
Protokół z L VI (56) Sesji Rady Powiatu w Gołdapi 

w dniu 22 lutego 2018 roku. 

Godz.13°0-1519 

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 LVI (56) Sesji Rady 

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

Starosta Gołdapski Pan Andrzej Ciołek podsumował działania podejmowane na rzecz 

Powiatu Gołdapskiego w 2017 roku. Przeprowadzone w ubiegłym roku w pow1ec1e 

inwestycje, remonty i projekty opiewały na łączną kwotę blisko 30 mln zł, 

z czego środki pozyskane to ok. 26 mln zł (87%), przy wkładzie własnym ok. 4 mln zł (13%). 

Tym samym Starosta wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu skierował wyrazy uznania 

i podziękowania do osób szczególnie zaangażowanych w pozyskiwanie środków 

zewnętrznych. 

Ad.2 

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Stefan Piech otworzył posiedzenie z proponowanym 

porządkiem obrad /porządek obrad w załączeniu- zal. nr 2 do protokołu/. Zapytał, czy Radni maJą 

uzupełnienia bądź sprostowania do przedstawionego porządku obrad. 

Uwag do porządku nie zgłoszono. 

Ad.3 

Przewodniczący poinformował, iż protokoły z LIV (54) i LV (55) Sesji były wyłożone 

do wglądu oraz przesłane drogą elektroniczną. Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, 

czy Radni mają uzupełnienia bądź sprostowania do protokołów. 



Uwag nie zgłoszono. 

Rada Powiatu przyjęła 11 głosami za, przy 2 glosach wstrzymujących oraz 2 osobach 

nieobecnych protokół z LIV (54) Sesji Rady Powiatu. 

Rada Powiatu przyjęła 9 głosami za przy, 4 głosach wstrzymujących oraz 2 osobach 

nieobecnych protokół z L V (55) 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 3 do protokołu! 

Przewodniczący Rady poinfonnował, iż odbyły się dwa posiedzenie Komisji Stałej Rady 

Powiatu oraz posiedzenie Sesji Rady Powiatu w trybie nadzwyczajnym. Przewodniczący 

Rady Powiatu pełnił dyżury w poniedziałki oraz współpracował z kierownikami jednostek 

i naczelnikami poszczególnych wydziałów Starostwa Powiatowego. 

Ad.5 

Wicestarosta Pani Grażyna Senda przedstawiła informację Starosty z działalności Zarządu 

Powiatu w okresie międzysesyjnym oraz informację z wykonania uchwał Rady Powiatu 

/informacja w załączeniu- zal. nr 4 do protokołu/. 

Referująca poinformował, iż od 25 stycznia 2018 roku do 22 lutego 2018 roku Zarząd 

Powiatu w Gołdapi odbył 3 posiedzenia, na którym podjął 2 uchwały: w sprawie przyznania 

dofinansowania dla realizacji projektów zgłoszonych w ramach Programu Współpracy 

Powiatu Gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 

w art.3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018 oraz 

w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi do składania 

oświadczeń woli w imieniu Powiatu Gołdapskiego przy realizacji projektu „Aktywizacja 

po 30 (2018)" w ramach Działania 10.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Warmińsko -Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego. Zarząd rozpatrzył: pozytywnie wniosek w sprawie zgody 

na złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych na rok 2018 w ramach „Programu wyrównywania różnic między 

regionami III" inwestycji pod tytułem „ Wykonanie dojazdu dla osób niepełnosprawnych przy 

budynkach ZSZ i PCPR w Gołdapi. Wykonanie placu apelowego oraz zwiększenia środków 
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budżetowych szkoły, pozytywnie wniosek w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na realizację zadań publicznych Powiatu Gołdapskiego z zakresu prac konserwatorskich, 

restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 

położonych na terenie Powiatu Gołdapskiego, których realizację w roku 2018 wspiera Powiat 

Gołdapski. Zarząd przyjął: informację z działalności Komendy Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej w Gołdapi w roku 2017, informację z działalności Komendy Powiatowej 

Policji w Gołdapi w roku 2017, informację z realizacji zadań z zakresu promocji powiatu w 

roku 2017 oraz zamierzenia na rok 2018, sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy 

Powiatu Gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi art. 3 ust 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2017, w formie prezentacji multimedialnej, 

informację z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi w roku 2017, informację 

z realizacji Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego 

Rynku Pracy w roku 2017. Zarząd zatwierdził: informację z wykonania preliminarza kosztów 

za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., sprawozdanie Dyrektora Domu 

św. Faustyny „Nie lękajcie się" Caritas Diecezji Ełckiej w Gołdapi za okres 01.01.2017 r. 

-31.12.2017 r. z realizacji zadania publicznego „Prowadzenia całodobowej placówki 

opiekuńczo wychowawczej typu socjalizacyjnego łączącej zadania o charakterze 

interwencyjnym". Zarząd opracował projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie: przystąpienia 

do realizacji inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 4804N ul. Cicha, drogi 

nr 4822N ul. Mała oraz drogi nr 4854N ul. Zielona w miejscowości Gołdap", przystąpienia 

do realizacji inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 4827 N - ul. Nadbrzeżna 

w Gołdapi od km 0+000,00 do km 0+140,00 - odcinek I oraz od km 0+000,00 do km 

0+239,50 - odcinek II", ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół 

niepublicznych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 

oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji, współpracy partnerskiej pomiędzy 

