Projekt – Protokołu nr XLI (41) z Sesji Rady Powiatu w Gołdapi
w dniu 30 września 2021 r.
w godz. 1200-1623
Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Alicja Anna 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- zdalnie
12. Wioletta Tomaszewska-Walc- udział w posiedzeniu zdalnie
13. Marzanna Marianna Wardziejewska
14. Piotr Wasilewski
15. 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
i pracowników Starostwa Powiatowego otworzyła obrady XLI (41) Sesji Rady Powiatu /lista
obecności w załączeniu – zał. nr 2 do protokołu/.
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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 nie zgłoszono.
Przewodnicząca przeszła do realizacji kolejnego punktu.
Ad. 3.
Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Anna Falińska poinformowała, iż protokół z XL (40)
Sesji Rady Powiatu został wyłożony do wglądu oraz przesłany drogą elektroniczną.
Przewodnicząca Rady Powiatu zapytała, czy Radni mają uzupełnienia bądź sprostowania
do powyższego protokołu.
Uwag nie zgłoszono.
Przewodnicząca przeszła do przegłosowania protokołów.
Głosowano w sprawie:
Przyjęcie protokołu z XL (40) Sesji.
Wyniki głosowania:
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (13)
Andrzej Ciołek, Jarosław Wiktor Dzienis, Anna Falińska, Alicja Anna Iwaniuk, Małgorzata
Marianna Kuliś, Marek Kuskowski, Leszek Retel, Grażyna Barbara Senda, Karol Szablak,
Wioletta Tomaszewska-Walc, Marzanna Marianna Wardziejewska, Piotr Wasilewski,
Stanisław Wójtowicz
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Wacław Grenda
NIEOBECNI (1)
Józef Dominiuk
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Ad.4
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. 5.
Pani Starosta Marzanna Wardziejewska przedstawiła informację z działalności Zarządu
Powiatu w okresie międzysesyjnym oraz informację z wykonania uchwał Rady Powiatu
za okres od 26 sierpnia 2021 roku do 30 września 2021 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 2022 r.
i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2037.
b) zmian budżetu powiatu w roku 2021.
c) użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gołdapskiego.
2. Zarząd rozpatrzył:
✓ wniosek w sprawie Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Gołdapi
w sprawie wyrażenie zgody na dokonanie zwiększenia planu finansowego wydatków
jednostki,
✓ wniosek w sprawie Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi w sprawie wyrażenie
zgody
na dokonanie zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki,
✓ 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 2022 roku.
3. Zarząd zapoznał się z:
✓ informacją dotyczącą przebiegu letniego sezonu turystycznego w 2021 w Powiecie
Gołdapskim,
✓ informacją o funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym
2020/2021,
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✓ informacją dotyczącą przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego
2021/2022.
4. Zarząd opracował projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:
✓ przyjęcia

„Programu

współpracy

powiatu

gołdapskiego

z

organizacjami

pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3. ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie", na rok 2022,
✓ zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2021–2037,
✓ zmian budżetu powiatu w roku 2021.
Starosta Pani Marzanna Marianna Wardziejewska przedstawiła również informację
z wykonania uchwał Rady Powiatu w Gołdapi podjętych na XL (40) Sesji w dniu 26 sierpnia
2021 roku Rada Powiatu w Gołdapi podjęła 7 uchwał, których projekty opracował: Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi – 1 projekt uchwały, Zarząd Dróg Powiatowych – 2 projekty
uchwał, Wydział Finansowy – 2 projekty uchwał, Rada Powiatu – 2 projekty uchwał. 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 26 sierpnia 2021 r. do 30 września 2021 r. brała udział w następujących uroczystościach
oraz spotkaniach:
1. 28 sierpnia 2021 r. w V Międzykulturowym Przeglądzie Piosenki w Żabinie
oraz w uroczystej Sesji Rady Miejskiej z okazji 450-lecia Gołdapi;
2. 30 sierpnia 2021 r. w wideokonferencji Konwentu Powiatów Województwa Warmińsko –
Mazurskiego ;
3. 1 września 2021 r. w symbolicznym złożeniu kwiatów w związku z 82 rocznicą Wybuchu
II Wojny Światowej;
4. 4 września 2021 r. w Narodowym Czytaniu utworu ,,Moralność Pani Dulskiej’’
oraz w Dniach Pola w Redykach;
5. 6 września 2021 r.

w uroczystym odsłonięciu dwóch granitowych cokołów

- uzupełnienie wystawy ,,Gołdap-ludzie i miejsca’’;
6. 9-10 września 2021 r. w zawodach strzeleckich członków Związku Żołnierzy Wojska
Polskiego oraz w uroczystej akademii z okazji 40-lecia związku;
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7. 12 września 2021 r. w Dożynkach Powiatowych w Budrach oraz w Dożynkach Gminnych
w Baniach Mazurskich;
8. 13 września 2021 r. w wideokonferencji Konwentu Powiatów Województwa Warmińsko –
Mazurskiego;
9. 15-17 września 2021 r. w XXVII Zgromadzeniu Ogólnym Związku Powiatów Polskich
w Wiśle;
10. 19 września 2021 r. w Dożynkach Wojewódzkich w Olsztynku oraz w Pikniku
rowerowym w Olsztynie;
11. 20 września 2021 r. w wideokonferencji Konwentu Powiatów Województwa Warmińsko
– Mazurskiego;
12. 21 września 2021 r. w uroczystym zakończeniu projektu ,,Rozbudowa i modernizacja
Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza’’ w Biskupcu;
13. 24 września 2021 r. w uroczystych Obchodach Święta Wojsk Obrony Przeciwlotniczej
w Gołdapi – uroczystość na zaproszenie Szefa Zarządu Obrony Przeciwlotniczej
i Przeciwrakietowej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Dowódcę
15. Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego;
14. 27 września 2021 r. w wideokonferencji Konwentu Powiatów Województwa Warmińsko
– Mazurskiego;
15. 29 września 2021 r.

w wideokonferencji ,,Jak Fundusze na zmiany wpływają

na Warmię i Mazury? Nowe trendy w regionie''.
Ad. 6.
Przewodniczący Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej Pan Marek Kuskowski
poinformował, iż posiedzenie Komisji Stałych Rady Powiatu odbyło się w dniu
28 września br. Przewodniczący przedstawił 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 Pan Marek Kuskowski poinformował,
że komisja wniosków nie wypracowała /opinia Komisji Stałej w załączeniu – zał. nr 5 do protokołu/

Ad. 7

5

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 2021 Powiecie
Gołdapskim /prezentację w załączeniu- zał. nr 6, 7, 8 do protokołu/.
W zastępstwie Komendanta Powiatowy Policji w Gołdapi Przewodnicząca Rady Powiatu
Pni Alicja Iwaniuk poinformowała, że powyższą informację Pan Komendant przedstawił
bardzo szczegółowo na posiedzeniu Komisji Stałej Gołdap. Przewodnicząca Rady Powiatu
Pni Alicja Iwaniuk 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 2021 roku w Powiecie Gołdapskim.
Pani Przewodnicząca Rady Powiatu zapytała, czy są pytania do przedstawionej informacji.
Pytań nie zgłoszono.
W zastępstwie komendant Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej Pan Michał Herman
bardzo

szczegółowo

przedstawił

informacje

dotyczącą

przebiegu

letniego

sezonu

turystycznego w 2021 roku w Powiecie Gołdapskim w formie prezentacji multimedialnej.
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
bardzo

szczegółowo

przedstawił

informacje

dotyczącą

przebiegu

letniego

sezonu

turystycznego w 2021 roku w Powiecie Gołdapskim w formie prezentacji multimedialnej.
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 2021 roku w Powiecie Gołdapskim.
Ad. 8
6

Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Gołdapi Pani Bożena Chilicka, 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 2020/2021 /prezentację
w załączeniu- zał. nr 9,10,11,12 do protokołu/.

Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Gołdapi Pani Bożena Chilicka bardzo
szczegółowo przedstawił informacje o funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych w roku
szkolnym 2020/2021 w formie prezentacji multimedialnej.
Pani Przewodnicząca Rady Powiatu zapytała, czy są pytania do przedstawionej informacji.
Pytań nie zgłoszono.
Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi Pani Grzegorz Klimaszewski bardzo
szczegółowo przedstawił informacje o funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych w roku
szkolnym 2020/2021 w formie prezentacji multimedialnej.
Pani Przewodnicząca Rady Powiatu zapytała, czy są pytania do przedstawionej informacji.
Pytań nie zgłoszono.
Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Pani Piotr Bartoszu bardzo szczegółowo przedstawił
informacje o funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021
w formie prezentacji multimedialnej.
Pani Przewodnicząca Rady Powiatu zapytała, czy są pytania do przedstawionej informacji.
Pytań nie zgłoszono.
Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi Pani Anny
Kuskowskie przedstawiła informacje o funkcjonowaniu szkół placówek oświatowych w roku
szkolnym 2020/2021 w formie prezentacji multimedialnej.
Pani Przewodnicząca Rady Powiatu zapytała, czy są pytania do przedstawionej informacji.
Pytań nie zgłoszono.
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Rada Powiatu zapoznała się z informacją o funkcjonowaniu szkół i placówek
oświatowych w roku szkolnym 2020/2021.
Ad. 9
Dyrektor Poradni Psychologiczno– Pedagogicznej w Gołdapi Pani Bożena Chilicka, Dyrektor
Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi Pan Grzegorz Klimaszewski, Dyrektor Zespołu Szkół
Zawodowych Gołdapi Pan Piotr Bartoszuk, Dyrektor Zespołu Placówek EdukacyjnoWychowawczych w Gołdapi Pani Anna Kuskowska przedstawili informację dotyczącą
przygotowania

placówek

oświatowych

do

roku

szkolnego

2021/2022

/informacje

w załączeniu- zał. nr 13, 14, 15, 16 do protokołu/.

