Protokół

z obrad C){XVll (127) posiedzenia

Zarzqdu Powiatu w

Gołdapi

z dniu 28 sierpnia 2018 roku

godz.12.10 -12s3
Ad.1
Starosta
- 4

stwierdzi!

pozwalające

guomm

na

podejmowanie

prawomocnych

członków zarządu /lista obecności w wlącceniu - zal. nr I do pro/okolu!, otworzył

posiedzenie

Zarządu

Zapytał,

czy

porządku

obrad.

Uwag do

porządku

decyzji

CXXVII ( 127)

Powiatu /porządek obrad w wlqcceniu- cal. nr 2 do pro/okolu/.

Członkowie Zarządu mają

nie

uwagi

bądź

sprostowania do przedstawionego

zgłoszono.

Ad. 2a
Przewodniczący

Rady Powiatu Pan Stefan Piech

przedstawił

w sprawie rozpatrzenia wniosku grupy mieszkru'iców

projektów uchwal Rady Powiatu

Gołdapi

mieszkru'iców dotyczącego przebiegu drogi wojewódzkiej m 651

w sprawie poparcia wniosku
omijającego

miasto

Gołdap

!projektów uchwal Rady Powiatu w zalqczeniu - zal. nr 3 do protokołu/.

Referujący poinfon11owal, że mieszkru'icy ulic Suwalskiej, Kolejowej, I-go maja, Świerkowej,

Zatorowej,

Gumbińskiej

Powiatu wniosek

dotyczący

wojewódzkiej m 651
Powiatu
że

i ulic

sąsiednich

miasto

podjęła uchwalę intencyjną

Rada Powiatu nie podejmie takiej

Pytru'i nie

czy

są

w dniu 7 sierpnia 2018 r. do Rady

Gołdap. Dodał, że

w danej sprawie. W

uchwały, gdyż

mieszkru'icy chcieliby aby Rada

związku

z tym

zdecydowaliśmy,

nie jest Jawna w danej materii.

pytania do przedstawionego projektu

uchwały

Rady Powiatu?

zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził

Zarząd

Gołdapi złożyli

poparcia wniosku mieszkru'iców w sprawie przebiegu drogi

omijającego

Przewodniczący zapytał

w

Powiatu

glosowru1ie.

jednogłośnie podjął

rozpatrzenia wniosku grupy

projektów uchwal Rady Powiatu w sprawie

mieszkańców

Gołdapi

w sprawie poparcia wniosku

mieszkańców dotyczącego

przebiegu drogi wojewódzkiej nr 651

omijającego

miasto

Gołdap.

Ad.2b
Przewodniczący

Rady Powiatu Pan Stefan Piech przedstawi! projektów uchwal Rady Powiatu

w sprawie rozpatrzenia wniosku grupy mieszkmków
konsultacji

dotyczących

Gołdapi

w sprawie przeprowadzenia

rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku

województwa oraz zmiany przebiegu tej drogi przez teren miasta

Gołdap

- granica

Gołdap lprojektóll' uchwal Rady

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

Referujący poinformował, że mieszkmky ulic Suwalskiej, Kolejowej, 1-go maja, Świerkowej,

Zatorowej,

Gumbińskiej

i ulic

Powiatu wniosek, w którym
przekazania w/w ulic

sąsiednich

zarzucają, iż

Zarządowi

w

Gołdapi złożyli

nie zostali skutecznie powiadomieni o planowm1iu

Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, pod

części

wniosku stawiany jest zarzut,

w tej sprawie konsultacji

że

oraz kierowane jest

inwestycję

Gołdap-granica

,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku
W dalszej

w dniu 14 maja 2018 r. do Rady

Powiat
żądanie

Gołdapski

po

nazwą:

województwa".

nie przeprowadzi!

przeprowadzenia konsultacji

w tej sprawie oraz zmim1y stanowiska władz powiatu na temat przebiegu DW 651 przez teren
miasta

Gołdap.

Wojewoda

2018 PN .40.445.2018
rozpatrywać

Warmińsko

zajął

Mazurski w Olsztynie w

piśmie

stm10wisko zgodnie z którym wniosek

z dnia 22 sierpnia

mieszkańców należy

w kategorii wniosku w rozumieniu mt. 244 lep.a. Rada Powiatu jest

związana

stanowiskiem WojewodJi jedynie w tym zahesie. Rada Powiatu nie podziela natomiast
poglądu, iż była

Aby

stawiać

w

bezczynności

zarzut

nie

bezczynności

obliguje organ /Radę Powiatu/ do

podejmując uchwały

organowi,

podjęcia uchwały.

prawa me ma, o czym jest mowa
mieszkańców

należy

niżej.

w sprawie wniosku

najpierw

wskazać

przepis prawa, który

Rada Powiatu uznaje,

Rada Powiatu

iż

Gołdap

takiego przepisu

uważa również, iż

wniosek

władz

powiatu

o przeprowadzenie konsultacji oraz o zmiany stanowiska

na temat trasy przebiegu DW 651 przez teren miasta

mieszkańców.

nie jest wnioskiem w rozumieniu

art. 244 k.p.a.

