
Protokół z obrad CXXII (122) posiedzenia 

Zarządu Powiatu w Gołdapi 

z d11i11 26 czerwca 2018 roku 

godz. 1215 -1254 

Ad.1 

Starosta stwierdził quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji 

- 5 członków zarządu /lista obecności w załączeniu - zal. nr I do protokołu/, otworzy! CXXII (122) 

posiedzenie Zarządu Powiatu lporcqdek obrad w zalqcceniu- zal. nr 2 do protokołu/ poprzez dodanie 

w punkcie 3 podpunktu f) dotyczącego ustalenia wynagrodzenia Starosty Gołdapskiego 

oraz zdjęcie w punkcie 2 podpunktu a) dotyczącego zgody na zawarcie porozumienia 

w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

na „Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach Bagienna, Okrzei, 

Cmentarna" w trybie przetargu nieograniczanego lcmiany do porządku obrad w zalqcceniu- cal. nr 3 

do protokołu/. 

Przewodniczący zapytał, czy członkowie Zarządu mają uwagi bądź sprostowania 

do zmienionego porządku obrad. 

Uwag do porządku nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził glosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął zmiany do porządku obrad. 

Ad.Za 

Punt zdjęty z porządku. 

Ad.2b 

Główny Specjalista ds. Edukacji Pani Iwona Zegarowicz przedstawiła uchwalę Zarządu 

Powiatu w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora placówki oraz powierzenia 

stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi /uchwala 

Zarządu Powiatu w :::alqczeniu- zal. nr 5 do protokołu/. 

Referująca poinformowała, że 9 maja 2018 r. Zarząd Powiatu ogłosił konkurs na stanowisko 

Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi. Powołana w tym celu 

Komisja konkursowa spotkała się 18 czerwca 2018 r. Dodała, że na dane stanowisko 



wpłynęła tylko jedna oferta od Pani Anny Kuśtowskiej. Komisja zatwierdziła wyniki 

postępowania i zgodnie z art.. 63 Prawa oświatowego organ prowadzący jest zmuszony 

powierzyć stanowisko Dyrektora na okres 5 lat, a w szczególnych warunkach na okres 1 roku. 

Referująca poprosiła o podjęcie uchwały Zarządu Powiatu zgodnie, z którą zatwierdzi 

się wyniki konkursu i powierzy się stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno 

-Wychowawczych w Gołdapi dla kandydata do 31.08.2023 r. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionej uchwały Zarządu Powiatu ? 

Starosta Pan Andrzej Ciołek dodał, że z punktu widzenia Pani może być to nie uzasadnione 

ale Zarząd może mieć inne zdanie. W związku z czym zada! pytanie dla Zarządu na jaki okres 

powierzamy stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych 

w Gołdapi? 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął decyzję, że stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek 

Edukacyjno -Wychowawczych w Gołdapi zostanie powierzone dla kandydata na okres 5 lat. 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadzi! glosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie pod.jął uchwalę Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia 

konkursu na dyrektora placówki oraz powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu 

Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi. 

Ad. 3a 

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 Warrni11sko-Mazurskiego na lata 2014 

-2020 /uchwala Rady Powiatu 1v :::.aląc:::.eniu - zal. nr 6 do protokołu! 

Referująca poinfonnowala, że 22 lutego 2018 r został złożony wniosek aplikacyjny 

na konkurs ogłoszony przez Zarząd Województwa Wanni11sko - Mazurskiego z dzialm't 

2.2 czyli podniesienie jakości ofert edukacyjnych. Dodała, że wniosek otrzyma! wstępne 

dofinansowanie ale trwają jeszcze negocjacje. Projekt ma być realizowany od 1.08.2018 r. 

do 30.06.20120 r. Dodała, że beneficjentem będzie Powiat Gołdapski, a jednostką realizującą 

2 



Zespól Szkól Zawodowych w Gołdapi. Zgodnie ze wnioskiem aplikacyjnym zostaną 

dofinansowane pracownie matematyczne w doposażenie oraz zostaną opłacone dodatkowe 

godziny z matematyki dla naszych uczniów, gdyż wyniki matur były niezadowalające. 

Referująca poprosiła o przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu oraz dodała, że umowa 

zostanie podpisana już w lipcu jeżeli Rada wyrazi na to zgodę. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionej uchwały Rady Powiatu? 