Powiatem Gołdapskim a Rejonem Wyżnyckim Obwodem Czerniowieckiego, przyjęcia 

Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020, zmian Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2018-2033, zmian budżetu powiatu 

w roku 2018. Na 54 (LIV) Sesji Rady Powiatu, Rada podjęła 4 uchwały w sprawie: ustalenia 

trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych, trybu przeprowadzania 

kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia 

wykorzystania dotacji, 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 
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Województwu Wannińsko-Mazurskiemu na dofinansowanie kosztów związanych 

z organizacją konferencji pn. ,,Kształtowanie oferty turystycznej regionu Waimii i Mazur", 

zmian budżetu powiatu w roku 2017. Natomiast na posiedzeniu 55 (LV) Sesji Rady Powiatu, 

Rada podjęła 3 uchwały w sprawie: przystąpienia do realizacji inwestycji pn. ,,Przebudowa 

drogi powiatowej nr 4804N ul. Cicha, drogi nr 4822N ul. Mała oraz drogi 

nr 4854N ul. Zielona w miejscowości Gołdap", przystąpienia do realizacji inwestycji 

pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 4827 N - ul. Nadbrzeżna w Gołdapi od km 0+000,00 

do Ian 0+140,00 - odcinek I oraz od km 0+000,00 do km 0+239,50 - odcinek II", zmian 

budżetu powiatu w roku 2017. Wszystkie przedstawione uchwały zostały przekazane 

Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Wojewodzie Wannińsko- Mazurskiemu w celu 

poddania kontroli zgodności z prawem oraz ich publikacji. Uchwały zostały zrealizowane 

zgodnie z ich treścią. Szczegółowa informacja dostępna jest w Biurze Obsługi Rady 

i Zarządu Powiatu. 

Następnie Wicestarosta Pani Grażyna Senda w imieniu swoim jak również Pana Starosty 

zaprosiła na Powiatowe Obchody Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych w Gołdapi, które 

rozpoczną się 28 lutego o godzinie 12.00 w sali widowiskowej Domu Kultury. 

Ad.6 

Wiceprzewodnicząca Komisji Plai1owania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, 

Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej Pani Marzanna 

Wardziejewska przedstawiła wnioski i opinie Komisji Stałych Rady. Wiceprzewodnicząca 

Komisji Rewizyjnej Pani Anna Kozioł przedstawiła wnioski i opinie Komisji Rewizyjnej 

!wnioski i opinie w załączeniu- zal. nr 5 do protokołu/. 

Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pana Anna Kozioł poinformowała, iż Komisja 

odbyła posiedzenie w dniu 21 lutego 2018 roku. Była to kontrola Zespołu Placówek 

Edukacyjno-Wychowawczych w zakresie realizacji zadań Bursy Szkolnej wynikających 

ze statutu placówki. Komisja wniosków nie wypracowała. 

Wiceprzewodnicząca Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, 

Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej Pani Marzanna 

Wardziejewska poinformował, iż komisja odbyła dwa posiedzenie w dniu 9 lutego 2018 roku 

na którym przyjęła 3 projekty uchwał oraz w dniu 20 lutego 2018 roku podczas którego 

przyjęła 7 informacji i sprawozdań oraz 5 projektów uchwał. Na obu komisach nie zostały 

wypracowai1e wnioski. 
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Ad.7 

Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi, Pan Kamil 

Pawlukanis przedstawił informację z działalności Komendy Powiatowej Pm.1.stwowej Straży 

Pożarnej w Gołdapi w roku 2017 /informacja w załączeniu- zal. nr 6 do protokołu/. 

Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi Pan Km.nil 

Pawlukm.1is poinfonnował, iż infom1acja z działalności Komendy Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej w Gołdapi została szczegółowo omówiona przez Pana Komendanta 

na posiedzeniu Zarządu Powiatu oraz Komisji Stałej Rady Powiatu. 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionego sprawozdania. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Rada Powiatu przyjęła 13 głosami za, przy 2 osobach nieobecnych informację 

z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi w roku 

2017. 

Ad.8 

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Stefan Piech przedstawił informację z działalności 

Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi w roku 2017 /informacja w załączeniu- zal. nr 7 

do protokołu/. 

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Stefan Piech poinformował, iż informacja z działalności 

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi szczegółowo została 

omówiona na posiedzeniu Zarządu Powiatu oraz Komisji Stałej Rady Powiatu. 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionego sprawozdania. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Rada Powiatu. przyjęła 13 głosami, za przy 2 osobach nieobecnych informację 

z działalności Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi w roku. 2017. 
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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 

01.01.2017 r. -31.12.2017 r. z realizacji zadania publicznego „Prowadzenia całodobowej 

placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego łączącej zadania o charalcterze 

interwencyjnym" /sprawozdanie w załączeniu- zal. nr do 8 protokołu/. 

Dyrektor Domu św. Faustyny Pani Beata Kuprewicz poinformowała, iż informacja 

szczegółowo została omówiona na posiedzeniu Zarządu Powiatu i Komisji Stałej Rady. 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionego sprawozdania. 

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Stefan Piech zapytał, czy jednostka śledzi losy swoich 

wychowanków. 

Dyrektor Domu św. Faustyny Pani Beata Kuprewicz poinformowała, że w momencie 

opuszczenia jednostki część wychowanków zostawia nam swoje dane, jeżeli oczywiście chce 

je zostawić. 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Rada Powiatu przyjęła 13 głosami za, przy 2 osobach nieobecnych sprawozdanie 

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

za okres 01.01.2017 r. - 31.12.2017 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 2017 /informacja 

w załączeniu- zal. nr 9 do protokołu/. 

