala w Gołdapi powinni 

odejść. Natomiast  zarząd zaniedbał to, a gdyby był oddział wewnętrzny nie byłoby problemu. 

To co zostało wysłane do Pana Premiera to wołanie o pomoc dla mieszkańców Gołdapi  

i zostało to skierowane do NFZ-t.u. NFZ wprost się wypowiedział, że oddział wewnętrzny  

i inne wszystkie wyżej wymienione zmiany w zakresie działalności zostały uprzednio 

uzgodnione i zaakceptowane przez lokalny samorząd. Dodała, że jest to nieprawdą, ponieważ 

jej mąż i Pani Kuliś nie wiedzieli o likwidacji oddziału wewnętrznego.  
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Radna Pani Wioletta Tomaszewska Walc odniosła się do wcześniejszej wypowiedzi,  

że ta rada nie jest organem właściwym do rozpatrywania tej skargi. Zapytała jeżeli  

ta rada nie jest właściwa do rozpatrywania tej skargi to  dlaczego Pani Starosta brała udział  

w tym posiedzeniu komisji? Dlaczego Pani Starosta nie była poinformowana przez prawnika, 

że rada nie jest właściwym organem?  Uważa, że trzeba było nie brać udziału w tej komisji 

tylko powiedzieć, że rada nie jest właściwym organem i po to jest prawnik, żeby 

podpowiedział, że ta skarga powinna być przekierowana gdzie indziej  a tego nie było.  

Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek twierdzi, że sytuacja  w szpitalnictwie, służbie zdrowia jest 

dość trudna i kłopotliwa i przytoczył 6 faktów : Szpital Powiatowy w Biskupcu czasowe 

zawieszenie działalności traktu porodowego działającego w ramach oddziału położniczego, 

położniczo-ginekologicznego oraz noworodków, Szpital Specjalistyczny w Olsztynie 

zawieszenie działalności centrum urazowej do odwołania, Szpital Powiatowy w Iławie 

oddział pediatryczny, Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim czasowe 

zaprzestanie, działalności oddziału chorób wewnętrznych od września do końca września i 

jest to kolejne przedłużenie, Pierwszy Wojskowy Szpital Kliniczny z polikliniką w Lublinie 

filia w Ełku oddział neurologiczny oraz oddział udarowy i Zespół Opieki Zdrowotnej w 

Nidzicy czasowe zaprzestanie działalności oddziału pediatrycznego. Wicestarosta Pan 

Andrzej Ciołek stwierdził, że  każdy z powiatów ma problem i Powiat Gołdapski nie jest 

odosobniony jeżeli chodzi o te kwestie trudnościowe. Zarząd spółki Goldmedica nie mógł się 

zachować inaczej, jeżeli miał taką sytuację na Oddziale Wewnętrznym bo naraziłby 

 się na zaniechanie czynności bądź niedopełnienie obowiązków. Musiał taki fakt zgłosić, 

zawiesić działalność bo nie miał lekarzy i Ci lekarze w ostatecznym rozrachunku  

odeszli z Gołdapi i nie było możliwości dalszego funkcjonowania.  

Radna  Pani Anna Falińska nie zgodziła się ze stwierdzeniem Pani Wiesławy Grendy,  

że samorząd powiatowy pozbawił nas przywileju posiadania szpitala, ponieważ zarząd został 

wybrany przez tutaj zgromadzonych i to zarząd spółki Goldmedica czyli zgromadzenie 

wspólników decyduje i podejmuje decyzję. Odcina się ona również od odpowiedzialności  

za likwidacja oddziału wewnętrznego.  