Członek Zarządu Pani Marzanna Wardziejewska zapytała Głównego Specjalistę ds. Edukacji 

Panią Iwonę Zegarowicz o koszt przedsięwzięcia? 

Główny Specjalista ds. Edukacji Pani Iwona Zegarowicz odpowiedziała, że wstępnie koszt 

przedsięwzięcia wynosi 272 000.00 zł, ponieważ trwają jeszcze negocjacje. Dodała, 

że wkładu własnego jest 13 630.00 zł. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek doda!, że takiej aktywności życzyli byśmy sobie w naszych 

wszystkich placówkach. 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadzi! glosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął uchwalę 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.3b 

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

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

w ran1ach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

na lata 2014-2020 /uchwala Rady Powiatu w załączeniu- zal. nr 7 do protokołu!. 

Referująca poinfom10wała, że wniosek został złożony 15.03.2018 r., który przeszedł ocenę 

merytoryczną oraz wystarczającą ilość punktów. Projekt będzie realizowany od 1.09.2018 r. 

do 31.08.20120 r. Beneficjentem będzie Powiat Gołdapski, a jednostką realizującą Starostwo 

Powiatowe w Gołdapi. Projekt będzie realizowany w zespole Szkól Zawodowych w Gołdapi. 

Dodała, że jest to bliźniaczy projekt, który obecne realizujemy „ Dobrze mieć zawód". 
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W danym projekcie nadal będziemy finansować płatne staże, praktyki, doposażenie pracowni 

mechanicznych, ślusarskich oraz kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli i uczniów. Referująca 

poinformowała, ze projekt opiewa na kwotę I 910 166.89 zł, a wkład własny powiatu 

to 191 000.00 z! 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionej uchwały Rady Powiatu? 

Starosta Pan Andrzej Ciołek poinfom10wał, że bardzo milo słucha się tego typu 

rekomendacji. 

Członek Zarządu Pani Marzanna Wardziejewska zapytała kto podpisuje się pod tymi dwoma 

projektami? 

Starosta Pan Andrzej Ciołek odpowiedział, że Pm1i Mirosława Równa 

Szafrm10wska. 

Pani Alicja 

Członek Zarządu Pm1 Bogdan Michnicz zapytał czy te środki można zadedykować na drogi? 

Starosta Pm1 Andrzej Ciołek odpowiedział, że osie priorytetowe są podzielone tematycznie 

i nie damy rady z tego tytułu przesunąć nic na drogi. 

Więcej pytm'i nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził glosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął 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. 3c 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pm1 Leszek Kowalewski przedstawi! projekt 

uchwały Rady Powiatu w sprawie przystąpienia do realizacji inwestycji pn.: ,,Budowa sieci 

kanalizacji deszczowej w ulicy powiatowej m 4802 N - Bagienna w Gołdapi" /uchwala Rady 

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

Referujący poinformował, że warto przystąpić do realizacji danej inwestycji. Dodał, 

że w późniejszym czasie okażą się możliwości finm1sowe i tak zwane przetargowanie. 
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Poinformował, że wodociągi mają wykonać nową sieć wodociągowo - sanitarną na całej 

długości ulicy Bagiennej. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionej uchwały Rady Powiatu? 

Starosta Pan Andrzej Ciołek poinformował, że przeraża go kwota ok. 400 000.00 zl 

na wodociągowanie krótkiej ulicy w mieści. Dodał, że za takie środki można by było 

utwardzić ok. 6lun drogi. 

Więcej pytai1 nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadzi! glosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął uchwalę Rady Powiatu w sprawie przystąpienia 

do realizacji inwestycji pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy powiatowej 

nr 4802 N - Bagienna w Gołdapi " 

Starosta Pai1 Andrzej Ciołek poprosił Dyrektora Zarządu Dróg Pana Leszka Kowalewskiego 

o zorgai1izowanie spotkania z mieszka11cai11i ulic na których będą odbywały się prace. 

Selaetai·z Powiatu Pani Anna Makowska poinfonnowala, ze nie jest do dobry kierunek, 

gdyż realizując inwestycję na ulicy Nadbrzeżnej mieszka11cy nie byli zapraszani na spotkania. 