Referujący poinformował, że informacja została szczegółowo omówiona na posiedzeniu 

Zarządu Powiatu i Komisji Stałej Rady. 
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Wyszedł Radny Pan Leszek Retel 14.28. 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionego sprawozdania. 

Radny Powiatu Pan Mariusz Kowalczuk poruszył temat dotyczący zawodu-obróbka 

skrawania. Powiedział, że nie zgodził się z faktem, że jest to nadwyżkowy zawód w naszym 

mieście, gdyż zna dobrą praktykę ze swojej firmy i przypomina mu się, że było bardzo duże 

zapotrzebowanie na ten zawód 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi Pan Wojciech Hołdyński udzielił 

odpowiedzi, że rzeczywiście sprawdzaliśmy operatora maszyn do obróbki metali. 

Na koniec ubiegłego roku nie mieliśmy żadnej osoby zarejestrowanej w tym zawodzie, 

ale w ciągu całego zeszłego roku wszystkich tych osób się przewinęło 14. Odnośnie zawodów 

nadwyżkowych faktycznie według danych w miesiącu październiku porównując osoby, który 

ten zawód miały tj. te czternaście osób w stosunku do ofert, które wpłynęły na ten zawód, 

a ofe1ia wpłynęła zaledwie jedna, komisja wyciągnęła wniosek, że jest to zawód nadwyżkowy 

bo w stosunku 1/14. Chociaż ten zawód kryje się pod im1ymi nazwami np. tokarz, ślusarz. 

Także stwierdzić można, że zapotrzebowanie na ten zawód jest. 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Rada Powiatu przyjęła 12 głosami za, przy 3 osobach nieobecnych informację 

z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi w roku 2017. 

Ad.U 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi Pan Wojciech Hołdyński przedstawił 

informację z realizacji Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji 

Lokalnego Rynku Pracy w roku 201 7 /informacja w załączeniu- zal. nr I O do protokołu/. 

Referujący poinformował, iż Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego 

Rynku Pracy jest realizowany od paru lat. Dodał, że informacja została szczegółowo 

omówiona na posiedzeniu Zarządu Powiatu oraz Komisji Stałej Rady. 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionego sprawozdania. 
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Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Rada Powiatu. przyjęła 12 głosami za, przy 3 osobach nieobecnej informację z realizacji 

Powiatowego Programu. Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku 

Pracy w roku 2017. 

Ad.12 

W zastępstwie Naczelnika Wydziału Promocji i Rozwoju Pani Wioletty Anuszkiewicz 

informację z realizacji zadru.1 z zakresu promocji powiatu w roku 2017 oraz zamierzenia 

na rok 2018 przedstawiła Inspektor Wydziału Promocji i Rozwoju Pani Anna Podciborska 

/informacja w załączeniu- zal. nr 11 do protokołu/. 

Referująca poinformowała, że informacja została szczegółowo omówiona przez Panią 

Naczelnik na posiedzeniu Zarządu Powiatu oraz Komisji Stałej Rady. 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionego sprawozdania. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Rada Powiatu przyjęła 12 głosami za, przy 3 osobach nieobecnych informację 

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

2018. 

Ad.13 

W zastępstwie Naczelnika Wydziału Promocji i Rozwoju Pani Wioletty Anuszkiewicz 

sprowadzanie z realizacji „Programu Współpracy Powiatu Gołdapskiego z organizacjami 

pozarządowymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i wolontariacie za rok 2017" przedstawiła Inspektor Wydziału Promocji i Rozwoju Pani Anna 

Podciborska /sprawozdanie w załączeniu- zal. nr 12 do protokołu/. 

Referująca poinformowała, że informacja została szczegółowo omówiona przez Panią 

Naczelnik na posiedzeniu Zarządu Powiatu oraz Komisji Stałej Rady. 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionego sprawozdania. 
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Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Rada Powiatu przyjęła 12 głosami za, przy 3 osobach nieobecnych sprowadzanie 

z :realizacji „P:rog:ramu Współpracy Powiatu Gołdapskiego z organizacjami 

pozarządowymi w art. 3 ust 3 u.stawy o działalności pożytku publicznego 

i wolontariacie, za :rok 2017". 

Ad.14a 

W zastępstwie Naczelnika Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Pani Wioletty 

Anuszkiewicz uchwałę Rady Powiatu w sprawie współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem 

Gołdapskim a Rejonem Wyżnyckim Obwodu Czerniowieckiego przedstawiła Inspektor 

Wydziału Promocji i Rozwoju Pani Anna Podciborska /uchwala Rady Powiatu w załączniku - zal. 

nr 13 do protokołu/. 

Refernjąca poinformowała, że uchwała Rady Powiatu została szczegółowo omówiona przez 

Panią Naczelnik na posiedzeniu Zarządu Powiatu oraz Komisji Stałej Rady. 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionej uchwały Rady Powiatu. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Rada Powiatu podjęła 7 głosami za, 5 głosami przeciw o:raz 3 osobach nieobecnych 

uchwałę Rady Powiatu w sprawie współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem 

Gołdapskim a Rejonem Wyżnyckim Obwodu Czerniowieckiego. 

Ad.14b 

Główny Specjalista ds. Edukacji Pani Iwona Zegarowicz przedstawiła uchwałę Rady Powiatu 

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych, trybu 

przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu 

i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji /uchwała Rady Powiatu w załączniku - zal. nr 14 

do protokołu/. 

Refernjąca poprosiła o przyjęcie niniejszej uchwały w przedłożonym kształcie. 

