
Protokół nr LXIII (63) z Sesji Rady Powiatu w Gołdapi 

w dniu 28 czerwca 2018 r. 

w godz.1300_ 1516 

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Stefan Piech przywitał przybyłych na Obrady Sesji 

Radnych Rady Powiatu, funkcjonariuszy służb mundurowych, kierowników jednostek 

organizacyjnych powiatu gołdapskiego, pracowników Starostwa Powiatowego naczelników 

wydziałów, media oraz mieszkańców Powiatu Gołdapskiego . 

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Stefan Piech poinformował, że na sesji są obecni 

mieszkańcy osiedla „ Pod lasem '', którzy chcą wyrazić swoje zdanie. 

Mieszkaniec ulicy 1 go Maja Dariusz Kanigowski poinfmmował , że w nawiązaniu do pisma, 

które złożyli 22 maja 2018 roku do Rady Powiatu chcieliby poinformować, że nie otrzymali 

na dane pismo odpowiedzi. W związku z czym informuj ą, że napisali pismo do Wojewody 

Warmińsko - Mazurskiego Pana Artura Chojeckiego za pośrednictwem Starostwa 

Powiatowego w Gołdapi. Pismo dotyczy ponaglenia o załatwienie sprawy . Referujący 

przeczytał pismo, które znajduje się w załączeniu /pismo mieszkańców do Wojewody Warmińsko 

- Mazurskiego w załączeniu- zał. nr 3.do protokołu/. Dodał , że jest to dalsza procedura skierowania 

sprawy do sądu administracyjnego tak więc proszę o zastanowienie się i odpowiedzieć. 

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Stefan Piech poinformował mieszkańców, że otrzymają 

potwierdzenie oraz zostanie nadany bieg dla odpowiedniego urzędu. 

Ad. 1 

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Stefan Piech otworzył obrady LXIII (63) Sesji Rady 

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

Ad.2 

Przewodniczący Rady Powiatu otworzył posiedzenie z proponowanym porządkiem obrad 

!porządek obrad w załączeniu- zał. nr 2 do protokołu/. Przewodniczący poinformował, że sesja będzie 

składać się z dwóch części. W pierwszej części Pan Marek Milewski przedstawi 

nam prezentacj ę z okazji 200 lat Powiatu Gołdapskiego 1818 -20 18. W drugiej części 



Pan Mirosław Słapik przedstawi nam funkcjonowanie Powiatu Gołdapskiego. 

Przewodniczący zaproponował zmianę do porządku obrad, która dotyczyła dodania 

w punkcie 7 podpunktów !porządek po zmianach w załączeniu- zal. nr 3 do protokołu!. 

b) przystąpienia do realizacji projektu pn. ,,M jak matma" w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Wannińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, 

c) przystąpienia do realizacji projektu pn. ,,Kwalifikacje drogą do sukcesu" w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego 

na lata 2014-2020, 

e) ustalenia wynagrodzenia Starosty Gołdapskiego. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do zmienionego porządku obrad? 

Radny Pan Wacław Grenda odniósł się do podpunktu e) dotyczącego ustalenia 

wynagrodzenia dla Starosty Gołdapskiego poinformował, że dana ustawa weszła 

19 maja 20 18 roku i od tego momentu było dużo czasu aby wprowadzić to do porządku obrad 

w normalnym cyklu, a nie przedstawiać to dopiero przed posiedzeniem Komisji. Poprosił 

aby teraz to wytłumaczyć czy było to związane z jakimś nie dopatrzeniem czy są tego inne 

przyczyny. Dodał, ze ten punkt powinien być wprowadzony razem z porządkiem, 

a nie 5 minut przed posiedzeniem wspólnych Komisji. W związku z tym my nie byliśmy 

zorientowani w tych sprawach i ta decyzja, którą podjęliśmy na wspólnym posiedzeniu 

była nieprzemyślana. Dana obniżka nie była obniżka tylko regulacją płacy, więc należało 

przyjrzeć się temu dokładniej. 

Przewodniczący Rady Pan Stefan Piech odpowiedział, że dana ustawa dotycząca regulacji 

płac dla urzędników samorządowych została na nas j akby wymuszona i narzucona. 

Dodał, że nie traktuje on tego personalnie bo to dotyczy każdego pracownika 

i samorządowca. Dana ustawa i regulacja nie ma charakteru związanego z ograniczeniem 

czy zwiększeniem obowiązków poszczególnych samorządowców, a ma tylko i wyłącznie 

charakter dość sprzeczny z i stotą funkcjonowania samorządu. Przewodniczący Rady 

Pan Stefan Piech poinformował, że dana ustawa narzucana jest nam z góry. Narzuca 

ona wynagrodzenie nie zawsze wiedząc ile pracy zbiera się na rękach poszczególnych 

włodarzy miasta, radnych czy pracowników samorządowych. W pewnym momencie może 

to trafić w pracowników, którzy zatrudnieni są w Starostwie. 
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Radny Pan Wacław Grenda dodał, że tak jest. 

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Stefan Piech dodał, że chodzi mu o naczelników 

wydziałów starostwa. Tego wymagają przepisy i nie podjęcie takiej uchwały może skutkować 

negatywnymi konsekwencjami, które będą dyscyplinowały starostwo do podjęcia tej uchwały 

i może jeszcze innymi konsekwencjami. Dodał, że w naszym wypadku faktycznie regulacja 

powoduje, że wynagrodzenie Pana Starosty i Wicestarosty będzie obniżone oraz. Paradoksem 

jest, gdyż obowiązków przybywa czyli: drogi, odnowienie szpitala. Ustawa ta reguluje 

w sposób prymitywny i nie ludzki 

Radny Pan Wacław Grenda poinformował, że Przewodniczący me odpowiedział 

konkretnie na jego pytanie, które dotyczyło: dlaczego ten punkt nie został przedstawiony 

wcześniej tylko dopiero przed posiedzeniem wspólnej Komisj i? 

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Stefan Piech odpowiedział, że wiąże 

się to z wymaganiami prawnymi czyli Rozporządzenie weszło w maju i jesteśmy zobligowani 

by wypowiedzieć się do tej kwestii. 

Radny Wacław Grenda odpowiedział, że od 19 maJa 20 18 roku wiedzieliśmy, 

że do I lipca 2018 musimy zmienić regulacj ę płacową dla Starosty i Wicestarosty. 

Więc nie do końca właściwe j ego rozdanie 5 minut przed sesją. Dodał, że nikt nam nawet 

nie przekazał Rozporządzenia Rady Ministrów oraz nie poinformował do czego to ma służyć . 

W związku z tym jest to bardzo podejrzane. Poinformował również Przewodniczącego, 

że j est to jego niedopatrzenie i poprosił aby zanotować to w protokole. 

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Stefan Piech poinformował, że przyJmUJe 

to do wiadomości. Przekazał Panu Radnemu Wacławowi Grendzie, że nie chce podważać 

nikogo wiedzy na temat Samorządów i na temat kwestii związanej z tą ustawą Rządową 

ale myślę, że Pana ani nikogo innego nie urażę i powiem uczciwie, że w momencie kiedy 

zaczęto o tym mówić j ako będący w samorządzie zacząłem się tym interesować. Prawdę 

mówiąc celowo z tym zwlekałem bo liczyłem, że Rząd się z tego wycofa. Dodał, 

że tu nie chodzi o żaden interes społeczny tylko o zwyczajny populizm. Zwlekałem 

z tym i wiedziałem o co chodzi i państwo i kto z samorządowców chce np.: j akie są widełki 

ile ma starosta z Powiatu Kętrzyńskiego i ile ma Burmistrz. Najbardziej dotknie 
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to Samorządowców, którzy mieli bardzo wysokie widełki. Natomiast Starosta Gołdapski 

nie maił wysokich widełek. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek poinformował, że dobrze by było wysłuchać opinii Radcy 

Prawnego. Natomiast myślę, że Radnemu Panu Wacławowi Grendzie chodziło o co innego 

i spróbuję to jemu wytłumaczyć: 19 lipca 2018 roku weszło Rozporządzenie i od momentu 

publikacji w Dzienniku ustawowym, Pan jako radny miał dostęp do tego aktu prawnego 

i mógł Pan przeanalizować w/w akt. Zrobił Pan to? Prawo w tym kraju jest jawne 

i Pan ma możliwość tego dokonać . Dzisiaj 28 czerwca 2018 roku przyjmujemy czynności 

przed zadziałaniem prawa zewnętrznego. Czy wszystko jest zgodne z prawem? 

