
Protokół z LII (52) Sesji Rady Powiatu w Gołdapi 

w dniu 30 listopada 2017 roku 

godz. 13°0-14°5 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Pani Alicja Iwaniuk przywitała przybyłych na Obrady 

Sesji Radnych Rady Powiatu, funkcjonariuszy służb mundurowych, media, kierowników 

jednostek organizacyjnych powiatu gołdapskiego, pracowników Starostwa Powiatowego 

oraz naczelników wydziałów i mieszkańców Powiatu Gołdapskiego. 

Ad.1 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Pani Alicja Iwaniuk otworzyła obrady LII (52) Sesji 

Rady Powiatu. 

Ad.2 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu otworzyła posiedzenie /porządek obrad w załączeniu 

-zal. nr I do protokołu/. Wiceprzewodnicząca zapytała, czy Radni mają uzupełnienia 

bądź sprostowania do przedstawionego porządku obrad. 

Uwag do porządku nie zgłoszono. 

Ad.3 

Wiceprzewodnicząca poinformowała, iż protokoły z L (50) i LI (51) Sesji były wyłożone 

do wglądu oraz przesłane drogą elektroniczną. Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu zapytała, 

czy Radni mają uzupełnienia bądź sprostowania do protokołów 

Uwag nie zgłoszono. 

Rada Powiatu przyjęła 12 głosami za, przy 3 osobach nieobecnych protokół z L (50) 

posiedzenia Rady Powiatu. Protokół z LI (51) posiedzenia Rady Powiatu został przyjęty 

11 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym i 3 osobach nieobecnych. 



Ad.4 

Wiceprzewodnicząca Pani Alicja Iwaniuk przedstawiła informację Przewodniczącego Rady 

z prac Rady w okresie międzysesyjnym. 

Referująca poinformowała, iż w związku z tym, że Pan Przewodniczący jest na długotrwałym 

zwolnieniu była w stałym kontakcie z biurem Rady i Zarządu Powiatu. 

Ad.5 

Wicestarosta Pani Grażyna Senda przedstawiła informację Starosty z działalności Zarządu 

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

Referująca poinformowała, iż w terminie od 26 października 2017 roku do 29 listopada 2017 

roku Zarząd Powiatu w Gołdapi odbył 6 posiedzeń, na których: 

1. Zarząd Powiatu podjął 7 uchwał w sprawie: 

a) przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Gołdapskiego 

za III kwartał 2017 roku, 

b) zmian budżetu powiatu w roku 2017, 

c) zmian budżetu powiatu w roku 2017, 

d) projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018- 2033, 

e) projektu budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2018 rok. 

f) powołania Komisji Konkursowej w związku z ogłoszonym „Otwartym konkursem ofert 

na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy 

prawnej oraz edukacji prawnej w roku 2018." 

g) unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie 

prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. 

2. Zarząd zapoznał się: 

./ ze wstępnymi danymi do projektu budżetu na 2018 r. 

3. Zarząd rozpatrzył: 

./ pozytywnie wniosek w sprawie ogłoszenia „ Otwartego konkursu ofert na realizację 

zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej 

oraz edukacji prawnej w 2018 r., 

./ pozytywnie wniosek w sprawie dokonania przesunięć w „Preliminarzu Kosztów 

działalności WTZ w Gołdapi na rok 2017 w części nieobjętej dofinansowaniem 

PEFRON". 

4. Zarząd przyjął: 
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./ informację o wykonanych zadaniach inwestycyjnych i remontach na drogach 

powiatowych w roku 2017 oraz informacji dotyczących przygotowania do sezonu 

zimowego, 

./ informację o remontach i inwestycjach przeprowadzonych w roku 2017 na obiektach 

będących w zasobie Powiatu Gołdapskiego oraz o pozyskanych środkach 

zewnętrznych oraz ich wykorzystaniu w porównaniu do roku poprzedniego. 

5. Zarząd opracował projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie: 

a) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadaii i wysokości środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2017 

roku, 

b) nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Pielęgnacyj no 

- Opiekuńczemu w Gołdapi, 

c) przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022, 

d) przystąpienia Powiatu Gołdapskiego do projektu pod nazwą „Własna firma w EGO" 

finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014- 2020, 10 Osi priorytetowej Regionalny Rynek 

Pracy, Działania 10.3 Rozwój samozatrudnienia, 

e) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2017-2028, 

f) zmian budżetu powiatu w roku 2017. 

W dniu 26 października 2017 roku Rada Powiatu w Gołdapi podjęła 4 uchwały w sprawie: 

wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym 

oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia 

pojazdów w roku 2018 opracowana przez Wydział Komunikacji i Transportu, ustalenia 

wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego na 

2018 rok opracowana przez Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska, zmian 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2017- 2033 i zmiai1 budżetu 

powiatu w roku 2017 opracowane przez Wydział Finansowy. W dniu 14 listopada 2017 roku 

Rada Powiatu w Gołdapi podjęła 3 uchwały, których projekty opracował Wydział Finansowy 

a dotyczą one : zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2017-

2033, zmian budżetu powiatu w roku 2017, oraz uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie 

określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Powyższe uchwały zostały 

przekazane Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Wojewodzie Warmińsko - Mazurskiemu 

w celu publikacji. Uchwały zostały zrealizowane zgodnie z ich treścią. Szczegółowa 

informacja dostępna jest w Biurze Rady i Zarządu Powiatu. 
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Ad.6 

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

Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej Pan Jaromir Krajewski 

przedstawił wnioski i opinie Komisji Stałych Rady. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan 

Rafał Górski przedstawił wnioski i opnie Komisji Rewizyjnej. /porządek obrad w załączeniu 

- zal. nr 2 do protokołu/. 