Dodała, że e-meil dotyczył tylko 6 mieszkaików ulic Mała- Cicha - Zielona, u których 

nie jest uregulowany stan prawny działek. Poinformowała, że na Cito trzeba umówić 

notariusza i załatwić jak najszybciej daną sprawę. Sekretarz Powiatu Pani Anna Makowska 

zapytała dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych do kiedy jest termin realizacji inwestycji? 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pan Leszek Kowalewski odpowiedział, 

że tennin jest do końca roku. 

Selaetarz Powiatu Pani Anna Malwwska zapytała Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych 

Pana Leszka Kowalewskiego kiedy będą realizować inwestycję oraz kiedy zostanie ogłoszony 

przetarg? 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pai1 Leszek Kowalewski odpowiedział, 

że przetarg zostai1ie ogłoszony w następnym tygodniu. 
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Sekretarz Powiatu Pani Anna Makowska zapytała Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych 

Pana Leszka Kowalewskiego na podstawie jakiej dokumentacji zostanie ogłoszony przetarg? 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pan Leszek Kowalewski odpowiedział, 

że mamy pozwolenie na budowę, które zostało wyd.me w oparciu o stan prawny gruntów 

umowy użyczenia i to wystarczy. 

Sekretarz Powiatu Pani Anna Makowska poinfonnowala, że dane pozwolenie jest do k011ca 

roku. 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pan Leszek Kowalewski odpowiedział, 

że tak oraz dodał, że w danej chwili są złożone dwa wnioski u Burmistrza, u których zostały 

zrobione podziały. Poinformował, że po zleceniu projektu podziału zlecamy wycenę 

i finalizowanie. 

Sekretarz Powiatu Pani Anna Makowska poinformowała, że pow1m10 być to zrobione 

jak najszybciej, ponieważ mieszkańcy niepokoją się bo nie wiedzą co będzie z ich plotami 

oraz kiedy i kto będzie to robił. Dodała, ze trzeba to wyjaśnić jak najszybciej, 

gdyż jest to rekomendacja Zarządu. W mojej ocenie trzeba zrobić to jak najszybciej 

aby mieszkańcy nie przychodzili po kilka razy, dodała: To jest dla Waszego dobra. 

I dla mnie powiedzenie, że mamy umowę użyczenia nic nie znaczy, ponieważ w umowie 

użyczenia jest paragrat: który mówi odstępuję od odstąpienia. 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pan Leszek Kowalewski odpowiedział, 

że jeżeli będzie tak jak z drogą nr 651, to dużo zbudujemy w tym roku. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek poinforn10wal, że odwołuje prośbę do Dyrektora Zarządu Dróg 

Powiatowych Pana Leszka Kowalewskiego o zorganizowanie spotkania. Ponieważ myślał, 

że trzeba powiadomić wszystkich mieszkańców ulic. 

Sekretarz Powiatu Pani Anna Makowska poinformowała, że idzie okres wyborczy i trzeba 

zrobić to jak najszybciej. 
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Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pan Leszek Kowalewski odpowiedział, 

że pojedzie i porozmawia indywidualnie z każdym mieszkm'lcem, z którym trzeba uregulować 

stan prawny działki. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek poinforn1ował, że odwołuje polecenie i poprosił aby powiadomić 

tylko tych których dotknie to bezpośrednio. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek zapytał czy pozwolenia dotyczące drogi nr 651 będą wydawm1e 

u nas? 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pan Leszek Kowalewski odpowiedział, 

że raczej nie. 

Starosta Pm1 Andrzej Ciołek poprosił aby się tego dowiedzieć, gdyż mieszkańcy którzy 

wyrażają sprzeciwy chcą to informację mieć. I ja muszę skutecznie im tą odpowiedź 

dostarczyć, ponieważ chcą wiedzieć gdzie jako strona będą mogli zgłaszać swoje sprzeciwy. 

Starosta Pm1 Andrzej Ciołek zapytał Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Pana Leszka 

Kowalewskiego o plan, w którym zawarty jest te1min realizacji naprawy ubytków na drodze 

Widgiry - Żabin? 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pan Leszek Kowalewski odpowiedział, 

że droga Widgiry - Ź:abin jeszcze nie jest naprawimm. Dodał, że w dm1ej chwili został 

do zrobienia odcinek Ziemiany -Rogale na którym jest jeden remonter, a drugi remonter 

jest na drodze Bałupiany. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek zapytał Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Pana Leszka 

Kowalewskiego na kiedy przewidują remont drogi Widgiry - Rogale? 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pan Leszek Kowalewski odpowiedział, 

że na smn koniec. Dodał, że wspomagają się resztkami masy na zimno, i w związku 

z tym zrobiliśmy drogę w Siedlisku oraz najgorsze dziury na drodze Pogorzel - Grabowo. 