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gołdapi Pani Bożena Chilicka
poinformowała, że Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gołdapi informuje,
że placówka nie jest w pełni przygotowana do pracy w roku szkolnym 2021/2022.
W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na nasze usługi brakuje nam specjalistów
do zaspokajania potrzeb mieszkańców powiatu gołdapskiego tj. psychologa, surdologopedy,
rehabilitanta. Od 01.09.2021 r. w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gołdapi
zatrudnionych jest 9 pracowników pedagogicznych na 7 i ¾ etatu, w tym: 3 psychologów
(2.5 etatu), 6 pedagogów (4 i ¾ etatu) w tym: dyrektor (½ etatu pedagoga), pedagog
(½ etatu logopedy), 1 oligofrenopedagog (cały etat), 1 oligofrenopedagog / surdopedagog
(¼ etatu), 1 socjoterapeuta (cały etat), 2 logopedów (1 i ½ etatu), vacat psychologa (½ etatu)
oraz 3 pracowników administracji i obsługi – 2 etaty. Wszyscy zatrudnieni posiadają
kwalifikacje wymagane na zajmowanych stanowiskach. Liczba nauczycieli w podziale
na stopnie awansu zawodowego przedstawia się następująco: 5 dyplomowanych,
2 mianowanych, 2 kontraktowych. Pomieszczenia poradni są przygotowane do pracy w roku
szkolnym 2021/2022. W czerwcu tego roku zostały wykonane pomiary i przegląd instalacji
elektrycznych i ochronnych. Z wniosków zawartych w protokole przeglądu i pomiarów
wynika, że instalacja elektryczna w części pomieszczeń jest przestarzała i nie spełnia
wymogów obowiązujących przepisów. Dlatego też konieczne jest przeprowadzenie napraw
i renowacji instalacji elektrycznej, której część zamierzamy wykonać do końca 2021roku.
Pozostałe prace, które wiążą się z kuciem ścian będą wykonane w czasie najbliższego
remontu poradni. Zaopatrzenie w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia do badań i terapii jest
wystarczające.
Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionej informacji.
Pytań nie zgłoszono.
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Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi Pan Grzegorz Klimaszewski poinformował,
że liczba uczniów wynosi 247 w 11 oddziałach: 3 klasy I – 66 uczniów, 2 klasy II – 55
uczniów, 6 klas III – 136 uczniów. Kadra nauczycielska to 24 nauczycieli, w tym: 17 –
dyplomowanych, 3 – mianowanych, 4 – kontraktowych. Baza lokalowa składa się z 15 – sal
lekcyjnych, 2 – pracownie komputerowe, 1 – biblioteka, 1 – sala gimnastyczna. Szkoła
przygotowana do rozpoczęcia roku szkolnego/
Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionej informacji.
Pytań nie zgłoszono.
Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi Pan Piotr Bartoszuk poinformował,
że szkoła jest przygotowana do pracy w roku szkolnym 2021/2022. Dokonano naboru
do 3 oddziałów technikum w zawodach: technik logistyk ze specjalnością edukacja obronna,
technik żywienia i organizacji usług gastronomicznych, technik pojazdów samochodowych,
technik ekonomista i technik informatyk oraz do 2 oddziałów Branżowej Szkoły I stopnia
w zawodach mechanik pojazdów samochodowych i klasa wielozawodowa. Ogółem w klasach
w 21 oddziałach uczyć się będzie 560 uczniów. W szkołach zaocznych nie dokonano naboru
do żadnego oddziału. Stan kadry uległ lekkiej zmianie w porównaniu do poprzedniego roku,
nie ma nauczyciela z ograniczonym etatem. Przeliczając przydział godzin w etaty stan kadry
to 42,99 etatu. Wszyscy nauczyciele pracują zgodnie z kwalifikacjami. Nie mam braków
kadrowych. Jeden nauczyciel przebywa na długoterminowym zwolnieniu. Poza tym szkoła
zatrudnia 8 osób administracji i obsługi. Wyremontowano jedno pomieszczenie w budynku
nr 4, które zaadaptowano na dodatkową klasopracownię. Na terenie szkoły ruszyły inwestycje
dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Budżet na rok 2021/2022
jest niewystarczający. Braki wystąpią na płacach około 404 000 zł.
Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionej informacji.
Pytań nie zgłoszono.
Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi Pani Anna Kuskowska
poinformowała, że w ramach przygotowań do nowego roku szkolnego poczyniono liczne
przygotowania. Dokonano przeglądu sprzętu i urządzeń w salach lekcyjnych, pracowniach
oraz pomieszczeniach internatu i pomieszczeń bursy szkolnej. Dokonano także przeglądu sali
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gimnastycznej, boiska, placu zabaw oraz fit-parku. Podczas przerw międzylekcyjnych
zaplanowano dyżury nauczycieli w szkole i na posesji placówki. W ramach zajęć
popołudniowych w bursie i internacie zaplanowano zajęcia w grupach wychowawczych.
Zapoznano

uczniów/wychowanków

z

regulaminami

obowiązującymi

w

placówce.

Przypomniano procedury opracowane w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
oraz zwalczaniem COVIS-19 obowiązujące w placówce. Na stronach internetowych ZPEW
umieszczono wytyczne Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego
Inspektora Sanitarnego dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które obowiązują
od 1 września 2021 r. Został przeprowadzony próbny alarm przeciwpożarowy. Dwukrotnie
przeprowadzono ewakuację pracowników/wychowanków w związku z ryzykiem zagrożenia
bombowego w placówce Złożono wniosek do MEiN na zaopatrzenie w środki dezynfekcyjne,
środki ochrony osobistej oraz dystrybutor do dezynfekcji rąk z pomiarem temperatury.
Podczas kontroli warunków korzystania z obiektów szkoły, stwierdzono iż pomieszczenia
znajdujące się w budynkach należących do Zespołu Placówek jak i posesja są w pełni
przygotowane do rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022, nie występuje zagrożenie życia i
zdrowia osób korzystających z obiektów oraz zapewnione są bezpieczne i higieniczne
warunki pobytu w szkole.
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 2021/2022
Ad. 10a
Naczelnika Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Pani Wioletta Anuszkiewicz przedstawiła
projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia „Programu współpracy powiatu
gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.
3. ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie” na rok 2022 /projekt uchwały Rady
Powiatu w załączeniu – zał. nr 17 do protokołu/

Naczelnika Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Pani Wioletta Anuszkiewicz
poinformowała,

że

„Program

współpracy

powiatu

gołdapskiego

z

organizacjami

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie, na rok 2022” jest dokumentem regulującym zasady współpracy
powiatu z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie powiatu gołdapskiego,
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na rzecz jego mieszkańców. Dokument zawiera priorytety oraz określa wysokość środków
finansowych na realizację wsparcia. Program zawiera także wyszczególnienie innych,
pozafinansowych

form

współpracy

powiatu

z

organizacjami

pozarządowymi

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. Program został przygotowany w oparciu
o

konsultacje

z

organizacjami

pozarządowymi

oraz

podmiotami

wymienionymi

w art. 3 ust 3. W budżecie powiatu planuje się zabezpieczyć na realizację programu środki
finansowe w wysokości 45 000 zł.
Pani Przewodnicząca Rady Powiatu zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu
uchwały Rady Powiatu.
Pytań nie zgłoszono.
Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie.
Głosowano w sprawie:
przyjęcia „Programu współpracy powiatu gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3. ustawy o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie", na rok 2022.
Wyniki głosowania:
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (13)
Andrzej Ciołek, Jarosław Wiktor Dzienis, Anna Falińska, Alicja Anna Iwaniuk, Małgorzata
Marianna Kuliś, Marek Kuskowski, Leszek Retel, Grażyna Barbara Senda, Karol Szablak,
Wioletta Tomaszewska-Walc, Marzanna Marianna Wardziejewska, Piotr Wasilewski,
Stanisław Wójtowicz
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Wacław Grenda
NIEOBECNI (1)
Józef Dominiuk
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Ad. 10b
Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2021
–2037 /projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu – zał. nr 18 do protokołu/.
Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że w wieloletniej prognozie
finansowej urealnia się poszczególne wartości zgodnie z uchwałą w sprawie zmian budżetu
w 2021 r. Zaktualizowano dochody i wydatki oraz środki z tytułu dotacji i środków
przeznaczonych na cele bieżące i pozostałe dochody bieżące zgodnie z uchwałą w sprawie
zmian budżetu w 2021 r. W wykazie przedsięwzięć dodano zadania inwestycyjne
pn: „Rozbudowa infrastruktury oświatowej w powiecie gołdapskim. Budowa sali
dydaktyczno-szkoleniowej przy ZPEW w Gołdapi”. Szacunkowa całkowita wartość zadania
wynosi 550 000,00 zł, dofinansowanie stanowi 100% kosztów kwalifikowanych.
Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania wyznaczono na grudzień 2022 roku.
„Rozbudowa infrastruktury oświatowej w powiecie gołdapskim. Dobudowa windy
zewnętrznej dla niepełnosprawnych przy budynku ZPEW

w Gołdapi”. Szacunkowa

całkowita wartość zadania wynosi 450 000,00 zł, dofinansowanie stanowi 100% kosztów
kwalifikowanych. Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania wyznaczono
na grudzień 2022 roku. Deficyt budżetu powiatu po zmianach wynosi

5 172 516,39 zł.

