
Protokół nr LIX (59) z Sesji Rady Powiatu w Gołdapi 

w dniu 29 marca 2018r 

w godz.13° 0-1527 

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Stefan Piech przywitał przybyłych na Sesję Radnych Rady 

Powiatu, funkcjonariuszy służb mundurowych kierowników jednostek organizacyjnych 

powiatu gołdapskiego, pracowników Starostwa Powiatowego naczelników wydziałów, Wójta 

Bań Mazurskich Łukasza Kuliś, Burmistrza Gołdapi Tomasza Luto, Wojewodę Warmińsko 

-Mazurskiego Mariana Podziewskiego, Marszałka Województwa Warmińsko -Mazurskiego 

Pana Marka Brzezina, media oraz mieszkańców Powiatu Gołdapskiego. 

Marszałka Województwa Wannińsko - Mazurskiego Pana Gustaw Mare.k Brzezin wyróżnił 

Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego 

płk. Władysława Steckiego i płk. Władysława Frydrycha. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek oznaczył Marszałka Województwa Wannińsko -Mazurskiego 

Pana Gustawa Marka Brzezina medalem za zasługi dla Powiatu Gołdapskiego. 

Ad.1 

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Stefan Piech stwierdził quorum (1 O radnych obecnych) 

pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji po czym otworzył obrady LIX (59) Sesji 

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

Ad.2 

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Stefan Piech przedstawił 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 LVI (56), LVII (57), LVII (58) Sesji były 

wyłożone do wglądu oraz przesłane drogą elektroniczną. Przewodniczący Rady Powiatu 
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zapytał, czy Radni mają uzupełnienia bądź sprostowania do protokołów. 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie 

Rada Powiatu przyjęła 10 głosami za, przy 5 osobach nieobecnych protokół z L VI (56) 

Sesji Rady Powiatu. 

Rada Powiatu przyjęła 7 głosami za przy, 3 głosach wstrzymujących oraz 5 osobach 

nieobecnych protokół z L VII (57) Sesji Rady Powiatu. 

Rada Powiatu przyjęła 8 głosami za przy, 2 głosach wstrzymujących oraz 5 osobach 

nieobecnych protokół z L VIII (58) Sesji Rady Powiatu. 

Ad.4 

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Stefan Piech przedstawił informację z prac Rady 

w okresie międzysesyjnym poinformował, że uczestniczył w: 

- nadzwyczajnym posiedzeniu Zarządu, Komisji oraz Sesji Rady Powiatu; 

- pełnił dyżur w okresie i w czasie przewidzianym; 

- odbiorze dwóch karetek, które przeznaczone były dla służby ratowniczej naszego szpitala; 

- posiedzeniu Komisji bezpieczeństwa w Powiecie Gołdapskim ; 

- w Targach Pracy i Edukacji w PUP w Gołdapi; 

- wraz z Starostą i Wicestarostą na pożegnaniu Komendanta Komendy Powiatowej Policji 

w Gołdapi inspektora Roberta Marciniaka; 

- wraz z Starostą w spotkaniu Wielkanocnym w 15 Gołdapskim Pułku Przeciwlotniczym; 

Przyszedł Pan Starosta Andrzej Ciołek godzina 13.32. 

Ad.5 

Wicestarosta Pani Grażyna Senda przedstawiła informację Starosty z działalności Zarządu 

Powiatu w okresie międzysesyjnym oraz informację z wykonania uchwał Rady Powiatu 

/i1?formacja w załączeniu- zal. nr 3 do protokołu! 

Refemjąca poinformowała, że w okresie od 22 lutego 2018 r. do 29 marca 2018 r. Zarząd 
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Powiatu odbył 5 posiedzef1, na których: 

Zarząd Powiatu podjął 9 uchwał w sprawie: 

a) przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Gołdapi za 2017 r., 

b) podwyższenia kapitału zakładowego GoldMedica sp. z o.o. z siedzibą w Gołdapi 

i objęcia przez Powiat Gołdapski udziałów w podwyższonym kapitale spółki, 

c) zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gołdap na lata 

2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025", 

d) wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi powiatowej, 

e) ustalenia na 2018 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 

szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat gołdapski, 

f) unieważnienia 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, 

g) wyrażenia opmn dotyczącej pozbawienia niektórych dróg w Węgorzewie 

dotychczasowej kategorii dróg powiatowych, 

h) przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego 

oraz informacji o stanie mienia Powiatu Gołdapskiego za 2017 r., 

i) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Pielęgnacyj no - Opiekuńczego w Gołdapi za 2017 r. 

2. Zarząd rozpatrzył: 

../ pozytywnie wniosek GodlMedica Sp. z o.o. w Gołdapi w sprawie wyrażenia zgody 

na dzierżawę/ najem mienia, 

../ pozytywnie wniosek w sprawie wygaszenia trwałego zarządu dla nieruchomości 

gruntowej położonej w gminie Banie Mazurskie, obrębie Sapałówka, jako działka: 

nr 175/2 o powierzchni 0,3860 ha. 

