
Protokół z XL (40) Sesji Rady Powiatu w Gołdapi 

w dniu 23 lutego 2017 roku. 

Godz..1300_ 1427 

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Stefan Piech przywitał przybyłych na Sesję Radnych 

Rady Powiatu, funkcjonariuszy służb mundurowych, kierowników jednostek organizacyjnych 

powiatu gołdapskiego, pracowników Starostwa Powiatowego oraz naczelników wydziałów 

i mieszkańców Powiatu Gołdapskiego. 

Ad.1 

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Stefan Piech otworzył obrady XL (40) Sesji Rady 

Powiatu.I/ista obecności w załączeniu- zal. nr 1 do protokołu/ 

Ad.2 

Przewodniczący zaproponował wprowadzenie zmian do porządku obrad /porządek obrad 

w załączeniu- zal. nr 2 do protokołu/. poprzez zdjęcie z porządku obrad podpunktu a w punkcie 14, 

w brzmieniu: /zmiany do porządku obrad w załączeniu- zal. nr 3 do protokołu/ 

-Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora 

Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi. 

Przewodniczący zapytał czy Radni mają uzupełnienia bądź sprostowania do przedstawionych 

zmian porządku obrad. 

Uwag do porządku nie zgłoszono. 

Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła porządek obrad ze zmianami. 

Ad.3 

Przewodniczący poinformował, iż protokół z XXXIX (39) Sesji był wyłożony do wglądu 

oraz przesłany drogą elektroniczną. Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy Radni 

mają uzupełnienia bądź sprostowania do protokołów. 

Uwag nie zgłoszono. 



Rada Powiatu przyjęła 13 głosami za przy 1 głosie wstrzymującym oraz 1 osobie 

nieobecnej protokół z XX.XVI (36) Sesji Rady Powiatu. 

Ad.4 

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Stefan Piech przedstawił informację Przewodniczącego 

Rady z prac Rady w okresie międzysesyjnym. /informacja w załączeniu- zal. nr 4 do protokołu! 
·' . 

Przewodniczącego Rady poinformował, iż to co leży_ w .jego kompetencjach i obowiązkach 

było wykonywane. Uczestniczył w uroczystości przekazania obowiązków Dowódcy Pułku, 

kontaktował się przewodniczącym Rady Miejskiej, który wystąpił z propozycją wspólnego 

uczestnictwa w szkoleniu dotyczącym aktualnych zmian w porządkach, prawach regulujących 

funkcjonowanie samorządu terytorialnego, bliższe informacje zostaną przekazane na piśmie. 

Ad.5 

Wicestarosta Pani Grażyna Senda przedstawiła informację Starosty z działalności Zarządu 

Powiatu w okresie międzysesyjnym oraz informacja z wykonania uchwał Rady Powiatu. 

/informacja w załączeniu- zal. nr 5 do protokołu! 

Refemjąca poinfom1ował, iż od 26 stycznia do 23 lutego Zarząd Powiatu w Gołdapi odbył 

1 posiedzenie, na którym podjął 2 uchwały: w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowego 

Urzędu Pracy w Gołdapi do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Gołdapskiego 

przy realizacji projektu „Aktywizacja po 30 (2017)" w ramach Działania 10.1 Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w sprawie 

upoważnienia dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi do składania oświadczeń woli 

w imieniu Powiatu Gołdapskiego przy realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w powiecie gołdapskim (III)" w ramach Poddziałania 

1.1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego. Zarząd w tym czasie zatwierdził infonnacje 

z wykonania preliminarza kosztów za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r. 

oraz sprawozdanie Dyrektora Domu św. Faustyny „Nie lękajcie się" Caritas Diecezji Ełckiej 

w Gołdapi za okres Ol.Ol.2016-31.12.2016 r. z realizacji zadania publicznego „Prowadzenia 

całodobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego łączącej zadania 

o charakterze interwencyjnym". Zarząd w tym czasie przyjął informację z działalności 

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi w roku 2016, informację 
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z działalności Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi w roku 2016 rok, informację 

realizacji zadań z zakresu promocji powiatu w roku 2016 oraz zamierzenia na rok 2017, 

Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Powiatu Gołdapskiego z organizacjami 

pozarządowymi art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, za rok 

2016 w formie prezentację multimedialnej, infonnację z działalności Powiatowego Urzędu 

Pracy w Gołdapi w roku 2016 oraz informację z realizacji Powiatowego Programu Promocji 

Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w roku 2016. Zarząd opracował 

projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora 

Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi, zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Gołdapskiego na lata 2017- 2033 oraz zmian budżetu powiatu w roku 2017. Na 39 (XXXIX) 

Sesji Rady Powiatu, Rada podjęła 8 uchwał w sprawie: udzielenia pomocy finansowej 

w formie dotacji celowej Powiatowi Oleckiemu na dofinansowanie kosztów związanych 

z utrzymaniem portalu turystycznego Krainy EGO Ełk-Gołdap-Olecko, udzielenia pomocy 

finansowej w formie dotacji celowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu 

na dofinansowanie kosztów związanych z organizacją konferencji pn. ,,Kształtowanie oferty 

turystycznej regionu Warmii i Mazur", wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu 

Gołdapskiego do projektu p.n.: ,,Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno -kartograficznej 

Powiatu Gołdapskiego", przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020, zmian Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2017- 2033, zmian budżetu powiatu 

w roku 2017, powołania Członków Komisji Stałej Rady oraz dostosowania sieci szkól 

ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą 

- Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie 

Powiatu Gołdapskiego. Wszystkie przedstawione uchwały zostały przekazanie Regionalnej 

Izbie Obrachunkowej oraz Wojewodzie Wannińsko- Mazurskiemu w celu poddania kontroli 

1 zgodności z prawem oraz ich publikacji. Uchwały zostały zrealizowane zgodnie 

z ich treścią, szczegółowa i informacja dostępna jest w Biurze Obsługi Rady i Zarządu 

Powiatu. 

Ad.6 

Przewodniczący Komisji Pan Jaromir Krajewski przedstawił wnioski i opinie Komisji Stałych 

Rady. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Rafał Górski przedstawił wnioski i opinie 

Komisji Rewizyjnej. !wnioski i opinie w załączeniu- zal. nr 6 do protokołu/. 
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Przewodniczący Komisji Pan Jaromir Krajewski poinfonnował, iż Komisja odbyła 

posiedzenie w dniu 21 lutego 2017 roku, przyjęła 7 infonnacji i sprawozdań oraz 2 projekty 

uchwał, wniosków nie wypracowała. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Rafał Górski poinformował, iż Komisja odbyła 

posiedzenie w dniu 10 lutego 2017 roku, była to kontrola Zespołu Placówek Edukacyjno

Wychowawczych w zakresie pozyskania dotacji Unijnych oraz zewnętrznych środków. 