Według obecnego stanu planowany jest do pokrycia przychodami pochodzącymi z wolnych
środków 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 891 342,59 zł oraz nadwyżką
budżetową z lat ubiegłych w wysokości 4 281 173,80 zł. Niewykorzystane środki pieniężne,
o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości
5 240 173,80 zł stanowią: - środki otrzymane w 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych w wysokości 4 232 578,42 zł z czego: 3 273 578,42 zł zostanie przeznaczone
na sfinansowanie deficytu w 2021 roku oraz 959 000,00 zł w 2022 roku; - środki określone
w art. 5 ust. 1 pkt 2 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej otrzymane
w roku 2020 zaś wydatki zostaną poniesione w 2021 r. w wysokości 1 007 595,38zł.
W związku z brakiem rozstrzygniętych postępowań o zamówienie na realizację zadań
inwestycyjnych oraz propozycją wydłużenia terminu realizacji zadań :„Rozbudowa
infrastruktury oświatowej w powiecie gołdapskim. Budowa sali dydaktyczno-szkoleniowej
przy ZPEW w Gołdapi” oraz „Rozbudowa infrastruktury oświatowej w powiecie gołdapskim.
Dobudowa windy zewnętrznej dla niepełnosprawnych przy budynku ZPEW w Gołdapi”,
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ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych w 2020 roku
na w/w zadania majątkowe w związku z koniecznością wydłużenia terminu realizacji w latach
kolejnych zasadne jest wprowadzenie do wykazu przedsięwzięć limitu wydatków na lata 2021
i 2022 r. Jednocześnie zasadne jest przeznaczenie tych środków na sfinansowanie wydatków
majątkowych w 2022 roku. Niewykorzystane

środki w ramach

Rządowego Funduszu

Inwestycji Lokalnych z otrzymanych w 2020 roku w kwocie 959 000,00 zł będą stanowiły
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach
publicznych. Zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 są to niewykorzystane środki pieniężne
na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi
finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi
w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt
2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych
środków. Wolne środki z lat poprzednich w kwocie 891 342,59 zł stanowią środki, o których
mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Wieloletnia prognoza
finansowa odzwierciedla aktualny stan budżetu powiatu po dokonanych zmianach:
Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 44 469,04 zł i po zmianach wynosi 37 878 362,87 zł.
Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 1 003 469,04 zł i po zmianach wynosi 43 050 879,26
zł. Deficyt budżetu wynosi 5 172 516,39 zł. Przychody wynoszą 5 172 516,39 zł.
Pani 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 2021–2037.
Wyniki głosowania:
ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (10)
Andrzej Ciołek, Wacław Grenda, Alicja Anna Iwaniuk, Marek Kuskowski, Leszek Retel,
Grażyna Barbara Senda, Karol Szablak, Wioletta Tomaszewska-Walc, Marzanna Marianna
Wardziejewska, Stanisław Wójtowicz
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WSTRZYMUJĘ SIĘ (4)
Jarosław Wiktor Dzienis, Anna Falińska, Małgorzata Marianna Kuliś, Piotr Wasilewski
NIEOBECNI (1)
Józef Dominiuk
Ad. 10c
Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu
w sprawie zmian budżetu Powiatu Gołdapskiego w 2021 rok /projekt uchwały Rady Powiatu
w załączeniu – zał. nr 19 do protokołu/.

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że w Starostwie Powiatowym
w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonuje
się zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę 20 000,00 zł, w związku z decyzją
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 257/2021 z dnia 15 września 2021 roku
dotyczącej zwiększenia planu dotacji celowych na wypłaty świadczeń motywacyjnych
strażakom. W rozdziale 75622 „Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa” dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę 27 000,00
zł, celem urealnienia planu do wysokości wykonania w 2021 roku. W rozdziale 75801 „Część
oświatowa

subwencji

ogólnej

dla

jednostek

samorządu

terytorialnego”

dokonuje

się zwiększenia planu dochodów o kwotę 30 800,00 zł w związku z informacją
MF ST5.4751.10.2021.6p

zmieniającej wysokość subwencji ze środków rezerwy części

oświatowej na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu
wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu
kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej
i języka regionalnego. W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się zmniejszenia
planu finansowego dochodów o kwotę 125 078,95 zł w ramach realizowanego projektu
„Gołdap w Europie” celem urealnienia planu do wysokości wykonania w 2021 roku.
W rozdziale 85322 „Fundusz Pracy” dokonuje się zmniejszenia planu finansowego dochodów
o kwotę 1 341,00 zł w związku z urealnieniem dochodów do faktycznego wykonania zgodnie
z decyzjami Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii. Środki finansowe przyznano na pokrycie
kosztów obsługi zadań określonych w artykule 15zze4 ustawy o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.).
W Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi w rozdziale 85403 „Specjalne
ośrodki szkolno-wychowawcze” dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów
o kwotę 4 150,91 zł w związku z otrzymaniem od ubezpieczyciela środków na pokrycie
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kosztów związanych z zaistniałą szkodą (uszkodzenie bramek). Plan dochodów budżetu
powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 44 469,04 zł. Wydatki w Starostwie Powiatowym
w Gołdapi w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” dokonuje się zwiększenia planu
finansowego wydatków o kwotę 1 712,00 zł w związku z koniecznością wypłaty
rekompensaty dla Operatora w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu
stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie
zbiorowym oraz w związku z realizacją zadań własnych organizatora w zakresie przewozów
autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. W rozdziale 63003 „Zadania w zakresie
upowszechniania turystyki” dokonuje się zmniejszenia planu finansowego wydatków o kwotę
per saldo 4 200,04 zł celem urealnienia planu wydatków w związku z koniecznością
wygospodarowania oszczędności w 2021 roku. W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe”
dokonuje się zmniejszenia planu finansowego wydatków o kwotę per saldo 174 493,76 zł
celem urealnienia planu wydatków w związku z koniecznością wygospodarowania
oszczędności w 2021 roku. W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu
terytorialnego” dokonuje się zmniejszenia planu finansowego wydatków o kwotę 11 995,00
zł, celem urealnienia planu wydatków w związku z koniecznością wygospodarowania
oszczędności w 2021 roku. W rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zgodnie
z

postanowieniami

Zarządu

Powiatu

rozwiązuje

się

częściowo

rezerwę

celową

z przeznaczeniem na wydatki jednostek oświatowych tj. odprawę emerytalną w kwocie
43 470,00 zł. Po zmianach rezerwa ogólna wynosi 0,00 zł, rezerwa celowa – 96 308,00 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 32 308,00 zł, - na realizację zadań
z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 64 000,00 zł. W rozdziale 80102 „Szkoły
podstawowe specjalne” dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę
21 432,81 zł w związku z zwiększeniem liczby uczniów wykazywanych i ujętych
w wyliczeniach dotacji dla Niepublicznej Terapeutycznej Szkoły Podstawowej Dobry Start.
W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się zmniejszenia planu finansowego
wydatków o kwotę 369 373,22 zł, celem zabezpieczenia środków na wydatki w jednostkach
oświatowych. W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” dokonuje się zmniejszenia planu
finansowego wydatków o kwotę 63 369,04 zł, w związku z urealnieniem planu finansowego
do wysokości faktycznie poniesionych wydatków w ramach projektu „Własna firma w EGO”.
W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” dokonuje się zwiększenia
planu finansowego wydatków o kwotę 11 300,00 zł w celu zabezpieczenia środków
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przewidzianych na przeprowadzenie remontu dachu Zespołu Placówek EdukacyjnoWychowawczych w Gołdapi. W rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka
nad zabytkami” dokonuje się zmniejszenia planu finansowego wydatków o kwotę 19 000,00
zł celem urealnienia planu wydatków w związku z koniecznością wygospodarowania
oszczędności w 2021 roku. W rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”
dokonuje się zmniejszenia planu finansowego wydatków o kwotę 2 000,00 zł celem
urealnienia planu wydatków w związku z koniecznością wygospodarowania oszczędności
w 2021 roku. W rozdziale 92695 „Pozostała działalność” dokonuje się zmniejszenia planu
finansowego wydatków o kwotę 4 000,00 zł celem urealnienia planu wydatków w związku
z koniecznością wygospodarowania oszczędności w 2021 roku. W zespole Placówek
Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi w dziale 801 „Oświata i wychowanie”
oraz w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” dokonuje się zwiększenia planu
finansowego wydatków bieżących o kwotę per saldo 386 020,91 zł