1. Zarząd przyjął: 

../ plan naboru do szkół ponad gimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019, 

../ sprawozdanie z realizacji zadań Starostwa Powiatowego w Gołdapi w roku 2017, 

../ sprawozdanie z przeprowadzonych remontów i modernizacji w Domu św. Faustyny 

,,Nie lękajcie się" w Gołdapi w 2017 roku, 

../ sprawozdanie z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi za 2017 rok 

w porównaniu do roku 2016, 
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../ informację o stanie dróg 

powiatowych na rok 2018, 

plan remontów, bieżącego utrzymania dróg 1 ulic 

../ sprawozdanie z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gołdapi za rok 2017, 

../ bilansu z wykonania budżetu za 2017 r., 

../ sprawozdanie finansowe jednostek budżetowych powiatu za rok 2017. 

3. Zarząd zapoznał się z: 

../ informacją z realizacji planu kontroli Zarządu Powiatu za rok 2017. 

4. Zarząd zatwierdził: 

../ plan kontroli Zarządu Powiatu w Gołdapi na rok 2018 r. 

5. Zarząd ogłosił: 

../ otwarty konkurs ofert na zadania publiczne 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. 

6. Komisja Rewizyjna opracował projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia 

skargi na Starostę Gołdapskiego oraz Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy. 

7. Zarząd opracował projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie: 

a) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2018-2033, 

b) zmian budżetu powiatu w roku 2018, 

c) określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2018 roku, 

d) zlecenia realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 

pod nazwą:,, Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo -wychowawczej", 

e) udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko 

I- Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura 

Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli w roku 2018, 

f) zmian budżetu powiatu w roku 2018 . 

Informacja z wykonania uchwał Rady Powiatu w Gołdapi podjętych na LVI (56) Sesji. 

W dniu 22 lutego 2018 roku Rada Powiatu w Gołdapi podjęła 5 uchwał, w sprawach: 

współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Gołdapskim, a Rejonem Wyżnyckim Obwodu 

Czerniowieckiego, ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych, 

trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu 

i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji, przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju 
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Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020, zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Gołdapskiego na lata 2018-203 3, zmian budżetu powiatu w rok 2017. N a posiedzeniu 

LVII (57) Sesji Rada Powiatu podjęto 2 uchwały w sprawach: zmian Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2018-2033, zmian budżetu powiatu w roku 2017. 

Natomiast na posiedzeniu LVIII (58) Sesji Rada Powiatu podjęto 1 uchwałę w sprawie skargi 

na Starostę Gołdapskiego oraz Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy. przedstawione uchwały 

zostały przekazane Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Wojewodzie Warmi{1sko

Mazurskiemu w celu poddania kontroli zgodności z prawem oraz ich publikacji. Uchwały 

zostały zrealizowane zgodnie z ich treścią. Szczegółowa infonnacja dostępna jest w Biurze 

Obsługi Rady i Zarządu Powiatu. 

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 opinie Komisji Rewizyjnej /wnioski i opinie w zalączeniu

zal. nr 4 do protokołu/. 

Przewodniczący Komisji Pan Jaromir Krajewski poinformował, że Komisja Stała Rady 

Powiatu obradowała trzy razy. W dniu 1 marca 2018 r. komisja przyjęła 2 projekty uchwały. 

W dniu 15 marca 2018 r. przyjęła 1 projekt uchwały. W dniu 27 marca 2018 r. przyjęła 

3 sprawozdania i 5 projektów uchwał. Komisja na żadnych z tych 3 posiedzef1 wniosków 

nie wypracowała. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Rafał Górski poinformował, że dnia 5 marca 

2018 r. odbyło się posiedzenie Komisji rewizyjnej w sprawie skargi, która wpłynęła na 

Starostę Gołdapskiego i Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi. Komisja uznała, 

że wymieniona skarga jest bezzasadna. Dnia 27 marca 2018 r. odbyła się kontrola 

w Urzędzie Pracy w zalaesie delegacji i wyjazdów służbowych w roku 2017. Komisja 

wniosków nie wypracowała. 

Ad. 7 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pan Leszek Kowalewski przedstawił 

sprawozdanie z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi za 201 7 rok 

w porównaniu do roku 2016 /sprawozdanie w formie prezentacji multimedialnej w załączeniu- zal. nr 5 do 

protokołu/ 
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Referujący przypomniał tylko ważniejsze kwestie sprawozdania, które szczegółowo omówił 

na posiedzeniu Zarządu i Komisji. Budżet był na podobnym poziomie. Wydatki bieżące 

w wydatkach majątkowych wzrósł, a było to spowodowane inwestycjami np. zakup 

samochodu, piaskarki, ph1gu, zbiornika na paliwo, urządzenie wielofunkcyjne do biura. 

Inwestycje to dwa chodniki na ulicy Sportowej i Leśnej oraz przebudowa skrzyżowania 

Rostek - Kośmidry. 

Wyszedł Radny Pan Mariusz Kowalczuk godzina 13.43 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionego sprawozdania. 

Pytai1 nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Rada Powiatu przyjęła 10 głosami za przy 5 osobach nieobecnych sprawozdanie 

z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi za 2017 rok w porównaniu 

do roku 2016. 

Ad.8 

Dyrektor Warsztatów Terapii Zajęciowej Pan Jerzy Sobisz przedstawił Przyjęcie 

sprawozdania z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gołdapi za rok 2017 

/sprawozdanie w załączeniu załącznik - zal. nr 6 do protokołu!. 