Radny Pan Wacław Grenda odpowiedział, że tak i zadał pytanie dla Starosty Pana Andrzeja 

Ciołka czy zna on status Powiatu Gołdapskiego dotyczący ile dni jest na podanie w porządku 

informacji? Czyli 7 dni, a nie ostatni dzień. 

Więcej uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Rada Powiatu przyjęła 11 glosami za, przy 1 głosie wstrzymującym i przy 3 osobach 

nieobecnych zmiany do porządku obrad. 

Pan Marek Milewski przedstawił prezentację z okazji 200 lat Powiatu Gołdapskiego. 

Referujący poinformował, że początki powiatu gołdapskiego, j ak i samej Gołdapi, wiążą 

się z historią Prus, państwa niemieckiego, które wzięło swój początek na tych ziemiach 

jeszcze w czasach krzyżackich i z różnymi kolejami funkcjonowało do 1945 roku, 

tj do zakończenia II wojny światowej . Gołdap była pierwszym miastem założonym 

w starostwie wystruckim. Przywilej lokacyjny z 1570 roku, nadawał miastu nazwę, 

którą wywiedziono od rzeki Gołdapy oraz herb. Znalazły się w nim elementy symbolizujące 

związek Gołdapi z dynastią Hohenzollernów, władców Prus, (biało-czarna szachownica, 

czerwony książęcy orzeł), jak i z ich lennym zwierzchnikiem, królem Zygmuntem Augustem 

(litera „S"). Pierwsze 150 lat dziejów Gołdapi było bardzo trudne. Miasto było nękane 

systematycznie przez pożary, epidemie i wojny. Z 1608 roku pochodzi pierwszy, 

sporządzony przez Marcina Nagela, znany plan Gołdapi. /kościół ewangelicki budowany 

blisko 100 lat/ - jedyna murowana budowla w mieście w XVII w. Znaczący postęp w rozwoju 
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miasta nastąpił dopiero w XVIII stuleciu. Poprzedziły go liczne reformy administracyjne 

i wojskowe przeprowadzone przez margrabiów brandenburskich i zarazem książąt pruskich, 

które sprzyjały rozwojowi Gołdapi, jako przyszłego miasta powiatowego. Czynnikiem, 

który szczególnie wpłynął na ożywienie ekonomiczne miasta i stał się trwałym elementem 

jego krajobrazu, było utworzenie w 1718 roku garnizonu wojskowego. W 1790 roku Gołdap 

posiadała wybrukowane ulice. Działała poczta konna, straż pożarna, szpital oraz szkoła 

miejska o zasięgu regionalnym. Ratusz i domy przy rynku były murowane. Miasto 

w owym czasie osiągnęło liczbę w przybliżeniu 3000 mieszkańców. Dla porównania Olsztyn, 

Kętrzyn i Ełk liczyły wówczas po 2000 mieszkańców. Na przełomie XVIII i XIX Gołdap 

dorównywała więc najlepiej rozwiniętym miastom nowo utworzonej w 1772 roku prowincji 

Królestwa Pruskiego Prus Wschodnich. Powyższe przesłanki dały podstawę 

do umiejscowienia w Gołdapi siedziby powiatu. Powiat gołdapski w czasach pruskich. 

W 1818 roku władze pruskie przeprowadziły gruntowną reformę administracji. Na miejsce 

dawnych starostw powołane zostały okręgi administracyjne zwane rejencjami oraz powiaty 

./niem. Kreis/. W jej wyniku Gołdap stała się siedzibą najdalej wysuniętego na wschód 

powiatu Prus Wschodnich wchodzącego w skład rejencji gąbińskiej (niem. Gumbinnen, 

ros. Gusiew). Powiat składał się z ośmiu ewangelickich parafii mających siedziby w Gołdapi, 

Grabowie, Górnem, Dubeninkach, Gawajtach, Romintach Wielkich, Tołminkiejmach 

i Żytkiejmach. W takim kształcie, po zjednoczeniu Niemiec w 1871 roku, został on włączony 

do II Rzeszy Niemieckiej. Jego granice przetrwały do 1945 roku, gdy w wyniku wydarzeń 

II wojny światowej Prusy Wschodnie uległy likwidacji. Historyczny herb powiatu 

gołdapskiego nawiązywał wyraźnie do Puszczy Rominckiej, która z w całości znajdowała 

się w jego granicach i zajmowała 1/3 powierzchni. Ważnym dla rozwoju powiatu 

gołdapskiego w XIX wieku było przeprowadzenie w latach 1846-1855 szosy z Ełku 

do Wystruci /niem. Insterburg, ros. Czercniachowsk/ przez Gołdap oraz budowa kolei 

łączącej powiat ze stolicą prowincji - Królewcem. Pozwoliło to komunikacyjnie powiązać 

ziemię gołdapską z Rzeszą Niemiecką i uczestniczyć w jej szybkim rozwoju na przełomie 

XIX i XX wieku. W latach 1927-1944 gołdapski węzeł kolejowy w najlepszym dla siebie 

okresie przyjmował i wysyłał na dobę około 60 składów pasażerskich, nie licząc towarowych 

w pięciu kierunkach: do Wystruci i dalej do Królewca, do Ełku, do Węgorzewa, do Żytkiejm 

i do Stołupian przez Rominty Wielkie. Budowa kolei miała znaczenie militarne, 

ale też otwarła ją dla ruchu turystycznego. Do wybuchu I wojny światowej Gołdap rozwinęła 

się w znaczący ośrodek przemysłu lokalnego, administracji i kultury. W przeciągu 

lat 1880-191 O podwoiła się liczba mieszkańców, która osiągnęła stan 9 .496. - Mimo oznak 
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rozwoju, powiat gołdapski na tle reszty Niemiec należał nadal do najuboższych obszarów 

Rzeszy. Skutkiem tego był stały odpływ ludności do uprzemysłowionych rejonów Niemiec. 

Na krótko rozwój powiatu przerwała I wojna światowa. W trakcie walk w 1914 roku Gołdap 

i j ej okolice uległy znacznym zniszczeniom. Natychmiast jednak po odejściu Rosjan władze 

niemieckie wdrożyły Program Odbudowy. W jej wyniku powstała niemal w całości nowa 

zabudowa Gołdapi wokół ryku oraz wiele budynków użyteczności publicznej , 

w tym min. nowy gmach starostwa powiatowego. W latach dwudziestych Gołdap otrzymała 

elektryczność i kanalizację, czym wyprzedziła wiele innych miast Rzeszy. W okresie 

międzywojennym przerodziła się w ośrodek turystyczno-wypoczynkowy i należała 

do ośrodków miej skich Prus Wschodnich o najwyższej dynamice rozwoju. /patrz mapa 

prezentująca walory turystyczne ziem powiatu. W wieku XIX powiat gołdapski posiadał 

ludność etnicznie zróżnicowaną, z czego Polacy czy raczej Mazurzy stanowili 16% ogólnej 

populacji. Do końca wieku pastorzy protestanccy byli zobowiązani odprawiać nabożeństwa 

w języku niemieckim, polskim i litewskim. Zarazem jednak systematyczna germanizacja tych 

ziem doprowadziła do tego, że plebiscyt przeprowadzony w 1920 roku w sprawie przebiegu 

granicy polsko-niemieckiej nie objął już powiatu. W latach 30. przeprowadzono akcję 

przemianowania polsko i litewsko brzmiących nazw miejscowych na niemieckie. 