Komisja wniosków nie wypracowała. 

Ad.7 

W zastępstwie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej Przewodniczący Rady 

Powiatu Pan Stefan Piech przedstawił infonnację z działalności Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi w roku 2016. /informacja w zalączeniu

zal. nr 7 do protokołu/. 

Przewodniczący Rady poinformował, iż informacja z działalności Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi szczegółowo omówiona została na posiedzeniu 

Komisji i Zarządu Powiatu. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego sprawozdania. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Rada Powiatu przyjęła 14 głosami za przy 1 osobie nieobecnej informację z działalności 

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi w roku 2016. 

Ad.8 

Komendant Powiatowy Państwowej Policji w Gołdapi przedstawił informację z działalności 

Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi w roku 2016. /informacja w zalączeniu-

zal. nr 8 do protokołu/. 

Referujący poinformował, iż na dzień 31.12.2016r zatrudnionych zostało 61 policjantów, 

12 prac. Cywilnych pozostał 1 wakat. W 2016 roku ustalono 249 sprawców przestępstw, 

w tym nieletnich. Ogółem interwencji w powiecie gołdapskim było 3686, liczba zwykłych 

interwencji wynosiła 3496 natomiast interwencji pilnych 190. Poziom bezpieczeństwa imprez 

masowych w 2016 roku wynosił 100%, jest to taki sam wynik jak w roku poprzednim. Ilość 
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zaistniałych wypadków wynosiła 20 przyczyną tego było prowadzenie pojazdu pod wpływem 

alkoholu, Niedostosowanie prędkości do panujących warunków ruchu drogowego, 

Nieustąpienie pierwszel1stwa przejazdu Nieprawidłowe wymijanie i omijanie, Nieustąpienie 

pierwszefistwa pieszemu oraz inne. W 2016 roku projekt „DOM, CZYLI DZIELNICOWY 

ODDANY MIESZKAŃCOM" otrzymał dofinansowanie z rządowego programu ograniczania 

przestępczości i aspołecznych zachowafi „RAZEM BEZPIECZNIEJ" im. Władysława 

Stasiaka. Projekt zajął pierwsze miejsce w kraju w ramach obszaru: ,,Dzielnicowy bliżej nas" 

Realizatorami projektu są Starostwo Powiatowe w Gołdapi oraz Komenda Powiatowa Policji 

w Gołdapi. Działania promocyjne przeprowadzone w ramach projektu to min. W kręgu 

przyjaznego munduru" ,,Nie gaś życia dopalaczem", ,,Cała Polska Czyta Dzieciom", ,,Mamo, 

tato a pan dzielnicowy powiedział. .. ", ,,Żółta cytryna o bezpieczefistwie przypomina", ,,Kawa 

u władzy, czyli dzielnicowy NASZ człowiek", ,,Zauważyć, reagować, sprawnie pomagać", 

„Przytul misia Tulisia", Kampania „Biała Wstążka" oraz warsztaty i szkolenia z zakresu 

doskonalenia umiejętności funkcjonariuszy. W ramach projektu „ DOM-CZYLI 

DZIELNICOWY ODDANY MIESZKAŃCOM" zakupiono m.in.: materiały edukacyjne 

(ulotki dot. przemocy domowej i bezpieczefistwa w ruchu drogowym), narkogogle, misie 

„Tulisie", długopisy z numerami telefonów dzielnicowych, elementy odblaskowe 

(m.in. : klipsy magnetyczne, opaski, zawieszki), tablice magnetyczne „Bezpieczna droga 

do szkoły", kolorowa drukarka. Kwota dotacji wyniosła 41.335 zł Środki własne Starostwa 

Powiatowego w Gołdapi to kwota 14.960 zł Koszt całkowity projektu wyniósł 56.295 zł. 

Wybrane efekty pracy w 2016 roku to min. Ujawnienia „na gorąco" większej ilości wyrobów 

tytoniowych bez polskich znaków skarbowych akcyzy - 2320 paczek (dokonano 

zabezpieczenia majątkowego na kwotę 10500 zł), zakoficzenie sprawy dot. pedofila, 

który działał za pośrednictwem Internetu - nie tylko na terenie powiatu gołdapskiego (łącznie 

6 zarzutów), zatrzymanie sprawcy kradzieży i kradzieży z włamaniem na terenie miasta 

Gołdap - sprawca tymczasowo aresztowany (znaczne ograniczenie przestępczości 

tej kategorii), zatrzymanie poszukiwanego i zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec 

sprawcy nieumyślnego spowodowania śmieci osoby, poprzez wyrzucenie z okna, wykrycie 

sprawców upozorowanego rozboju na lombard DPK w Gołdapi ( odzyskano mienie 

w tym biżuterię na kwotę 20 tys. zł), zaangażowanie w sprawy związane z przemocą fizyczną 

i psychiczną w rodzinie (art. 207 kk), w tym pomoc ofiarom poprzez izolowanie podejrzanych 

- łącznie podejrzanych 17, zastosowano środki zapobiegawcze w ilości 10 (dozory z nakazem 

opuszczenia mieszkania oraz tymczasowym aresztowaniem). 17 września miało miejsce 

otwarcie nowej siedziby KPP w Gołdapi. Priorytety na rok 2017 to Ograniczenie 
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przestępczości narkotykowej ze szczególnym naciskiem na środowisko nieletnich, 

ogramczeme przestępczości najbardziej dotkliwej dla społeczeństwa w 7 wybranych 

kategoriach, skuteczne działania w zakresie ujawniania i przeciwdziałania przemocy 

domowej w tym izolacja sprawców przemocy od ofiar, podniesienie efektywności pracy 

operacyjnej, kontynuacja podnoszenia skuteczności poszukiwań osób, utrzymanie miernika 

czasu reakcji na zdarzenie na dotychczasowym poziomie, dążenie do sukcesywnej poprawy 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zwiększenie ilości wykonanych służb bezwzględnych 

przez policjantów pionu prewencji. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego sprawozdania. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Rada Powiatu przyjęła 14 głosami za przy 1 osobie nieobecnej informację z działalności 

Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi w roku 2016. 

Ad.9 

Dyrektor Domu św. Faustyny Pani Beata Kuprewicz przedstawiła sprawozdanie Dyrektora 

Domu św. Faustyny „Nie lękajcie się" Caritas Diecezji Ełckiej w Gołdapi za okres 

01.01.2016-31.12.2016 r. z realizacji zadania publicznego „Prowadzenia całodobowej 

placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego łączącej zadania o charakterze 

interwencyjnym". /sprawozdanie w załączeniu- zal. nr do 9 protokołu/. 

