
Ad.1 

Protokół z LXXX (80) posiedzenia 

Zarządu Powiatu w Gołdapi 

w dniu 07 czerwca 2017 roku 

w godz. 0830-0854 

Starosta stwierdził quomm pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji 

- 5 członków zarządu /lista obecności w załączeniu - zal. nr 1 do protokołu/, otworzył 

LXXX (80) posiedzenie Zarządu Powiatu z proponowanym porządkiem obrad /porządek obrad 

w załączeniu- zal. nr 2 do protokołu/. 

Ad.2 

Przewodniczący poinformował, iż protokół z LXXIX (79) posiedzenia Zarządu Powiatu 

był wyłożony do wglądu oraz przesłany drogą elektroniczną. Przewodniczący Zarządu 

zapytał, czy Członkowie Zarządu mają uzupełnienia bądź sprostowania do protokołów. 

Uwag nie zgłoszono. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół z LXXIX (79) posiedzenia Zarządu 

Powiatu. 

Ad.3 

Naczelnik Wydziału Geodezji i Niemchomości Pani Krystyna Dąbkowska przedstawiła 

wniosek w sprawie Zmiany Załącznika nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu 

w Gołdapi Nr 125/2017 z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeznaczenie do sprzedaży 

z mienia powiatu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości oznaczonej 

numerami geodezyjnymi działek: 671/8; 671/10 i 671/12 o ogólnej powierzchni 0,7920 ha, 

zapisanej w Księdze Wieczystej Nr OLI C/00045275/6, położonej w mieście Gołdap 

przy ul. Lipowej. /wniosek w załączeniu- zal. nr 3 do protokołu/ 

Referująca poinformowała, iż ta niemchomość przeznaczona jest do sprzedaży aczkolwiek 

należy zmienić załącznik nr 1, ponieważ w dniu 30 maja 2017 r. Dyrektor Krajowej 

Informacji Skarbowej wydał Interpretację Indywidualną z której wynika, iż Powiat Gołdapski 



może zastosować zwolnienie z podatku VAT. W zawiadomieniu znajdować się będzie 

tylko cena netto i przepis prawa, który pozwala na zwolnienie. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionej uchwały Zarządu Powiatu. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek powiedział, iż krótko mówiąc należało poczekać na wykładnię 

indywidualną jeśli chodzi o podatek V AT dlatego też musi zostać to zmiemone, 

jest to korzystna informacja. 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu rozpatrzył pozytywnie jednogłośnie wniosek w sprawie zmiany 

Załącznika nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Gołdapi Nr 125/2017 z dnia 16 marca 

2017 r. w sprawie przeznaczenie do sprzedaży z mienia powiatu w drodze przetargu 

ustnego nieograniczonego nieruchomości oznaczonej numerami geodezyjnymi działek: 

671/8; 671/10 i 671/12 o ogólnej powierzchni 0,7920 ha, zapisanej w Księdze Wieczystej 

Nr OLlC/00045275/6, położonej w mieście Gołdap przy ul. Lipowej. 

Ad.4 

Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości Pani Krystyna Dąbkowska przedstawiła 

wniosek w sprawie wyrażenie zgody na podjęcie prac zmierzających 

do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości Powiatu Gołdapskiego oznaczonej 

numerami geodezyjnymi działek: 910/10 o powierzchni 0,0020 ha, 910/11 o powierzchni 

0,0020 ha, 910/12 o powierzchni 0,0020 ha, 910/13 o powierzchni 0,0020 ha i 910/14 

o powierzchni 0,0021 ha oraz udziałów w działce 910/27 o powierzchni 0,0237 ha, 

położonych w mieście Gołdap przy ul. Armii Krajowej dla Pana Jacka Zduniewicza 

na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. !wniosek w załączeniu- zal. 

nr 4 do protokołu! 

Referująca poinformowała, iż w dniu 19 maja 2017 r. do Starostwa Powiatowego wpłynęło 

podanie Pana Jacka Zduniewicza, w sprawie kupna podmiotowych działek. Pan Zduniewicz 

wraz z żoną jest użytkownikiem wieczystym działki 909/21 o powierzchni 0,0472 ha, 

na przedmiotowej działce znajduje się część podziemnego schronu. Na działkach Powiatu 

znajduje się wejście do przedmiotowego schronu, bez tego wejścia Pan Jacek Zduniewicz 
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me może przeprowadzić remontu schronu. Podziemna, betonowa rekonstrukcja schronu 

uniemożliwia sprzedaż poszczególnych działek pod budowę garaży, ponieważ nie mogą 

być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionej uchwały Zarządu Powiatu. 

Członek Zarządu Pani Marzanna Wardziejewska zapytała, gdzie znajdują się te działki. 

Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości Pani Krystyna Dąbkowska odpowiedziała, 

iż działki znajdują się obok Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi, natomiast schron 

znajduje się od ulicy Paderewskiego. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek powiedział, iż o ile koncepcja wyburzenia i sprzedaży 

przez powiat tego garażu była koncepcją jednogłośną, o tyle jak się teraz zmieniła koncepcja 

dla inwestora to ta nasza musi ulec zweryfikowaniu. Dodał, iż rekomenduje rozstrzygnięcie 

tego zgodnie z wolą chętnego do kupna, bo nic innego się w tej chwili z tym nie zrobi. 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu rozpatrzył pozytywnie jednogłośnie wniosek w sprawie wyrażenie 

zgody na podjęcie prac zmierzających do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 

nieruchomości Powiatu Gołdapskiego oznaczonej numerami geodezyjnymi działek: 

910/10 o powierzchni 0,0020 ha, 910/11 o powierzchni 0,0020 ha, 910/12 o powierzchni 

0,0020 ha, 910/13 o powierzchni 0,0020 ha i 910/14 o powierzchni 0,0021 ha 

oraz udziałów w działce 910/27 o powierzchni 0,0237 ha, położonych w mieście Gołdap 

przy ul. Armii Krajowej dla Pana Jacka Zduniewicza na poprawę warunków 

zagospodarowania nieruchomości przyległej. 