Czego świadkiem j est mapa przechowywana w Dziale Zbiorów Specjalnych Biblioteki 

Publicznej w Gołdapi. Arnswald - Grabowo, Wehrkirchen - Żytkiejmy . Kolejny slajd 

prezentuje li stę niemieckich starostów powiatu gołdapskiego. Były to wyłącznie osoby 

pochodzenia niemieckiego.- Ostatni mem1eccy starostowie Gołdapi w okresie 

międzywojennym. Powiat gołdapski po II wojnie światowej w czasach PRL. Przełomowym 

wydarzeniem w dziejach powiatu była II wojna światowa. Na przełomie 1944 i 1945 roku 

o Gołdap toczyły się ciężkie walki, w wyniku których Armia Czerwona ostatecznie zajęła 

miasto 23 stycznia 1945 roku. Przyczyniło się to do całkowitej ruiny, wyludnienia 

oraz zatracenia potencjału gospodarczego powiatu wypracowanego przez kilka pokoleń 

jego mieszkańców. W konsekwencji decyzji podjętych na konferencji w Poczdamie, ziemie 

powiatu gołdapskiego, tak j ak cała dawna wschodniopruska prowincja, zostały podzielone 

między Polskę i Związek Radziecki (dziś Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej). Tym 

samym powiat gołdapski został wcielony do Polski, ale utracił jedną trzecią swojego obszaru 

(613 zamiast 993 km kw) (parafie Rominty Wielkie, Gawajty i Tolminkiejmy). Znalazł 

się on początkowo w granicach okręgu mazurskiego z siedzibą w Olsztynie, by ostatecznie 

uchwałą Rady Ministrów z 7 lipca 1945 roku razem z powiatami oleckim i ełckim zostać 

włączony do województwa białostockiego . Formalne przejęcie władzy nad powiatem 
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z rąk radzieckich nastąpiło 1 O czerwca 1945 roku, na podstawie protokołu zdawczo

odbiorczego (w języku rosyjskim) zaczynającego się od słów: ,,My przedstawiciele 

komendantury". Na przekazanym terenie władzę administracyjną przejął mianowany przez 

wojewodę starosta Piotr Lewandowski. Jego organem było starostwo, które dzieliło 

się na referaty. Z tych największe znaczenie posiadały referaty: osiedleńczy, aprowizacji 

i handlu oraz samorządowy. 29 listopada 1945 roku zebrała się pierwsza polska Powiatowa 

Rada Narodowa, do której radnych delegowały partie, organizacje społeczne, instytucje 

i sołectwa. Jednym z najważniejszych zadań starosty i jego urzędników, było zorganizowanie 

w powiecie terenowych organów władzy i administracji państwowej. Do jesieni 1945 roku 

utworzono jedną gminę miejską - Gołdap i trzy wiejskie: Grabowo, Jabłońskie i Dubeninki. 

Piąta, ostatnia w Górnem - ze względu na zniszczenia i brak mieszkańców powstała dopiero 

w 1947 roku. Ponowne zasiedlenie i odbudowa powiatu były bardzo utrudnione. Wpływały 

na to największy w województwie stan zniszczeń, peryferyjność, zaminowane pola, 

brak szkół i komunikacji. Pierwsi osadnicy przybyli z powiatów suwalskiego, grajewskiego 

i augustowskiego ale również z Wileńszczyzny. W 194 7 roku na terenie gminy Banie 

Mazurskie znaleźli się przymusowo osiedleni w ramach akcji „Wisła" Ukraińcy. Wzmożony 

napływ osadników (z województw białostockiego, warszawskiego, poznańskiego) nastąpił 

dopiero w 1948 roku, gdy 12 listopada ponownie uruchomiono połączenie kolejowe 

do Olecka, co pozwoliło zintegrować powiat z resztą kraju. Choć w latach 1945-1949 udało 

się w znacznej części zaludnić i zagospodarować powiat, to przez wiele powojennych 

lat należał on do najsłabiej rozwiniętych. Należy pamiętać, że jego podział (i szerzej - Prus 

Wschodnich) między Polskę i ZSRR przeciął dotychczasowy system więzi gospodarczych. 

Uruchomienie zaś zniszczonego przemysłu przerastało często możliwości władz 

i społeczeństwa. Wystarczy przypomnieć losy browaru „Krech". Jak wiemy, Polska 

po II wojnie światowej nie była państwem suwerennym. Początkowo reaktywowany 

samorząd terytorialny został zlikwidowany w 1950 roku i zastąpiony na wzór sowiecki 

systemem rad narodowych. Gminom odebrano osobowość prawną i pozbawiono prawa 

własności do majątku. Przez to uniemożliwiono podejmowanie inicjatyw w interesie 

społeczności lokalnej na miejscu. Kolejny slajd prezentuje listę powojennych starostów 

gołdapskich. Ostatnim starostą powiatowym w Gołdapi był - Eugeniusz Strzałkowski. 

Po unifikacji ustroju administracji publicznej objął on urząd przewodniczącego Prezydium 

Powiatowej Rady Narodowej w Gołdapi i piastował go do 21 VII 1951 roku. W 1954 roku, 

uchwałą Nr 14/V Woj. Rady Narodowej w Białymstoku dokonano podziału powiatu 

na dziesięć gromad, którymi zarządzały gromadzkie rady narodowe z przewodniczącymi 
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prezydiów GRN na czele. Były to Banie Mazurskie, Lisy, Żabin, Rogale, Skocze, Górne, 

Grabowo, Pluszkiejmy, Dubeninki i Żytkiejmy. Na przełomie lat sześćdziesiątych 

i siedemdziesiątych Gołdap otrzymała nową, typową dla budownictwa socjalistycznego 

zabudowę. Największe znaczenie dla gospodarki posiadało rolnictwo, ale było ono 

w większości zdominowane przez PGR-y. Powoli rosła liczba mieszkańców. Gdy w 1949 

roku powiat gołdapski zamieszkiwało 7815 mieszkańców, w 1970 roku liczba ta wzrosła 

do 26 tysięcy, z czego na miasto przypadało zaledwie 9 tysięcy. /dziś stosunek ten wygląda 

odwrotnie. Wydarzeniem, które położyło się cieniem na dziejach powiatu gołdapskiego 

w czasach PRL, była reforma administracji przeprowadzona w latach 1973-1975 

- zwiększająca liczbę województw do 49 i likwidująca powiaty. Rozwiązano wówczas 

najpierw gromady, a na ich miejsce utworzono cztery gminy wiejskie: Banie Mazurskie, 

Dubeninki, Gołdap, Grabowo i jedną miejską - Gołdap. Rok później dotychczasowe funkcje 

prezydium PRN przejął nowo utworzony Urząd Powiatowy. Na jego czele stanął naczelnik 

powiatu - Julian Ślarzyński. 1 czerwca 1975 roku powiat gołdapski przestał istnieć a cztery 

wymienione gminy i miasto Gołdap weszły w skład nowo utworzonego województwa 

suwalskiego. W 1976 roku rozwiązano gminę Grabowo, którą niemal w całości włączono 

do gminy Gołdap. 15 lipca 1976 roku połączono miasto i gminę Gołdap w całość. Walka 

o powiat. Powiat gołdapski 2002-2018. Odrodzenie instytucji samorządu terytorialnego 

w Polsce, stało się możliwe dopiero po obradach Okrągłego Stołu i powołaniu rządu 

Tadeusza Mazowieckiego w roku 1989. Pierwsza reforma samorządowa z 1990 roku 

przywracała samorząd gminny, druga z 1998 wprowadzała ponownie trójstopniowy podział 

administracyjny. Utworzenie powiatu gołdapskiego przewidywała mapa powiatowa przyjęta 

w 1993 roku. Został on jednak skreślony w ostatniej chwili i w konsekwencj i reformy 

wprowadzonej 1 stycznia 1999 roku powstał Powiat Olecko-Gołdapski, na którego obszarze 

znalazły się gminy Gołdapi Dubeninki. Gmina Banie Mazurskie, została wcielona 

do powiatu giżyckiego. W Gołdapi funkcjonował Wydział Zamiejscowy, nad którym nadzór 

sprawował Wicestarosta Olecko-Gołdapski - Jarosław Podziewski. Rada Powiatu Olecko 

-Gołdapskiego liczyła 30 radnych, z czego ziemię gołdapską reprezentowało 12. Natychmiast 

władze samorządowei społeczeństwo Gołdapi rozpoczęły starania o utworzenie 

samodzielnego powiatu gołdapskiego. Celem walki było przywrócenie ekonomicznej 

i społecznej rangi regionu oraz statusu ziemi gołdapskiej z przed 1974 roku. Uzyskano przede 

wszystkim poparcie rad gminnych Bań Mazurskich i Dubeninek oraz Sejmiku 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Równolegle z działaniami administracyjnymi 

były podejmowane działania praktyczne. 16 listopada 2000 roku pod gmachem Sejmu odbyła 
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się pikieta zorganizowana przez grupę roboczą miast walczących o powiat. W skład delegacji 

z Gołdapi weszli: burmistrz Marek Miros, wiceburmistrzowie - Jarosław Słoma i Marian 

Podziewski, wice-przew. RM Jarosław Dzienis, Jerzy Andryka i Jarosław Duchnowski - prac. 