Radny Pan Marek Kuskowski uważa, że z przytoczonych przykładów przez Pana 

Wicestarostę mieszkańcy tych miejscowości wręcz powiatów nie zostali w całości 

pozbawieni ochrony zdrowia instytucjonalnej. Radny Pan Marek Kuskowski dodał również, 
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że przeczytał skargę wielokrotnie i nie doszukał się tam skargi, wydaje się mu,  

że potwierdziła Pani skarżąca, że nie dotyczy ona procedury błędu medycznego, czyli kwestii 

albo nieprawidłowego zachowania w kwestii, która  należy do rzecznika odpowiedzialności 

zawodowej. A kwestia w kwestii dość szerszej czyli zapewnienia właściwej ochrony zdrowia. 

Radny Pan Marek Kuskowski zwrócił uwagę na jeden aspekt w tej skardze a mianowicie  

Pani Skarżąca próbowała u osoby najlepiej poinformowanej w powiecie uzyskać informacje  

u kogo mogłaby uzyskać taką usługę medyczną jaką potrzebowała a takiej informacji  

nie dostała. Gdyby dostała taką informacje tej skargi by nie było albo zostałaby uznana  

za niezasadną. 

Prezes GoldMedica Sp. z  o.o. Pan Mariusz Szubert odpowiedział, że  z informacji medycznej 

powinien udzielić lekarz prowadzący przede wszystkim lekarz rodzinny. W jego ocenie 

rodzina, pacjent powinni wrócić do lekarza który objął opieką, obejmuje opieką i za to ma 

pieniądze. Zwraca uwagę, że w ramach POZ-etów funkcjonują gabinety zabiegowe. Lekarz 

medycznie musi ocenić czy w takich warunkach również gabinetu POZ-towskiego 

zabiegowego takie świadczenie może być wykonane. Nie ulega żadnej wątpliwości,  

że w warunkach szpitalnych mogłoby takie świadczenie być wykonane. Zakomunikował,  

że pacjenci z Państwa dużego populacyjnego POZ są odsyłani do naszego pogotowia  

w sprawie transportu, który koordynuje ten prywatny POZ. Państwa duże populacyjny POZ 

ma umowy z Falkiem natomiast pacjenci zdarzyły się  ostatnio dwa takie przypadki, że były 

odsyłani do naszej placówki w sprawie tego transportu.  Poinformował, że w okresie covid-

owym dwóch lekarzy podjęło decyzje o odejściu i spółka nie miała innej możliwości jak 

zaprzestać działalności, a później po prostu zamknąć oddział. W tym trudnym okresie został 

stworzony oddział rehabilitacji pulmonologicznej, ośrodek rehabilitacji dziennej. 

Poinformował również, że spółka funkcjonuje prawidłowo realizuje się w ramach umów 

kontraktowych, gdzie są świadczenia zdrowotne i w okresie 7-8 miesięcy bilansuje swoją 

działalność.  

Radna Pani Małgorzata Kuliś uważa, że w porównaniu do szpitali, które są likwidowane albo 

zawieszone w skali kraju jest sporo szpitali Powiatowych, które funkcjonują dość dobrze. 

Dodała, że przekaz w GoldMedice również zawiódł bo pacjent wcale nie musi znać się na 

systemie ochrony zdrowia powinien otrzymać właściwe informacje gdzie powinien się 

zgłosić i gdzie ma być zrealizowany zabieg.  
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Pani Wiesława Grenda zapytał jakie rozwiązania zostały podjęte żeby takie sytuacje w jakiej 

znalazła się jej rodzina więcej się nie powtórzyła?  

 

Radna Pani Małgorzata Kuliś poprosiła Panią Przewodniczącą o przeczytanie Skargi.  

 

Radna Pani Wioletta Tomaszewska - Walc odniosła się do wypowiedzi Pana Starosty, który 

uważa że na jego miejscu każdy miałby takie problemy. Pani Wioletta uważa, że takie 

twierdzenie nie powinno być wypowiadane.  