Poinfmmował, że miał interwencję o naprawę drogi na Zatyki oraz, że droga Stańczyki 
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i droga do Niedżwicy zostały przygotowane do remontu. Wspomniał, że wykonawca drogi 

Stańczyki będzie już na początku lipca i remont zajmie mu ok. dwóch tygodni. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek zapytał Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Pana Leszka 

Kowalewskiego o plan pracy, który miał być co dwa tygodnie? 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pan Leszek Kowalewski odpowiedział, 

że plm1 pracy mamy co miesiąc, gdyż prace się nie zmieniają i nadal są to: remonty cząstkowe 

czy koszenie traw. 

Stm-osta Pan Andrzej Ciołek poinfom10wał, że polecenie służbowe mówiło, ze plan pracy 

ma być robiony co dwa tygodnie. 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pan Leszek Kowalewski odpowiedział, 

że uznał, że wystm-czy raz na miesiąc zrobić plan pracy. 

Stm-osta Pan Andrzej Ciołek poinformował Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi 

Pana Leszka Kowalewskiego, że jeżeli ustalmny i jest to decyzja Zm-ządu czy moje polecenie 

to Pan jako podwładny ma prawo go wykonać. A jeżeli Pan się z tym nie zgadza to prosi 

Pan o zmianę i wtedy trafia to na odpowiednie fonun. I wtedy następuje zmiana. Jasne? 

Dyrektor Zm-ządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pan Leszek Kowalewski odpowiedział, 

że przyjął do wiadomości. 

Członek Zm-ządu Pan Bogdan Miclmicz zapytał Dyrektora Zm·ządu Dróg Powiatowych 

w Gołdapi Pana Leszka Kowalewskiego o drogę w Grodzisku? 

Dyrektor Zm-ządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pan Leszek Kowalewski odpowiedział, 

że w smnym Grodzisku jest dużo dziur więc będziemy musieli przerwać jeden dzień prac 

remonterem na tej drodze co teraz jest naprawiana i skierować go na Grodzisko. 

Ad.3d 

Skarbnik Powiatu Pm1i Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu 

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 

2018-2033 !uchwala Rady Powiatu w zalqczeniu - zal. nr 9 do pratokalu/. 
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Referująca poinfonnowała, że zm1any dotyczą dwóch projektów pn.: ,, M jak matma" 

oraz „Kwalifikacje drogą do sukcesu". Dodała, że środki zostały pozyskane w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego. Urealnia się pulę wydatków, Deficyt i przychody 

zgodnie z uchwalą w sprawie zmian budżetu powiatu. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionej uchwały Rady Powiatu? 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził glosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął uchwalę Rady Powiatu w sprawie zmian 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2018-2033 

Ad. 3c 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu 

w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2018 /uchwala Rady Powiatu w zalqcze11i11 - zal. nr JO 

do protokołu/. 

Referująca poinformowała, że w stosunku do poprzedniej uchwały wprowadza się zadanie 

inwestycyjne o nazwie „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy powiatowej 

nr 4802 N Bagienna w Gołdapi " o wartości 442 000.00 zł. Jednocześnie z otrzymaną 

informacją o otrzymaniu dofinansowania na zakup tablicy interaktywnej dokonuje 

się zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę 14 000.00 zł w rozdziale 

„Szkoły podstawowe specjalne". Natomiast po wydatkach zwiększamy w „Zespole 

Placówek Edukacyjno- Wychowawczych" o kwotę 17 500.00 zł czyli3500.00 zł wkład 

własny powiatu. Dodała, że w związku z wprowadzoną inwestycją na zakup tablicy 

interaktywnej środki bieżące pochodzą z przesunięcia. Natomiast na „Bndowa sieci 

kanalizacji deszczowej w ulicy powiatowej nr 4802 N - Bagienna w Gołdapi " następuje 

wzrost deficytu. Deficyt budżetu powiatu ulega zmianie i wynosi 5 402 461,18 zł z czego 

3 722 000.00 zł proponuje się z emisji obligacji. Pozostała kwota czyli I 680 461.18 zł będzie 

pokryta wolnymi środkami. Referująca przypomniała, że w poprzedniej uchwale były 

proponowane rozchody w wysokości I 050 000.00 zł, czyli rozchody zostaną przeznaczone 

na spłatę wcześniej zaciągniętych obowiązków z tytułu emisji papierów wartościowych 

na lata 2020 2021. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionej uchwały Rady Powiatu? 