w tym: - kwota

330 000,00 zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników jednostki, - kwota 43 470,00 zł
tytułem zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy emerytalnej - pracownikom w związku
z ich przejściem na emeryturę, - kwota 8 400,00 zł na finansowanie zajęć wspomagających
uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych
zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, - kwota 4 150,91 zł w związku
z otrzymanymi od ubezpieczyciela środkami na pokrycie kosztów związanych z zaistniałą
szkodą (uszkodzenie bramek). Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach
posiadanego planu finansowych w celu prawidłowej realizacji zadań. W rozdziale 85403
„Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” dokonuje się zmniejszenia planu finansowego
wydatków majątkowych o kwotę 959 000,00 zł w związku z brakiem rozstrzygniętych
postępowań o zamówienie na realizację zadań inwestycyjnych oraz propozycją wydłużenia
terminu realizacji zadań :- „Rozbudowa infrastruktury oświatowej w powiecie gołdapskim.
Budowa sali dydaktyczno-szkoleniowej przy ZPEW w Gołdapi”; -„Rozbudowa infrastruktury
oświatowej w powiecie gołdapskim. Dobudowa windy zewnętrznej dla niepełnosprawnych
przy budynku ZPEW w Gołdapi”, ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
otrzymanych w 2020 roku na w/w zadania majątkowe w związku z koniecznością wydłużenia
terminu realizacji w latach kolejnych. Zadania zostały ujęte w wykazie przedsięwzięć
do WPF na lata 2021-2037 z terminem końcowym realizacji w grudniu 2022 r. Jednocześnie
zasadne jest przeznaczenie tych środków na sfinansowanie w/w wydatków majątkowych
w 2022 roku. Niewykorzystane

środki w ramach

Rządowego Funduszu Inwestycji

Lokalnych z otrzymanych w 2020 roku w kwocie 959 000,00 zł będą stanowiły
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niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach
publicznych. W Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi w dziale 801 „Oświata
i wychowanie” dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków bieżących o kwotę
per saldo 201 023,00 zł: w tym 200 000,00 zł na wydatki oświatowe w tym wynagrodzenia
i pochodne zaś kwotę 1 023,00 zł przeznacza się na finansowanie zajęć wspomagających
uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych
zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia
środków w ramach posiadanego planu finansowych w celu prawidłowej realizacji zadań.
W Liceum Ogólnokształcącym w Gołdapi w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące”
dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę per saldo 605,30 zł na finansowanie zajęć
wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności
z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. Pozostałe
zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu finansowych w celu
prawidłowej realizacji zadań. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Gołdapi w rozdziale 85333
,,Powiatowe urzędy pracy” dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę
per saldo 5 338,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na zakup energii elektrycznej oraz
prawidłowej realizacji zadań. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach
posiadanego planu finansowych w celu prawidłowej realizacji zadań. W Komendzie
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe
Państwowej Straży Pożarnej” dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków
o kwotę 20 000,00 zł, w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK
257/2021 z dnia 15 września 2021 roku dotyczącej zwiększenia planu dotacji celowych
na wypłaty świadczeń motywacyjnych strażakom. Plan wydatków budżetu zmniejsza się o
kwotę per saldo 1 003 469,04 zł. Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 44 469,04 zł i po
zmianach wynosi 37 878 362,87 zł. Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 1 003 469,04 zł i
po zmianach wynosi 43 050 879,26 zł. Deficyt budżetu wynosi 5 172 516,39 zł. Przychody
wynoszą 5 172 516,39 zł. Rozchody 0,00 zł.
Pani Przewodnicząca Rady Powiatu zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu
uchwały Rady Powiatu.
Pytań nie zgłoszono.
Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie.
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Głosowano w sprawie:
zmian budżetu powiatu w roku 2021.
Wyniki głosowania:
ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 6, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (8)
Andrzej Ciołek, Alicja Anna Iwaniuk, Marek Kuskowski, Grażyna Barbara Senda, Karol
Szablak, Wioletta Tomaszewska-Walc, Marzanna Marianna Wardziejewska, Stanisław
Wójtowicz
WSTRZYMUJĘ SIĘ (6)
Jarosław Wiktor Dzienis, Anna Falińska, Wacław Grenda, Małgorzata Marianna Kuliś,
Leszek Retel, Piotr Wasilewski
NIEOBECNI (1)
Józef Dominiuk
Ad. 11
Interpelacja Radnych - nie zgłoszono
Ad. 12
Radny Pan Marek Kuskowski zwrócił się z prośbą do Zarządu Powiatu o pisemną bardzo
precyzyjną i wyczerpującą informację dot. złożonych wniosków przez Burmistrza Gołdapi
Pana Tomasza Luto w sprawie poprawy funkcjonowania szpitala w Gołdapi, ilości tych
wniosków, czego dokładnie dotyczyły i które zostały zrealizowane przez Zarząd Powiatu.
Jeżeli wniosek nie został wdrożony to uzasadnienie z jakich powodów. Pan Burmistrz
podczas ostatniego posiedzenia Komisji Stałej poinformował, że od siedmiu lat zgłasza
wnioski co do funkcjonowania szpitala.
Ad. 13
Radny Pan Wacław Grenda zapytał Starostę Panią Marzannę Wardziejewską jaka przyszłość
czeka powiat w sprawie szpitala. Radny zapytał także o obecną sytuację w Radzie Powiatu.
Wspomniał zapewnieni Starosty Pani Marzanny Wardziejewskiej o poprawie relacji
i zjednoczenia Radnych. W chwili obecnej podział wśród Radnych Powiatu jest bardzo
wyrazisty. Radny Zapytał także o sytuację Starostwa Powiatowego w Gołdapi, w jaki sposób
Starosta Pani Marzanna Wardziejewska planuje prowadzić Urząd.
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Ad. 14
Przewodnicząca Rady Pani Alicja Iwaniuk poinformowała, że odpowiedz na wniosek złożony
przez Radnego Pan Wacław Grenda zostanie udzielona w punkcie szesnastym - sprawy różne.
Ad. 15
Odpowiedzi

na

zgłoszone

wnioski

Komisji

Stałych

Rady.

Wniosków

komisja

nie wypracowała.
Ad. 16
Przewodnicząca Pani Alicja Iwaniuk zwróciła się do Wiceprezesa GoldMedica Sp. z o.o.
Pana Tadeusza Myśliwca o przedstawienie informacji dot. funkcjonowania szpitala ponieważ
nie wszyscy Radni uczestniczyli w posiedzeniu Komisji Stałej.
Radny Pan Wacław Grenda oznajmił, że Wiceprezesa GoldMedica Sp. z o.o. Pan Tadeusz
Myśliwiec udzielił wielu informacji podczas posiedzenia Komisji Stałej. Zaproponował
aby