Przewodnicząca Komisji Skarg Wniosków i Petycji Pani Wioletta Tomaszewska – Walc 

przeczytała skargę: 

„Niniejszym wnoszę skargę na Starostę Gołdapskiego, jednocześnie Przewodniczącą  

Zgromadzenia Wspólników GoldMedica Sp. z o.o. Panią Marzannę Wardziejewską,  

z powodu Jej nieodpowiedzialności zajmowanym stanowisku. Dnia 24 czerwca 

zwróciłam się telefonicznie do Pani Starosty z zapytaniem, gdzie mam leczyć w Gołdapi 

mego męża, któremu ze względu na zmianę przepisów, w gabinecie „PULS", odmówiono 

wykonywania zastrzyków dożylnych. Zmiana przepisów odnośnie warunków,  

jakie powinny być spełnione do podania leku dożylnie, weszła w październiku 2021 r., 

Minęło więc 9 miesięcy, a w powiecie nie utworzono gabinetu z nadzorem lekarza,  

w którym możliwe byłoby wykonywanie zastrzyków dożylnych. W związku z tą sytuacją 

mieszkańcy 28 tysięcznego Powiatu Gołdapskiego pozbawieni zostali możliwości 

leczenia lekami dożylnymi. Pozbawiono też mego męża leczenia lekiem, który  

za wskazaniem lekarza, podanym w karcie informacyjnej wydanej po jego hospitalizacji 

w Klinice w Białymstoku i po diagnozie lekarza rodzinnego, ma ratować jego zdrowie  

i życie. Cykl leczenia wskazany: to podawanie 3x dziennie kroplówki dożylnie  

przez kolejne 7 dni. Panie Pielęgniarki z „PULS" próbowały mi pomóc, ale niestety  

nie znalazły rozwiązania. Pani Starosta, najpierw kierowała mnie do gabinetu „PULS", 

ale gdy oświadczyłam, że właśnie stąd dzwonię, więc proponowała, bym poczekała,  

aż zasięgnie rady Pani dr Iwaniuk i po Sesji mi odpowie. Niestety czekanie nie wchodziło 

w rachubę, ponieważ w przypadku niemożności prowadzenia tego typu leczenia  

w Gołdapi, zakup zamówionych w aptece drogich leków byłby bezsensowny, więc 

musiałam szybko powiadomić aptekę, by odwołała dostarczenie leku z hurtowni. Dojazd 

na takie leczenie do innego powiatu również nie był dla nas żadnym rozwiązaniem.  
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Po dalszej próbie wymuszenia na Staroście podania mi rozwiązania tego problemu, 

usłyszałam obietnicę, że za chwilę ponownie połączy się ze mną telefonicznie. Rzeczy 

wiście, nastąpiło połączenie z Panią Starostą, ale natychmiast przekazała telefon 

Prezesowi GoldMedica Panu Szubertowi, a sama odcięła się od tej sytuacji i tak jest do 

dnia dzisiejszego. Na moje zarzuty, że te problemy z tego typu leczeniem, to pokłosie 

fatalnych i bezczelnych decyzji o likwidacji Oddziału Chorób Wewnętrznych, Prezes 

bronił się, że to nie była Jego decyzja, a gabinetu do wykonywania zastrzyków dożylnych 

niestety nie mają. Z całą odpowiedzialnością piszę tu, że całą winę za ten skandaliczny 

stan w lecznictwie gołdapskim ponosi Starosta wraz z Zarządem Powiatu.  

Taką informację otrzymałam w październiku 2021 roku z NFZ w Olsztynie, w której 

wyraźnie podano, że likwidację Oddziału Chorób Wewnętrznych nastąpiła na wniosek 

Samorządu Powiatowego. Ludzie obejmujący najwyższe stanowiska i funkcje w Powiecie 

powinni rozumieć, jak należy pracować i jakie mają zadania wobec nas. Jeżeli pycha, buta 

i ignorancja, brak zaangażowania cechuje Ich podejście do codziennych problemów,  

to właśnie mamy to co mamy: szpital w likwidacji, brak dostępu do lekarzy specjalistów, 

brak profilaktyki w leczeniu, pominięcia w przydziałach karetek, najniższe kwoty  

w dwukrotnym przydziale środków na rozwój powiatów itd. oraz absurdalną sytuację,  

że nikt nie ma możliwości leczyć się lekami dożylnymi. Mieszkańcy naszego Powiatu  

w rozmowach ze mną, podzielają moje zdanie, i też mówią, że to bezczelność władzy,  

by tylu ludziom odebrać możliwość leczenia ogólnie stosowanymi metodami.  