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

Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej Pan Jaromir Krajewski 

poinformował, iż Komisja Stała Rady Powiatu spotkała się dwukrotnie w dniu 

14 listopada oraz 28 listopada br. W dniu 14 listopada przyjęła 3 projekty uchwał, natomiast 

w dniu 28 listopada zapoznała się z informacjami, przyjęła szereg projektów uchwał. Komisja 

wniosków nie wypracowała. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Rafał Górski poinformował, iż dnia 28 listopada br. 

odbyło się 26 posiedzenie Komisji Rewizyjnej w zakresie kontroli Zarządu Powiatu 

z wykonania uchwał Rady Powiatu w 2017r. Komisja wniosków nie wypracowała. 

Ad.7 

Dyrektor Zarządu Dróg Pan Leszek Kowalewski przedstawił informację o wykonanych 

zadaniach inwestycyjnych i remontach na drogach powiatowych w roku 2017 oraz informacji 

dotyczących przygotowania do sezonu zimowego. /informacja w załączeniu- zal. nr 3 do protokołu/ 

Referująca poinformował, iż Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi roku 2017 zrealizował 

następujące inwestycje na drogach powiatowych: Budowa chodników na drogach 

powiatowych m 4815N- ul. Leśna i 4840N - ul. Sportowa w Gołdapi - środki przewidziane 

w budżecie na realizację w/w zadania to kwota 216 000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego 

postępowania przetargowego podpisane zostały umowy ( Budowa chodników na ul. Leśnej 

w Gołdapi oraz Budowa chodników na ul. Sportowej w Gołdapi ) z firmą Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja lA w Gołdapi na 

łączną kwotę 215 219,25 zł .Budowa chodników została protokolarnie odebrana w dniu 

3 października 2017 roku - ul. Leśna oraz 23 października 2017 ul. - ul. Sportowa przez 

Komisję składającą się z przedstawicieli Wykonawcy i Zarządu Dróg Powiatowych Zadanie 

uzyskało dofinansowane w kwocie 111 000,00 zł ze środków Gminy Gołdap. Termin 

rozliczenia dotacji wyznaczono na dzień 30 listopada 2017 rok, Przebudowa drogi gminnej 

m 137008N Rostek - Kośmidry wraz ze skrzyżowaniem drogim 137008N z drogą powiatową 
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nr 1815N Gołdap-Skocze" -w budżecie ZDP na realizację w/w zadania zaplanowano kwotę 

32 830,00 zł . Ostatecznie zadanie zostało zrealizowane przez firmę TOP KOP Krzysztof 

Świtaj z siedzibą w Gołdapi przy ul. Armii Krajowej 16/17 za kwotę 24 377,21 zł 

i protokolarnie odebrane w dniu 8 listopada 2017 roku. Zadanie polegało na wykonaniu 

rowów, poboczy, wykonaniu zjazdu oraz ułożeniu nawierzchni w obrębie skrzyżowania drogi 

nr 137008N z drogą powiatową nr 1815N Gołdap-Skocze. Budowa kanalizacji deszczowej 

na drodze powiatowej nr 4802 N - ul. Bagienna w Gołdapi - etap I - wykonanie dokumentacji 

projektowej - środki przewidziane w budżecie na realizację w/w zadania to kwota 9 840,00 zł. 

Wykonanie zadana zlecono firmie INFRECO Patrycjusz Krok ul. Ks. J. J. Zawadzkiego 

2/2216-400 Suwałki. Zadanie zostało zrealizowane, w dniu 9 listopada 2017 roku Starosta 

Gołdapski decyzją nr mG.187.2017 zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na 

budowę. Przebudowa drogi nr 4804N ul. Cicha, drogi nr 4822N ul. Mała oraz drogi nr 4854N 

ul. Zielona w miejscowości Gołdap - etap I - wykonanie dokumentacji projektowej - środki 

przewidziane w budżecie na realizację w/w zadania to kwota 44 000,00 zł. Zadanie uzyskało 

pomoc finansową ze środków Gminy Gołdap w wysokości 100% wartości zadania. Termin 

rozliczenia dotacji wyznaczono na dzień 31 gmdnia 2017 roku. W wyniku przeprowadzonego 

postępowania przetargowego podpisana została umowa z firmą „PRO-GAL" Przemysław 

Galiński z siedzibą przy ul. Stadionowa 7 w Gołdapi na kwotę 30 135,00 zł. Zadanie zostało 

zrealizowane, w dniu 15 listopada 2017 roku Starosta Gołdapski decyzją nr mG.188.2017 

zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę. Wykonanie dokumentacji 

projektowej na przebudowę drogi na Osiedlu I w Gołdapi - środki przewidziane w budżecie 

na realizację w/w zadania to kwota 74 000,00 zł. Zadanie uzyskało pomoc finansową 

ze środków Gminy Gołdap w wysokości 37 000,00 zł. Termin rozliczenia dotacji wyznaczono 

na dzień 31 gmdnia 201 7 roku. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego 

podpisana została umowa z firmą „PRO-GAL" Przemysław Galiński z siedzibą przy 

ul. Stadionowa 7 w Gołdapi na kwotę 72 816,00 zł. Okres obowiązywania umowy 

to 16.10.2017 - 21.12.2017 roku. Wykonanie dokumentacji projektowej pn. ,,Przebudowa 

mostu ( JNI - 30004068) w miejscowości Stańczyki w ciągu drogi powiatowej nr 1936N 

w kilometrze 1 +880" w budżecie ZDP na realizację w/w zadania zaplanowano kwotę 

30 000,00 zł. Zadanie uzyskało dofinansowane w kwocie 15 000,00 zł ze środków Gminy 

Dubeninki. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego podpisana została 

umowa z firmą Biuro Inżynierskie CONCEPT Mariusz Kowal ul. Malinowa 5 44-144 Żernica 

na kwotę 24 354,00 zł. Okres obowiązywania umowy wyznaczono na 24.04.2017r. 

- 31.10.2017r. Wykonawca nie wywiązał się z umowy, Zarząd Dróg Powiatowych 

postanowił odstąpić od umowy z winy Wykonawcy i obciążyć należnymi karami umownymi 
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a zadanie decyzją Zarządu Powiatu zostanie przeniesione do realizacji w roku 2018. Zakup 

piaskarki - środki przewidziane w budżecie na realizację w/w zadania to kwota 100 000,00 zł. 

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego podpisana została umowa 

na piaskarki z firmą Ozamet Sp. z o.o. z siedzibą w Jonkowie przy ul. Lipowej 61 na kwotę 

99 999,00 zł. Termin realizacji umowy - Ol.12.2017r. Zakup samochodu ciężarowego 

używanego z czołownicą i pługiem - środki przewidziane w budżecie na realizację 

w/w zadania to kwota 300 000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania 

przetargowego podpisana została umowa na zakup pługa z czołownicą z firmą 

Ozamet Sp. z o.o. z siedzibą w Jonkowie przy ul. Lipowej 61 na kwotę 34 194,00 zł oraz 

umowa na zakup samochodu ciężarowego z firmą Sebastian Tkacz z siedzibą w Bobrza 

nr 65 26-085 Miedziana Góra na kwotę 265 557,00 zł. W zalaesie remontów na drogach 

powiatowych, poza remontami cząstkowymi w zalaesie bieżącego utrzymania dróg, 

nie przeprowadzono żadnych znaczących remontów. Zimowe utrzymanie ulic oraz 

zamiejskich dróg powiatowych realizowane będzie podobnie jak w sezonie poprzednim 

głównie siłami będącymi w dyspozycji jednostki z uzupełnieniem sprzętowym na usługę 

odśnieżania przez obce jednostki na terenie Gminy Gołdap, Dubeninki i Banie Mazurskie. 

Sprzęt w dyspozycji Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi do zimowego utrzymania 

według stanu na dzień 16.11.2017 r.: samochód ciężarowy Kamaz z wymiennymi pługami 

bocznym lub „trójkątem" z piaskarką P-3 o ładowności 8 ton, pojazd służy również 

do wywozu śniegu; - tylko w sytuacjach awaryjnych, samochód ciężarowy STAR 244 

z pługiem bocznym i piaskarką P-1 o ładowności 6 ton, koparko - ładowarka KOMATSU 

do załadunku materiałów uszarstniających środków chemicznych, śniegu 

lub po zamontowaniu pługa skośnego lub „trójkąta" do odśnieżania, równiarka drogowa 

ze standardowym wyposażeniem 2 pługów do odśnieżania - lemiesz środkowy i „trójkąt", 

ciągnik URSUS C-355 z pługiem bocznym lub „trójkątem" do odśnieżania chodników 

z piaskarką typ Motyl. Możliwość doczepienia przyczepy do wywozu śniegu, ciągnik Zetor 

Proxima Plus 85 z pługiem uniwersalnym do odśnieżania z piaskarką typu Motyl. Możliwość 

doczepienia przyczepy do wywozu śniegu, samochód specjalistyczny Unimog Ul 700 

z pługiem śnieżnym i piaskarką, zamiatarka ciągnikowa, samochód ciężarowy MAN 

o ładowności 13 ,8tony z piaskarką i pługiem gumowo-metalowym, - gotowy do pracy 

od 1-go grudnia bieżącego roku. Star i Unimog jest przygotowany do zimowego sezonu. 