Referująca poinformowała, iż Dom Św. Faustyny „Nie lękajcie się" w Gołdapi jest placówką 

opiekuńczo- wychowawczą przeznaczoną dla 30 wychowanków w tym 2 miejsca 

są miejscami interwencyjnymi. Na dzień 31 grudnia 2016 roku w placówce przebywało 

25 wychowanków, w tym 12 dziewcząt i 13 chłopców, w wieku od 4 do 12 lat. W okresie 

od stycznia do grudnia 2016 roku do placówki przyjętych zostało 4 wychowanków, 

7 wychowanków opuściło placówkę, 1 z nich wrócił do domu rodzinnego, 2 wychowanków 

usamodzielniło się, 4 zostało przeniesionych do innej placówki, 6 dzieci z uregulowaną 

sytuacją prawną zgłoszona jest do adopcji. Wychowankowie placówki uczęszczają do szkół 

i przedszkoli, trzech wychowanków uczy się poza Gołdapią, 1 przebywa w Młodzieżowym 

Ośrodku Wychowawczym w Jaworku. Stawka odzieżowa realizowana była w czerwcu dzieci 

zostały przygotowane do letnich dni, we wrześniu realizowane było przygotowanie 

6 



do rozpoczęcia roku szkolnego, listopad to okres w którym zostaje zakupiona odzież i obuwie 

zimowe. Posiłkowana jest także odzież z Caritasu diecezji Ełckiej i sponsorów. Każda grupa 

indywidualnie dokonuje niezbędnych dla nich środków. Każde dziecko otrzymuje 

kieszonkowe zgodnie z regulaminem. Dla chętnych wychowanków organizowane są zajęcia 

pozalekcyjne jaki również wypoczynek letni i zimowy. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego sprawozdania. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Rada Powiatu. przyjęła 14 głosami za przy 1 osobie nieobecnej sprawozdanie Dyrektora 

Domu. św. Faustyny „Nie lękajcie się" Caritas Diecezji Ełckiej w Gołdapi za okres 

01.01.2016-31.12.2016 r. z realizacji zadania publicznego „Prowadzenia całodobowej 

placówki opiekuńczo - wychowawczej typu. socjalizacyjnego łączącej zadania 

o charakterze interwencyjnym". 

Ad.10 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi Pan Wojciech Hołdyński przedstawił 

informację z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi w roku 2016. /informacja 

w załączeniu- zal. nr 1 O do protokołu/. 

Referujący poinformował, iż Referujący poinformował, iż zauważalne jest, że liczba osób 

bezrobotnych w latach 2002-2016 systematycznie spada, sytuacja podobnie wygląda 

we wszystkich gminach powiatu gołdapskiego. Jeśli chodzi o stopę bezrobocia Gołdap 

plasuje się w piątej dziesiątce w kraju ze stopą 17,2, podobną stopę mają powiatu w Ełku, 

Olecku. 60,6% osób bezrobotnych to osoby mieszkające na wsi natomiast 39,4 % osób 

bezrobotnych to osoby mieszkające w mieście. Do bezrobotnych znajdujących 

się w szczególnej sytuacji na rynku pracy zaliczamy: bezrobotnych do 30. roku życia, 

długotrwale bezrobotnych ,osoby powyżej 50. roku życia, bezrobotnych korzystających 

ze świadczeń pomocy społecznej, bezrobotnych posiadających co najmniej jedno dziecko 

do 6. roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18. roku życia, 

bezrobotnych niepełnosprawnych. Szkolenia organizowane przez PUP to: szkolenia grupowe: 

ABC przedsiębiorczości (13 osób), spawanie metodą MAG-135 (18 osób), operator wózków 

widłowych (11 osób) oraz szkolenia indywidualne: operator koparko-ładowarki (2 osoby), 

7 



operator wózków widłowych (1 osoba), prawo jazdy kat. D + kwalifikacja wstępna 

przyspieszona przewozu osób (2 osoby) , kwalifikacja wstępna przyspieszona przewozu 

rzeczy (1 osoba), prawo jazdy kat. C + E + kwalifikacja wstępna przyspieszona przewozu 

rzeczy (1 osoba), kurs masażu I i II stopnia (1 osoba) , szkolenie do pracy na turbinach 

wiatrowych (2 osoby), kwalifikacja wstępna przyspieszona przewozu osób (1 osoba), kurs 

kandydatów na kierowców kat. C+E (1 osoba) . W 2016 r. 17 bezrobotnym przyznano 

jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, liczba przyznanych dotacji o 29% 

niższa w porównaniu do roku 2015. Podejmowane działalności gospodarcze 

to np.: fryzjerstwo i inne zabiegi kosmetyczne, usługi hydrauliczne, usługi leśne, mechanika 

pojazdowa, pośrednictwo ubezpieczeniowe. Mniej popularne rodzaje działalności: sprzedaż 

i renowacja mebli, zegarów, bibelotów, kupno, sprzedaż antyków i używanych przedmiotów 

użytkowych, pracownia protetyczna, projektowanie wnętrz, mebli dla klientów 

indywidualnych, instytucjonalnych oraz sklepów, doradztwo w zakresie informatyki. Odbyły 

się 2 trzytygodniowych szkolenia w trakcie roku (2015 r. - 6). Celem szkoleń było zachęcenie 

i zmotywowanie osób bezrobotnych do bardziej aktywnego poszukiwania pracy, uzupełnienia 

posiadanej wiedzy oraz umiejętności w zakresie poszukiwania pracy, ułatwienie wejścia 

lub powrotu na rynek pracy. Pornszane zostały zagadnienia tj.: Formy zatrudnienia, 

Charakterystyka zakładów pracy istniejących na lokalnym rynku pracy z podziałem 

na branże, Edukacja na rynku pracy, Symulacje rozmów kwalifikacyjnych, Dobre praktyki. 

W szkoleniach uczestniczyło 17 osób (w 2015 r. - 56 osób). W 2016 r. odbyło się spotkanie 

z przedstawicielem Urzędu Skarbowego w Olecku. Uczestnikami spotkania były osoby 

zamierzające rozpocząć własną działalność gospodarczą oraz lokalni przedsiębiorcy. 

Tematami spotkania były: podatek według skali podatkowej, podatek według jednolitej 

stawki 19%, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa, formy zaliczek, 

roczne rozliczenie podatku, opodatkowanie podatkiem od towarów i usług, kasy fiskalne 

- zasady prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku, zmiany w Ordynacji Podatkowej, 

e-Deklaracje. W zeszłym roku 15marca odbyły się pierwsze Targi Rynku Pracy i Edukacji, 

co roku składają nam wizytę goście zza granicy min. z Ukrainy i Białorusi. Wpisujemy 

się również w inicjatywy powiatowe jedną z nich są Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny. 