nie Wiceprezesa GoldMedica Sp. z o.o. Pan Tadeusz Myśliwiec nie wypowiadał

się podczas trwającej Sesji Rady Powiatu.
Przewodnicząca Pani Alicja Iwaniuk odczytała treść petycji mieszkańców w sprawie oddziału
dziecięcego: „Petycja mieszkańców Gołdapi, powiatu gołdapskiego dotycząca utrzymania
pełnej działalności Oddziału Pediatrycznego w GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi. My
mieszkańcy Gołdapi i powiatu gołdapskiego żądamy pełnego prawa do opieki medycznej dla
naszych dzieci, które planuje się nam odebrać poprzez zawieszenie lub zamknięcie oddziału
pediatrycznego w GoldMedica spółka z o.o. 19-500 Gołdap, ul. Słoneczna 7. Jako
pełnoprawni obywatele Rzeczypospolitej Polskiej żądamy pozostawienia Szpitalnego
Oddziału Pediatrycznego i innych niezbędnych świadczeń w celu ratowania zdrowia i życia
chorych dzieci. Zgodnie z artykułem 68 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: 1. Każdy ma
prawo do ochrony zdrowia. 2. Obywatelom niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze
polityczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze
środków publicznych. Warunki i zakres udzielania świadczeń określa ustawa. 3. Władze
publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom
ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku. Trybunał
Konstytucyjny w wyroku z 23 marca 1990 roku potwierdził, że „…z tego przepisu należy
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wywieźć podmiotowe prawo jednostki do ochrony zdrowia oraz obiektywny nakaz
podejmowania przez władze publiczne takich działań, które są konieczne dla należytej
ochrony i realizacji tego prawa.” Zadania władz publicznych w zakresie zapewnienia
równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej obejmują w szczególności: 1. Tworzenia
warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia; 2. Analizę i ocenę potrzeb
zdrowotnych oraz czynników powodujących ich zmiany; 3. Promocję zdrowia i profilaktykę,
mające na celu tworzenie warunków sprzyjających zdrowiu; 4. Finansowanie w trybie i na
zasadach określonych ustawą świadczeń opieki zdrowotnej. Uszczegółowienie tych zadań i
przypisanie ich konkretnym jednostkom samorządu terytorialnego i administracji rządowej
zawierają przepisy w artykule 7-11 ustawy o zdrowiu i o samorządzie powiatowym. W dniu 1
października 2021 roku prawdopodobnie zostaniemy pozbawieni opieki medycznej dla
naszych dzieci świadczonej przez GoldMedica Spółka z o.o. 19-500 Gołdap, ul. Słoneczna 7,
nad którą nadzór pełni Zarząd Powiatu Gołdapskiego. Zostaną odebrane nasze prawa
Konstytucyjne, zostaniemy pozbawieni Oddziału Pediatrycznego, który jest niezbędny do
ratowania zdrowia i życia małych mieszkańców Gołdapi i powiatu gołdapskiego.
Niezrozumiałe dla nas decyzje i dezinformacja, prowadzą do tragicznych skutków dla
mieszkańców Gołdapi i powiatu gołdapskiego. Chore dzieci, za chwilę nie będą miały opieki
medycznej świadczonej w odpowiednim czasie i zakresie by ratować ich zdrowie i życie. Po
zamknięciu oddziału, odbudowanie zespołu lekarzy i personelu medycznego będzie
niemożliwe, będzie to skutkowało podjęciem przez nich stosunku pracy w innych placówkach
i braku powrotu do gołdapskiej placówki. Oddziałowi pediatrycznemu grozi taki sam los jak
Oddziałowi Internistycznemu. Żądamy więc podjęcia natychmiastowych działań, w celu
utrzymania Oddziału Pediatrycznego w pełnej działalności bez zawieszania i zamykania
wyżej wymienionego oddziału. Żądamy podjęcia formalnych decyzji i skutecznych działań w
celu spełnienia powyższych postulatów. W przypadku braku podjęcia realnych kroków
prawnych i technicznych, będziemy zmuszeni jako obywatele Rzeczypospolitej Polskiej,
wystąpić na drogę sądową i prawną w celu dochodzenia naszych praw Konstytucyjnych. W
załączeniu podpisy mieszkańców miasta Gołdap oraz mieszkańców powiatu gołdapskiego.”
Przewodnicząca Pani Alicja Iwaniuk poinformowała, że pod petycją zebrano 3366 podpisów.
Wyżej wymienioną petycję przekazała pani Przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji Pani Violetcie Tomaszewskiej Walc.
Starosta Pani Marzanna Wardziejewska poinformowała, że pod koniec sierpnia wpłynęło
sprawozdanie finansowe spółki GoldMedica. Ze sprawozdania wynikało, że największe
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zagrożenie i największe straty są w oddziale pediatrycznym. W skutek czego w dn. 13
września br. odbyło się spotkanie, aby zastanowić się nad tym tematem, aby Radni poradzili
co w tej sytuacji robić. W ubiegłym roku oddział wewnętrzny, który jest bardzo potrzebny,
był, jest i będzie potrzebny, był zawieszony ze względu na brak lekarzy. Na ten temat
rozmawialiśmy sukcesywnie, systematycznie na Komisjach i Sesjach. Niestety nie udało się
zdobyć kadry. W 2020 roku Ogólnopolska Izba Lekarska poinformowała, że w całej Polsce
brakuje 70.000 lekarzy. Pomimo zamknięcia oddziału wewnętrznego Zarząd Powiatu nadal
ogłasza nabory lekarzy. Oddział wewnętrzny miał i ma potencjalnych pacjentów, natomiast
zabrakło lekarzy. W przypadku oddziału pediatrycznego jest zupełnie inna sytuacja.
Zabezpieczenie lekarskie jest wystarczające. Natomiast brakuje pacjentów. Wynika to z
demografii, dzieci jest mniej, z bardzo dobrej opieki rodziców nad swoimi dziećmi,
a w ostatnim czasie podczas pandemii dzieci nie chodziły do przedszkoli, do szkół i nie
zarażały się. Te czynniki spowodowały, szczególnie w 2021 roku, że oddziale pediatrycznym
pacjentów przypada średnio 0,80 pacjenta na dzień. Zatrudnionych jest pięciu lekarzy: jeden
lekarz na umowę o pracę na czas nieokreślony, jeden lekarz na umowę cywilnoprawną,
a trzech lekarzy pracują jako dyżuranci, a także 13 pielęgniarek i 3 salowe. Takie informacje
dotyczą oddziału pediatrycznego. Natomiast nie ma dzieci i to pokazały statystyki, które
obejmowały od stycznia do sierpnia. Sytuacja się nieco poprawiła mamy tych dzieci więcej.
Dzisiejsza informacja jest taka, że w dniu wczorajszym przyjęto 9 małych pacjentów. W
gołdapskim oddziale jest 14 łóżek, gdyby te obłożenie było systematycznie na poziomie od
10 do 12 dzieci, nie byłoby problemów ekonomicznych. Kilka lat temu w najlepszym
momencie funkcjonowania to w miesiącu największą ilością było 62 dzieci. Natomiast, żeby
przy tych układach, przy tym finansowaniu, aby ten oddział się bilansował musiałoby być
tych dzieci 100 miesięcznie. Oddział pediatryczny jest dla mieszkańców, Zarządu Powiatu i
Radnych bardzo istotny. Nie można przeliczać go na pieniądze, ale jednocześnie należy dbać
o budżet, podchodzić do sprawy odpowiedzialnie. Starosta Pani Marzanna Wardziejewska
zaprosiła na dzisiejsze spotkanie

dwóch wójtów, Burmistrza Pana Tomasza Luto,

Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gołdapi Pana Wojciecha Hołdyńskiego, pracowników
oddziału pediatrycznego, Wiceprezesa Spółki GoldMedica Pana Tadeusza Myśliwca oraz
cztery osoby, które są organizatorami wiecu, który miał miejsce 2 dni temu. Pani Starosta
przeprosiła, że nie mogła być i przyjąć zainteresowanych, ale miała wcześniej zaplanowaną
wizytę w kancelarii prezydenta. Przed wyjazdem spotkała się z panią ordynator oddziału
dziecięcego, z panią szefową pielęgniarek oraz właśnie z panem Jarosławem Kwasiborskim, a
panem Andrzejem Tobolskim. Rozmowy dotyczyły oddziału pediatrycznego i pomysłów aby
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oddział mógł pracować. W dniu dzisiejszym odbył się tzw. okrągły stół, w celu jak
najszybszego rozwiązania problemu. Na spotkaniu z mieszkańcami i z odpowiednimi
osobami umówiono kolejne spotkanie w poniedziałek. Zaproszeni zostaną także wójtowie,
Radni Rady Miejskiej wraz z Burmistrzem Panem Tomaszem Luto. Zrodził się pomysł aby
Burmistrz Gołdapi zastanowił się czy może wspomóc szpital. Samorządy powinny się
dogadać i zrobić wszystko, żeby ten oddział mógł funkcjonować. Pani Starosta
poinformowała, że w przyszłym tygodniu ma umówione spotkanie z Ministrem Zdrowia.
Natomiast w dniu dzisiejszym Burmistrz Gołdapi Pan Tomasz Luto pojechał do Ministerstwa.
Pani Starosta przyznała, że jest jej przykro, że nie pojechali razem. Powiat i Gmina nie
powinny z sobą rywalizować, a współpracować. Dzieci nie są miejskie, nie są gminne, nie są
powiatowe, po prostu nasi mieszkańcy są dla nas takimi samymi mieszkańcami.
Radna Pani Małgorzata Kuliś poinformowała, że z zasady jest tak, że pytania, wszelkie
wątpliwości kierowane są do Zarządu Powiatu, czyli do Pani Starosty, albo Prezesa Spółki.
Natomiast Wicestarosta w swoich zadaniach ma nadzór, opiekę nad ochroną zdrowia i opieki
społecznej. Zwróciła się do Wicestarosty Pana Andrzeja Ciołka aby wypowiedział się w
sprawie oddziału dziecięcego, na przykład jakie plany ma w kierunku, bądź propozycje
funkcjonowania oddziałów, które zostały. Prosiła aby przekaz informacji bieżących, był jak
najbardziej aktualny nie tylko Radnych, ale i mieszkańców.
Radna Pani Anna Falińska odniosła się do słów Starosty Pani Marzanny Wardziejewskiej
w sprawie wyjazdu Burmistrza Pana Tomasza Luto do Ministra Zdrowia. Radna
poinformowała, że wczoraj zaprosiła pani na rozmowy część wybiórczo wybranych
mieszkańców. Radni zaproszenia nie otrzymali. Część Radnych podpisała się pod apelem
dotyczącego zbyt późnego informowania. Radni nie są informowani przez Zgromadzenie
Wspólników, które podejmuje decyzję odnośnie szpitala w ogóle. Podczas dzisiejszego
spotkania należało zaprosić także Radnych aby otrzymali bieżące, faktyczne informacje.
Radna zwróciła się z prośbą do Starosty Pani Marzanny Wardziejewskiej aby na spotkanie w
następnym tygodniu zaproszono wszystkich Radnych. W dn. 28 września br. odbyło się
posiedzenie Komisja Stałej, na której wypowiadał się Wiceprezes GoldMedica Sp. z o.o. Pan
Tadeusz Myśliwiec. Była szansa na zadawanie mu pytań. Podczas dyskusji padło pytanie ze
strony Przewodniczącego Komisji