Pozostałe pojazdy wymagają jeszcze bieżącego przeglądu i drobnych napraw w celu 

doprowadzenia do pełnej sprawności z powodu wykorzystywania ich do prac 

utrzymaniowych na drogach. Zrobimy wszystko, aby osiągnąć pełną gotowość na dzień 

1.12.2017 r. Został przeprowadzony przetarg i zastałe podpisane umowy na zimowe 
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utrzymanie wyznaczonych odcinków dróg. W celu szybszej reakcji obszar został podzielony 

na cztery części z możliwością zadysponowania sprzętu określonego w umowach. 

Wiceprzewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionej informacji. 

Pytań nie zgłoszono. 

Rada Powiatu zapoznała się z informacją o wykonanych zadaniach inwestycyjnych 

i remontach na drogach powiatowych w roku 2017 oraz informacji dotyczących 

przygotowania do sezonu zimowego. 

Ad.8 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Pan Leszek Kowalewski, W zastępstwie Dyrektora 

Samodzielnego Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego Księgowa Pani Teresa Makowska, 

W Zastępstwie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Pani Krystyna Podciborska oraz 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani Małgorzata Gryszkowska 

przedstawili informacje o remontach i inwestycjach przeprowadzonych w roku 2017 

na obiektach będących w zasobie Powiatu Gołdapskiego oraz o pozyskanych środkach 

zewnętrznych oraz ich wykorzystaniu w porównaniu do roku poprzedniego. /informacje 

w załączeniu- zal. nr 4 do protokołu/ 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pan Leszek Kowalewski poinformował, 

iż Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi w bieżącym roku przed budynkiem głównym 

jednostki, z materiałów z odzysku pozyskanych z Placu Zwycięstwa w Gołdapi, wybudował 

parking dla pracowników , co znacznie poprawiło bezpieczeństwo na placu głównym Zarządu 

Dróg Powiatowych jak również pozwoliło na powiększenie ilości miejsc parkingowych 

dla petentów jednostki. Poza tym nie dokonano żadnych innych remontów oraz inwestycji 

w obiektach będących w zasobie Powiatu Gołdapskiego. Środki zewnętrzne to dotacje 

głównie z gminy Gołdap w kwocie 202 500,00 zł. W roku poprzednim dotacja z budżetu 

państwa wyniosła 352 000,00 zł na remont mostu w Górnem. 

Główna Księgowa Pani Teresa Makowska poinformowała, iż w 2017r Zakład Pielęgnacyjno 

- Opiekuńczy w Gołdapi nie prowadził remontów i inwestycji na obiektach będących 

w zasobie Powiatu. Pozyskane środki zewnętrzne: w 2016r - pozyskano 10 797,00 złotych, 

natomiast w 2017r - pozyskano 30 000,00 złotych. Przeważnie darowizny, które otrzymujemy 

są przekazane z 1 % podatku. 
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W Zastępstwie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Pani Krystyna Podciborska 

poinformowała, iż Powiatowy Urząd pracy w roku 2017 nie prowadził remontów i inwestycji 

będących w zasobie jednostki. Szczegółowa informacja została przedstawiona na posiedzeniu 

Komisji i Zarządu Powiatu. 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani Małgorzata Gryszkowska 

poinformowała, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2017 r. przeprowadziło 

w jednostce remont kuchni- koszt w wysokości 13 681,66 zł. Jeśli chodzi o pozyskane środki 

zewnętrzne to w 2017 r. jak co roku, od kilku lat korzystamy z pomocy koordynatora 

rodzinnej pieczy zastępczej finansowana przez Urząd Wojewódzki w kwocie 48 240,00 zł. 

Pozyskaliśmy 1 O 998,00 zł z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Rodzinie 

na realizację programu korekcyjno- edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. 

Kwotę w wysokości 4 787,00 zł pozyskaliśmy z Warmińsko- Mazurskiego Urzędu 

Wojewódzkiego na dodatek dla pracowników socjalnych. Kwotę 10 000,00 zł pozyskaliśmy 

z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gołdapi na organizację 

warsztatów dla rodziców i rodzinnego rajdu rowerowego w ramach Warmińsko- Mazurskich 

Dni Rodziny. Otrzymaliśmy również dotację z Pilotażowego Programu „Aktywny Samorząd" 

w wysokości 102 597,00 zł na wsparcie osób niepełnosprawnych. Otrzymaliśmy również 

dotację z programu „ Razem Bezpieczniej" im. Władysława Stasiaka w wysokości 58 770,00 

zł w związku z tym realizujemy projekt „ Razem Pod Parasolem Prawa" mający na celu 

przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrony dzieci i młodzieży a także edukację 

w zakresie bezpieczeństwa i zdrowego stylu życia mieszkańców powiatu gołdapskiego. 

Projekt realizowany jest wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Gołdapi. Dotacje przyznane 

w roku 2017 są o ponad 127 000,00 zł większe niż w roku poprzednim. 