UM. Starania te doprowadziły do tego, że 31 maja 2001 roku Rada Ministrów podjęła decyzję 

o utworzeniu 6 nowych powiatów, w tym powiatu gołdapskiego z siedzibą w Gołdapi. Dzień 

31 maja zakończył 1 O-letnią batalię starań samorządowców, organizacji i pojedynczych 

zwolenników o utworzenie powiatu. 21 lipca 2001 roku gościł w Gołdapi - Prezes RM Jerzy 

Buzek. 08 października powołał on p. Stefana Piecha na stanowisko pełnomocnika, osobę 

pełniącą funkcję organów powiatu gołdapskiego. Ostatecznie stanowisko to objął 01.01.2002 

roku p. Józef Mucharski. Odpowiadał on za organizację pracy nowego powiatu do czasu 

pierwszych wyborów samorządowych. 27 X 2002 roku odbyły się wybory samorządowe, 

w których mieszkańcy ziemi gołdapskiej wybrali po raz pierwszy radę powiatu gołdapskiego . 

Jej pierwsza sesja odbyła się 18 listopada 2002 roku. Dokonano na niej wyboru 

przewodniczącego, którym został p. Stefan Piech oraz zarządu powiatu, ze starostą, 

p. Jarosławem Podziewskim na czele. Pełnił on tę funkcję przez dwie kadencje do 201 O roku, 

gdy został powołany na to stanowisko obecny starosta p. Andrzej Ciołek. 1 lipca 2007 roku 

- dokonano podsumowania pierwszych 5 lat funkcjonowania powiatu gołdapskiego . 

Była to również okazja do nadania powiatowi nowego herbu i flagi , których symbolika 

nawiązuje do historycznych korzeni Gołdapi związanych z dziejami dawnych Prus 

Książęcych. Uroczystość zaszczycił między innymi były premier prof. Jerzy Buzek. 

Kończąc, należy podkreślić rolę, jaką instytucje powiatowe od 200 lat pełniły w dziejach 

ziemi gołdapskiej. Dzięki nim, niezależnie od przynależności państwowej, jak i czasów, 

trwała tutaj praca służąca społeczeństwu. Powiat zawsze podnosił rangę ziemi gołdapskiej, 

sprzyjał budowaniu lokalnej tożsamości, rozwojowi kultury oraz umacnianiu pomyślności 

ekonomicznej jego mieszkańców. Referujący podziękował za uwagę. 

Pan Mirosław Słapik przedstawił prezentację multimedialną /prezentacja multimedialna z załączeniu 

-zal. nr. 4/ 

Ad. 3 

Przewodniczący poinformował, iż protokół z LXII (62) Sesji był wyłożony do wglądu 

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

uzupełnienia bądź sprostowania do protokołu. 
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Uwag do protokołu nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie 

Rada Powiatu przyjęła 11 glosami za przy, 1 glosie wstrzymującym oraz 3 osobach 

nieobecnych protokół z LXII (62) Sesji Rady Powiatu. 

Ad.4 

Przewodnicząc Radny Powiatu Pan Stefan Piech podziękował jeszcze raz dla Sekretarz 

Powiatu Pani Anny Makowskiej i Pani Monice Bruszewskiej za zorganizowanie wyjazdowej 

Sesji w Czerwonym Dworze. Przewodniczący poinformował, że w okresie międzysesyjnym 

uczestniczył w posiedzeniu Komisji Wspólnej Rady Powiatu, w wyborach sportowca Powiatu 

Gołdapskiego, wraz radnym Panem Leszkiem Retelem w podsumowaniu Mistrzostw 

w lekkiej atletyce, w postępowaniu kwalifikacyjnym w celu wyłonienia kandydatów 

na Dyrektora w Zespole Szkół Zawodowych oraz w Zespole Placówek Edukacyjno 

- Wychowawczych w Gołdapi. Przewodniczący podziękował za pracę w Komisji 

Konkursowej dla Pani Iwony Zegarowicz oraz Pani Marzanny Wardziejewskiej. Dodał, 

że zostały przygotowane obrady dzisiejszej Sesji, uczestniczył w pracach bieżących, 

w obchodach Święta Straży Granicznej oraz wraz ze Starostą Panem Andrzejem Ciołkiem 

w Gminnych Obchodach Ochotniczych Straży Pożarnej. 

Ad. 5 

Wicestarosta Pani Grażyna Senda przedstawiła, że w terminie od 24 maJa 2018 roku 

do 28 czerwca 2018 roku Zarząd Powiatu w Gołdapi odbył 3 posiedzenia, na którym 

zajmował się między innymi: /informacja w załączeniu- zal. nr 5 do protokołu/.· 

Zarząd Powiatu podjął 4 uchwały w sprawie: 

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

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

socjalizacyjnego łączącej zadania o charakterze interwencyjnym", 

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

i objęcia przez Powiat Gołdapski udziałów w podwyższonym kapitale spółki, 

c) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę drogi nr 4804N 
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- ul. Cicha, drogi nr 4822N - ul. Mała oraz drogi nr 4854N - ul. Zielona 

w miejscowości Gołdap" w trybie przetargu nieograniczonego, 

d) zatwierdzenia konkursu na dyrektora placówki oraz powierzenia stanowiska dyrektora 

Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi. 

2. Zarząd rozpatrzył: 

./ pozytywnie konkursu na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu 

pieczy zastępczej pod nazwą „Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo 

wychowawczej typu socjalizacyjnego łączącej zadania o charakterze 

interwencyjnym", 

./ pozytywnie wniosek w sprawie udzielenia dotacji w ramach 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, 

./ pozytywnie wniosek Zespołu Szkół Zawodowych w sprawie wyrażenia zgody 

na realizacje zadania „Modernizacja drogi brukowej przy budynku nr 4 oraz placu 

apelowego", 

./ pozytywnie wniosek Zespołu Szkół Zawodowych w sprawie wyrażenia zgody 

na wykonanie inwestycji pod nazwą „Wykonanie utwardzenia terenu z sześciokątnych 

płyt betonowych - trylinka przy budynku nr l " oraz zwiększenia środków budżetu 

szkoły, 

./ pozytywnie wniosek Zespołu Szkół Zawodowych w sprawie wyrażenia zgody 

na wykonanie inwestycji pod nazwą „Wymiana pokrycia części dachu na budynku 

nr 2" oraz zwiększenie środków budżetu szkoły o brakującą kwotę. 

3. Zarząd opracował projekty uchwal Rady Powiatu w sprawie: 

a) zmian budżetu powiatu w roku 2018, 

b) przystąpienia do realizacji projektu pn. ,,M jak matma" w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 20 14-2020, 

c) przystąpienia do realizacji projektu pn. ,,Kwalifikacje drogą do sukcesu" w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

na lata 2014-2020, 

d) przystąpienia do realizacji inwestycji pn.: ,,Budowa s1ec1 kanalizacji deszczowej 

w ulicy powiatowej nr 4802 N - Bagienna w Gołdapi", 

e) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2018-2033, 
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f) zmian budżetu powiatu w roku 2018. 