To nie średniowiecze, by ograniczać się do leczenia ziołami. Szanowni Państwo Radni, 

targa mną wielka złość za taką ignorancję Starosty, która odcięła się od tej sprawy  

i pozostawiła nas samym sobie, a tym samym niemożliwym stało się wskazane  

przez lekarzy leczenie mojego męża. Bez wątpienia jest dla niego bardzo niekorzystne  

i nie wiem jakie okaże się w skutkach. Do dnia dzisiejszego, ani Starosta, ani też nikt  

w Jej zastępstwie, nie nawiązał z nami żadnego kontaktu z podaniem jakiegoś 

rozwiązania. Wyraźnie widać , że uznano sprawę za zamkniętą. Przykrym jest też  to,  

że to właśnie mój mąż, który w czasie kolejnych kadencji, wciąż”. 

 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 
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Głosowano w sprawie: 

skargi na Starostę Gołdapskiego.  

Wyniki głosowania: 

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

Wyniki imienne: 

ZA (5) 

Jarosław Wiktor Dzienis, Anna Falińska, Małgorzata Marianna Kuliś, Marek Kuskowski, 

Wioletta Tomaszewska-Walc 

PRZECIW (7) 

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

Szablak, Marzanna Marianna Wardziejewska, Stanisław Wójtowicz 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Piotr Wasilewski 

NIEOBECNI (1) 

Leszek Retel 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Alicja Iwaniuk poinformowała, że powyższy uchwała  

nie uzyskał zwykłej większości głosów tym samym nie została podjęta. Następnie przeszła do 

realizacji kolejnego punktu.  

 

Ad. 10 

Interpelacja Radnych nie zgłoszono.  

 

Ad. 11  

Zapytań Radnych nie zgłoszono.  

 

Ad. 12 

Radny Pan Anna Falińska zwróciła się z wnioskiem o informację dotyczącą kosztów jakie 

poniósł Powiat Gołdapski w związku z organizacją na terenie  Powiatu Gołdapskiego w dniu 

2-3 czerwca 2022 roku. Dwudziestolecia Powiatu na zaproszenie Starosty Gołdapskiego.  

Radny Pan Anna Falińska zwróciła się z prośbą przedstawienia wszystkich wydatków 

dotyczących szczegółowych kosztów – wydatków przeznaczonych na ten cel ze szczególnym 
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uwzględnieniem imprezy integracyjnej zorganizowanej przez Panią Starostę w ośrodku 

„Leśny Zakątek” w dniu 02.06.2022 r.   

 

Ad. 13 

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

 

Ad. 14 

Odpowiedzi na zgłoszone wnioski Komisji Stałych Rady nie zgłoszono. 

 

Ad. 15 

Spraw różnych nie zgłoszono.  

 

Ad. 16 

Wolnych wniosków  nie zgłoszono. 

 

Ad. 17 

Głosu wolnego nie zgłoszono.   

 

Ad. 18 

Przewodnicząca Rady Pani Alicja Anna Iwaniuk podziękowała Radnym za pracę  

oraz gościom za uczestnictwo. Zamknęła obrady LVIII (58) Sesji Rady Powiatu. 

 

Na tym protokół zakończono. 

Protokół składa się z 22 stron kolejno ponumerowanych. 

      

Przewodnicząca Rady Powiatu 

w Gołdapi 

 

Alicja Anna Iwaniuk  
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Protokół sporządziła: Monika Bruszewska. 