Referujący poinformował, że stosownie do rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy 

i Polityki Społecznej przełożył sprawozdanie z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej 

w 2017 r. Sprawozdanie to obejmowało 7 informacji i było przedstawione i rozpatrywane 

na posiedzeniu Zarządzie Powiatu oraz na Komisji Rady Powiatu wniósł o przyjęcie 

sprawozdania i pozytywną ocenę. 

Przyszedł Radny Pan Mariusz Kowalczuk godzina 13 .4 7 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionego sprawozdania. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 
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Rada Powiatu przyjęła 11 głosami za przy 4 osobach nieobecnych sprawozdanie 

z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gołdapi za rok 2017. 

Ad.9 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Pani Zofia 

Syperek przedstawiła przyjęcie sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2017 r. 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Gołdapi /sprawozdanie 

w załączeniu załącznik - zal. nr 7 do protokołu/ 

Referująca poinfonnowała, że sprawozdanie zostało przedstawione na posiedzeniu Zarządzie 

Powiatu i Komisji Rady Powiatu poprosiła o przyjęcie sprawozdania. 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionego sprawozdania. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Rada Powiatu przyjęła 11 głosami za przy 4 osobach nieobecnych sprawozdanie 

z wykonania planu finansowego za 2017 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Gołdapi. 

Ad.10a 

Specjalista ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej Pani Karina Derek przedstawiła uchwałę Rady 

Powiatu w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gołdapi /uchwala Rady 

Powiatu w załączeniu - zal. nr 8 do protokołu/. 

Referująca poinformowała, że ocena została dokładnie przestawiona na posiedzeniu Zarządzie 

Powiatu oraz Komisji. 

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

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Rada Powiatu podjęła uchwałę 11 głosami za p.rzy 4 osobach nieobecnych 

w sp.rawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gołdapi. 
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Ad. !Ob 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska 

przedstawiła uchwałę Rady Powiatu w sprawie określenia zadań i wysokości środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania 

W 2018 roku /uchwala Rady Powiatu w załączeniu - zal. nr 9 do protokołu/. 

Referująca poinformowała, że wszystko zostało omówione na posiedzeniu Zarządzie Powiatu 

oraz Komisji. 

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

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Rada Powiatu. podjęła u.chwałę 11 głosami za przy 4 osobach nieobecnych w celu 

określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. przeznaczonych. na zadania w 2018 roku. 

Ad.10c 

Specjalista ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej Pani Karina Derek przedstawiła uchwałę Rady 

Powiatu w sprawie zlecenia realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej pod nazwą: ,,Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej" 

/uchwala Rady Powiatu w załączeniu - zal. nr 1 O do prot okolu/. 

Referująca poinformowała, że projekt został przedstawiony na posiedzeniu Zarządzie Powiatu 

i Komisji. 

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

Pytali nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Rada Powiatu podjęła uchwałę 11 głosami za przy 4 osobach nieobecnych zlecenia 

realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy· zastępczej pod nazwą: 

,,Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo -wychowawczej". 
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Ad. lOd 

Sekretarz Powiatu Pani Anna Makowska przedstawiła uchwałę Rady Powiatu w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko - Mazurskiego 

na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa 

Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli w roku 2018 /uchwala Rady Powiatu w załączeniu - zal. nr 11 

do protokołu/. 

Referująca poinformowała również, że projekt został przedstawiony na posiedzeniu Zarządzie 

Powiatu i Komisji. Kwota pomocy finansowej to 1120,00 zł. 

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

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Rada Powiatu. podjęła u.chwałę 11 głosami za przy 4 osobach nieobecnych w sprawie 

u.dzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko - Mazurskiego 

na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego 

Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli w roku 2018. 

Ad. lOe 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poprosiła uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian 

budżetu powiatu w 2018 roku /uchwala Rady Powiatu w załączeniu - zal. nr 12 do protokołu/. 

Referująca poinfonnowała, że zmiany zostały szczegółowo omówione na posiedzeniu 

Zarządzie Powiatu i posiedzeniu Komisji. Zmiany po stronie dochodów jak i wydatków 

wynikają z decyzji Wojewody Warmińsko -Mazurskiego oraz Ministra Rozwoju i Finansów. 

Zostały również zabezpieczone po stronie wydatków środki na dokształcanie i doskonalenie 

zawodowe nauczycieli. Jednocześnie pozostałe zmiany wynikają z przesunięć w ramach 

posiadanego planu. Dodała również, że szczegółowe informacje otrzymali Państwo w wersji 

elektronicznej. 

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

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 
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Rada Powiatu podjęła uchwałę 11 glosami za przy 4 osobach nieobecnych dotyczącą 

zmian budżetu powiatu w 2018 roku. 

Ad.11 

Interpelacje Radnych nie zostały zgłoszone. 

Ad.12 

Radny Pan Mariusz Kowalczuk zapytał Pana Starosty Andrzej Ciołka od drogę w stronę 

Niedźwicy, na którą miała być odpowiedź pod koniec marca. 

Radny Pan Mariusz Kowalczuk zapytał również Pana Starostę czy zamierza kogoś zatrudnić 

na miejsce Pana Krzysztofa Piaścik, który zwolnił się z pracy w Starostwie Powiatowym. 