W ubiegłym roku złożył nam wizytę Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

odbyła się również narada dyrektorów urzędów pracy województwa warmińsko-mazurskiego. 

W 2016 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy zrobiona została lamperia na korytarzu i klatce 

schodowej, zbudowana została również ścianka ze szkła i aluminium na pierwszym piętrze. 

Włączyliśmy się w akcje szlachetnej paczki, 27 stycznia 2016 roku odbył się Dzień 
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Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia. Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi dostał 

Wyróżnienie III stopnia w kategorii „Szczególne osiągnięcia w zakresie promocji 

zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej w roku 2016" 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego sprawozdania. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Rada Powiatu przyjęła 14 głosami za przy 1 osobie nieobecnej informację z działalności 

Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi w roku 2016. 

Ad.11 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi Pan Wojciech Hołdyński przedstawił 

informację z realizacji Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji 

Lokalnego Rynku Pracy w roku 2016. /informacja w załączeniu- zal. nr 11 do protokołu/. 

Referujący poinformował, iż Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego 

Rynku Pracy w 2016 roku Rada przyjęła w sierpniu 2015 roku, jeśli chodzi o program 

realizuje on 6 celów tj. Zwiększenie dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych, wzrost 

liczby przedsiębiorstw zdolnych do funkcjonowania na rynku i tworzenia nowych miejsc 

pracy, tworzenie warunków dla rozwoju zasobów ludzkich w zgodzie z potrzebami rynku 

pracy, wyrównywanie szans na rynku pracy i aktywne włączenie, pozyskanie środków 

finansowych na aktywizację bezrobotnych, wspieranie działań na rzecz wzrostu mobilności 

zawodowej i przestrzennej osób bezrobotnych. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego sprawozdania. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Rada Powiatu przyjęła 14 głosami za przy 1 osobie nieobecnej informację z realizacji 

Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku 

Pracy w roku 2016. 
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Ad.12 

Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Pani Wioletta Anuszkiewicz przedstawiła 

informację z realizacji zadań z zakresu promocji powiatu w roku 2016 oraz zamierzenia 

na rok 2017. /informacja w załączeniu- zał. nr 12 do protokołu/. 

Refernjąca poinformowała, iż promocja powiatu w 2016 roku była realizowana 

przez wydawnictwa, które były wydane we wcześniejszych latach min. Zabytki w powiecie 

gołdapskim, atrakcje turystyczne w powiecie gołdapskim, wydana została również mapa 

i folder na temat ciekawych ludzi i miejsc powiatu gołdapskiego. Folder ten był już kilka razy 

drnkowany, był wydany w języku rosyjskim i angielskim. Powiat promowany jest poprzez 

stronę internetową oraz poprzez facebooka, którego prowadzi pracownik Wydziału Promocji 

Pani Ewelina Kuczyńska. Starostwo Powiatowe w Gołdapi organizuje i współorganizuje 

wydarzenia jednym z takich, które organizowane jest z Gołdapskim Funduszem Lokalnym od 

2010 roku jest „Eko-piknik dziedzictwo natury i rzemiosła". Kolejna inicjatywa 

organizowana przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi a dokładnie przez Wydział Promocji to 

„Kozackie Pożegnanie Lata", inicjatywa ma na celu integracje mieszkańców kozak i nie 

tylko, podczas tej imprezy odbywają się liczne turnieje i zawody efektem końcowym jest 

wspólne integracyjne ognisko. W ubiegłym roku oprawiliśmy ponad 

100 wydarzeń, do każdego z tych wydarzeń przygotowaliśmy upominki, gratulacje, życzenia. 

Takie wydarzenia to min. Wizyta Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w powiecie 

gołdapskim, . IV Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Starosty Gołdapskiego, Zabawa 

choinkowa w Kozakach, Delegacja powiatu na obchodach Dnia Pamięci Żołnierzy Wyldętych 

w Olsztynie, organizacja wspólnie z Zespołem Szkół Zawodowych oraz Liceum 

Ogólnokształcącym Dnia Żołnierzy Niezłomnych, Uroczyste otwarcie mini fit parku przy 

Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych, Godny pochówek po 70 latach, 

Przedstawiciele powiatu u prezydenta RP, odebranie przez Starostę nagrody Rankingu 

Związku Powiatów Polskich, spływ kajakami do Rosji, Drngie Oblężenie Pięknej Góry, 72. 

rocznica wybuchy Powstania Warszawskiego, . Oficjalne rozpoczęcie Programu Gołdapska 

Karta Seniora, Narodowe Czytanie po raz piąty. ,,Quo vadis" Henryka Sienkiewicza 

w Gołdapi, podpisanie listu intencyjnego przez Członków Zarządu o współpracy z Gminą 

Gori z Grnzji, Dożynki wojewódzkie w Olsztynku, Wizyta gości ze Stade w Starostwie 

Powiatowym w Gołdapi, VI Nocny Turniej o Puchar Starosty Gołdapskiego Andrzeja Ciołka, 

Konferencja pn. ,,Aktywizacja polsko - rosyjskiego dialogu", Posiedzenie Rady Parku 

Krajobrazowego Puszczy Rominckiej z udziałem partnerów z Litwy i Rosji, Oficjalne 
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obchody Narodowego Święta Niepodległości w Gołdapi, Uroczystość nadania i wręczenia 

sztandam Komendzie Powiatowej Policji w Gołdapi. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego sprawozdania. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Rada Powiatu przyjęła 14 głosami za przy 1 osobie nieobecnej informację z realizacji 

zadań z zakresu promocji powiatu w roku 2016 oraz zamierzenia na rok 2017. 

Ad.13 

Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Pani Wioletta Anuszkiewicz przedstawiła 

sprowadzanie z realizacji „Programu Współpracy powiatu gołdapskiego z organizacjami 

pozarządowymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, 

za rok 2016". /sprawozdanie w załączeniu- zal. nr 13 do prot okolu/. 