Ad.Sa 

Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska Pani Małgorzata Lenarczyk 

przedstawiła uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie zaopiniowania projektu „Programu 

Ochrony Środowiska dla Gminy Dubeninki na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 

2021-2024". /uchwala Zarządu Powiatu w załączeniu- zal. nr 5 do protokołu!. 
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Refemjąca poinformowała, iż Wójt Gminy Dubeninki zwrócił się z prośbą do właściwego 

organu jakim jest Zarząd Powiatu Gołdapskiego o zaopiniowanie projektu „Programu 

Ochrony Środowiska dla Gminy Dubeninki na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 

2021-2024". Program podlega przepisom ustawy prawa ochrony środowiska, streścił 

to merytoryczny pracownik. Jest to zgodne z przepisami podstawowej ustawy, propozycja 

merytoryczna jest taka aby pozytywnie to zaopiniować w formie uchwały Zarządu Powiatu. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego wniosku. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu podjął jednogłośnie uchwalę Zarządu Powiatu w sprawie zaopiniowania 

projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dubeninki na lata 

2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024". 

Ad.Sb 

Główny Specjalista ds. Edukacji Pani Iwona Zegarowicz przedstawiła uchwałę Zarządu 

Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Zespole Szkół 

Zawodowych w Gołdapi wyłącznie w formie elektronicznej od dnia 1 września 2017 r. 

/uchwala Zarządu Powiatu w załączeniu- zal. nr 6 do protokołu/. 

Referująca poinformowała, iż w Zespole Szkół Zawodowych prowadzony był dziennik 

w formie papierowej oraz w postaci elektronicznej. Szkoła na dzień dzisiejszy spełnia 

warunki techniczne aby móc zdecydować się na dziennik tylko w formie elektronicznej. 

Dzięki projektowi „Dobrze mieć zawód" udało się doposażyć szkołę w dość pokaźną liczbę 

komputerów. W związku z powyższym Rada Pedagogiczna jest gotowa na zmiany, 

pozytywnie zaopiniowała wniosek złożony przez Panią dyrektor. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego wniosku. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek poinformował, iż dyrektor Liceum Ogólnokształcącego 

w Gołdapi nie sprostał wymogom projektowym, nie złożył wniosku w związku z tym tej 

inwestycji nie będzie. Jednakże Pani Skarbnik znalazła projekt 85 do 15 na doposażenie 

z Zespołu Szkół Zawodowych. 
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Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz powiedziała, iż w dniu wczorajszym przekazała 

informację dla Pani dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych, Pani dyrektor ma się zastanowić 

i przedstawić propozycję. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek powiedział, iż należy rozpatrzeć te założenia projektowa 

być może u Pani Równej ta inwestycja będzie bardziej realna do zrealizowania. Jeśli chodzi 

o kwestię w Liceum Ogólnokształcącym dotyczy tego, że Pan dyrektor nie zawarł żadnej 

umowy z projektantem. Umówił się słownie na kwotę 8 000,00 zł za wykonanie projektu, 

nie monitorował sprawy, mimo, że termin od 6 maja do 6 czerwca został przesunięty 

i okazało się, że projektant nie wykonał tego zadania, a to z kolei nie dało możliwości 

skosztorysowania i spełnienia wymogów formalnych żeby tak wniosek złożyć. 

Sekretarz Pani Anna Makowska zapytała, czy została sporządzona notatka w związku 

z tą sprawą. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek odpowiedział, że notatka nie została jeszcze sporządzona, 

natomiast warto byłoby to udokumentować, ponieważ będzie musiał odszczekać 

to publicznie z uwagi na fakt, iż mówił, że ta inwestycja będzie realizowana. W związku 

z tym wyciąg z dzisiejszego protokołu i zobaczymy jak do tego jeszcze podejść w wymiarze 

dyscyplinującym Pana dyrektora, ponieważ na takie nieprofesjonalne zachowania 

nie możemy sobie pozwolić. 

Sekretarz Pani Anna Makowska zasygnalizowała, aby poprosić dyrektora o infonnację 

zwrotną jak została sprawa rozstrzygnięta. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek powiedział, że wystąpi o taki materiał. Ślad musi zostać, 

nie możemy sobie pozwolić na takie wystąpienia. 

Ad.6 

Spraw bieżących nie zgłoszono. 

Ad.7 

Wolnych wniosków nie zgłoszono. 
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Ad.8 

Przewodniczący Zarządu Podziękował członkom Zarządu za pracę. Zaniknął LXXX (80) 

posiedzenie Zarządu Powiatu. 

Na tym protokół skończono. 

Protokół składa się z 6 stron kolejno ponumerowanych. 

Członkowie Zarządu: ,~ 

1. Grażyna Barbara Sen da ............. ( ~;- ... ~- ....... .. 

2. Marzanna Marianna Wardziejewskf ..... r~J.'f .... · · · 
3. Andrzej Jan Osiński ........... ~ ..... .Q«i. . .. 
4. Bogdan Michnicz ....................... } ...................... . 

Protokołowała: Monika Bruszewska, 07.06.2017 

Sta#_ldapski 

//~ej Ciołek 
f 
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