Jak tak to kiedy? Dodał bo z tego co mu wiadomo w jego dziale jest dużo pracy, która 

nawarstwiła się poprzez jego nieobecność. A terminy gonią. 

Ad.13 

Wniosków i oświadczeń Radnych nie zgłoszono. 

Ad.14 

Starosta Pan Andrzej Ciołek odpowiedział na pytanie zadane przez Radnego Pana Mariusza 

Kowalczuka dotyczące drogi w stronę Niedźwicy. Starosta poinfonnował, że najgorszy, 

najbardziej zrujnowany kawałek drogi będzie odtwarzany, jeżeli tylko będzie możliwość 

wejścia i uzupełnienia ubytków to Zarząd Dróg Powiatowych ma to wpisane w zadania 

realizacyjne. Starosta dodał, że ma nadzieję na pomyślne załatwienie sprawy co do drogi 

związanej z inwestycją pewnego przedsiębiorcy ale jeszcze troszeczkę trzeba uzbroić 

się w cierpliwość. Pan Andrzej Ciołek odpowiedział też na drugie pytanie dotyczące 

zatrudnienia nowego pracownika na miejsce Pana Krzysztofa Piaścik, poinformował, że został 

ogłoszony nabór na to stanowisko. A więcej dopowiedziała Sekretarz Powiatu Pani Anna 

Makowska. 

Sekretarza Powiatu Pani Anna Makowska dodała, że ze względu na odejście Pana Krzysztofa 

Piaścik został ogłoszony nabór, który został rozstrzygnięty, a z dniem 3 kwietnia 2018 r. nowa 

osoba zatrudniona na jego miejsce zacznie pracę w Starostwie Powiatowym w Gołdapi. 
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Radny Pan Mariusz Kowalczuk zadał ponownie pytanie czy to nie jest winna finansów, 

wynagrodzenia urzędników, że dobrzy fachowcy z wydziału budownictwa uciekają? 

Starosta Pan Andrzej Ciołek odpowiedział, że mierzalność materialna tego co zarabiamy jest 

bardzo ważna. Dla większości z nas jest to czynnik bardzo determinujący w podejmowaniu 

zadań służbowych. Natomiast jeżeli ktoś podjął decyzję mimo tego, że z mojej strony miał 

bardzo interesującą propozycję. Jeżeli chodzi o Pana Krzysztofa Piaścika zdecydował, że chce 

się realizować w troszeczkę innym obszarze i żaden argument finansowy nie wchodził 

by w grę. Jeśli chodzi o drugiego specjalistę również on miał życzenie zmiany miejsca. 

Dostał propozycję może lepszą finansową ale on widział się w innym miejscu pracy i tam chciał 

zacząć realizować swoją przygodę. Każdy ma prawo w życiu do podejmowania wyborów. 

Miejsca, w którym widzi się docelowo i nikt nie może mu nakazać zmiany. Dodał również, 

że nie widzę powiązania tego z aspektem finansowym bo każdy w życiu ma różne cele. 

Ad.15 

Odpowiedzi na zgłoszone wnioski Komisji Stałych Rady nie zgłoszono. 

Ad.16 

Starosta Pan Andrzej Ciołek przedstawił swoJe uczestnictwo w następujących 

przedsięwzięciach: 

1. 23 lutego 2018 r. w podsumowaniu działalności Komendy Powiatowej PSP w Gołdapi; 

2. 2 marca 2018 r. wraz z Wicestarostą w posiedzeniu Zespołu ds. Dróg; 

3. 4 marca 2018 r. wraz z Wicestarostą w biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych-tropem 

wilczym; 

4. 8 marca 2018 r. w Teatrze przy stoliku „Ofiara w bóstwo przemieniona", uroczystym 

apelu z okazji Dnia Kobiet oraz w spotkaniu ze Starostą Suwalskim; 

5. 10 marca 2018 r. w zebraniu sprawozdawczym OSP Górne w Gminie Gołdap 

oraz w akademii rozmaitości „Kobiety kobietom"; 

6. 12 marca 2018 r. w spotkaniu w Domu Św. Faustyny w Gołdapi; 

7. 13 marca 2018 r. w Teatrze przy stoliku „Serenada pod bramą" oraz w Konwencie 

Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; 

8. 14 marca 2018 r. w spotkaniu z przedstawicielami gołdapskich aptek; 

9. 16 marca 2018 r. w uroczystej gali Super Sołtys 2018 w Olsztynie oraz w wernisażu 

pt." Ćwierć wieku rylcem po stali"; 

11 



10. 17 marca 2018 r. w zebraniu sprawozdawczym OSP Grabowo- w gminie Gołdap; 

11. 19 marca 2018 r. na promocji książki „Napisz do mnie"; 

12. 20 marca 2018 r. w Targach Pracy i Edukacji organizowanych przez PUP w Gołdapi; 

13. 21 marca 2018r. w spotkaniu autorskim z Wojciechem Kassem; 

14. 24 marca 2018r w Turnieju piłki nożnej halowej Służb Mundurowych pod patronatem 

Starosty Gołdapskiego w Gołdapi oraz w zebraniu sprawozdawczym OSP Dunajek 

w Gminie Gołdap; 

15. 25 marca 2018r w Misterium Męki Pańskiej w Kościele NMP Matki Kościoła 

w Gołdapi; 

16. 26 marca 2108r w pożegnaniu Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi insp. 