Referująca poinformowała, iż w 2016 roku zarejestrowanych zostało ponad 100 organizacji 

pozarządowych, jest w tym 5 stowarzyszeń zwykłych, 13 UKS, 19 fundacji 

oraz 13 stowarzyszeń ze zdolnością prawną. Współpraca organizacjami pozarządowymi 

była realizowana na dwóch poziomach, pierwszy poziom to działania pozafinansowe 

czyli Przekazywanie organizacjom informacji dotyczących źródeł finansowania planowanych 

działań, prowadzenie ewidencji organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Gołdapskiego, 

przeprowadzenie analizy merytorycznej i finansowej z wykonania zadań powierzonych 

organizacjom pozarządowym. Wspólnie organizujemy z organizacjami pozarządowymi 

dwa wydarzenia tj. Eko - piknik - dziedzictwo natury i rzemiosła oraz Jarmark 

Bożonarodzeniowy. W ubiegłym roku Przygotowano projekt Programu współpracy powiatu 

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

ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2016 przeprowadzono 

również konsultacje społeczne Programu współpracy powiatu gołdapskiego z organizacjami 

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

publicznego i wolontariacie, na rok 2016. Powiat Gołdapski w ramach „Programu współpracy 

powiatu gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 

w art. 3 ust 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w 2016 roku" 

wspierał działania w priorytetach tj.: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, 
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dziedzictwo historyczno- kulturowe w tym mniejszości narodowych, Upowszechnianie 

kultury fizycznej i sportu oraz ratownictwa i ochrony ludności, Nauka, edukacja, oświata, 

wychowanie i działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów 

i współpraca między społecznościami , Promocja i organizacja wolontariatu oraz działalność 

wspomagająca rozwój wspólnot społeczności lokalnych, Edukacja ekologiczna, 

Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży, Wspieranie działalności Centrum 

Wspierania Aktywności Społecznej, Działalność charytatywna na rzecz młodzieży z terenu 

powiatu gołdapskiego podejmującej studia wyższe. W ramach otwartego konkursu ofert 

na realizację w fom1ie wsparcia zadań publicznych Powiatu Gołdapskiego w 2016 r, 10 ofert 

otrzymało dofinansowanie: Stowarzyszenie „Partnerstwo Sztuk" - zadanie pod nazwą 

„Wolontariat to Ty i Ja to My" Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny - zadanie 

pod nazwą „Gołdapski Fundusz Stypendialny", Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych 

„NADZIEJA"- zadanie pod nazwą „Zażynki w Lisach" , Uczniowski Klub Sportowy Banie 

Mazurskie - zadanie pod nazwą „Organizacja XXVIII Mazurskiego Biegu Ulicznego" 

Ochotnicza Straż Pożarna w Lisach- zadanie pod nazwą „LISOWISKO 2016" 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego sprawozdania. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Rada Powiatu przyjęła 14 głosami za przy 1 osobie nieobecnej sprowadzanie z realizacji 

„Programu Współpracy powiatu gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi w art. 3 

ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, za rok 2016". 

Ad.14a 

Rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi 

- zdjęcie z porządku. 

Ad.14b 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła uchwałę Rady Powiatu w sprawie 

zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2017- 2033. !uchwala 

Rady Powiatu w załączeniu- zal. nr 14 do protokołu/. 
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Refemjąca poinformowała, iż Wieloletnia prognoza finansowa odzwierciedla aktualny stan 

budżetu powiatu po dokonanych zmianach. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 794 293,33 

zł i po zmianach wynosi 26 932 495,74 zł. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 794 293,33 

zł i po zmianach wynosi 28 889 883,74 zł. Deficyt budżetu powiatu nie ulega zmianie 

i wynosi 1 957 388,00 zł. Przychody nie ulegają zmianie i wynoszą 1 957 388,00 zł. 

Rozchody 0,00 zł. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionej uchwały Rady Powiatu. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Rada Powiatu podjęła 14 głosami za przy 1 osobie nieobecnej uchwałę Rady Powiatu 

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 

2017- 2033. 

Ad.14c 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła uchwałę Rady Powiatu w sprawie 

zmian budżetu powiatu w roku 201 7. !uchwala Rady Powiatu w załączeniu- zal. nr 15 do prot okolu/. 

Refemjąca poinfonnowala, iż zgodnie z postanowieniami Zarządu Powiatu, rozwiązuje 

się rezerwę celową przeznaczoną na wydatki oświatowe uchwaloną w wysokości 115 745,00 

zł i dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w części dotyczącej 

kwoty 2 287 ,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planów finansowych w jednostce 

oświatowej na wypłatę odprawy. Rezerwa celowa przeznaczona na wydatki oświatowe ulega 

zmniejszeniu i po zmianach wynosi 113 458,00 zł zaś rezerwa na zarządzanie kryzysowe 

pozostaje bez zmian i wynosi 57 000,00 zł. Łącznie rezerwa celowa po zmianach wynosi 170 

458,00 zł. Rezerwa ogólna nie ulega zmianie i wynosi 43 000,00 zł . W rozdziałach 80130 

,,Szkoły zawodowe", 85403 „Edukacyjna opieka wychowawcza", 85111 „Szpitale ogólne", 

dokonuje się urealnienia w planie wydatków pomiędzy poszczególnymi paragrafami 

w ramach posiadanych środków z przeznaczeniem na opracowanie studium wykonalności 

dla zadania dotyczącym termomodernizacji budynków stanowiących mienie Powiatu 

Gołdapskiego. W rozdziale 80130 „ Szkoły zawodowe" dokonuje się zwiększenia w planie 

wydatków o kwotę 2 287,00 zł w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z nauczycielem 

z powodu zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie zatrudnienia i koniecznością 
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wypłaty odprawy. W rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie" dokonuje 

się przesunięcia planu wydatków o kwotę 2 725,23 zł, w tym: o kwotę 389,06 zł w związku 

ze zmianą przepisu określającego przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce 

narodowej, które jest podstawą naliczenia odpisu na ZFŚS oraz o kwotę 2 336,17 zł 

w związku z koniecznością remontu zaplecza socjalnego - kuchni w PCPR w Gołdapi. 

W rozdziale 85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych" dokonuje 

się przesunięcia planu wydatków o kwotę 68,25 zł w związku ze zmiana przepisu 

określającego przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, 

które jest podstawą naliczenia odpisu na ZFŚS. W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze" 

dokonuje się przesunięcia planu wydatków o kwotę 555,91 zł, w tym: o kwotę 355,91 zł 

w związku ze zmiana przepisu określającego przeciętne miesięczne wynagrodzenie 

w gospodarce narodowej, które jest podstawą naliczenia odpisu na ZFŚS oraz o kwotę 

200,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup artykułów żywnościowych na spotkania 

grup wsparcia dla rodzin zastępczych z PCPR w Gołdapi-organizowane raz w miesiącu. 

W rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy" dokonuje się przesunięcia środków o kwotę 

2 936,00 zł w związku ze zmianą przepisu określającego przeciętne miesięczne 

wynagrodzenie w gospodarce narodowej, które jest podstawą naliczenia odpisu 

na ZFŚS, celem zabezpieczenia płatności w roku bieżącym. W rozdziale 85495 „Pozostała 

działalność" dokonuje się przesunięcia planu dochodów o kwotę 16 122,93 zł w celu 

urealnienia planu w związku realizacją projektu „Świat bez tajemnic". W rozdziale 85218 

„Powiatowe centra pomocy rodzinie" dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 

48,19 zł. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionej uchwały Rady Powiatu. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Rada Powiatu podjęła 14 głosami za p.rzy 1 osobie nieobecnej uchwałę Rady Powiatu 

w sp.rawie zmian budżetu powiatu w roku 2017. 