Przewodniczący zapytał

Przewodniczący

takiej decyzji,

że

czy

są

pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu?

Rady Powiatu Pan Stefan Piech

poinformował, że

nie jest w stanie

podjąć

dla kilku mieszkańców zrezygnujemy z milionowej inwestycji.

2

Członek Zarządu

Grażyna

Pani

Przytorowej i Zatorowej

będą

co jej wiadomo ci wszyscy
zbierali

pieniądze

Senda

mieszkańcy,

którzy

na Radców prawnych aby

są

Sądu.

do

chodzić

chce

gdyż

ulec zmniejszeniu,

Wspomniała, że

mieszkańcy

Dodała, że

ulicy

z tego

przeciwko modernizacji drogi nr 651

wnieść sprawę

że jego właściciel

może

ruch Tirów na ulicy 1 Maja

od ulicy Zatorowej.

me wie czy

protestowali przeciwko tej inwestycji.

jest tylko jeden dom i wątpię w to,
że

poinformowała, że

po

Na ulicy Zatorowej

błocie. Wspomniała,

dojazd na magazyny

będzie

dana inwestycja za 100 OOO 000.00 z! potrzebna

jest dla naszego miasta i powiatu.

Starosta Pan Andrzej

Ciołek poinformował, że

zdania nie

zmienił

i jest nadal za tym aby dana

inwestycja była zrealizowana.

Członek Zarządu
że

droga musi

Powiatu Pan Bogdan Michnicz

zostać

Przewodniczący

poinformował, że podjęliśmy

taka

decyzję,

zrobiona.

Rady Powiatu Pan Stefan Piech

dodał, że

drogi

są

krwiobiegiem dla rozwoju

miast i powiatów.

Członek Zarządu

ulicy 1 Maja w

Grażyna

Senda

Rady Powiatu Pan Stefan Piech doda!,

Członek Zarządu

Pani

Grażyna

Senda

chodzi o dzieci oraz dojazd do

Więcej pytań

nie

Powiatu

włożyć

remont

że ulicę

odpowiedziała, że

szkoły

Sikorskiego też.

ulica 1 Maja jest bardziej potrzebna,

i strefy uzdrowiskowej.

glosowanie.

jednogłośnie podjął

rozpatrzenia wniosku grupy
konsultacji

do planu musimy

zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził

Zarząd

poinformowała, że

Gołdapi.

Przewodniczący

gdyż

Pani

dotyczących

projektów uchwal Rady Powiatu w sprawie

mieszkańców

Gołdapi

w sprawie przeprowadzenia

rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku

- granica województwa oraz zmiany przebiegu tej drogi przez teren miasta

Gołdap

Gołdap.

3

Ad.3
Starosta Pan Andrzej

Ciołek poinformował, że

Powiatu z dnia 5 grudnia 2016 r. wydam
Zawodowych w
dla szkól.
i

usług,

Gołdapi

Dodał, że

na podstawie

upoważnienie

Pana Piotra Bartoszuka do

chodzi o

pełnomocnictwo

paragony fiskalne i innych

109 / 2016

dla Dyrektora

działań

Zarządu

Zespołu

Szkól

przewidzianych przepisan1i

zawierania umów, aneksów, dostawa towarów

wystawiania w imieniu powiatu faktur VAT,

korygujące,

uchwały

korygujące

czynności niezbędnych

faktury V AT, noty

do realizacji podatku VAT.

Dane pełnomocnictwo zostanie podpisane 1 września 2018 roku.

Ad. 4

Wolnych wniosków nie

zgłoszono.

Ad. 5
Przewodniczący Zarządu podziękował Członkom Zarządu

za pracę.

Zamknął

CXXVIl (127)

posiedzenie Zarządu Powiatu.

Na tym protokół zak011Czono.
Protokół składa się

z 4 stron kolejno ponumerowanych.
,/J

Starop,tJoldapski

;1

Afi/{z~j Ciołek

Członkowie Zarządu:

1.

Grażyna

Barbara Senda ......... .

2. Marzanna Marianna Wardzieje

3. Andrzej Jan

Osiński .......... i:.

4. Bogd "" Mi,hni c, . .........

Io-.... :.......................

Protokołowała: Monika Bruszewska 28.08.2018 r.(1:2
4