Roberta Marciniaka; 

17. 27 marca 2018 r. w posiedzeniu Powiatowej Rady Rynku Pracy w Gołdapi oraz 

w spotkaniu Wielkanocnym z kadra i pracownikami jednostki Wojskowej - JW4808 

w Gołdapi; 

18. 28 marca 2018 r. w sesji w Dubeninkach. 

Wicestarosta uczestniczyła w następujących przedsięwzięciach: 

1. 15 marca 2018 r. w walnym zebraniu EGO Kraina Bociana w Ełku; 

2. 22 marca 2018 r. w spotkaniu hodowców bydła mlecznego z Województwa 

Wannińsko -Mazurskiego w Olecku. 

Starosta poinformował również, że 19 marca 2018 r. została podpisana umowa 

na realizację zadania „ Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty'' Powiatu 

Gołdapskiego. Dodał, że Powiat będzie jeszcze korzystać z dofinansowania na różne cele. 

Wicestarosta Pani Grażyna Senda poinformowała, że nie miała zamiaru zniżać się do poziomu 

Pana Tobolskiego i innego Pana Radnego. Ale jeżeli notorycznie jestem zaczepiana, 

oczerniana i opluwana chciałabym się odnieść do sformułowań zawartych na portalu 

internetowym za zawaiiych przez Pana Tobolskiego w formie pytań. Bo jal( wiadomo ci 

panowie stosują taka zasadę, że kłamstwo mówione kilku krotnie staje się prawdą. 1) Czy 

samochód, którym Pan Senda przewoził narkotyki został zatrzymany do wyjaśnienia? 

Odpowiedź: Tak został zatrzymany. 2) Czy prawdą jest, że narkotyki znaleziono w miejscu 

zamieszkai1ia Pani Grażyny Senda? Odpowiedź: Nie. W miejscu zamieszkania nie zostały 

znalezione narkotyki. 3) Czy Pani Grażyna Senda współpracowała z kmmmistyczną służbą 
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bezpieczeństwa, skoro widnieje na stronach IPN? Jeżeli współpracowała to w jakim 

charakterze? Odpowiedź: Nie współpracowałam w żadnym charakterze ze służbą 

bezpieczeństwa. Panie Tobolski odpowiedziałam już na Pana pytania. To teraz ja zadam Panu 

kilka pytań. 1) Czy prawdą jest, że uwiódł Pan swoją pracownicę i rozbił jej rodzinę, 

a w następstwie musiała ona wyjechać z Gołdapi? Czy prawdą jest, że uwiódł Pan młodszą 

od swojej córki pracownicę i zrobił jej dziecko? I teraz robi Pan wszystko aby płacić jej jak 

najmniejsze alimenty? Czy w ogóle Pan nie płaci? Czy to jest podłe? Haniebne? Czy prawdą 

jest, że namówił Pan obecną małżonkę aby wyprowadziła dane z zasobów informatycznych 

PUP, które wykorzystał Pan w sądzie w sprawie o alimenty? Czy prawdą jest bo chodzą takie 

sh1chy po mieście, że płacił Pan za pracę mrożonkami lub zalegał z płatnościami? Czy prawdą 

jest, że zalegał Pan ze świadczeniami? Chciałabym odnieść się jeszcze do Pana Radnego 

Wacława Grendy bo na jednym posiedzeniu sesyjnym zarzucił Pan dla Pana Starosty i dla 

nmie, że traktujemy ludzi jak śmieci? Pan Radny blokował naprawę mostu w Marlinowie. 

Pan Radny Grenda nie stawił się aby ratować szpital, nie oddał głosu za tylko jeszcze 

werbalnie krzyczał aby szpital nie zamarzł. 

Radny Pan Wacław Grenda odniósł się do wypowiedzi Pani Wicestarosty i powiedział, 

że to nie prawda co Pani Grażyna mówiła. Zaznaczył tylko aby porównać opinie o sobie i o 

mnie wśród społeczeństwa gołdapskiego. 

Wicestarosta Pani Grażyna Senda zadała pytanie Panu Rafałowi czy prawdą jest, że taka 

sytuacja miała miejsce? oraz do Pana prezesa GoldMedica czy prawdą jest, że wyzwał mnie 

od świnek? 

Prezes GoldMedica Pan Wiesław Jurgielewicz odpowiedział, że tak to prawda była taka 

sytuacja. 

Wicestarosta Pani Grażyna Senda czy nie prawdą jest niepodawanie ręki nawet w Kościele 

i to, że Pan Grenda przepraszał już kilka osób? 

Radny Pan Rafał Górski odpowiedział, że była taka sytuacja, w której Pan Grenda publicznie 

nmie przeprosił na sesji. 

Radny Pan Mariusz Kowalczuk zadał pytanie dla Starosty dotyczące Termomodernizacji 
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szpitala, w której wykonawcą jest warszawska firma budowana. Zapytał czy w umowie 

zawartej między Starostwem Powiatowym, a warszawską famą jest wzięte pod uwagę 

podwykonawstwo innych jednostek. Czy jest możliwość podpisywania umów przez tamtą 

firmę z podwykonawcami? Czy są zabezpieczone środki na ten cel, żeby nie było tak jak 

ostatnio, że firma zatrudni podwykonawców, a nie rozliczy się za wykonanie danej pracy? 