Pana Marka Kuskowskiego, co będzie po dn. 1

października. Dzisiaj częściową odpowiedź przedstawiła Pani Starosty, że oddział nie
zostanie zamknięty. Prosiła żeby to jeszcze raz wybrzmiało, że pracownicy nie zostaną
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zwolnieni, że po 1 października oddział będzie funkcjonował. Podziękowała mieszkańcom
powiatu za reakcję w postaci petycji, za tak liczne grono ludzi zareagowało, ponieważ
ochrona życia i zdrowia dzieci szczególnie jest wszystkim bliska. Radna także pod tą petycją
się podpisuje.
Radny Pan Wacław Grenda poinformował, że Pani Starosta nie odpowiedziała na zadane
przez Radnego pytania. Oznajmił, że przez 3 lata kadencji nic się nie zmieniło w kwestii
poprawy funkcjonowania szpitala, a wręcz przeciwnie oddział wewnętrzny został zamknięty.
Radny obawia się czy szpital do końca obecnej kadencji będzie jeszcze funkcjonował. Tylko
dzięki lekarzom rodzinni przychodnia działa, a ci lekarze też są już w wieku prawie
emerytalnym. Zwrócił się do Starosty Pani Marzanny Wardziejewskiej, że nie sprostała
swoim zadaniom.
Starosta Pani Marzanna Wardziejewska odpowiedziała Radnemu Panu Wacławowi Grenda,
że pełnych odpowiedzi chciała udzielić w formie pisemnej. Starosta poinformował, że trudna
sytuacja na rynku dotycząca szpitali to nie jest nieudolność Zarządu Powiatu, ani nieudolność
Zarządu Spółki. Problem z funkcjonowaniem szpitali występuje w całej Polsce. To problem
braku lekarzy. Przypomniała, że w 2002 roku zostały podpisane dokumenty przez ówcześnie
panujących i zmniejszono limity w akademiach medycznych kształcących lekarzy.
Argumentacją było założenie, aby lekarze nie stanowili grupy bezrobotnych. Ta decyzja jest
konsekwencją braku lekarzy, za które Starosta nie odpowiada. Odniosła się do słów Radnego
Pana Wacława Grenda, że w obecnej kadencji nic się nie wydarzyło. Podkreśliła, że
absolutnie się z tym stwierdzeniem nie zgadza. W ostatnim czasie powiat, Radni Powiatowi
zastanawiali się nad problemem szpitala, głosowali. W ostatnich latach przy takim małym
budżecie, przy takich małych dochodach z naszego budżetu 3.400.000 zł sukcesywnie
każdego roku przekazywano na szpital. Biorąc powyższe pod uwagę uważa, że Radny Pan
Wacław Grenda jest niesprawiedliwy. W szpitalu odbyły się liczne remonty np:
termomodernizacja, rynny, ocieplenie.
Radny Pan Wacław Grenda odpowiedział, że nie potrzeby jest remont skoro szpital nie
funkcjonuje. Podobna sytuacja jest z parkingiem przy szpitalu. Zapytał jak prezentuje się
przyszłość gołdapskiego szpitala.
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Starosta Pani Marzanna Wardziejewska oznajmiła, że parking finansowany jest ze środków
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pieniądze przeznaczone były właśnie na ten cel.
Tym bardziej, że nigdy ta placówka, która składa się z 4 budynków takiego parkingu nie
miała. Przypomniała, że w chwili objęcia stanowiska Starosty Gołdapskiego jeden z lekarzy
zwrócił się z prośbą, żeby zmienić funkcjonowanie szpitala, parking, porządek. Należy
pamiętać,

że

placówka

powinna

mieć

parking,

przystosowany

także

do

osób

niepełnosprawnych. Tym bardziej, że realizacja zadania jest finansowana z środków
zewnętrznych, których na inny cel nie można przeznaczyć. Pani Starosta poinformowała, że
według niej gdyby nie brak lekarzy, a w przypadku pediatrycznego brak pacjentów to szpital
by funkcjonował, w stosunku do lat ubiegłych, bardzo dobrze. Podkreśliła, że próby
pozyskania lekarzy nie ustały wraz z zamknięciem oddziału wewnętrznego. W chwili obecnej
jest 3 lekarzy zainteresowanych pracą w gołdapskim szpitalu pochodzących z obwodu
Kaliningradzkiego. Zamknięta granica to uniemożliwia.
Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek odniósł się do słów Radnej Pani Małgorzaty Kuliś
i poinformował, że podczas swojej pierwszej kadencji szpital był zadłużony na 12 000 000 zł.
Raty miesięczne spłaty rat kredytów starych to kwota 60.000 zł. Udało się jednak znaleźć
rozwiązanie. Podczas kadencji z ówczesnym zarządem udało się uzyskać dofinansowanie
6 500 000 zł. Następna kadencja to inwestycja w infrastrukturę. Obecnie trwa budowa
parkingu, który faktycznie jest tam niezmiernie potrzebny. Dzięki staraniom Zarządu udało
się pozyskać środki zewnętrzne i dedykować na ten konkretny cel. Zapewnił, że wszystkie
swoje pomysły konsultuje pod kątem prawnym, następnie z Zarządem Powiatu, a przede
wszystkim z Panią Starostą, która jest rzecznikiem zarządu. W sytuacji szpitala i oddziału
pediatrycznego wiele wariantów branych jest pod uwagę, stąd te okrągłe stoły, dyskusja,
dramatyczny apel mieszkańców, żeby zostawić i dać szansę oddziałowi dziecięcemu.
Natomiast podczas śledzenia otoczenia zewnętrznego m.in. na rynku zdrowotnym
dowiadujemy się jakie są trendy zdrowotne, o demografii, o starzeniu się społeczeństwa.
Utrzymanie sektora dziecięcego będzie wymagało bardzo wielkiego wyrzeczenia i burzy
mózgów. Bardzo dobrze, że jest wymiar krzyku społecznego, który dostrzegamy, że nastąpiło
takie ożywienie społeczne. W dniu wczorajszym zostało przyjętych 9 dzieci na oddział,
na którym jest 14 łóżek. Gdyby były zapełnione to nie należałoby się martwić o sferę
ekonomiczną, ale też sferę społeczną. Oczywiście, najlepiej by było gdyby dzieci nie
chorowały, ale należy zdać sobie sprawę, że profesjonalizm personelu medycznego powoduje
to, że albo przypływa do nas pacjent albo nie. Wybrzmiało to wielokroć, że bardzo dobry
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specjalista, bardzo dobry lekarz, pielęgniarka, czy nawet ktoś z obsługi może spowodować to,
że to miejsce jest fajne, jest uczęszczane i chce się tam trafiać, mimo, że zdrowotne aspekty
niekoniecznie są tego dobrym przykładem. To pokazuje, że skoro dzieci się pojawiają to
profesjonalizacja pójdzie jeszcze na wyższy poziom i dzieci może zaczną przybywać do nas
nie tylko z powiatu gołdapskiego, ale także z ościennych powiatów. Może ten trend się
zmieni, bo ten przekaz, mocny przekaz medialny, parlamentarny również, na spotkaniach
przedstawiono również stanowisko naszych posłów w tym zakresie, ponieważ to nie jedyny
przypadek zagrożenia oddziałów dziecięcych.
Radna Pani Małgorzata Kuliś sprostowała wypowiedź Radnego Pana Wacława Grenda
odnośnie lekarzy rodzinnych. Radna poinformowała, że jest problem, ale lekarze rodzinni
tzw, POZ-ów, sami indywidualnie spółki podpisują, umowę bezpośrednio z NFZ. Nie ma się
to nijak do spółki GoldMedica. Zapytała czy w dniu dzisiejszym może paść deklaracja,
że oddział pediatryczny funkcjonuje bez żadnych komunikatów, informacji jeżeli chodzi
o potrzebę wstrzymania, czy zamknięcie oddziału.
Wiceprezes GoldMedica Sp. z o.o. Pan Tadeusz Myśliwiec poinformował, że już w dniu
wczorajszym było przyjęte 9 pacjentów i na dzień dzisiejszy jest już 13 pacjentów
położonych na oddziale dziecięcym. Gdyby taki trend się utrzymał to szpital nie będzie miał
problemów ekonomicznych. Jeżeli jest pacjent i jest wykonanie usług medycznych to jest
faktura i zapłata. Na spotkaniu, które było w poprzedni wtorek Pani Ordynator oddziału
pediatrycznego nie złożyła grafiku do zabezpieczenia. W dniu dzisiejszym wpłynął grafik
od 1 października i są wypełnione wszystkie dni pełnienia dyżurów lekarskich.
Radny Pan Wacław Grenda wyszedł z Sesji o godz. 14.36
Radny Pan Marek Kuskowski przyznał rację Radnemu Panu Wacławowi Grenda, że Radnych
Powiatu interesuje cały system opieki zdrowotnej w powiecie, w gminie także przychodnia
lekarzy rodzinnych. Sejm Polski powierzył te zadania Burmistrzowi Gminy i Wójtom tych
gmin. W tej sytuacji należy zająć się problemem spółki GoldMedica, bo to jest najważniejszy,
palący problem. Należy pamiętać, że poradnie funkcjonują. Radny prosił o powiadomienie
Radnych Powiatowym o planowanym terminie spotkania z Radnymi Miejskimi.
Radny Pan Wacław Grenda wrócił na posiedzenie Sesji o godz. 14.38
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Starosta Pani Marzanna Wardziejewska odpowiedziała, że na pierwsze zorganizowane
spotkanie w sprawie szpitala z Radnymi Powiatowymi nie wszyscy uczestniczyli.
Pani Starosta wystąpiła z pismem do Burmistrza Pana Tomasza Luto z prośbą o rozważenie
udziału Gminy spółce. To mogłoby w znaczny sposób poprawić kondycję szpitala.
Tak się dzieje w różnych miastach Polski. Można pomyśleć aby była to spółka powiatowogminna. Powiat nigdy nie ma takich środków i nie będzie jakie mają ze swoich dochodów
gminy. Każda forma pomocy jest bardzo istotna dla mieszkańców, dla potencjalnych
pacjentów. Na następnym, zaplanowanym spotkaniu uczestniczyć będą Radni Powiatowych
i Radni Miejscy wraz z Burmistrzem Panem Tomaszem Luto, aby zastanowić się i znaleźć
najlepsze rozwiązanie znaleźć. Starosta Pani Marzanna Wardziejewska poinformowała,
że najprawdopodobniej w następnym tygodniu odbędzie się Sesja Nadzwyczajna.
Przed dzisiejszą sesją przyszła informacja od Pana Wojewody, że wniosek w zakresie
przewozów linii autobusowych o charakterze użyteczności publicznej został pozytywnie
rozpatrzony. Wniosek został złożony na linie Gołdap - Banie Mazurskie. Wystąpił problem
dowozu młodzieży z tego rejonu do szkół. Zaplanowano uruchomienie trzech linii.
Dwie z Gołdapi do Bani Mazurskich, przez Grabowo i z powrotem, a jedna przez Dunajek
i Siedlisko. Całkowity koszt to 35.000. Dofinansowanie 23.387. Wkład powiatu wyniósłby
11.693 zł. Sprawa jest do rozważenia.
Radna Pani Falińska poinformowała, że nie mogła uczestniczyć w spotkaniu 13 września,
ponieważ przebywała w szpitalu.
Radny Pan Wacław Grenda oznajmił, że trzecią kadencję jest Radnym i na prawie każdej
Sesji poruszał temat szpitala. Uznał, że obecny Zarząd Powiatu nie podejmie zadania
i nie wyprostuje swoich błędów oraz nie doprowadzi do prawidłowego funkcjonowania
szpitala.
Starosta Pani Marzanna Wardziejewska odpowiedziała, że Zarząd Powiatu może prostować,
naprawiać i ulepszać tylko to na co mam wpływ. Natomiast są pewne rzeczy, które rzutują
na to, że służba tak wygląda, a szczególnie dotyczy to szpitali powiatowych, na które Zarząd
Powiatowy nie ma wpływu.
Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek dodał, że ze wszystkich spotkań, okrągłych stołów, spotkań
roboczych