9 



Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionej uchwały Rady Powiatu. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

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

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych, trybu 

przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu 

i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji. 

Ad.14c 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani Małgorzata Gryszkowska 

przedstawiła uchwałę Rady Powiatu w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju 

Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020 /uchwala Rady Powiatu w załączniku - zal. nr 15 do protokołu! 

Referująca poinformowała, iż na podstawie art. 180 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 

roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, do zadań własnych powiatu należy 

opracowanie i realizacja 3- letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy 

zastępczej. Dodała również, że cele i działania zostały omówione na posiedzeniu Zarządu 

Powiatu oraz Komisji Stałej Rady. 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionej uchwały Rady Powiatu. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

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

Powiatu w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na Iata 

2018-2020. 

Ad.14d 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła uchwałę Rady Powiatu w sprawie 

zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2018- 2033 !uchwala 

Rady Powiatu w załączeniu- zal. nr 16 do protokołu/. 
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Refernjąca poinfonnowała, że Wieloletnia prognoza finansowa odzwierciedla aktualny stan 

budżetu powiatu. Dodał, że projek uchwały był szczegółowo omówiony na posiedzeniu 

Zarządu Powiatu oraz Komisji Stałej Rady. 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionej uchwały Rady Powiatu. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Rada Powiatu. podjęła U głosami za 1 głosie wstrzymujący oraz przy 3 osobach 

nieobecnych uchwałę Rady Powiatu. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Gołdapskiego na lata 2018- 2033. 

Ad.14e 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła uchwałę Rady Powiatu w sprawie 

zmian budżetu powiatu w roku 2018 !uchwala Rady Powiatu w załączeniu- zal. nr 17 do protokołu/. 

Refernjąca poinformowała, iż projekt uchwały był szczegółowo omówiony na posiedzeniu 

Zarządu Powiatu oraz Komisji Stałej Rady. 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionej uchwały Rady Powiatu. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Rada Powiatu podjęła 10 głosami za, przy 2 glosach wstrzymujących oraz 

przy 3 osobach nieobecnych u.chwałę Rady Powiatu. w sprawie zmian bu.dżetu powiatu. 

w roku. 2018. 

Ad.15 

Interpelacji Radnych nie zgłoszono. 

Ad.16 

Radny Pan Wacław Grenda zapytał dlaczego nie została udzielona odpowiedz na pismo, które 

zostało złożone na ubiegłej sesji. Powiedział, że nie zostało również zajęte stanowisko 
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w tej sprawie 1 me rozpatrzono tego pisma. Zapytał również o to, kto zadecydował 

o wypłaceniu trzynastej pensji dla Pana Starosty. 

Ad.17 

Wniosków i oświadczeń Radnych nie zgłoszono. 

Ad.18 

Sekretarz Powiatu Pani Anna Makowska odpowiedziała, że 21 grudnia 201 7 r. wpłynęła 

interpelacja, o czym Państwo doskonale wiedzą. Odpowiedź na tą interpelację została 

udzielona 3 stycznia 2018 r. natomiast 25 stycznia 2018 r. otrzymaliśmy odpowiedz na nasza 

odpowiedz na interpelację. Nic nowego byśmy nie wnieśli. To nie jest forma kolejnej 

interpelacji, więc tu nie trzeba zachowywać terminu. Nie marny takiej konieczności. 

Natomiast, jeśli chodzi o odpowiedź, ona jest nie zmienna, tak jak w pierwotnym piśmie. 

Konsultowane to było z radcą prawnym, chyba że uważa inaczej, to bardzo bym prosiła o 

zabranie głosu. 

Radny Pan Wacław Grenda odpowiedział, że ten wniosek podpisało czterech radnych. To nie 

jest jakieś tam byle jakie pismo, tylko to jest poważne pismo i powinno zostać wyjaśnione jak 

do tego doszło i jak to wszystko było. Dodała, że nie można nas traktować jak osoby 

trędowate. Mieliście obowiązek odpisania jak to było i nie można nas tak zostawić. Uważam, 

że Starostwo popełniło jakiś błąd jeżeli nie mieliście rzeczywiście obowiązku jakiegoś w tej 

sprawie nie jesteśmy tutaj ludźmi którzy siedzą i podnoszą tylko ręce. Chcieliśmy wiedzieć, 

jak to wszystko się potoczyło. Bo w tym piśmie wszystko zostało wyjaśnionej, wszystko 

zostało udokumentowane i chcielibyśmy wiedzieć dlaczego do tego doszło. 

Sekretarz Powiatu Pani Anna Makowska zapytała, czy Pan Radny Wacław Grenda wniosku 

odnosi się do procedury czy do zawartości treści tego pisma. 

Radny Pan Wacław Grenda odpowiedział, że wnioskuje do zawartości treści pisma. Te pismo 

było bardzo dokładne opisane. Dziwię się, że w Starostwie nikt nie podszedł do tego pisma 

poważnie. 

Sekretarz Powiatu Pani Anna Makowska odpowiedziała zwracając się do Pana Wacława 

Grendy, że każde pismo Panie Radny taktujemy poważnie, natomiast jeżeli ono nie wnosi nic 
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nowego w interpelacji, a było w nim analogicznie praktycznie to samo co w odpowiedzi. 

Natomiast otrzymał Pan rzetelną odpowiedź, w miarę możliwości posiadanych przez nas 

infom1acji i materiałów. 