9 



Pytai1 nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził glosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął uchwalę Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu 

powiatu w roku 2018. 

Ad. 3f 

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Stefan Piech przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu 

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

- zal. nr 11 do protokołu/. 

Referujący poinformował, że w związku z wejściem w życie z dniem 19 maJa 2018 r. 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania 

pracowników samorządowych Rada Powiatu w Gołdapi uchwala, co następuje: Ustala 

się miesięczne wynagrodzenie Panu Andrzejowi Ciołkowi Staroście Gołdapskiemu 

w następującej wysokości: Wynagrodzenie zasadnicze ulega zmiai1ie z 5050.00 zł - 4 700,00 

zł; Dodatek funkcyjny z 1700.00 zł - 1 900,00 zł; Dodatek specjalny 40% sumy 

wynagrodzenia zasadniczego i funkcyjnego 2700.00 zł - 2 640,00 zł na; Dodatek 

za wieloletnią pracę- 20% wynagrodzenia zasadniczego - 940,00 zł. Dodał, że wynagrodzenie 

obniżone jest o 280.00 zł. Ponadto Staroście zgodnie z właściwymi przepisami przysługują: 

nagrody jubileuszowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne. §2 Traci moc Uchwała 

Nr I/6/2014 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia 

wynagrodzenia Starosty Gołdapskiego.§3 Uchwala wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r. 

i podlega opublikowaniu w BIP Starostwa Powiatowego w Gołdapi. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionej uchwały Rady Powiatu? 

Członek Zarządu Pani Marzaima Wardziejewska zaproponowała aby wypowiedział 

się główny zainteresowany. 

Członek Zarządu Pan Bogdan Michnicz dodał, ze za mało obcięte zostało wynagrodzenie 

dla Starosty Pana Andrzeja Ciotka. 
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Starosta Pan Andrzej Ciołek zapytał Człona Zarządu Pana Bogdana Michnicza co proponuje? 

Członek Zarządu Pan Bogdan Michnicz odpowiedział, że powinno być obniżone o 20 %. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek odpowiedział, że jeżeli byśmy mieli maksymalne dochody 

to faktycznie zostały by obniżone o 20 %. Ale moje dochody były niższe od maksymalnych 

o 2000.00zl. I dany skutek pomniejszenia w tym wypadku jest mniejszy. 

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Stefan Piech poinformował, że z wątpliwą przyjemnością 

to rekomenduje i przedstawiam. 

Członek Zarządu Pani Marzanna Wardziejewska poinformowała, że nikt me lubi jeżeli 

za wykonywanie takiej samej pracy musimy cofać się do tylu. Normalnie powinno 

iść się do przodu. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek dodał, że twarde prawo ale prawo. 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził glosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął uchwalę Rady Powiatu w sprawie ustalenia 

wynagrodzenia Starosty Gołdapskiego. 

Ad.4 

Spraw bieżących nie zgłoszono. 

Ad. 5 

Wolnych wniosków nie zgłoszono. 

Ad. 6 

Przewodniczący Zarządu podziękował Członkom Zarządu za pracę. Zamlmął CXXII (122) 

posiedzenie Zarządu Powiatu. 
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Na Lym protokół zakm1Czono. 
Protokół składa się z J 2 stron kolejno ponumerowanych. 

Członkowie Zarządu: 

1. Grażyna Barba_ra Sen da .... -~~--:-::-.-:-;:- .... ft ...... ·;_· .. 
2. Marzan~a Mar1~m~ Wardz1eJe~ajca .... "/J~~ .... . 
3. AndrzeJ Jan Osmsk1. ... . n~1-/ ..... C\J,-,.,,;t ......... . 

d . I . J . -4. Bog an M1c 1111cz .......... J.}., ~- ....................... . 
Protokołowała: Monika Bruszewsk~ 2i5.06.2018 r.rfhZ" li \ . ..__.,.) 

1 

,/l 
Stara~·a oldapski 

. ""'' 1' rzej Ciołek 

// 
// 
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