Ad.9a 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani Małgorzata Gryszkowska 

przedstawiła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania 

W 2017 roku. !uchwala Rady Powiatu w załączeniu- zal. nr 5 do protokołu/ 

Referująca poinformowała, iż Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi poinformował, 

że w związku z mniejszym zainteresowaniem organizacją staży i brakiem możliwości pełnego 

wykorzystania środków PFRON w 2017r. wnosi o zmniejszenie limitu na finansowanie 

wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych 

zarejestrowanych jako poszukujące pracy nie pozostające w zatrudnieniu o kwotę 6.018,6lzł. 
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Ponadto pozostają wolne środki na poszczególnych zadaniach dotyczących rehabilitacji 

społecznej osób niepełnosprawnych. Dofinansowaniu uczestnictwa osób niepełnosprawnych 

i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych w kwocie 667,00 zł, dofinansowaniu 

likwidacji barier architektonicznych w wysokości 1 678,18zł, dofinansowaniu likwidacji 

barier w komunikowaniu się w wysokości 1 091,71zł, dofinansowaniu sportu, kultury, 

rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych w wysokości 790,20zł. Po analizie zgłaszanych 

zapotrzebowań oraz pozytywnej opmn Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób 

Niepełnosprawnych, proponuje się łączną kwotę w wysokości 10 245,70zł przeznaczyć 

na dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

przyznawane osobom niepełnosprawnym. Podział środków finansowych PFRON 

na powyższe zadania jest uzasadniony potrzebami wnioskodawców oraz wynika 

z racjonalnego gospodarowania środkami. W związku z powyższym, podjęcie niniejszej 

uchwały jest zasadne. 

Wiceprzewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionej uchwały Rady Powiatu. 

Pytań nie zgłoszono. 

Wiceprzewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

Rada Powiatu podjęła 12 głosami za, przy 3 osobach nieobecnych uchwałę zmieniającą 

uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2017 roku. 

Ad.9b 

W zastępstwie dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjna- Opiekuńczego 

Główna księgowa Pani Teresa Makowska przedstawiła uchwałę w sprawie nadania statutu 

Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Pielęgnacyjna - Opiekuńczemu w Gołdapi. /uchwała 

Rady Powiatu w załączeniu- zal. nr 6 do protokołu/ 

Referująca poinformowała, iż ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy 

o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw w art. 1 stanowi o obowiązku 

dostosowania działalności oraz statutu Samodzielnego Zakładu Pielęgnacyjna-Opiekuńczego 

do przepisów tej ustawy. Liczba proponowanych zmian uzasadnia uchylenie 

dotychczasowego statutu i nadanie nowego przez Radę Powiatu w Gołdapi. W związku 

z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione. 
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Wiceprzewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionej uchwały Rady Powiatu. 

Pytań nie zgłoszono. 

Wiceprzewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

Rada Powiatu podjęła 12 głosami za, przy 3 osobach nieobecnych uchwałę w sprawie 

nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Pielęgnacyjno- Opiekuńczemu 

w Gołdapi. 

Ad.9c 

Samodzielny Referent ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej Pani Karina Derek przedstawiła 

uchwałę Rady Powiatu w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia 

Psychicznego na lata 2017-2022 /uchwala Rady Powiatu w załączeniu- zal. nr 7 do protokołu/ 

Refernjąca poinfonnowała, iż projekt uchwały został szczegółowo omówiony na posiedzeniu 

Komisji oraz Zarządu Powiatu. 

Wiceprzewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionej uchwały Rady Powiatu. 

Pytań nie zgłoszono. 

Wiceprzewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

Rada Powiatu podjęła 12 glosami za, przy 3 osobach nieobecnych uchwałę w sprawie 

przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022. 

Ad.9d 

Sekretarz Powiatu Pani Anna Makowska przedstawiła uchwałę Rady Powiatu w sprawie 

przystąpienia Powiatu Gołdapskiego do projektu pod nazwą „Własna firma w EGO" 

finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko

Mazurskiego na lata 2014- 2020, 10 Osi priorytetowej Regionalny Rynek Pracy, Działania 

10.3 Rozwój samo zatrndnienia /uchwala Rady Powiatu w załączeniu- zal. nr 8 do protokołu/ 

Referująca poinformowała, iż projekt uchwały został szczegółowo omówiony na posiedzeniu 

Komisji oraz Zarządu Powiatu. 

Wiceprzewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionej uchwały Rady Powiatu. 
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Pytań nie zgłoszono. 

Wiceprzewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

Rada Powiatu podjęła 12 głosami za, przy 3 osobach nieobecnych uchwałę w sprawie 

przystąpienia Powiatu Gołdapskiego do projektu pod nazwą „Własna firma w EGO" 

finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014- 2020, 10 Osi priorytetowej Regionalny Rynek 

Pracy, Działania 10.3 Rozwój samo zatrudnienia. 

Ad.9e 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła uchwałę Rady Powiatu w sprawie 

zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2017-2028. !uchwala 

Rady Powiatu w załączeniu- zal. nr 9 do protokołu/ 

Refernjąca poinfonnowała, iż projekt uchwały został szczegółowo omówiony na posiedzeniu 

Komisji oraz Zarządu Powiatu. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gołdapskiego 

na lata 2017-2028 dokonuje się urealnienia wykazu przedsięwzięcia pn. ,,Szkoła naszych 

oczekiwań". Wieloletnia prognoza finansowa odzwierciedla aktualny stan budżetu powiatu. 

Wiceprzewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionej uchwały Rady Powiatu. 

Pytań nie zgłoszono. 

Wiceprzewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

Rada Powiatu podjęła 12 głosami za, przy 3 osobach nieobecnych uchwałę w sprawie 

zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2017-2028. 

Ad.9f 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła uchwałę Rady Powiatu w sprawie 

zmian budżetu powiatu w roku 2017. /uchwala Rady Powiatu w załączeniu- zal. nr 1 O do protokołu/ 

Refernjąca poinformowała, iż projekt uchwały został szczegółowo omówiony na posiedzeniu 

Komisji oraz Zarządu Powiatu. Zmiany zostały wprowadzone na prośby jednostek 

organizacyjnych oraz na prośby poszczególnych wydziałów. 

Wiceprzewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionej uchwały Rady Powiatu. 
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Pytań nie zgłoszono. 

Wiceprzewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

Rada Powiatu podjęła 12 głosami za, przy 3 osobach nieobecnych uchwałę w sprawie 

zmian budżetu powiatu w roku 2017. 

Ad.10 

Interpelacji Radnych nie zgłoszono. 

Ad.11 

Radna Powiatu Pani Małgorzat Kuliś zapytała, czy wpłynęła odpowiedź z Ministerstwa 

w sprawie realizacji zadania przeciwdziałania przemocy w rodzinie, jeśli tak to o jakiej treści. 

Kilka miesięcy temu na Komisji była dyskusja przy udziale Pani dyrektor Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie. 

Ad.12 

Wniosków i oświadczeń Radnych nie zgłoszono. 

Ad.13 

Sekretarz Powiatu Pani Anna Makowska odpowiedziała, iż sprawa była bardzo głęboko 

poruszana również przez Komisję Bezpieczeństwa i tak jak mówiła Wiceprzewodnicząca 

Pani Małgorzata Kuliś oprócz odpowiedzi od Narodowego Funduszu Zdrowia nie 

otrzymaliśmy nic konkretnego. Żadnego określenia, czy pracownik medyczny, lekarz, 

czy pielęgniarka jest zobowiązany uczestniczyć i w jaki sposób technicznie ma to zrobić, 

by w tej procedurze uczestniczyć wraz z policją i z pracownikiem socjalnym. Poszliśmy krok 

dalej i wystąpiliśmy do Parlamentarzystów z Województwa Warmińsko- Mazurskiego, 

aby pomogli nam zinterpretować przepisy. W odpowiedzi do posłów „Odpowiadając 

na pytania Panów posłów dotyczące potrzeby dokonania zmian w obszarze przeciwdziałania 

przemocy informuję, że w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej aktualnie 

trwają prace nad zmianą ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie". Poszliśmy krok 

na przód i wystąpiliśmy do Ministerstwa Zdrowia. Ministerstwo Zdrowia oprócz opisanej 

również procedury jest jedno zdanie „ ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nie 

reguluje zasad przyjazdu na miejsce zdarzenia lekarza, pielęgniarki lub ratownika 

medycznego" w związku z tym czekamy na zrmany, które pomogą realizować 

tę traumatyczną sytuację nie tylko dla dzieci, ale również dla osób, które to realizują. 
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Ad.14 

Odpowiedzi na zgłoszone wnioski Komisji Stałych Rady nie zgłoszono. 

Ad.15 

Starosta Pan Andrzej Ciołek poinformował, iż w terminie od 26 października 2017 r. 

do 30 listopada 2017 r. Starosta Gołdapski uczestniczył w następujących przedsięwzięciach: 

1. 30 października 2017 r. w Czytaniu dzieciom w Bibliotece Dubeninki, projekt „Razem 

Bezpieczniej" oraz w spotkaniu w sprawie projektu Programu Operacyjnego Polska 

Cyfrowa 

2. 3 listopada 2017 r. wraz z Wicestarostą w spotkaniu z senator Rzeczypospolitej 

Polskiej Panią Małgorzatą Kopiczko; 

3. 6-7 listopada 2017 r. w Posiedzeniu Zarządu Związku Powiatów Polskich 

w Masłowie; 

4. 8 listopada 2017 r. w Debacie „ Kawa u Władzy" projekt „Razem Bezpieczniej" 

5. 9 listopada 2017 r. w apelu z okazji Święta Niepodległości w Zespole Szkół 

Zawodowych w Gołdapi, w debacie pn. Bezpieczeństwo w sieci projekt „Razem 

bezpieczniej", 

6. 1 O listopada 2017 r. w Uroczystym apelu z okazji Święta Niepodległości oraz 

Uroczystych Obchodach Dnia Niepodległości w Przedszkolu Samorządowym 

Nr 1 w Gołdapi; 

7. 11 listopada 201 7 r. wraz z Wicestarostą w siódmej edycja sztafety 11.11.11.11.1 7, 

w spotkaniu dotyczącym rozpoczęcia drogi „ Bożonarodzeniowej choinki 

dla papieża" , 

8. 13 listopada 2017 r. w czytaniu dzieciom w Bibliotece w Baniach Mazurskich oraz 

Grabowie projekt „Razem Bezpieczniej" 

9. 14 listopada 2017 r. wraz z Wicestarostą w XVI Koncercie Charytatywnym 

,,Bądźmy Razem" w Sali widowiskowej Domu Kultury w Gołdapi; 