W dniu 24 maja 2018 roku Rada Powiatu w Gołdapi podjęła 5 uchwał, których projekty 

opracował: 

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi - 1 projekt uchwały; 

• LXII/268/2018 przystąpienia do realizacji inwestycji pn. ,,Przebudowa poprzez 

podwójne powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej m 1786N Droga m 1784 N 

(Piękne Łąki) - Niedrzwica - droga m 1784 N (Gołdap) na odcinku od km 2+622 

do km 4 + 743 o długości 2,12 km", 

Wydział Finansowy - 4 projekty uchwały 

• LXII/269/20 18 rozpatrzenia zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2017 rok 

• LXIl/270/2018 udzielenia Zarządowi Powiatu w Gołdapi absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za rok 2017 

• LXIl/271 /2018 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego 

na lata 2018- 2033 

• LXIl/272/2017 zmian budżetu powiatu w roku 2018. 

Powyższe uchwały zostały przekazane Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Wojewodzie 

Warmińsko - Mazurskiemu w celu poddania kontroli zgodności z prawem oraz publikacji. 

Uchwały zostały zrealizowane zgodnie z ich treścią. Szczegółowa informacja dostępna 

j est w Biurze Rady i Zarządu Powiatu. 

Ad.6 

Wiceprzewodnicząca Komisji Pani Marzanna Wardziejewska poinformowała, że 26 czerwca 

2018 roku odbyło się posiedzenie Komisji Stałych Radny Powiatu. Na posiedzeniu Komisji 

pozytywnie zostały zaopiniowane projekty 7 uchwał. Dodała, że Komisja wniosków 

nie wypracowała/ wniosek w załączeniu - zal. nr 6 do protokołu/. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Rafał Górski poinformował, że 26 czerwca 2018 

roku odbyło się posiedzenie Komisj i Rewizyjnej. Poinformował, ze po kontroli w Liceum 

Ogólnokształcącym w Gołdapi, która dotyczyła w zakresie liczebności w latach 2014 - 2017 

oraz plan działania Liceum w celu zachęcenia młodzieży do nauki w placówce. Dodał, 

że Komisja wniosków nie wypracowała. 
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Ad. 7a 

Specjalista ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej Pani Karina Derek przedstawiła projekt uchwały 

Rady Powiatu czyli zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu Gołdapska Karta 

Seniora / uchwala Rady Powiatu w załączeniu- zal. nr 7 do protokołu!. 

Referująca poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu został omówiony 

na posiedzeniu Zarządu Powiatu oraz na posiedzeniu Komisji Wspólnych. Dodała, 

że jest to dostosowanie do nowych przepisów RODO oraz z ustawą o ochronie danych 

osobowych. Referująca poprosiła o przyjęcie uchwały zmieniającej. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu? 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Rada Powiatu 12 glosami za , przy 3 osobach nieobecnych przyjęła zmieniającą uchwalę 

Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Programu Gołdapska Karta Seniora. 

Ad. 7b 

Główny Specjalista ds. Edukacji Pani Iwona Zegarowicz przedstawiła projekt uchwały Rady 

Powiatu w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. ,,M jak matma" w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

na lata 2014-2020 ! uchwala Rady Powiatu w załączeniu - zal. nr 8 do protokołu/. 

Referująca poinformowała, że wniosek aplikacyjny do tego konkursu został złożony w lutym 

2018 roku, a w połowie czerwca otrzymaliśmy informację, że projekt przeszedł ocenę 

merytoryczną i został skierowany do dofinansowania. Dodała, że jeżeli wyrażą Państwo 

zgodę na podpisanie umowy to do budżetu trafi ponad 270 000.00 zł, z czego 13 000.00 zł 

wkład własny. W ramach tego projektu zostaną zakupione pomoce dydaktyczne oraz zostaną 

opłacone dodatkowe godziny matematyki w Zespole Szkół Zawodowych. Referująca 

poprosiła o przyjęcie uchwały Rady Powiatu. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu? 
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Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Rada Powiatu 12 glosami za , przy 3 osobach nieobecnych przyjęła uchwałę Rady 

Powiatu w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. ,,M jak matma" w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 

2014-2020. 

Ad. 7c 

Główny Specjalista ds. Edukacji Pani Iwona Zegarowicz przedstawiła projekt uchwały Rady 

Powiatu w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. ,,Kwalifikacje drogą do sukcesu" 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

na lata 2014-2020 !uchwala Rady Powiatu w załączeniu - zal. nr 9 do protokołu! 

Referująca poinformowała, że łączny koszt projektu to 1910166,89zł z czego wkład własny 

Powiatu 191 000.00zł.Dodała, że projekt będzie realizowany w Zespole Szkół Zawodowych 

w Gołdapi. W ramach tego projektu zostaną opłacone staże, praktyki, kursy kwalifikacyjne 

oraz zastaną zakupione pomoce dydaktyczne. Referująca poprosiła o przyjęcie uchwały Rady 

Powiatu. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu? 

Pytań nie zgłoszono . 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Rada Powiatu 12 glosami za , przy 3 osobach nieobecnych przyjęła uchwalę Rady 

Powiatu w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. ,,Kwalifikacje drogą 

do sukcesu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. 

Ad. 7d 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pan Leszek Kowalewski przedstawił projekt 

uchwały Rady Powiatu w sprawie przystąpienia do realizacji inwestycji pn.: ,,Budowa sieci 
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kanalizacji deszczowej w ulicy powiatowej nr 4802 N - Bagienna w Gołdapi" !uchwala Rady 

Powiatu w załączeniu - zal. nr 1 O do prot okolu! 

Referujący poinformował, ze temat tego projektu został omówiony na posiedzeniu Zarządu 

Powiatu oraz na posiedzeniu Komisji Wspólnych. Dodał, ze Przedsiębiorstwo Wodociągów 

i Kanalizacji zamierza realizować wielką inwestycję na terenie aglomeracji Gołdap. 

W tym ma być położona cała sieć sanitarna i wodociągowa na ulicy Bagiennej, naszym 

zadaniem będzie dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej. Przetarg jest w trakcie 

realizacji, a otwarcie 6 lipca 2018 roku. Referujący poprosił o przyjęcie projektu uchwały 

oraz wprowadzenie nowej inwestycji do planu inwestycji w 2018 roku. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu? 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Rada Powiatu 11 glosami za , przy l glosie wstrzymującym i 3 osobach nieobecnych 

przyjęła uchwalę Rady Powiatu w sprawie przystąpienia do realizacji inwestycji 

pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy powiatowej nr 4802 N - Bagienna 

w Gołdapi". 

Ad. 7e 

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Stefan Piech przedstawił uchwałę Rady Powiatu 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Gołdapskiego / uchwala Rady Powiatu w załączeniu 

- zal. nr 11 do protokołu/. 

Referujący poinformował, że uchwała omówiona na posiedzeniu Zarządu Powiatu 

oraz na posiedzeniu Komisji Wspólnych. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu? 

Radny Pan Wacław Grenda poinformował, że w związku z Rozporządzeniem 

Rady Ministrów z dnia 19 maja 2018 roku została uregulowana dana sprawa więc widełki, 

które obowiązują w wynagrodzeniu Staroście to 3700,00 zł- 4700,00 zł, wydatek funkcyjny 

do 1900,00 zł. Nadmienił, że Pan Starosta jest za. Zarząd proponuje dla Starosty maksymalne 

wynagrodzenie 4 700,00 zł plus 1900,00 zł. Dodał, ze Pan Starosta w poprzednich latach miał 
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wynagrodzenie zasadnicze 5050, 00 zł, dodatek funkcyjny 1700,00 zł tak więc suma dodatku 

funkcyjnego została podwyższona o 200,00 zł i nie zostało zachowane 1/5 obniżenia regulacji 

wynagrodzenia zasadniczego. Więc 1/5 to suma wynagrodzenia wynosi 4040,00 zł. 