Starosta Pan Andrzej Ciołek odpowiedział, że wszystkie zabezpieczenia są ale jeżeli 

Pan Radny potrzebuje więcej informacji to umowa jest do wglądu i można ją przeanalizować. 

Według mojej oceny dokonaliśmy wszystkich starań aby zabezpieczyć się pod każdym 

względem. Podwykonawstwo jest przewidywalne. 

Radny Pan Mariusz Kowlczuk zapytał czy jest zawarta taka klauzura, o nie wypłacalności 

całej kwoty dla głównego wykonawcy, który może nie rozliczyć się z podwykonawcą. 

Jeżeli Pan może to prosiłbym aby to sprawdzić z Radcą prawnym aby nie było tak jak kilka 

lat temu przy budowie zalewu w Gołdapi, że główny wykonawca nie rozliczył 

się z podwykonawcą. 

Radny Pan Piotr Miszkiel chciałbym zapytać Panią Wicestarostę czy prawdą jest, 

że 31 sierpnia 1979 roku zarejestrowana została w sekcji C WSO WUSW Suwałki 

pod numerem I 83 7 Przez wydział III KWMO w Suwałkach w kategorii kontakt operacyjny? 

A w dniu 20 czerwca 1988 r. została zarejestrowana w Sekcji „C" WZO WUSW Suwałki 

pod numerem 6274 przez pion II SB RUSW w Gołdapi w kategorii kandydat na TW?. 

Wicestarosta Pani Grażyna Senda odpowiedziała: Jak widać jest to prawdą chociaż 

o tym pojęcia nie miałam. Jeżeli jest za mało jeszcze informacji o mnie to chciałabym podać, 

że w latach 70(dokładnie nie pamiętam roku) faktycznie zostałam wezwana do Komisariatu 

Milicji Obywatelskiej. Byłam młodą osobą, zostałam wezwana ale nie wiedziałam w jakim 

celu? Analizowałam co mogłam zrobić nie tak? Więc jak byłam wezwana to się stawiłam tam. 

Przedstawiono mi żebym donosiła dlatego, że pracuję w takim miejscu gdzie są osoby 

z zewnątrz: przyjeżdżali pracownicy książki, radia, telewizji. Powiedzieli mi, że powinnam 

słuchać i przekazywać im te informacje. Powiedziałam im, że ja się do tego nie nadaję. 

W związku z tym nie ma takiej możliwości. Przyjeżdżali do mnie kilkukrotnie, namawiali, 

proponowali, że kupią mi mieszkanie, dadzą mi talon na samochód. Więc ja tych propozycji 

nie przyjęłam. Tak więc operator IPN użył by innego sformułowania w piśmie. Co do drugiej 
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daty nie miałam świadomości, że coś takiego zaistniał gdyż nikt do mnie nie przyjeżdżał 

nie rozmawiał za mną. Tylko świętej pamięci Dyrektor nakłaniał, że mam się zapisać 

do partii, aja odmawiałam i w związku z tym zostałam pozbawiona 90 % premii, która była 

doliczana do niskich poborów. Zapytałam dlaczego zostałam pozbawiona uprawnie{1, 

a Dyrektor odpowiedział, że ja wiem. Chciałabym poinformować, że nie ugięłam się 

w żadnym wypadku, nawet gdy byłam straszona. I z perspektywy czasu jestem z siebie dumna. 

A gdybym to uczyniła nie startowałabym na radnego, nie byłabym na listach parlamentu. 

Przewodniczący Pan Stefan Piech zaproponował aby zakończyć tą dyskusję. I dla osób które 

choć trochę są zorientowane funkcjonowaniem życiem naszego społeczeństwa do 1989 roku 

to takie osoby orientują się i wiedzą do jakich metod pewne służby mogły nakłaniać człowieka 

aby go zniszczyć. Warto o tym poczytać książki dotyczące np. śmierci ks. Popiełuszki, 

Zycha, Niedzielaka które są ze sobą związane. Drugą sprawą jest to aby swoje słowa ważyć, 

przemyśleć i jeżeli ktoś zachce komuś coś przyczepić to samemu się ośmieszy. I w ten sposób 

można zniszczyć wiele spraw osobistych. 

Wicestarosta Pani Grażyna Senda dodała, że wychowała się w takiej rodzinie, 

w której do partii nikt nie należał. Należał tylko mój były małżonek. 

Głownu Specjalista Pan Marek Miros dodał, że miał się nie wypowiadać na ten temat. 

Ale jako obywatel zmieszany uczuciami słuchał wystąpienia emocjonalnego 

Pani Wicestarosty, które jest zrozumiałe. Postawiłem się po jej stronie i tak to jest jak kobieta 

ma kontakt z damskim bokserem. I przetoczył cytat sugerowany dla Pana Piotra Miszkiel„ 

A dzisiaj śledczy mojej przeszłości, którego w planach wtedy nie było. Sporządza listę moich 

słabości i wie dokładnie co mi się śniło'' 

Pan Andrzej Tobolski poinformował, że nigdy nie zalegał z płatnościami alimentacyjnymi, 

które posiada z tytułu posiadania dziecka nieślubnego. Płacę 1 250, 00 zł miesięcznie, 

dodatkowo kupuje dziecku lekarstwa, ubrania, rowery, narty i wszystkie inne rzeczy. 