Ad.15 

Interpelacji Radnych nie zgłoszono. 
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Ad.16 

Przewodniczący Rady Pan Stefan Piech zadał pytanie dla Radnego Wacława Grendy dlaczego 

zrezygnował z pomocy w sprawie działania dotyczącego szpitala oraz do Sekretarza Powiatu 

odnośnie sieci szpitali. 

Ad.17 

Radny Pan Piotr Miszkiel zapytał, czy pytania kierowane w punkcie składania Zapytań 

Radnych mogą być kierowane tylko i wyłączne do Radnych. 

Radca Prawny Pan Eugeniusz Noga odpowiedział, iż ten punkt w pierwszej kolejności służy 

do zapytań Radnych natomiast Radny nie musi kierować pytań tylko i wyłącznie do Zarządu. 

Pytania mogą być kierowane do innych instytucji aczkolwiek przepis nie nakazuje, 

że pytania mają być tylko i wyłącznie kierowane do Zarządu Powiatu, ale i do innych 

pracowników Starostwa lub też radnych. 

Ad.18 

Starosta Pan Andrzej Ciołek powiedział, iż w związku z wnioskiem Radnego Pana Wacława 

Grendy od 1 lutego zostały wprowadzone nowe karty drogowe, w związku z czym Radny Pan 

Wacław Grenda dostał szczegółową informacje na piśmie. 

Sekretarz Powiatu Pan Marek Miros powiedział, iż 30 stycznia 2017 roku na Jego ręce 

wpłynęło pismo od Radnego Pana Wacława Grendy o następującej treści: Panie Sekretarzu, 

zadeklarowałem Panu swoją pomoc w rozwiązaniu problemu dotyczącego naszego szpitala 

o czym Pan wspomniał podczas obrad ostatniej Sesji Rady Powiatu. Niestety zmuszony 

jestem cofnąć moją deklarację w związku z wydarzeniami jakie miały miejsce na tej Sesji. 

Racja Członków Zarządu, Pani Wice Starosty jak i Radnej Wardziejewskiej utwierdziły mnie 

w przekonaniu, że nadal Zarząd Starostwa Powiatowego w Gołdapi tudzież sp. GoldMedica 

niechętnie widzi współpracę z Radnymi, jeżeli mamy współpracować dla dobra powiatu, 

to nie ma miejsca na ignorancję, moim zdaniem słusznych działań Radnych spoza Koalicji. 

Stosunek Członków Zarządu do mojego wystąpienia w sprawie nieprawidłowo prowadzonej 

dokumentacji używanych w starostwie samochodów (ironia Pani V cStarosty). 

W grach wypowiedzi Pani Radnej Wardziejewskiej jakichkolwiek zapytań w sprawie 

czy faktycznie dokumentacja prowadzona jest niezgodnie z obowiązującym rozporządzeniem 

m 46/211 a przede wszystkim brak zainteresowania ze strony Radnych Koalicji kradzieżą 
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samochodu, majątku starostwa, wskazują na obojętność, a co więcej niechęć do działania 

Radnych z Opozycji. Takie zachowanie Członków Zarządu podpowiada mi, że będzie 

to syzyfowa praca. W tej sytuacji w moim działaniu jako Radny skupię się na pracy w grupie 

Radnych z Opozycji w działaniach również w sprawie szpitala, który jako działająca 

Opozycja uchroniliśmy przed przejęciem przez GNS. Wacław Grenda. Powiedział, 

iż nie będzie komentował opinii Radnego Pana Wacława Grendy zawartych w piśmie. Miał 

nadzieję na spotkanie z Radnym Grendą w celu zapoznania się z nowymi pomysłami 

dotyczącymi szpitala. 

Sekretarz Powiatu Pan Marek Miros dodał, iż jeśli chodzi o ustawę tak zwanej sieci szpitali, 

została przyjęta przez Rząd jako projekt ustawy we wtorek, główną zmianą, 

która przygotował Minister Zdrowia Pan Konstanty Radziwiłł ze swoim zespołem jest zmiana 

daty wejścia tej ustawy w życie. Pierwotnie planowana była na 1 lipca 2017 roku natomiast 

wejdzie w życie 1 października 2017 roku. Zakłada 7 różnych szczebli funkcjonowania 

szpitali, na 1 pozycji są szpitale powiatowe. Dodał, iż z jego punktu widzenia są 2 kryteria, 

które szpital gołdapski spełnia. Jako 1. kryterium mówi, że jeśli jest to jako jedyny szpital 

w powiecie na terenie danego powiatu to z mocą ustawy znajduje się w sieci i będzie podlegał 

budżetowaniu a 2. kryterium dysponowanie 

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Stefan Piech zapytał, czy budżetowanie będzie 

z Ministerstwa Zdrowia czy jest to pierwszy krok do likwidacji kas chorych. 

Sekretarz Powiatu Pan Marek Miros powiedział, iż uważa, że budżetowanie 

jest bezpieczniejszym sposobem na funkcjonowanie tego typu małych placówek. Zacytował, 

iż „nie ma sensu jak na razie za ostro łamać pewnych procedur" 

Radca Prawny Pan Eugeniusz Noga zasygnalizował, iż w z jego punktu widzenia jest jeszcze 

jedna istotna sprawa, ta sieć powstanie najpóźniej 1 października aczkolwiek wcześniej 

wiadomym będzie, które szpitale dołączą do siedzi, ta ustawa zakłada coś jeszcze innego, 

że budżetowanie będzie obowiązywało przez najbliższe 4 lata. 

Prezes GoldMedica Sp. z o.o. Pan Wiesław Jurgielewicz powiedział, iż dotychczas zawarty 

był kontrakt między szpitalem a Narodowym Funduszem Zdrowia, który zakładał, 

że jeśli w danym miesiącu wykonalność ush1g szpitala będzie mniejsza to środki również 
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będą mmeJsze. Dodał, iż słyszał wypowiedź Ministra Zdrowia, w którym zakłada 

się co 3 miesięczne budżetowanie, więc tutaj są pewne obawy. Lepszym rozwiązaniem 

byłoby roczne budżetowanie, ponieważ rocznie wykonalność sięga blisko 100% bądź ponad 

a jak wiadomo są miesiące gdzie wykonalność jest mniejsza. 