Więc w tym wypadku sprawa jest zawyżona. Wiem, że moje sprzeciw nie będzie brane pod 

uwagę bo sprawa została już wstępie omówiona. Pani Wicestarosta mówiła, ze Pan Starosta 

w poprzednich latach miał tylko 5050,00 zł, a górna granica wynosiła 5 900,00 zł. Biorąc 

pod uwagę informację od Pani Anny Makowskiej to pracownicy Starostwa Powiatowego 

w Gołdapi w nowych widełkach klasyfikują się między 60% - 70%. W związku, 

z tym aby Pan Starosta czuł się, ze jest człowiekiem wspólnoty, która nazywa się Starostwo 

proponuje aby Pan zrezygnował z maksymalnego uposażenia i wspaniałomyślnie wziął 

Pan te wyniki, które sugeruje tym bardziej , ze jest okres przedwyborczy i to będzie 

dla Pan plus przy wyborach Samorządowych. 

Przewodniczący Komisji Pan Jaromir Krajewski poinformował, że 4 lata temu po wyborach 

na Starostę rozmawialiśmy o wynagrodzeniu Starosty. To jest właściwy moment 

aby rozmawiać o zapłacie Starosty. Po wyborach kiedy go wybierzemy zawieramy 

z nim umowę, która ma trwać 4 lata. W tej chwili dana dyskusja wynika z populistycznych 

decyzj i władz centralnych, bezsensownych decyzji przed wyborczych wynikających 

na zbliżające się sondaże. Natomiast j a uważam, że 4 lata temu zawarliśmy umowę 

ze Starostą gdzie przedstawiliśmy ofertę finansową, na którą się zgodził, 

a my ją zaakceptowaliśmy. I w tej chwili nie możemy dotrzymać warunków tamtej umowy 

do końca kadencji ale musimy zrobić tak, żeby warunki były jak najbliższe poprzedniej 

umowy. Radykalne obniżenie pensji ,które nie wynikają z oceny pracy pana starosty nie mają 

uzasadnienia. Musimy utrzymać obecny stan 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie . 

Rada Powiatu 10 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym, 1 głosie przeciw i 3 osobach 

nieobecnych przyjęła uchwałę Rady Powiatu w sprawie ustalenia wynagrodzenia 

Starosty Gołdapskiego. 

Ad. 7f 
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W zastępstwie Skarbnika Powiatu Główny księgowy Pani Beata Chełska przedstawiła projekt 

uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Gołdapskiego na lata 2018-2033 /uchwala Rady Powiatu w załączeniu - zal. nr 12 do protokołu/. 

Referująca poinformowała, że zmiany przy tym projekcie polegają na urealnieniu dochodów 

i wydatków, a także na wprowadzeniu projektów w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi „ 

M jak Matma" i „ Kwalifikacje drogą do sukcesu" . Plan wydatków budżetu powiatu 

zwiększa się per saldo o kwotę 2 945 705,21 zł . Plan dochodów zwiększa się o kwotę 

1 571 235,33 zł i po zmianach wynosi 45 934 388,45 zł. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 

2 945 705,21 zł i po zmianach wynosi 51 336 849,63 zł. Deficyt budżetu powiatu ulega 

zmianie i wynosi 5 402 461, 18 zł. Przychody budżetu ulegają zmianie i wynoszą 

6 452 461,18 zł. Rozchody po zmianie 1 050 000,00 zł. Dodała, ze szczegółowo zostało 

to omówione na posiedzeniu Komisji i Zarządu Powiatu. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu? 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Rada Powiatu 11 glosami za , przy 1 glosie wstrzymującym, i 4 osobach nieobecnych 

przyjęła uchwalę Rady Powiatu w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Gołdapskiego na lata 2018-2033. 

Ad. 7g 

W zastępstwie Skarbnika Powiatu Główna księgowa Pani Beata Chełska przedstawiła projekt 

uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2018 /uchwala Rady Powiatu 

w załączeniu - zal. nr 13 do protokołu!. 

Referująca poinformowała, że projekt zmian budżetu powiatu w roku 2018 podlegają 

na konieczności uj ęcia projektów: ,, M jak Matma" i „ Kwalifikacje droga do sukcesu". 

Dodatkowo zmiany polegają na zwiększeniu planu finansowego po stronie wydatków 

dla jednostek oświatowych np. Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Zawodowych 

oraz Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych. Zabezpieczenia środków na realizację 

zadania „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy powiatowej nr 4802 N - Bagienna 

w Gołdapi. Plan dochodów zwiększa s ię o kwotę 1 571 235,33 zł. Plan wydatków zwiększa 

si ę o kwotę 2 945 705,2 1 zł. Środki po stronie przychodów część zabezpieczona jest z wolnych 
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środków z lat ubiegłych oraz z emisji planowanych obligacji. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu? 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Rada Powiatu 11 glosami za , przy 1 glosie wstrzymującym, i 4 osobach nieobecnych 

przyjęła uchwalę Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2018. 

Ad.8 

Interpelacji Radnych nie zgłoszono. 

Ad. 9 

Zapytań Radnych nie zgłoszono. 

Wyszedł Jaromir Krajewski 14.46 

Ad. JO 

Wniosków i oświadczeń Radnych nie zgłoszono. 

Ad.11 

Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje i wnioski Radnych nie zgłoszono. 

Ad.12 

Odpowiedzi na zgłoszone wnioski Komisji Stałych Rady nie zgłoszono. 

Ad.13 

Starosta Pan Andrzej Ciołek poinformował, że pozyskaliśmy dofinansowanie w formie 

dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie 

na realizację zadania pn.: ,, Sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów 

me stanowiących własności skarbu Państwa' ' dla miasta i Gminy Gołdap w kwocie 

7 136.00zł. Całkowity koszt zadania to ok. 60 000.00 zł, umowa z Wojewódzkim Funduszem 

została podpisana 4 czerwca 2018 roku. Dodał, ze trwa realizacja prac branżowych zgodnie 

z projektem w zakresie hydrauliki, elektryki i budowlanki na obiektach szpitalnych 

oraz szkolnych. Na budynku pogotowia i administracji trwa wymiana poszycia dachowego. 
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W budynku głównym szpitala na poddaszu trwają prace związane z hydrauliką i elektryką. 

Oraz czyszczenie elewacji na budynku głównym szpitala, która zmierza do doprowadzenia 

świetlności zabytkowego budynku. W Zespole Placówek Edukacyjno - Wychowawczych 

trwają prace w sali gimnastycznej i na chwilę obecną prace związane są z osuszaniem 

i docieplaniem elewacji na budynku oraz prace sanitarne i elektryczne w sali gimnastycznej. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek podziękował za demokratyczne podjęcie decyzji dotyczącej 

uposażenia. Dodał, że przyszedł na te stanowisko nie z chęci zysku tylko z chęci zrobienia 

paru wartościowych inwestycji dla naszego Powiatu. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek poinformował, że od 25 maja 2018 r. do 28 czerwca 2018 r. 

uczestniczył w następujących przedsięwzięciach: 

1. 25 maja 2018 r. wraz z Panem Jaromirem Krajewskim w Dniach otwartych w Szkole 

Podstawowej w Lisach oraz w Obchodach Święta Straży Granicznej w Gołdapi; 

2. 27 - 30 maja 2018 r. w Spartakiadzie 7 powiatów w Łobez; 

3. 1 czerwca 2018 r. w I Forum Przedsiębiorczości Polski północno - wschodniej w Ełku; 

4. 2 czerwca 2018 r. w Rodzinnym Rajdzie rowerowym w Gołdapi; 

5. 4 czerwca 2018 r. na wizycie w firmie Kruszbet w Suwałkach; 

6. 7 czerwca 2018 r. wraz z Radnym Rafałem Górskim w Spływie Łyna-Ława; 

7. 9 czerwca 2018 r. w Gminnych Obchodach Dnia Strażaka w Dunaj ku ; 

8. 1 O czerwca 2018 r. w Gminnych zawodach sportowo - pożarniczych w Baniach 

Mazurskich; 

9. 14 czerwca 2018 r. w zakończeniu roku akademickiego „ Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku" w Gołdapi; 

10. 14- 15 czerwca 2018 r. w XIX Mistrzostwach Województwa Warmińsko - Mazurskiego 

w sporcie pożarniczym w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 

w Gołdapi; 