Regularnie odwiedzam i spotykam się z dzieckiem. Nigdy nie płaciłem pracownikom 

za zaległe wynagrodzenie w naturze np.: mrożonkan1i. Nie zalegam z żadnymi podatkami. 

Dodał, że oczekuje przeprosin od Wicestarosty bo to co Pani zrobiła jest haniebne. 

Ad.17 
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Wolnych wniosków nie zgłoszono 

Ad.18 

Pracownik GoldMedica Pan Stanisław Luto poinfonnował, że bolą go sprawy które zaistniały 

w ubiegłych tygodniach. Dodał, że wiedzą w jakim stanie jest szpital. Szpital ma już prawie 

100 lat, gdzie ja pracuję 40 lat i nie przypominam sobie żeby były robione jakieś prace 

związane z : ocieplanie budynku, wymiana okien, hydraulika, elektryka. Mamy pretensję 

do niektórych radnych o to, że zaspokajają swoje działania polityczne, dzwonią i sprowadzają 

TVN 24. Co nie dobrze robi dla Gołdapi ? Myślę, że nie na tym rzecz polega. Naprawdę 

jesteśmy zbulwersowani tym zdarzeniem oraz, że przedstawione inforn1acje do końca nie były 

prawdą. Poinformował, że na drugi dzień po emisji informacji w stacji TVN, Narodowy 

Fundusz Zdrowia wysłał do nas kontrolę, która wykazała nie prawdę to co mówiono w TVN. 

W imieniu wszystkich pracowników chcielibyśmy bardzo podziękować dla Pana Starosty, 

całej Radzie Powiatowej, że są już środki na termomodernizację która rozpocznie się jeszcze 

w kwietniu tego roku. Chcielibyśmy powiedzieć, że może za 1- 1.5roku będziemy pracować 

jak ludzie w odpowiednich warunkach. Drugą sprawą jest, że jeden z radnych będąc w Ełku 

na parkingu pod sklepem Castorama zobaczył jedną z naszych karetek transportowych, zrobił 

jej zdjęcie i umieścił na portalu internetowym i zaprosił wszystkich do dyskusji. Chciałbym 

poinformować, że kierowca karetki udał się na zakupy potrzebne mu do samochodu i nie jest 

to rzecz dziwna. Po prostu, w każdym zakładzie pracy udajemy się po zakupy jeżeli czegoś 

potrzebujemy. I apeluję o zachowanie jakiegoś poziomu. Chciałbym poprosić radnych 

o pomoc, a nie rzucanie kłód pod nogi. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego i będzie nam 

się lepiej współpracowało. 

Przewodniczący Pan Stefan Piech poinformował, że chciał aby Pan Stanisław Luto 

wypowiedział się, gdyż był cały czas z nami . Pan Stefan Piech powiedział aby uszanować 

pracę ludzi, jeżeli nie szanujemy tych którzy rządzą. Szanujmy siebie i szanujmy mieszkańców 

i tych którzy pracują w szpitalu. I to nie jest przedwyborcza czy przedświąteczna deklaracja 

to jest naprawdę wysiłek, który został włożony aby osiągnąć to co chcieliśmy. I nie róbmy sobie 

tanimi zagrywkami politycznego zaplecza. Pan Przewodniczący Stefan Piech poinformował, 

że to on decyduje o porządku i czasie wypowiedzi na Sesji Rady Powiatu w celu uciszenia 

przeprowadzonych rozmów o czas wypowiedzi danej osoby. Przewodniczący dodał, 

że są to 2 min i to on decyduje. 
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Pani Danuta Fiećko pielęgniarka poinformowała, że jest bardzo zbulwersowana zachowaniem 

Radnych, którzy doprowadzili do zaistniałych sytuacji : przychodzenie po nocach do szpitala 

i powiadomienia telewizja TVN oraz zdjęcia karetki na portalu internetowym. 

Radny Pan Wacław Grenda poinformował o tym, że przyszedł do szpitala o późnej porze 

ale to tylko dlatego, że został poinfom1owany telefonicznie przez pacjenta, który przebywał 

w szpitalu w tą zimową, mroźną porę. Został powiadomiony o tym, że w szpitalu jest strasznie 

zimno i pacjenci proszą o interwencję . Poprosił Pana Starostę aby poszedł z nim na daną 

interwencję, który to potwierdzi. Dodał, że dużo winy leży po stronie szpitala. Poinformował, 

że co roku na sesji jest poruszana sprawa o uszczelnienie okien. W roku 2017 w listopadzie 

Pan Kowalczuk poprosił Pana Starostę aby zwrócić uwagę na okna w szpitalu 

i je uszczelnić. Pan Starosta od tego się wykręcił i powiedział, że żadne okno nie będzie 

uszczelnione i z tego właśnie wynikły dane problemy z ciepłem w szpitalu. My Radni 

nie jesteśmy winni sytuacji, która wynikła w szpitalu. 