Sekretarz Powiatu Pan Marek Miros powiedział, iż jeśli chodzi o leczenie ratunkowe, 

to ustawa nie jest jeszcze przygotowana jest w procesie przygotowawczym. Na dzień 

dzisiejszy w Województwie Warmińsko-Mazurskim większość działań ratowniczych 

wykonywanych jest przez przedsiębiorstwa prywatne min. przez Falle W założenia 

dla Województwa Waimińsko-Mazurskiego jest stworzenie konsorcjum na całe 

Województwo, które jest złożone z Powiatów. Istnieje szansa, że wszystkie dotychczasowe 

działania prywatnych firm przejęłoby to konsorcjum, jest to również korzystne 

dla gołdapskiego szpitala. 

Pan Jacek Rakowski zapytał, czy wiadome jest już czy budżetowane środki będą 

przekazywane powiatom czy oddziałom, które będą w strukturze sieci szpitali. 

Sekretarz Powiatu Pan Marek Miros odpowiedział, iż założenia tej ustawy mówią o tym, 

że środki budżetowane będą przeznaczone na konkretną działalność. 

Ad.19 

Brak odpowiedzi na zgłoszone wnioski Komisji Stałych Rady. 

Ad.20 

Wicestarosta Pani Grażyna Senda poinformowała, iż 1 i 2 marca w powiecie gołdapskim 

organizowane są Obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych współorganizowanych przez 

Starostwo z Zespołem Szkół Zawodowych, Liceum Ogólnokształcącym oraz 15. Pułkiem 

Przeciwlotniczym. 1 marca o godzinie 12 odbędzie się msza święta w kościele Najświętszej 

Marii Panny, po czym ciąg dalszy nastąpi na Placu Zwycięstwa pod pomnikiem min. salwa 

narodowa, apel pamięci oraz złożenie wieńców i zniczy. 2 marca o godzinie 12 odbędzie 

się program patriotyczno-artystyczny przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół 

Zawodowych oraz Liceum Ogólnokształcącego. Zaproszeni zostali również goście 

min. Pan Tadeusz Pużański oraz Pan Leszek Żebrowski, którzy poprowadzą wykłady na 

temat żołnierzy wyklętych. 
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Przewodniczący Rady Pan Stefan Piech powiedział, iż w piśmie zostały zaproszone 

są jednostki ze swoimi sztandarami. Zapytał kiedy odbędzie się spotkanie dotyczące 

tej kwestii. 

Wicestarosta Pani Grażyna Senda powiedziała, iż każdy kto ma ochotę wystawić poczet 

sztandarowy może to zrobić. 

Radny Pan Leszek Retel powiedział, iż koordynowane było zawsze kto i w jakich godzinach 

tego sztandaru pilnuje. 

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Stefan Piech dodał, iż obowiązują pewne zasady 

dotyczące prezentacji sztandaru na uroczystościach, więc jest to istotna sprawa. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek poinformowała iż w okresie od minionej Sesji uczestniczył 

w następujących przedsięwzięciach: 26 stycznia 2017 r. w posiedzeniu 33 Sesji Rady Miasta 

w Gołdapi, 27 stycznia 2017r. w uroczystościach Dnia Pracownika Publicznych Służb 

Zatrndnienia w salach Zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie, naradzie dotyczącej 

dostosowania sieci szkól przygotowującej do nowego ustroju szkolnego w Warmińsko

Mazurskim Urzędzie oraz pożegnaniu z mundurem Pana płk dypl. Andrzej Szczołka 

w Olsztynie, 30 stycznia 2017r. w spotkaniu z wychowankami Domu Św. Faustyny „Nie 

lękajcie się", 31 stycznia 2017 r. w promocji nowej książki Pani Urszuli Wrzosek Ucieczki 

z „Nie" Pamięci, 3 lutego 2017 r. w przysiędze wojskowej żołnierzy służby przygotowawczej 

jednostki wojskowej oraz w zebraniu sprawozdawczym jednostki OSP w Dubeninkach, 

4 lutego 2017 r. w zebraniu sprawozdawczym OSP na terenie Gminy Banie Mazurskie, 

6 lutego 2017 r. w spotkaniu z Panią Dyrektor Biura Logistycznego w Komendzie Głównej 

Policji oraz w posiedzeniu Związków Powiatów Polskich, 7 lutego 2017 r. w posiedzeniu 

Związków Powiatów Polskich, 9 lutego 2017 r .w konferencji oświatowej z Wojewodą 

Warmińsko-Mazurskim w powiecie mrągowskim, 14 lutego 2017 r. w spotkaniu z Panią 

Senator Kopiczko oraz Posłem Kossakowskim , 15 lutego 2017 r. w eliminacjach do XXII 

Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej oraz w podpisaniu umów 

z organizacjami pozarządowymi, 20 lutego 2017 r. w posiedzeniu Zarządu i Nadzwyczajnym 

Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Łyna-Ława, 22 lutego 2017 r. 

w XXV posiedzeniu Komitetu Monitornjącego Regionalny Program Operacyjny 
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Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Wicestarosta uczestniczyła 

w XI Memoriale im. Bernarda Zackiewicza w tenisie stołowym. 

Przewodniczący Rady Pan Stefan Piech zapytał, jak wygląda sytuacja z byłym budynkiem 

komendy policji. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek odpowiedział, iż jeśli chodzi o były budynek komendy policji 

jest to na etapie przekazania przez Wojewodę tych obiektów dla powiatu gołdapskiego, 

ale jest to w fazie dokumentacji. 

Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości Pani Krystyna Dąbkowska powiedziała, 

iż na dzień dzisiejszy będzie podział między powiat gołdapski a gminę Gołdap. 

Radny Pan Piotr Miszkiel zapytał Starostę Pana Andrzeja Ciołka o tym, czy myślał 

nad odpowiedzią na pismo od mieszkańców gminy Banie Mazurskie. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek stwierdził, iż myślał nad tym, aczkolwiek wyzwanie jest duże, 

ponieważ koszty wnioskowanego przedsięwzięcia wynoszą ok. 20 OOO 000,00 zł. 

Dodał, iż jest za realizacją tego zadania, póki co szuka rozwiązania tej sprawy. 

Radny Pan Piotr Miszkiel zaznaczył, iż rozumie że czekać należy na rozstrzygnięcie 

wniosków dotyczących termomodernizacji szpitala . Zapytał , czy jest zapasowy plan, 

jeśli te wnioski by nie przeszły. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek zakłada, iż wydaje się , że środków na termomodernizacje będzie 

więcej , ponieważ oprócz tych planowanych można byłoby występować w innych 

konkursach. Dodał ,iż jest szansa na kolejne 2 OOO OOO ,00 zł wskazana 

na termomodernizacje. 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz zasygnalizowała, że w obecnej chwili nasz deficyt 

przewiduję kwotę rzędu prawie 2 OOO OOO ,00 zł , koszty które będą poniesione 

na termomodernizacje , czyli wkład własny są przewidywane dopiero w roku 2018 , 

więc kwota 2 OOO OOO ,00 zł ,będzie dotyczyła roku następnego 
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Wyszedł Radny Leszek Retel .14.13 

Radny Pan Mariusz Kowalczuk zapytał, jaki jest te1min dotyczący konkursów 

na termomodernizacje. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek odpowiedział, że złożenie wniosków odbywało się do końca 

stycznia bieżącego roku . 