10. 15 listopada 2017 r. w Uroczystym wręczeniu dyplomów stypendystów Prezesa 

Rady Ministrów 2017/2018 w Olsztynie; 

11. 17 listopada 2017 r. w Otwarciu wystawy fotografii Aleksandry Król-Berut 

pt. "Kadry z kraju Drakuli" w Galerii K-2 oraz w premierze filmu „Twój Vincent" 

w Kinie Kultura w Gołdapi; 

12. 21 listopada 2017 r. w VI Forum Jednostek Samorządowych w Centrum 

Dydaktyczno- Szkoleniowym w Gołdapi oraz w konferencji "Zatrudniam legalnie"

PUP w Ramach Europejskich dni Pracodawcy; 

13 



13. 24 listopada 2017 r. w spotkaniu z Starostą Węgorzewskim; 

14. 28 listopada 2017 r. w Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w Urzędzie 

Miejskim w Gołdapi; 

Wicestarosta uczestniczyła: 

1. 8 listopada 2017 r. w finale konkursu „Ochrona przyrody i środowiska w powiecie 

gołdapskim" w Liceum Ogólnokształcącym w Gołdapi 

2. 11 listopada 2017 r. w uroczystym montażu słowno- muzycznym pt. ,,Zawsze 

wierni .. " w Sali widowiskowej Domu Kultury w Gołdapi, 

Starosta Pan Andrzej Ciołek podziękował Burmistrzowi za wspólną inwestycję dotyczącą 

drogi w miejscowości Rostek. Zasygnalizował, iż przewodnik po starostwie jest już dostępny 

na stronie. Poinformował również, iż Powiat Gołdapski w dniu dzisiejszym zawarł umowę na 

realizację „Projektu zintegrowanej informacji geodezyjno - kartograficznej Powiatu 

Gołdapskiego" w ramach Osi priorytetowej 3 Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa 

dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 

-2020.Całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 4 270 881,41 zł, w tym: dofinansowanie 

z funduszy unijnych: 3 610 938,90 zł, pozostała część, tj. 659 942,51 zł. pochodzi ze 

środków własnych. Dzięki uzyskanym środkom możliwe będzie przeprowadzenie 

modernizacji i aktualizacja rejestrów publicznych powiatu, prowadzonych w Wydziale 

Geodezji i Nieruchomości, a także rozbudowa istniejącej infrastruktury teleinformatycznej 

w Starostwie Powiatowym oraz wdrożenie e-usług, które pozwolą na szybki dostęp 

do potrzebnych danych bez konieczności wizyty w urzędzie. Zgodnie z zawartym w dniu 

15 czerwca 2016 r. porozumieniem Starosty Gołdapskiego z Głównym Geodetą Kraju 

bierzemy czynny udział w realizacji projektu „ZSIN - Budowa Zintegrowanego Systemu 

Informacji o Nieruchomościach - Faza II", współfinansowany ze środków UE w ramach 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi priorytetowa 

2 „E-administracja i otwarty rząd", w ramach którego zostanie przeprowadzona modernizacja 

ewidencji gruntów i budynków na gminę Dubeninki za kwotę ok 2 OOO 000,00 zł. Koszt tego 

projektu ponosi GGK a nasz wkład to praca naszych pracowników. Starostwo Powiatowe 

w Gołdapi również przystąpi do realizacji projektu pod nazwą „Własna firma EGO" 

Finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko 

- Mazurskiego na lata 2014- 2020. Całkowita wartość projektu wynosi 6 792 918,00 zł. 

Środki na realizację pochodzić będą z blisko 98% ze środków europejskich oraz budżetu 

państwa, co stanowi aż 6 643 473,78 zł. Wymagany wkład własny w 2.20% tj. 149 444,22 zł 
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wniesie Powiat Gołdapski. W ramach projektu wsparciem zostaną objęte osoby zamieszkałe 

na terenie powiatów ełckiego, gołdapskiego i oleckiego. Projekt realizowany będzie w okresie 

od 01.02.2018 r. do 31.08.2021 r. Jego realizacja przyczyni się do wzmocnienia systemu 

wsparcia osób zamierzających założyć własne firmy, co w efekcie wpłynie na rozwój 

przedsiębiorczości w podregionie. Powstałe w wyniku realizacji projektu podmioty 

przyczynią się do tworzenia nowych miejsc pracy, które będą pobudzały rozwój społecznego 

- ekonomiczny powiatów EGO i wpłyną dodatnio na rozwój gospodarczy, konkurencyjność 

fim1, zmniejszenie bezrobocia oraz ubóstwa. Uczestnikami będą 174 osoby bezrobotne 

i bierne po 29 roku życia, będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Uzyskałem również 

jeszcze nieoficjalne informacje nt. losów dwóch naszych projektów z e-zdrowia. Projekt, 

który aplikuje GOLMEDICA Sp. z o.o. wartościowany na 1 178 496, 79 zł dofinansowanie 

w kwocie 1 001 722,27 zł, wkład własny 176 774, 52 zł. Wniosek został pozytywnie 

oceniony. Drugi wniosek, który uzyskał akceptację formalną to wniosek Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Pielęgnacyjna- Opiekruiczego, projekt wartościowany jest na kwotę 

245 488,00 zł, dofinansowanie w kwocie 208 664,80 zł, wkład własny wynosi 36 823,20 zł. 