Pan Stanisław Luto poinformował o tym, że od października 2017 r. próbowali uszczelnić 

te olma. Ale są one już w takim stanie, że żadna uszczelka nie pomoże. 

Pan Wiesław Jurgielewicz Prezes GoldMedica poinformował, że podjął decyzję w tamtej złej 

sytuacji i okleił nadmuch okien czego nie powinno robić się w szpitalach. Dodał, że w razie 

jakiegoś niebezpieczeństwa można za to przewinienie zapłacić srogie kary. Uszczelnianie okien 

nie przynosiło efektów ponieważ te olma są zużyte do tego stopnia, że się nawet nie zamykają. 

Co do sytuacji związanej z telewizją jestem za tym żeby pokazywać prawdę ale tylko prawdę, 

a minusowa temperatura w łazience to był fałsz. Dodał, że pracownicy szpitala muszą bardzo 

się starać aby wykorzystać limit środków pieniężnych i żeby nie zabrakło środków 

do następnego rozliczenia. Nie wydaję opinii, nie osądzam radnych ale poproszę o kontakt 

w razie problemów i załatwienie ich osobiście na miejscu. 

Pan Andrzej Tobolski poinformował o odpowiedzi, którą otrzymał od Pana Przewodniczącego 

Rady Stefana Piecha w sprawie zgłoszonej skargi na Pana Starostę i Dyrektora Urzędu Pracy 

w Gołdapi. Dodał, że z podjętej ustawy z przed ok. I O dni Rada uznała, że skarga została 

przyjęta jako nie zasadna. Odniósł się do tego, że jedna z pracownic Starostwa Powiatowego 

w ankiecie anonimowej napisała, że starosta zachowuję się w sposób haniebny do pracownic. 

A dwóch innych pracowników, że atmosfera w Starostwie Powiatowym jest fatalna. Zapytał 
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dlaczego jego skarga została uznana za nie zasadną skoro w ankiecie nie wszystko jest na plus? 

I dlaczego Dyrektor PUP potraktował tak źle najstarszego pracownika Urzędu Pracy czyli moją 

żonę spakował jej wszystkie rzeczy w worek i dwa kartony i wystawił na bruk? Andrzej 

Tobolski poinformował, że złożył zapytanie 25 stycznia 2018 r. do Pana Starosty Andrzeja 

Ciołka w sprawie dlaczego jego bliska przyjaciółka Pani Anna Łabanowska lub jej małżonek 

dostali dofinansowanie na otwarcie działalności gospodarczej i jaka to była kwota? 

Burmistrz Tomasz Luto poinfonnował, że dzisiejsza sesja jest apogeum hipokryzji , cynizmu 

i politycznej wyrachowanej gry ze strony niektórych osób. Kilku radnych w Radzie Miejskiej 

i Powiatowej to takie samorządowe huby, które żerują na ludzkiej niewiedzy. Niewiedzy która 

wywodzi się z tego, że nie wszyscy obywatele interesują się polityką oraz jak funkcjonuje 

samorząd. Dodał, że jeszcze 4 lata temu nie wiedział, że nasz przyjazny, pomocny, dobrze 

funkcjonujący samorząd może być tak haniebny, zawistny i, że będzie wypluwał wszystkie 

brudy tak jak na dzisiejszej Sesji. 

Przewodniczący Pan Stefan Piech odniósł się do wypowiedzi Bmmistrza Pana Tomasza Luto 

poinfonnował, że niczego nie wypluwał, nie brał żadnych pieniędzy za funkcjonowanie szkół 

i placówek w Powiecie Gołdapskim wystarczyło tylko 18 głosów czy zamykamy Liceum 

ogólnokształcące czy nie . 

Pani Jadwiga Luty naczelna pielęgniarka poinformowała, że chce przypomnieć dla Panów 

Radnych którzy odwiedzają szpital, żeby dbać o niego w interesie ogólnym. Dodała, że do tej 

pory żadnych skarg nie było na szpital. 

Pan Wiesław Jurgielewicz Prezes GoldMedica podziękował dla Pana Starosty i Pani Sekretarz 

Annie Makowskiej oraz dla wszystkich pracowników Starostwa za szybką pomoc dla szpitala. 

Pan Jacek Rakowski redaktor portalu Gołdap Info podziękował dla Pana Starosty Andrzeja 

Ciołka za złożenie wniosku w sprawie wyróżnienia Pana Frydrycha. Dodał, że Pan Frydrych 

jest bardzo pomocny w każdej sprawie i chętnie udziela pomocy. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek złożył życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych. 
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Dyrektor PUP Pan Wojciech Hołdyński odniósł się do pytania Pana Andrzeja Tobolskiego 

i poinformował, że żona Pana Tobolskiego wynosiła dane służbowe z Urzędu dlatego został 

z nią zerwany stosunek pracy i również życzył Wesołych Świąt. 

Ad.19 

Przewodniczący Pan Stefan Piech złożył życzenia z okazji świąt Wielkanocnych i zamknął 

obrady LIX (59) Sesji Rady Powiatu. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokół składa się z 19 stron kolejno ponumerowanych. 

Przewodniczący Ra1y,towiatu 

Slt~ J·t:tlk 
Stef ~nlPiech 

Protokołowała: Monika Brnszewska, 29.03.2018 
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