będzie przekaz medialny, komunikat. Na dzisiejszym spotkaniu uczestniczył
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gołdapski portal, będzie również komunikat ze Starostwa. Te przekazy będą do państwa
trafiały w sposób słowa pisanego.
Radny Pan Karol Szablak podziękował Zarządowi Powiatu za poważne podejście do sprawy
dowozu dzieci do szkół. Ponad 30 dzieci zadeklarowało bilety miesięczne. Był to problem.
Każdemu zależy na tym, żeby dzieci mogły dojeżdżać i uczyć się w naszym powiecie, żeby
nie wyjeżdżały. Należy walczyć o to aby dzieci uczyły się w naszych szkołach. Renoma
gołdapskiego szpitala jest coraz lepsza. Należy także zadbać o to aby dzieci leczyły się w
gołdapskim oddziale pediatrycznym, ponieważ jeżeli faktycznie nie będzie dzieci to problem
wróci.
Radny Pan Jarosław Dzienis przypomniał pytanie, które zadał podczas posiedzenia Komisji
Stałej dot. sytuacji szpitala podczas nadchodzącej 4 fali pandemii koronawirusa. Zapytał
ponownie Wiceprezesa GoldMedica Sp. z o.o. Pana Tadeusza Myśliwca na ile jest
przygotowany obiekt na przyjęcie, ilu pacjentów oddział dziecięcy może przyjąć w razie
mocniejszej sytuacji pandemicznej.
Wiceprezes GoldMedica Sp. z o.o. Pan Tadeusz Myśliwiec poinformował, że jeżeli dzieci
będą przebywać na oddziale to koszty oddziału dziecięcego się pokryją. Podczas pandemii
koronawirusa wydzielane są dla dzieci miejsca w szpitalach specjalistycznych dziecięcych. W
naszym województwie jest dosyć dobra sytuacja, jest porządnie wyposażony i przygotowany
oddział zakaźny w Ostródzie oraz dwa oddziały covidowe w Nidzicy. Ponad 105 łóżek
covidowych i 80 łóżek jest w Nidzicy i Szczytnie. Na dzień dzisiejszy tak małe obłożenia w
szpitalach i na oddziałach dziecięcych są w każdym szpitalu, który ma ten oddział. W sytuacji
gdy zabranie miejsc w gołdapskim szpitalu to istnieje możliwość przewiezienia dzieci do
Suwałk, Giżycka, Ełku.
Radna Pani Małgorzata Kuliś zapytała Wiceprezesa GoldMedica Sp. z o.o. , jakie jest
zainteresowanie rehabilitacją po covidową.
Wiceprezes GoldMedica Sp. z o.o. Pan Tadeusz Myśliwiec odpowiedział, że w chwili
obecnej jest 28 pacjentów na fizjoterapię po covidową, które są ze skierowania lekarza
rodzinnego. Bardzo dobrze już funkcjonuje rehabilitacja, pobyt dzienny, rehabilitacji
ogólnoustrojowej, Natomiast o rehabilitację pulmonologiczną gdyby nie praca naszej poradni,
27

która wyłapuje wszystkich pacjentów z poradni pulmonologicznej, to byłby problem z
pozyskaniem pacjentów. Nie ma zainteresowania, a samo kierowanie do tego oddziału jest
skomplikowane,

ale

sukcesywnie

pacjentów

zakwalifikowanych

na

rehabilitację

pulmonologiczną jest coraz więcej.
Radna Pani Małgorzata Kuliś zapytała czy może jest mało ludzi z powikłaniami po przebytym
koronawirusie.
Wiceprezes GoldMedica Sp. z o.o. Pan Tadeusz Myśliwiec odpowiedział, że być może ludzie,
którzy przeszli COVID19 są zadowoleni z poziomu stanu zdrowia. Wiceprezes przekazał
informację do Szpitali Pulmonologicznych

i poradni wszystkich specjalistycznych w

mediach. Nawiązał kontakt z Instytutem Pulmonologicznym w Warszawie, w Aninie. Mimo
tego nie ma żadnych pacjentów, którzy przyjeżdżają z zewnątrz. Wydawało się, że będzie to
trafione po pandemii, a jest jakaś bariera do pokonania.
Radny Pan Wacław Grenda zwrócił się do Pana Wiceprezesa Spółki GoldMedica
Pana Tadeuszu Myśliwca stwierdzając, że

na samym początku darzył go sympatią,

bo wiedział że, pan Myśliwiec zna układy w Olsztynie oraz ma kontakty i będzie łatwiej
pozałatwiać sprawy. Dodał również, że z lekkim sumieniem, bez żadnej przyczyny
pozwoliliście odejść fachowcowi z oddziału wewnętrznego. Radny Pan Wacław Grenda
poinformowała również, że sądził, że ta sytuacja będzie przejściowa i po jakimś czasie
znajdzie się nic porozumienia. Radny Pan Wacław Grenda poinformowała również, że nie
powinno do tego dojść, zabrakło odpowiedniej reakcja i odział wewnętrzny byłby na pewno
i nie byłoby tego problemu, który mamy dzisiaj.
Wiceprezes GoldMedica Sp. z o.o. Pan Tadeusz Myśliwiec powiedział, że nie jest prawdą,
że podczas pojawienia się pierwszych problemów z oddziałem wewnętrznym nikt nie
próbował go ratować. Kiedy pojawiły się sugestie lekarzy z oddziału chorób wewnętrznych,
że zamierzają odejść to sytuacja była już przesądzone, ponieważ lekarze znaleźli nowe
miejsca pracy. Przyznał, że bardzo ceni dr Siemieniuk jako lekarza, który przez krótki czas
był ordynatorem oddziału. Jednak zrezygnował z brania na siebie odpowiedzialności
za zarządzanie tym oddziałem jako ordynator oraz inne przyczyny. Te przyczyny nie były
po stronie zarządzającego szpitalem, spółką, ani