Wystąpiła do mnie Starosta Pani Janina Kwiecień z powiatu kartuskiego „ Szanowni Państwo, 

W imieniu społeczności powiatu kartuskiego, jego mieszkańców, samorządowców- dziękuję 

za wsparcie i okazaną pomoc, która przyczyniła się do naprawienia skutków ostatniej 

nawałnicy na terenie naszego powiatu. Kataklizm ten zostawił po sobie setki zniszczeń 

na drogach, w lasach, gospodarstwach i zabudowaniach. Powalone drzewa, brak wody i prądu 

spowodowały dramatyczne utrudnienia, na które długo jeszcze, przez wiele tygodni reagować 

musiały służby: policja, straż pożarna, wojsko jak również wolontariusze. Szczególną 

aktywnością i poświęceniem wyróżnili się strażacy z jednostek OSP. Z pomocą tych 

wszystkich służb, ale też dzięki otrzymanemu od innych samorządów wsparciu finansowemu 

1 rzeczowemu, szacowano straty, wysyłano ciężki sprzęt, udrażniano drogi powiatowe 

1 lokalne. Uprzątnięcie wiatrołomów, naprawa nawierzchni bitumicznej i poboczy potrwa 

nawet do końca przyszłego roku. W dalszym ciągu pomagamy mieszkańcom, których 

gospodarstwa, ruchomy i nieruchomy majątek, tegoroczne uprawy uległy znacznym 

szkodom. Podjęcie przez Radę Powiatu Gołdapskiego uchwały o pomocy samorządowej, 

dzięki której spłynęła do naszych mieszkańców konkretna pomoc i wsparcie- okazały się nie 

do przecenienia. Ten piękny gest przyjaźni, solidarności na bardzo trudny, dramatyczny czas, 

znaczył i znaczyć będzie dla nas bardzo wiele. Najserdeczniej dziękujemy, zwłaszcza, że taka 

pomoc zmobilizowała nas jeszcze bardziej do działania i zwyczajnie, po ludzku, pozwoliła 

szybciej przywrócić normalne życie w miastach i wsiach naszego powiatu. Z wyrazami 
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szacunku Starosta Janina Kwiecińska". Chciałbym również zaprosić Państwa na Jarmark 

Bożonarodzeniowy, który odbędzie się w dniu 17 gmdnia br. o godzinie 1100 

Wyszedł Radny Pan Jaromir Krajewski 13.46 

Przyszedł Radny Pan Jaromir Krajewski 13.47 

Radny Powiatu Pan Rafał Górski zwrócił się do Radnego Pana Wacława Grendy, iż cieszy 

się, że zapoznał się z kodeksem etnicznym- tak jak wspominał na ostatniej Komisji. 

Stwierdził Pan, że byłoby pięknie, żebyśmy szczerze sobie podawali ręce i szczerze spojrzeli 

sobie w oczy. Zastanawiam się tylko co się zmieniło u Pana w tak szybkim czasie 

i co wpłynęło na takie wstąpienie na komisji. Zapewne pamięta pan nasze spotkanie na Sali 

OSIR 25 listopada br., gdzie podszedłem do radnego gminnego w którego towarzystwie 

był również Pan na pewno Pan pamięta słowa, które Pan do mnie powiedział. 

Użył Pan wulgaryzmów i nie podał mi ręki. W związku z tym, iż na Komisji powiedział 

Pan „Staram się nie kłamać, mówić prawdę" proszę opowiedzieć nam wszystkim tutaj 

zgromadzonym jak Pan mnie nazwał oraz uzasadnienie swojej krótkiej, ale treściwej 

wypowiedzi. Chciałbym przypomnieć Panu Radnemu do wyżej wymienionego zachowania 

jest odpowiedni paragraf, jest to art. 216 §l, kto znieważa inną osobę w jej obecności, 

albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby 

tej dotarła podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. 

Radny Powiatu Pan Wacław Grenda zaznaczył, iż to co powiedział nie było bezpodstawne. 

Jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej nie sprostał Pan zadaniu, które zostało 

Panu zlecone przez Pana Przewodniczącego Piecha i stąd to powiedzenie. 

Radny Powiatu Pan Rafał Górski powiedział, iż chciałby streścić iż za to, co Pan Wacław 

Grenda powiedział, za znieważenie jest odpowiedni artykuł. 

Ad.16 

Wolnych wniosków nie zgłoszono. 

Ad.17 

Głosu wolnego nie zgłoszono. 
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Ad.18 

Wiceprzewodnicząca zamknęła obrady LII (52) Sesji Rady Powiatu. 

Na tym protokół zakończono. 
Protokół składa się 17 stron kolejno ponumerowanych. 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu 

CDt,,(,}c J.~-C/1,~~.,1-l-
Alicja rnna Iwaniuk 

Protokołowała: Monika Bruszewska 30.11.2017 
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