Radny Pan Wacław Grenda odpowiedział, że odpowiedź Pani Wicestarosty Sendy dotyczyła 

godziny 7.30 -12.00. Nas ta kwestia to w ogólnie nie interesowała. Ja wraz z innymi 

radnymi wszystko opisaliśmy dokładnie, skoro uważaliście inaczej trzeba było 

nas poinformować, jakie stanowisko zajęliście. 

Mecenas Pan Eugeniu Noga powiedział, że tytuł tego pisma jest jednoznaczny, jest to 

odpowiedź radnych na udzielona odpowiedź do interpelacji. Dodał, że to tak jale Pani 

Sekretarz powiedziała jest interpelacja i odpowiedź do interpelacji. Pai1stwo do tej 

odpowiedzi się odnieśli, natomiast nie ma prawnego obowiązku, żeby prowadzić dalsza 

polemikę. Nie możemy pisać w kolejnym piśmie, że się odnosimy do państwa pisma, bo tak 

się będziemy pismami przepychać. Natomiast w tym piśmie miedzy innymi radni pytają się, 

jak to i1me sprawy sądowe się toczyły. Ja rozumiem to. Pani Sekretarz odebrała jako pytanie 

retoryczne, bo żadna i1ma spraw z tego co wiadomo pracownikom starostwa się nie toczyła. 

Była tylko jedna sprawa z sygnaturą akt, która radni ukazują, a państwo teraz chcą w tym 

piśmie, ażeby wskazać jakąś inną sprawę, której nie ma. Przecież i Pań doskonale wie, że tej 

sprawy nie ma. Nikt nie mówił, że jest inna sprawa, bo była ona kilkakrotnie poruszana na 

sesji, ale takiej sprawy nie ma. Ja tu w tej chwili nie chce stawać w obronie Starosty czy Pani 

Selaetarz, ale starosta udzielając odpowiedzi czy selaetarz czy też wicestarosta, mieli 

na uwadze tą sprawę z sygnatura akt jako sprawę kamą. Radni w tym piśmie zarzucają 

prawnikom starostwa, że starostwo nie występowało w sprawie karnej. Z informacji, które ja 

mam i zakładam, że informacja jest prawdziwa, starostwo nie poniosło żadnych szkód 

majątkowych w skutek czynu, jakim było trwałe użycie samochodu, z tego co Ja wiem. 

Wiec, jeżeli nie było pokrzywdzone to nie składało zawiadomienia o popełnieniu 

przestępstwa, natomiast ta sprawa o krótkotrwałym użyciu pojazdu toczy się z urzędu 

i dlatego pracownicy starostwo nie występowali w sądzie. To jest tylko ten drugi wątek, 

o który grupa radnych wnosi w odpowiedzi na wcześniejsza interpelację. 

Radny Pan Mariusz Kowalczuk zapytał, czy żadne koszty me zostały pomes1one 

na samochód, który został ukradziony dnia 4 stycznia. 
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Mecenas Pan Eugeniu Noga odpowiedział, że z tego co on wie to nie zostały poniesione 

żadne koszty albo być może on czegoś nie wie. 

Sekretarz Powiatu Pani Anna Makowska poprosiła o konkretnie zadane pytanie. 

Radny Pan Mariusz Kowalczuk zapytał, czy jakiekolwiek koszty były poniesione, tak czy 

nie? 

Sekretarz Powiatu Pani Anna Makowska zapytała, czy koszty związane z samochodem? 

Radny Pan Mariusz Kowalczuk odpowiedział "tak". 

Sekretarz Powiatu Pani Anna Makowska odpowiedziała, że jeżeli chodzi o stan techniczny 

samochodu nie zostały poniesione żadne koszty. 

Radny Pan Mariusz Kowalczuk zadał pytanie czy jakiekolwiek koszty były pomes10ne 

po tym incydencie na ten samochód? 

Sekretarz Powiatu Pani Anna Makowska zapytała, ale jakie koszty, nie wiem co Pan sugeruje 

Panie Radny. 

Sekretarz Powiatu Pani Anna Makowska poprosiła o konkretne pytanie Pana Radnego 

a wtedy udzieli odpowiedzi. 

Radny Pan Mariusz Kowalczuk zapytał, czy jakiekolwiek koszty były pomes10ne 

na samochód. 

Sekretarz Powiatu Pani Anna Makowska odpowiedziała, że może odpowie inaczej samochód 

był w takim samym stanie jak dzień wcześniej, bo nie było jej w pracy w dniu 4 stycznia. 

W dniu 5 stycznia był w idealnym stanie. 

Radny Pan Mariusz Kowalczuk zapytał, czyli nie były poniesione żadne koszty. 

14 



Sekretarz Powiatu Pani Am1a Makowska odpowiedział, że nie. Jeżeli chodzi o stan techniczny 

samochodu, absolutnie nie. 

Ad.19 

Brak odpowiedzi na zgłoszone wnioski Komisji Stałych Rady. 

Ad.20 

Radny Powiatu Pan Mariusz Kowalczuk złożył podziękowania dla Wydziah1 Promocji 

i Rozwoju Powiatu bo coraz bardziej widzimy, że Starostwo i Powiat Gołdapski są bardzo 

widziane na arenie, jeżeli chodzi o promocję i chciałbym dla pracowników całego wydziału 

bardzo podziękować. Zarówno gmina jak i powiat jest coraz bardziej widoczna. 

Radny Powiatu Pan Wacław Grenda zapytał, czy Pan Starosta przejrzał może dokumenty, 

które panu dostarczyłem w sprawie pomówień i chciałbym Pana opinie wiedzieć, 

czy rzeczywiście miał pan rację czy minął się Pan z prawda. Chciałbym znać Pana opinię. 