po stronie samego doktora. Ważne są

stosunki między lekarzami. W sytuacji, w której przestał być ordynatorem i przestał brać na
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siebie odpowiedzialności za zarządzanie oddziałem, lekarze zaczęli zwalniać się z oddziału
wewnętrznych. Praca była trudna, brak było możliwości zdobycia kolejnych lekarzy
na dyżury, żeby ich odciążyć i faktycznie trzech lekarzy, którzy pełnili średnio miesięcznie po
10 dyżurów. Na rynku pojawiły się oferty lepszej organizacji pracy, lepszych wynagrodzeń
w innych podmiotach. Były próby rozmów, negocjacji z lekarzami, ale nie przyniosły
oczekiwanych skutków. Następnie rozpoczęły się poszukiwania nowych lekarzy, które także
nie zakończyły się sukcesem, a pandemia tylko to utrudniła. Podobne problemy występują
w POZ-tach i poradniach specjalistycznych, ponieważ procedury są nisko wycenione.
Radna Pani Anna Falińska poinformowała, że w chwili objęcia stanowiska Wiceprezesa
przez Pana Tadeusza Myśliwca na oddziale wewnętrzym pracowało 3 lekarzy. Brakowało
tylko jednego. Rada Powiatu liczyła na to, że to właśnie nowy Wiceprezes będzie tym
podmiotem, który znajdzie tych lekarzy. Tylu ilu lekarzy posiada nasz mały powiat to tylko
pozazdrościć. Podkreśliła, że lekarze, którzy odeszli z gołdapskiego szpitala, nie odeszli do
prywatnych klinik, ani nie otworzyli prywatnych praktyk tylko odeszli do ościennych szpitali
powiatowych. Radna poinformowała, że 90% pacjentów to byli mieszkańcy powiatu
gołdapskiego. Gołdapianie zapewniają frekwencję dla szpitala w Olecku, w którym leczą
gołdapscy lekarze. Według Radnej lekarze przy takim obłożeniu powinni dostać wymagane
przez nich wynagrodzenie, ponieważ po remoncie dobre warunki pracy są już zapewnione.
Wiceprezes GoldMedica Sp. z o.o. Pan Tadeusz Myśliwiec poinformował, że w tamtej chwili
problemem nie była strefa finansowa. Odbyły się rozmowy o możliwości poniesienia
wynagrodzenia. Zapytano lekarzy czy nie odpowiadają im kwestie organizacyjne,
czy wyposażenie, czy sprzęt. Lekarze jednak byli zdeterminowani i nie udało się zmienić ich
decyzji.
Radna Pani Grażyna Senda dodała, że jesteśmy tutaj po to, żeby zaradzić sytuacji jaka
w obecnej chwili mamy natomiast sytuacja oddziału wewnętrznego była odmienna od sytuacji
oddziału dziecięcego. Ponieważ w oddziale wewnętrznym brakowało lekarzy natomiast
w oddziale dziecięcym brak jest dostatecznego finansowania oraz dzieci. Natomiast dobrze,
że to w dniu wczorajszym się zmieniło. Ciekawe na jak długo. Natomiast te wszystkie
zarzuty, że Rada Powiatu nie została zaproszeni na spotkanie. Okazuje, się że radni byli
zaproszeni. Radna Pani Grażyna Senda dodała, że jest jej przykro, że Pani Radna była
w szpitalu. Natomiast radni byli zaproszeni i plan był taki, że oprócz radnych powiatowych
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będziemy zapraszali w dalszej kolejności radnych miejskich i będziemy dyskutowali,
bo temat jest pilny. Wiadomo, że mieszkańcy czekają na to i nie możemy sobie pozwolić na
zawieszenie kolejnego oddziału w szpitalu. W związku z tym my tutaj od tego jesteśmy. Pani
mówi, że będzie podpisywała pani petycję. No to cóż, no to wszyscy możemy wziąć, usiąść,
podpisać petycję, bo przecież jesteśmy wszyscy za tym żeby ten szpital był i Oddział
Dziecięcy oraz Pediatryczny. Musimy się zastanowić jak znaleźć te środki. Od tego jesteśmy
w radzie, nie od tego, że pani mówi, że podpisze pani

tą petycję, że nie została pani

zaproszona. Nie można siać paniki, że zamykamy bo takiej propozycji nie było, tylko musimy
doprowadzić do tego, żeby zachować ten oddział i żeby nie stało się tak jak przy oddziale
wewnętrznym, gdzie inny był problem. Możemy się zwrócić do pana burmistrza, do rady
miejskiej, żeby nas wspomogli. Mamy również fundacje wspierania przedsiębiorczości, gdzie
prezes jest naszym radnym.
Radny Pan Piotr Wasilewski odniósł się do wypowiedzi Pani Grażyny Sendy twierdząc, że
Pani Radna kłamie.
Radna Pani Grażyna Senda poprosiła Radnego Pana Piotra Wasilewskiego o sprostowanie jej
wypowiedzi jeżeli nie była słuszna.
Radny Pan Piotr Wasilewski odpowiedziała, że Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości
Regionalnej kieruje pani Anna Nadgłoska. Taki podmiot funkcjonuje, ale jest to fundacja
posiadająca odrębną osobowość prawną od samorządu. Podobnie Fundacja, którą
ja prowadzę.
Radna Pani Grażyna Senda odpowiedziała, że dowiedział się że ta fundacja była potrzeba
zainstalowania tablicy pamiątkowej przy Armii Krajowej i od razu zgłosiła się bez żadnego
problemu. Natomiast teraz my mamy problem ze szpitalem. Ten teren to jest gmina Gołdap,
gmina Banie Mazurskie, gmina Dubeninki to są, założycielami tej fundacji którą pan kieruje,
czy nie.
Radny Pan Piotr Wasilewski odpowiedziała, że ogółem, co do zasady rola fundatora kończy
się zazwyczaj w zależności oczywiście od statutu na założeniu podmiotu jakim jest fundacja.
Dalsze działanie fundacji zależy od tego też statutu. Radny Pan Piotr Wasilewski dodał,
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że w tym momencie imputowaniadziałań z innego zakresu niż my to robimy, jest trochę nie
w porządku.
Radna Pani Grażyna Senda odpowiedziała, że nie imputuje, tylko pytam, czy jest to po prostu
możliwe. Musimy szukać pieniędzy. W związku z powyższym pytam pana czy jest taka
możliwość. musimy wszystkie źródła sprawdzić i czy jest taka możliwość. Nie będą to duże
środki, ale być możesz to chociaż w części pomoże dla pana prezesa, bo chodzi na przykład
o umorzenie podatków przy szpitalu. To też będą jakaś pomoc
Radny Pan Piotr Wasilewski odpowiedział, że fundacja, którą mam zaszczyt kierować nie jest
organizacją pożytku publicznego i odpada zbieranie pieniędzy na 1%. Takich organizacji
pożytku publicznego mamy raptem chyba dwie w Gołdapi i każda z tych organizacji ma jakiś
tam cel. Radny Pan Piotr Wasilewski zaproponowała zwrócić się do organizacji pożytku
publicznego i wówczas z miłą chęcią ten 1% przekażę na właśnie dedykowany cel jakim jest
wsparcie konkretnego oddziału spółki GoldMedica. Możliwości i zakresu działania
i współpracy organizacji, którą w tym momencie mam zaszczyt zarządzać to działania
z fundatorami na bardzo partnerskich zasadach. Chociażby z gminą Gołdap, czy z gminą
Dubeninki realizujemy projekty, które Gminy musiałyby w projektach partycypować w 50%
kosztów. My jako Fundacja uzyskujemy 100% dofinansowania, ale to jest partycypacja, jakby
tylko w konkretnym działaniu, na konkretne środki i cele. Więc jako takich środków
własnych Fundacja na wspieranie tego typu inicjatyw nie posiada. Ponieważ jakie środki
kierujemy na Gołdapski Fundusz Stypendialny i to jest jasna i klarowna odpowiedź.
Natomiast gmina Gołdap, gmina Dubeninki i Banie Mazurskie jako fundatorzy oczywiście
mają jeden głos z 22. Jak się komuś wydaje, że to jest gmina Fundacja to jest kłamcą to się
myli, a już takie stwierdzenia padały na sesji rady miejskiej wielokrotnie, więc między innymi
jeden głos ma pani Marzanno Wardziejewska, fundator.
Radna Pani Anna Falińska odniosła się do wypowiedzi Pani Radnej Grażyny Sendy, która
odniosła się do mojej wypowiedź, którym mówi o spotkaniu w dniu 13 wrześni. Radna
Pani Anna Falińska dodała, że absolutnie nie chodziło Pani Radnej o spotkanie z 13
września, chodziło o spotkanie

w dniu dzisiejszym. Pani starosta podała informację w

mediach, że zaprasza na spotkanie dzisiaj o godzinie 9:00. Dlatego też Radna Pani Anna
Falińska zwróciła się z prośbą, kiedy będzie organizowała ponowne spotkanie, które dzisiaj
został zapowiedziane, żeby uwzględniła również obecność radnych. Radna Pani Anna
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Falińska zapytała czy Pani Radna Grażyna Senda była jako członek zarządu, ponieważ to
zgromadzenie wspólników decyduje o szpitalu .
Radna Pani Grażyna Senda odpowiedziała, że była i szukane są rozwiązania. Dodała również,
z Radna Pani Anna Falińska również była przy rozmowach jak była robiona burza mózgów
w poszukiwaniu lekarzy.
Starosta Pani Marzanna Wędziejewska wyjaśniła że powyższe spotkanie odbyło się na ten
stali w której dzisiaj jesteśmy dlatego też było ograniczona możliwości wszystkich Państwa
zaprosić ze względu na obostrzenia. Starosta Pani Marzanna Wędziejewska dodał również,
że

spotkanie obu rad odbędzie się

w innym miejscu, żeby spełniać warunki

epidemiologiczne.
Ad. 17
Wolnych wniosków – nie zgłoszono.
Ad. 18
Głosu wolnego – nie zgłoszono.
Ad. 19
Przewodnicząca Rady Pani Alicja Anna Iwaniuk podziękowała Radnym za pracę oraz
gościom za uczestnictwo. Zamknęła obrady XLI (41) Sesji Rady Powiatu.
Na tym protokół zakończono.
Protokół składa się z 32 stron kolejno ponumerowanych.

Przewodnicząca Rady Powiatu
w Gołdapi
Alicja Anna Iwaniuk

Protokół sporządziła: Monika Bruszewska, 30.09.2021 r.
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