Radny Pan Mariusz Kowalczuk powiedział, że chodzi mu o termin rozstrzygnięcia konkursu . 

Starosta Pan Andrzej Ciołek powiedział, iż termin rozstrzygnięcia konkursu przewidywany 

jest na 1 lipca 2017r , takich wniosków wpłynęło 100 , a więc rozstrzygnięcie może 

się opóźnić . 

Radny Pan Piotr Miszkiel zapytał Starostę Pana Andrzeja Ciołka o realizację promocji w roku 

2016 , jaki wpływ na promocję miało spotkanie klubu obywatelskiego w Gołdapi . 

Starosta Pan Andrzej Ciołek odpowiedział, iż tmdno zwartościować jaki to miało wpływ 

na promocję powiatu, zależy o jakich parametrach myśli radny Pan Piotr Miszkiel. 

Radny Pan Piotr Miszkiel przeczytał informację ze strony Starostwa Powiatowego „5 lipca 

odbyło się spotkanie Klubu Obywatelskiego z udziałem marszałka Senatu Bogdana 

Borusewicza i Krzysztofem Łozińskim, publicystą, działaczem pierwszej Solidarności. 

W spotkaniu wziął udział starosta gołdapski Andrzej Ciołek. Wspólną dyskusję na temat 

,,Czy potrzebna nam Konstytucja?" poprzedziła wizyta Marszałka w gabinecie starosty. 

Spotkanie było doskonałą okazją do rozmowy o sytuacji w powiecie gołdapskim i jego 

przyszłości. Marszałek wspólnie ze starostą Andrzejem Ciołkiem zwiedzili gołdapskie tężnie, 

pijalnię wód, wizytowali przejście graniczne i strefę ekonomiczną. Po czym zapytał co udało 

się osiągnąć bądź jakie pomysły przekazał marszałek Senatu Pan Bogdan Borusewicz. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek odpowiedział, że jeśli chodzi o owoce tego spotkania , to niema 

ich wiele . Spotkanie odbyło się z uwagi na gościnność powiatu gołdapskiego , natomiast tutaj 

głównego przejawu promocji czy też konkretnego efektu, który można by przedstawić 

w wymiarze promocyjnym na chwilę obecną niema. 
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Radny Pan Piotr Miszkiel zapytał Wicestarostę Panią Grażynę Sendę co sądzi o tym, 

by wpisywać spotkanie klubu obywatelskiego w realizację zadań promocji powiatu. 

W spotkaniu uczestniczył Bogdan Borusewicz i Krzysztof Łoziński , który ma ponoć zostać 

przewodniczącym KOD. 

Wicestarosta Pani Grażyna Senda odpowiedziała, iż nie może stosować zakazu przyjazdu 

tego Pana do Gołdapi . 

Radny Piotr Miszkiel stwierdził, że jest to wpisane w zadanie publiczne. 

Radny Pan Jaromir Krajewski zaznaczył, że wydaje mu się, iż promocja niema takiego 

wartościowania ,promocja zawsze jest promocją ,czy dotyczy jednej osoby czy dwóch osób 

Selaetarz Pan Marek Miros powiedział, iż promocja tak zwana bezpośrednia ma bardzo 

istotną rolę . Dodał ,że walcząc o inwestycje dla Gołdapi odbył setki spotkań z ludźmi 

różnych opcji politycznych , po czym okazało się ,że całość tych spotkań w jak najbardziej 

zaskakującym momencie dawała pozytywny efekt dla Gołdapi. Nie należy lekceważyć tych 

spotkań , jeśli Starosta zlekceważył by obecność marszałka , który zadeklarował swoją 

wizytę, byłby to afront . Marszałek Bornsewicz nieźle zna Gołdap, poza tym jego żona była 

tu internowana , stąd też sentyment do Gołdapi . 

Radny Pan Piotr Miszkiel powiedział iż , na pewno warto rozmawiać z osobami, które pełnią 

tak wysokie funkcje publiczne , jednak zastanawia się, czy dopisywanie tego spotkania 

typowo zaangażowanego politycznie jako kluby obywatelskiego jest celowe. Poprosił resztę 

członków o wypowiedzenie się na ten temat . 

Starosta Pan Andrzej Ciołek podlaeślił iż , ustawa o samorządzie powiatowym nakłada 

na Starostę reprezentację powiatu , jest to wypełnienie funkcji zapisanych ściśle w ustawie. 

Dodał , iż dyskusja na ten temat jest daleko nieuzasadniona, to , że Radny Miszkiel uważa 

inaczej bądź próbuje przemycić wątek polityczny, bo przeglądając jego intencję w tym tego 

pytania . Dodał , iż będzie realizował spotkania z różnymi ludźmi i w różnych konfiguracjach. 
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Radny Pan Piotr Miszkiel powiedział ,iż ma nadzieję, że praca Starosty przez ostatnie dwa 

lata zacznie przynosić potężne efekty dla powiatu gołdapskiego . Dodał ,że życzy powodzenia 

całemu Zarządu . 

Starosta Pan Andrzej Ciołek podziękował Radnemu Panu Piotrowi Miszkielowi za słowa 

które nacechowane są jak zwykle dobrą radą . Dodał, iż powiat Gołdapski po raz trzeci staję 

na podium powiatów polskich zmierzając się z setką dwulaotnie większych od siebie 

powiatów, jest to dopełnieniem tego życzenia które wyraził Radny Pan Piotr Miszkiel . 

Ad.21 

Wolnych wniosków nie zgłoszono. 

Ad.22 

Sekretarz Powiatu Pan Marek Miros powiedział , iż zauważył , że oprócz starań pracownic 

ze starostwa , które należycie się zachowały i zaserwowały pączki z okazji tłustego czwartku 

istotną rolę odgrywa Pan Jacek Rakowski , który chodząc po całej Sali częstował wszystkich 

obecnych pączkami 

Ad.23 

Przewodniczący podziękował Radnym za pracę. Zamknął obrady XL ( 40) Sesji Rady 

Powiatu. 

Na tym protokół zak0r1czono. 
Protokół składa się z 22 stron kolejno ponumerowanych. 

Przewodnicząc» R~iatu 

Gie ńf!f 
Stefan A am Piech 

Protokół sporządziła: Monika Bruszewska, 23.02.2017 r. 
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