Przewodniczący Rady Pan Stefan Piech zapytał czego to dotyczyło? 

Radny Powiatu Pan Wacław Grenda odpowiedział, że Pana Przewodniczącego me było 

ale Pan Starosta wie o co chodzi. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek zwrócił uwagę na to, że znowu zmierzamy do tego, co mu 

bardzo nie odpowiada jalco radnemu. W punkcie, który jest nazwany sprawami różnymi. 

Jeżeli mamy pytanie, to jest punkt „pytania, odpowiedzi". Na te pytania staramy się udzielić 

odpowiedzieć merytorycznej, zgodnie z treścią zapytania, natomiast w tym punkcie, są to 

sprawy różne. Jeżeli chce Pan rozmawiać na ten temat podczas korespondencji sesyjnej, to 

moim zdaniem nie jest to miejsce i czas. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek poinformował, iż w terminie od 25 stycznia 2018 r. 

do 22 lutego 2018 r. Członkowie Zarządu brali udział w następujących uroczystościach oraz 

spotkaniach: 

Starosta Gołdapski uczestniczył w następujących przedsięwzięciach: 

1. 26 stycznia 2018 r. w uroczystości Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia 

w Olsztynie; 
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2. 27 stycznia 2018 r. w Jubileuszu X-lecia Stowarzyszenia „Żytkiejmska Struga"; 

3. 30 stycznia 2018 r. w rocznej odprawie Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi; 

4. 1 lutego 2018 r. w spotkaniu noworocznym w Warmińsko- Mazurskim Urzędzie 

Wojewódzkim; 

5. 3 lutego 2018 r. wraz z Wicestarostą, Naczelnikiem Wydziału Komunikacji i Transportu 

Panią Martą Wiszniewską oraz Kierownikiem Działu Dróg i Mostów w Zarządzie Dróg 

Powiatowych w Gołdapi Panem Dariuszem Ćwiklińskim w spotkaniu 

z mieszkańcami w sprawie zmiany stałej organizacji ruchu w miejscowości Niedrzwica; 

6. 9 lutego 2018 r. w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnych 

w Dubeninkach; 

7. 15 lutego 2018 r. wraz ze Specjalistą ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej Panią Kariną 

Derek w spotkaniu z Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku 

oraz na posiedzeniu Rady Powiatowej Warmińsko - Mazurskiej Izb Rolniczej 

w Olecku; 

8. 16 lutego 2018 r. w spotkaniu z Prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie; 

9. 17 lutego 2018 r. w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Baniach Mazurskich; 

10. 18 lutego 2018 r. w XII Memoriale im. Bernarda Zackiewicza w Tenisie Stołowym 

na Hali Sportowej OSIR w Gołdapi; 

Wicestarosta wraz z Sekretarzem Powiatu uczestniczyły: 

1. 26 stycznia 2018 r. w promocji książki „Patrząc w niebo" Grażyny Kowalewskiej 

w Centrum Dydaktyczno- Szkoleniowym w Gołdapi; 

2. 16 lutego 2018 r. w powiatowych eliminacjach do Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy 

o Obronie Cywilnej w Starostwie Powiatowym w Gołdapi. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek przytoczył wystąpienie Pani Senator Małgorzaty Kopiczko, która 

dziękuje nam za dwuletnie zmagania, wskazując nam, w jakich obszarach pracuje w Senacie. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek poinformował, że udało nam się sięgnąć po kolejne pieniądze 

"Wdrożenie usług e-zdrowia w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Pielęgnacyjna 

- Opiekuńczym w Gołdapi" Wartość ogółem 245 488, 00 Wnioskowane dofinansowanie: 

208 664, 80 i procent dofinansowania: 85 % oraz, ,,Wdrożenie usług e-zdrowia 

w GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi", Wartość ogółem: 1 178 496,79 wnioskowane 
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dofinansowanie: 1001 722,27 i procent dofinansowania: 85 % Wdrożenie w działalności 

zintegrowanego systemu informatycznego, służącego zarządzaniu procesem świadczenia 

usług medycznych. Poprawi to funkcjonujące wanmki leczenia i diagnostyki - dostęp do 

historii badań i pobytów pacjenta w jednostce. Ograniczy również w działalności 

sporządzanie wydruków do minimum. Podniesie także jakość usług medycznych czytelność 

dokumentacji medycznej, dostępność pełnej historii leczenia w zakładzie da oszczędność 

czasu pracy administracyjnej oraz szybkość wyszukiwania w archiwum. Wyeliminuje koszty 

związane z wielokrotnym ręcznym wprowadzaniem tych samych danych poprzez wspólne 

słowniki pacjentów, lekarzy, instytucji itp., ograniczenie liczby pomyłek związanych 

z powtórnym wprowadzaniem tych san1ych danych. 

Radny Powiatu Pan Piotr Miszkiel poinfo1mował, że chciałby Panu Staroście zwrócić uwagę, 

że to był punkt sprawy różne, a nie informacja w zakresie prac w okresie międzysesyjnym. 

Skoro już Pan tak ściśle chce pilnować i w sprawach różnych rzekomo negować to, 

czy pytanie nie jest sprawą różną. Po drugie, czy spotkanie w Niedrzwicy miało mieć taki 

charakter, o ustalenie ruchu na tej ulicy czy też o remont i na czym stanęło na ten moment. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek odpowiedział, że ten punkt jest odpowiedni i tego też będę 

się trzymać. Dodał, że Pan Radny Miszkiel był na spotkaniu, które było przez Pana 

nagrywane, tak więc nic dodać, nic ująć z pewnością wszystko Pan wie. 