11. 20 czerwca 2018 r. w spotkaniu ze Starosta Augustowskim; 

12. 21 czerwca 2018 r. w wystawie „ Ojcowie Niepodległości" w Gołdapi; 

13. 22 czerwca 2018 r. w zakończeniu roku szkolnego w Liceum Ogólnokształcącym 

w Gołdapi; 

14. 22 czerwca 2018 r wraz z Wicestarostą w zakończeniu roku szkolnego w Zespole Szkół 

Zawodowych w Gołdapi; 

15. 23 czerwca 2018 r. w festynie Sportowo- rekreacyjnym oraz w pikniku „ Noc 

Świętojańska pod Bludzianką"; 

19 



16. 25 - 26 czerwca 2018 r. w walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni Mieszkaniowej 

w Gołdapi; 

Wicestarosta uczestniczyła w następujących przedsięwzięciach: 

1. 25 maja 2018 r. w Dniu Samorządu Terytorialnego w Kancelarii Prezydenta 

Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie; 

2. 13 czerwca 2018 r. w szkoleniu z zakresu Pozamilitarnych przygotowań w Ełku; 

3. 22 czerwca 2018 r. w zakończeniu roku w Zespole Placówek Edukacyjno 

- Wychowawczych w Gołdapi. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek podziękował dla Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Pani 

Mirosławie Równej, która na koniec sierpnia odchodzi na zasłużoną emeryturę. Dodał, 

że Pani Dyrektor jest bardzo aktywna i na sam koniec kariery zdobyła ponad 2 200 000.00zł 

z projektów dla Powiatu Gołdapskiego. Podziękował również dla Pani Małgorzaty Lenarczyk, 

która na koniec lipca odchodzi na emeryturę . 

Starosta Pan Andrzej Ciołek poinformował aby zachować spokój w sprawie drogi nr 651, 

która budzi wiele kontrowersji. Dodał, że staramy się wszystko wytłumaczyć mieszkańcom, 

którzy wyrażają sprzeciw na budowę drogi. Przekazał również, że obawia się zadania 

polegającego na budowie sieci kanalizacji deszczowej na ulicy Bagiennej, a co z tym idzie 

pretensji mieszkańców danej ulicy, którzy nie będą mogli wyjechać ze swoich posesji 

bo droga będzie rozkopana. Wspomniał, że jest bardzo dużo niezadowoleń mieszkańców 

w związku z budową sieci energetycznej Gołdap - Olecko, która sprawia dużo problemów 

oraz ze ścieżkami rowerowymi gdzie największe problemy są z ceną za wykupieniu gruntów. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek wspomniał również o tym, że do końca to tak nie jest , że Radny 

Pan Wacław Grenda nie mógł przygotować się do spotkania ponieważ miał informację 

ile poszczególni pracownicy zarabiają w Starostwie Powiatowym świadczy, ze interesował 

się tematem wcześniej i te wystąpienie zrobił w konkretnym celu. Dodał, że procenty 

maksymalnych zarobków pracowników powiatowych nie są zadowalające i doskonale 

daję sobie z tego sprawę. Jako przewodniczący i Zarząd podjęliśmy decyzję aby naszym 

pracownikom podnieść pensję o 5%. Podziękował za podwyżki , które się wydarzyły 

w tym roku oraz wspomniał, że chcielibyśmy aby te zarobki były na maksymalnych 

20 



wartościach bo poziom satysfakcji byłby dużo wyższy. Ale znamy realia naszego budżetu 

i wiemy na co możemy sobie pozwolić. 

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Stefan Piech zwrócił się do Radnych i poinformował, 

że lipiec jest miesiącem urlopowym ale ze względu na termomodernizację szpitala poprosił 

aby zorganizować spotkanie w szpitalu. Spotkanie miałby na celu zdobycia obrazu 

jak będą wyglądać prace. Zapytał Prezesa GoldMedici Pana Wiesława Jurgielewicza 

czy takie spotkanie byłoby możliwe? 

Prezes Gold Medica Pan Wiesław Jurgielewicz odpowiedział, że trzeba to zaplanować 

oraz wziąć pod uwagę warunki, które będą na to wpływać. 

Ad.14 

Wolnych wniosków nie zgłoszono. 

Ad.15 

Mieszkaniec Powiatu Gołdapskiego Pan Marek Miros poinformował, że jego wypowiedź 

będzie związana z gołdapskim kłamstwem publicznym. Podziękował Panu 

Przewodniczącemu i zebranym za udzielenie mi głosu. Szanowni Państwo. Rzecz będzie 

o kłamstwie w życiu publicznym. W tym konkretnym przypadku życiu publicznym Gołdapi. 

Proszę zatem o te ki lka może kilkanaście minut uwagi, bo sprawa dotyczy nie tylko mnie. 

Publicznie powtarzane kłamstwa dotykają niemałą część z Państwa. W dniu 12.06.2018 

odbyła się przed Sądem Okręgowym w Suwałkach rozprawa apelacyjna, na której 

Sąd Okręgowy utrzymał w mocy wyrok Sądu Rejonowego w Olecku z 26.02.2018. 

W jego wyniku Andrzej Tobolski został uznany winnym zarzucanych mu czynów 

zniesławienia. W ustnym uzasadnieniu wyroku Sąd Okręgowy w Suwałkach stwierdził, 

iż warunkowe umorzenie postępowania karnego wobec Tobolskiego na okres jednego roku 

j est dla niego ostrzeżeniem . Mam nadzieję, że ten wyrok uchroni innych przed działaniem 

wielokrotnego kłamcy jakim jest Andrzej Tobolski , który nie tylko wobec mnie ale wobec 

wielu innych osób rozpowszechniał oszczerstwa i pomówienia. Po 25 latach służby 

na stanowisku burmistrza Gołdapi, kiedy Gołdap radykalnie się zmieniła, mojej rodzinie, 

przyjaciołom, współpracownikom, radnym i wielu obywatelom Gołdapi i w końcu 

mnie należy się spokój i szacunek. Tacy ludzie jak Tobolski nie są nam w stanie tego odebrać . 

Szanowni Państwo. Czy opłaca się publicznie ujawniać prawdę o człowieku, 
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który wielokrotnie publicznie obrażał me tylko mrne, ale również wiele innych osób, 

w tym będących na tej sali, przypisując sobie atrybuty arbitra, sędziego i moralizatora? 

Zdecydowanie się nie opłaca (strata czasu, pieniędzy, nerwów, część opinii publicznej 

daje mu wiarę, człowiek czuje się czasami zaszczuty) Czy trzeba tę prawdę ujawniać? 

Trzeba. Nie opłaca się. Ale trzeba W imię moralności , prawdy w życiu publicznym, 

normalności i zwykłej przyzwoitości. Nie możemy dać sobie narzucić oszczerstwa i arogancji 

jako normy. To my (w sensie norm społecznych) jesteśmy normalni a nie człowiek, który 

uczynił sobie z potwarzy narzędzie funkcjonowania. Nie można sobie pozwolić na utratę 

godności poprzez zaniechanie wobec wielokrotnego kłamcy. Czy to do Tobolskiego dotrze? 

Wątpię. Ale będziemy mieli przynajmniej czyste sumienie, że zrobiliśmy to co do nas należy . 

Żyjemy w innych rzeczywistościach. Tobolski żyje w strasznym świecie. Świecie nadużyć, 

złodziej stwa, korupcji , plotek. I ten świat, który sam kreuje, j awi się mu jako rzeczywistość. 

To mu ktoś ukradnie kostkę i trylinkę , to piasek i żwir, to mu ktoś cynkownię bezprawnie 

zainstaluje, to wykryje jakieś seksualne nadużycia, to jakieś złodziejskie procedery. Wszystko 

na wielomilionowe sumy oczywiści e. To mu radny na wczasy wyjeżdża, to ktoś ciepło z sieci 

kradnie, to ktoś był towarzyszem, a ktoś jeszcze bardziej się sprzeniewierzył, to mu jakiś 

alkohol nielegalnie kupują za jego podatki , z których uiszczaniem miał swego czasu spore 

problemy, to znowu ktoś komuś grozi śmiercią. I on to wszystko wie. I widzi. 