Radny Powiatu Pan Mariusz Kowalczuk poprosił o odpowiedz Pana Starosty. W związku 

z tym, że nie mógł być do końca na tym spotkaniu i chciałby wiedzieć na czym stanęły 

rozmowy, bo nie wszyscy wierny. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek odpowiedziała, że Pan Radny Miszkiel nagrywał spotkanie 

i wszystko Panu Radnemu przekaże. 

Radny Powiatu Pan Wacław Grenda chciał poruszyć temat dotyczący tego, że Pan chirurg 

Sadowski będzie pracować do końca lipca. Dobrze, żebyśmy pochylili się nad tym tematem 

i żeby zacząć już kogoś szukać. Trzeba pomyśleć o lokalizacji tego gabinetu, bo nie wiadomo 

czy będziemy mogli otworzyć gabinet w tym miejscu. Akurat chirurgów w Gołdapi jest dużo 

i trzeba byłoby poruszyć, temat, żeby ten gabinet dalej działał. 
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Starosta Pan Andrzej Ciołek odpowiedziała, że jeżeli dobrze się orientuje to jest to w 

kompetencji Gminy. Jak najbardziej przyjmujemy sygnał Pana Wacława i pochylimy się na 

tym tematem, będę rozmawiał z burmistrzem na ten temat. Jeżeli Pan Przewodniczący 

pozwoli to proszę o wypowiedz Pana Prezesa GoldMedica, żeby ustosunkował się w tym 

temacie. 

Prezes GoldMedica Pan Wiesław Jurgielewicz powiedział, że to jest gabinet konkurencyjny 

dla GoldMedica. Jeżeli Pan Sadowski zrezygnuje to fundusz zwiększy kontrakt dla 

GoldMedica. Tym samym zostanie zatrudniony nowy chirurg. 

Radny Pan Piotr Miszkiel poprosił o ustosunkowanie się, co do spotkania w Niedrzwicy 

ze względu na to, że nie było go też do końca na spotkaniu, a tez chciałaby wiedzieć 

co zostało ustalone. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek poinformował, że jeżeli zachodzi potrzeba doprecyzowania 

w danym temacie, to zaprasza na indywidulana rozmowę. 

Ad.21 

Wolnych wniosków nie zgłoszono. 

Ad.22 

Wójt Gminy Banie Mazurskie Pan Łukasz Kuliś poinformował, że bardzo szczegółowo 

wsłuchiwał się w wystąpienie Pana Starosty, które trwało ponad godzinę. Mówimy tu o tym 

początkowym wystąpieniu i z tego miejsca mam rozdwojenie jaźni, bo musze przyznać, że po 

dogłębnej analizie i po wnioskach, jakie mi się wysunęły, to co się wydarzyło w Powiecie 

Gołdapskim w 2017 roku zasługuje na duże brawa i na duży ukłon w kierunku Zarządu, 

Starosty i Radnych, jak również całego sztabu ludzi, bo to wiadomo, że to są jednostki 

organizacyjne, jak również pracownicy Starostwa Powiatowego. Już mówię dlaczego mam 

rozdwojenie jaźni, bo z drugiej strony też chciałbym zaznaczyć, że ja się utożsamiam 

z naszym Powiatem i tym samym jest mi niezmiernie miło, że tyle się dzieje w naszym 

Powiecie ale, jako gospodarz Gminy Banie Mazurskie jako Wójt Gminy Banie Mazurskie, nie 

chciałby tego powiedzieć w taki sposób, że mam żal bo mam swego rodzaju jakieś takie 

poczucie, że nasza gmina we wszystkich inwestycjach w większości działań jest pomijana. 

Analizowałem też szczegółowo, to co się wydarzyło na drogach w roku 2017, przewijała się 
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ciągle Gmina Gołdap, nie wybrzmiało tu Gmina Banie Mazurskie nie wybrzmiała tu Gmina 

Dubeninki, choć chciałbym mówić o Gminie Banie Mazurskie. Wstępnie jeżeli też się mylę 

to też proszę, aby mnie poprawiono. Przeanalizowałem również budżet jeżeli chodzi 

o zadania inwestycyjne na 2018 rok. Sytuacja się powtarza, tak jak w roku 2017, że Banie 

Mazurskie nie są ujęte w tych zadaniach inwestycyjnych, a też chciałbym drodzy Państwo, 

Zarządzie, Panie Starosto, aby jasno wybrzmiało jak będzie wyglądała w 2018 roku, 

jak będzie w dalszych latach wyglądała praca, zadania inwestycyjne na drogach. Mówię tutaj 

o drodze 1815N, czyli odcinek Rogale - Widgiry - Żabin do Mieduniszek Wielkich, 

bo ostatnio też z dokumentacji jaką wymieniałem miedzy urzędami Urząd Gminy i Starostwo, 

to ten odcinek drogi został skrócony do Rapy. Nie wiem dlaczego. Mieduniszki Wielkie, w tej 

konfiguracji nie wybrzmiały. Jak chciałbym, żeby tez myśleć o drodze 1764N, czyli odcinek 

Banie Mazurskie - Rogale. W korespondencji jaka była miedzy dwoma urzędami i w kilku 

rozmowach, które przeprowadziłem z Panem Starostą, z merytorycznymi pracownikami 

spotykaliśmy się, też było kilka rozwiązań, które można by było nawet w 2018 roku 

wprowadzić. Bo ja tutaj widzę ,że bardzo często, kiedy bywałem na sesji wybrzmiewały dwa 

problemy, problem dróg i problem szpitala. Z tego co widzę i to jeszcze raz powtórzę duży 

ukłon w kierunku osób, które pracowały nad tym, że na ta chwile takie środki pozyskamy 

i ten problem zostanie rozwiązany, dlatego proponuje, znaczy proszę, bo tyle mogę aby Rada 

i Zarząd na czele z Panem Starostą mocniej przeanalizował możliwość realizacji zadań 

inwestycyjnych na tych drogach. Zróbmy to na etapy, naprawdę nie chciałabym, żeby te moje 

wystąpienie było widziane na zasadzie ataku, bo takie nie jest, tylko poddaje pod 

przemyślenie, pod analizę. Myślmy również o Gminie Banie Mazurskie, bo Gmina Banie 

Mazurskie jest składową całego powiatu, równoprawnym jak Gmina Gołdap i Dubeninki 

Starosta Pan Andrzej Ciołek powiedział, że drogi są nasza bolączką, to wszystkim wiadomo. 

95 % wymaga interwencji i szukamy różnych możliwości, żeby znaleźć pieniądze zewnętrzne 

na remonty tych dróg. Pojawiają się jakieś pomysły na drogach w Baniach Mazurskich 

w ramach zgłoszonych, jako priorytetowe. Również być może do działań rządowych. 

Zobaczymy jak to wyjdzie. Natomiast chce jasno wyartykułować Panie Wójcie i Szanowni 

Państwo. W tamtej kadencji jeszcze powołałem zespół drogowy, ten zespół drogowy 

raz w kwartale stara się spotkać z przedstawicielami decydentów i przedstawicielami 

merytorycznymi, żebyśmy przedyskutować sprawę dróg, bo to jest łączność miedzy gminami. 

Być może interes jednej i drugiej, i tam dochodzi do pewnych rozwiązań. Takie spotkanie jest 

teraz planowane, o ile kalendarz pozwoli na początku marca. Zostaną przedstawione jaką mi 
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się udało nabyć wiedzę w zakresie partnerstwa publiczna-prywatnego w zakresie tego 

pomysłu rządowego, w zakresie Polska-Rosja, w zakresie tego co, planujemy w ramach 

realizacji, być może jeszcze coś będzie włączone. Dodała, że oczywiście pamięta, że drogi 

w baniach mazurskich wymagają pilnej interwencji wiem, że jest rnch społeczny w Baniach 

Mazurskich, który będzie interweniował również u Wojewody w sprawie dróg w Baniach 

Mazurskich i ja to wszystko wiem. Wiem, że to jest palący problem, naprawdę staramy się 

dyskutować, staramy się szukać rozwiązań, nie są to proste rozwiązania, ale jak Państwo 

dzisiaj widzicie po tej prezentacji, w wielu obszarach udaje nam się i myślę, że w tym 

obszarze również nam się uda wiele korzystnych rozwiązań przeprowadzić. 

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Stefan Piech zwrócił się z prośbą, żeby ewentualne 

wystąpienia, które będą w tym punkcie o zgłaszanie wcześniej do przewodniczącego. Jest to 

zgodne ze statutem naszej rady i nie jest to ograniczenie żadnej wolności, ale kieruje się tu 

tym, że chodzi mi o dobro zarówno Pań Radnych, jak i Panów Radnych, również osób 

pracujących w Starostwie, jak również Kierowników jednostek. Chodzi mi o to, żeby 

problematyka poruszana w tym punkcie dotyczyła obrad i tematyki Sesji, nie było takiej 

tematyki przemycania informacji, które nie wiążą się z obradami sesji lub też naruszają dobre 

imię innych ludzi czy też godność człowieka czy też podważają predyspozycje kompetencje 

czy też umiejętności poszczególnych pracowników, poszczególnych urzędów. Także prosił 

bym o zgłaszanie tych spraw. Myślę, że państwo radni przychylą się też do stanowiska, 

bo to jest zapisane w statucie, żebyśmy ewentualne wypowiedzi ograniczanie czasowo, ale 

muszą one być tak, jak powiedziałem skonsultowane ze mną, gdyż czuwam nad 

prawidłowym przebiegiem sesji i nie pozwolę, żeby była narnszana godność ludzka. 

Radny Powiatu Pan Mariusz Kowalczuk zapytał a jeżeli wypowiedzi będą związane 

z Powiatem, a nie z praca rady to ktoś może dostać taki głos. Bo teraz była mowa, że z Rada 

Powiatu i tematyką trwania sesji . 

Przewodniczący Rady Pan Stefan Piech odpowiedział, ze związaną z rada jako instytucji 

funkcjonującej. Chodzi mi o szacm1ek i godność każdego człowieka i nie wkraczanie 

w pewna problematykę która jest wrażliwa i zaburza funkcjonowanie miru oraz dóbr 

osobistych każdego człowieka. 
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Ad.23 

Przewodniczący podziękował Radnym za pracę. Zamknął obrady L VI (56) Sesji Rady 

Powiatu. 

Na tym protokół zakończono. 
Protokół składa się z 21 stron kolejno ponumerowanych. 

Przewodniczący Rady Powiatu 

l~1}n 'j,~ Je/ 
Stefan A1am Piech 

Protokół sporządziła: Monika Bruszewska, 22.02.2018 
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