Bo jest obdarzony swoistym instynktem. Inie może przejść obojętnie wobec 

tak skumulowanego zła. I jak tylko je wykryje, to jako szczery patriota donosi 

do odpowiednich instytucj i, ale przede wszystkim dzieli się swoimi dokonaniami śledczymi 

ze światem. A świat jakby się uwziął. Jakaś bezduszność na wynurzenia szlachetnego 

detektywa ze strony tego świata go spotyka. Świat przy pomocy różnych instytucji mówi 

sprawdzam. I wychodzi mu, temu światu znaczy, że Tobolski, że użyję eufemizmu, 

wprowadza i organa i opinię publiczną w błąd. A te" porażające materiały procesowe 

ujawnione przed sądem" żyją w jego głowie . Również obyczajowe. Czy może być tak, 

że Tobolski wpada do sekretariatu i krzyczy, że sekretarka jest w ciąży z szefem, a później 

przed sądem się tego wypiera i twierdzi, że miał na myśli żonę szefa. Może, bo tak było . 

W naszym sekretariacie. Czy to jest podłe? Jest. Ale jemu to nie przeszkadza. A, że przy 

okazji krzywdzi sekretarkę, jej rodzinę, szefa i jego rodzinę i innych. To go nie interesuje. 

Czy może być tak, że nie będąc świadkiem wydarzeń, po pięciu latach doznaje iluminacji, 

wyobraża sobie że rzekomo ktoś tańczył na stole. I postanawia 

to światu objawić . Może bo swoje wyobrażeni a objawił jak prawdę niepodważalną na sesji 

Rady Powiatu To, że krzywdy mogą doznać osoby pomawiane i ich rodziny kompletnie mu 
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me przeszkadza. Czy może być tak, że permanentnie oskarża o defraudację mierna 

publicznego osoby pełniące funkcje publiczne oraz licznych przedsiębiorców, oskarża 

je o nieobyczajność, bez żadnych, powtarzam żadnych podstaw. Może bo jest. To specialite 

de la maison pana Andrzeja. Może bo jest. Ale jest to sprowadzanie życia publicznego 

do poziomu magla i kloaki. Nie ma zgody na kloaczny poziom dyskusji. Nie można bezkarnie 

obrażać, zaczepić ludzi i kłamać, kłamać, kłamać ... Tobolski nie uznaje prawomocnego 

wyroku sądu. Już po jego ogłoszeniu publicznie twierdzi iż: (wpis na goldap org Andrzej 

16 czerwca 2018 at 19:35) -Sąd w dużej mierze oparł się na fałszywych zeznaniach 

świadków, którzy mogli odwrócić wyrok w procesie" Brnie dalej ... Nadal kłamie. Obraża 

świadków i sąd. Jeśli fakty przeczą temu co objawia Tobolski , tym gorzej dla faktów. 

Prędzej czy później doczeka się poważniejszego wyroku. Za kłamstwa i próby poniżania 

innych. Potwarz krzywdzi. Nie mam zamiaru pozwalać na dalsze krzywdzenie swojej 

rodziny, przyjaciół, znajomych i niemałej liczby radnych i współpracowriików, dzięki którym 

Gołdap, po dramatycznych latach dziewięćdziesiątych, gdzie w wyniku likwidacji PGR-ów, 

doznała zapaści, odzyskała perspektywę rozwoju. Nie damy sobie odebrać dobrego imienia. 

Ale na Tobolskiego jest sposób. Cierpliwość i praworządność . On swoje kłamstwa 

i oszczerstwa nierzadko kończy słowami: A jeśli pan uzna, że mówię nieprawdę, proszę mnie 

podać do sądu. Wie bowiem, że ostatnią rzeczą, o jakiej marzą ludzie jest wikłanie się 

w postępowanie sądowe. Wykorzystam zatem patent Tobolskiego. Jeśli uzna, że mówię 

nieprawdę, niech mnie poda do sądu. Szanowni Państwo Czy Tobolskim kieruje troska 

o dobro publiczne? Twierdzę, że nie. Sądzę, że prawdziwe intencje zawarł w nieopatrznie 

wysłanym mailu na mój adres. Oto jego treść: Mail z 29 1 O 2015 roku na mój prywatny 

adres elektroniczny Andrzej Tobolski <a.tobolski@wp.pl \Chciałbym ciebie poinformować, 

że będę tropił i tępił ciebie Zrobiłeś jeden zasadniczy błąd, zadarłeś ze mną i to ciebie 

pogrąży. Pewriie tego żałujesz, ale dziwi mnie ,że nie dostrzegłeś kiedyś mojej cechy, choćby 

z boiska tj waleczność do końca.I to jest cala prawda o Tobolskim. Nie chodzi mu o dobro 

publiczne, a o jakąś walkę, którą prowadzi z innymi. Tworzy sobie arenę i wybiera wrogów. 

Byłbym jednak nie do końca sprawiedliwy, gdybym nie podkreślił jednej pozytywnej cechy 

pana Andrzeja. Mianowicie nadzwyczajnej i niespotykanej skromności, jeśli chodzi o poziom 

życia. Wystarczy się wczytać w jego oświadczenie majątkowe. Nie ma nic, za wyjątkiem 

skromnej pensji prezesa firmy, w której jest zatrudniony przez jej właścicielkę. 

Nic kompletnie. Nieruchomości, domu, mieszkania, samochodu, działki ... Ot. Żyje z dnia 

na dzień. Tak przy żonie, jak to sam z własnej nieprzymuszonej woli przed sądem przez 

nikogo o to nie pytany oświadczył. Cytuj ę . ,,Bo mam bogatą żonę". I to wszystko wyjaśnia. 
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Dzięki temu ma czas na pracę społeczną, na wykrywanie nieprawości. A i samochodem 

się czasem przejedzie. Nie swoim oczywiście. I kto wie, może będzie miał możliwość 

zamieszkania w nowo budowanym domu. Nie przez siebie oczywiście, bo go nie stać, bo jego 

pasja społeczna nie pozostawia mu czasu na zarabianie pieniędzy. A że czasem z dumą 

powtarza jak będzie wyposażony ten dom, w saunę czy jacuzzi i inne akcesoria. 

No cóż. Człowiekowi biednemu, tak oddanemu walce o sprawiedliwość nie można odmówić 

prawa do ocierania się o luksus. Dlaczego o tym mówię. Bo nie mogę spokojnie patrzeć, 

jak bezkarnie oskarża on ludzi o defraudacje i nieobyczajność. I to oskarża fałszywie. 

A z drugiej strony czyni z siebie nieskazitelnego obywatela i daje sobie prawo do swoistej 

dintojry. Hucpa i bezczelność. My podajemy tylko sprawdzone fakty. Tym bardziej , 

że oświadczenie majątkowe jest przez niego podpisane i powszechnie, jako dokument jawny 

w internecie dostępne. Panie Przewodniczący. Szanowni Państwo. Nie jesteśmy bezsilni . 

Możemy w zgodzie z prawem bronić swoich praw i godności. I prawa do szacunku i prawdy. 

Również za Państwa pośrednictwem. Gdyby mój przykład był odosobniony, można byłoby 

uznać sprawę za prywatną i zamkniętą. Jednak liczba osób przez Tobolskiego bezpodstawnie 

oskarżana, jest na tyle duża, by uznać to za problem naszej lokalnej społeczności . Stąd moje 

przed Państwem wystąpienie. Dziękuję za możliwość przedstawienia swojego stanowiska. 

Tobolski oficjalnie przez sąd w dwóch instancjach został uznany winnym. Nie jesteśmy 

bezsilni. Podziękował za uwagę . 

Ad.16 

Przewodniczący Pan Stefan Piech podziękował zamknął obrady LXIII (63) Sesji Rady 

Powiatu. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokół składa się z 24 stron kolejno ponumerowanych. 

Przewodniczący Ra~ 1:_0}fiatu 

~J'tW) 

Stefa~ Piech 

Protokołowała: Monika Bruszewska 28.06.2018 r@ 
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