
Ad.1 

Protokół z XCV(95) posiedzenia 

Zarządu Powiatu w Gołdapi. 

w dniu 31 października 2017 roku 

godz. 0900_1]32 

Starosta stwierdził quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji 

- 4 członków zarządu /lista obecności w załączeniu - zal. nr 1 do protokołu/, otworzył XCV (95) 

posiedzenie Zarządu Powiatu /porządek obrad w załączeniu- zal. nr 2 do protokołu/. 

Zapytał, czy Członkowie Zarządu maJą uwagi bądź sprostowania do przedstawionego 

porządku obrad. 

Uwag do porządku nie zgłoszono. 

Ad.2a 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przestawiła uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie przyJęcia 

kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Gołdapskiego za III kwartał 2017 roku. /uchwala 

Zarządu Powiatu w załączeniu- zal. nr 3 do protokołu/. 

Referująca poinformowała, iż Plan dochodów budżetu powiatu, po zmianach na dzień 30 września 

2017r. wynosi 27 615 404,34 zł. Dochody wykonano w wysokości 21 732 540,01 zł., tj. w 78,70 %. 

Plan wydatków budżetu powiatu, po zmianach na dzień 30 września 2017r. 

wynosi 29 296 074,28 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości 18 696 001,18 zł., tj. w 63,82 %. 

Planowany deficyt budżetu powiatu po zmianach, na dzief1 30 września 2017 roku 

wynosi 1 680 669,94 zł. Na koniec III kwartału 2017r.wykonano nadwyżkę budżetu w kwocie 

3 036 538,83 zł. Planowane przychody budżetu powiatu po zmianach na dzień 30 września 2017 roku 

wynoszą 1 680 669,94 zł, w tym 1 580 000,00 zł z tytułu emisji papierów wartościowych oraz 

100 669 ,94 zł z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych. W III kwartale 2017 roku nie emitowano 

obligacji. Przychody z tytułu wolnych środków wykonano w kwocie 2 040 694,28 zł. W budżecie 

powiatu na rok 2017 nie planowano rozchodów budżetu. Na dzień 30.09.2017r. ulokowano środki 

w kwocie 1 500 000,00 zł . W III kwartale 2017r. Powiat Gołdapski nie udzielał poręczei'1 

i gwarancji. Zobowiązania z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych wynoszą 8 440 OOO zł., 

co stanowi 30,56% planowanych dochodów ogółem. W III kwartale 2017 r. dokonano umorze11 

niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych: 



Województwo Warmińsko-Mazurskiego - umorzono opłatę w kwocie 723.855,99 zł, ustaloną 

w decyzji Starosty Gołdapskiego znak: BiOŚ.613.29.2014 z dnia 18.06.2014 r. za usunięcie 

500 sztuk drzew. Przyczyna umorzenia - zostały odsadzone młode drzewka, które zachowały 

żywotność po 3 latach. Województwa Warmińsko-Mazurskiego - umorzono opłatę w kwocie 

1.991.465,34 zł, ustaloną w decyzji Starosty Gołdapskiego znak: BiOŚ.613.38.2014 z dnia 

03.07.2014 r. za usunięcie 344 sztuk drzew. Przyczyna umorzenia - zostały odsadzone młode 

drzewka, które zachowały żywotność po 3 latach, nienależnie pobrane świadczenie 

na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - umorzono kwotę 255,48 zł. Przyczyna 

umorzenia - na wniosek świadczeniobiorcy z uwagi na trudną sytuację finansową. 

Na podstawie przepisów art. 37 ustawy o finansach publicznych Zarząd jednostki samorządu 

terytorialnego podaje do publicznej wiadomości w terminie do końca miesiąca następującego 

po zakończeniu kwartału - kwartalną informację o wykonaniu budżetu, w tym kwocie 

deficytu albo nadwyżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności 

budżetowych powiatu. 

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

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący rozpoczął głosowanie. 

Zarząd Powiatu podjął 4 głosami za, przy 1 osobie nieobecnej uchwałę Zarządu Powiatu 

w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Gołdapskiego 

za HI kwartał 2017 roku. 

Ad.2b 

Skarbnik Powiatu pani Bożena Radzewicz przedstawiła uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie zmian 

budżetu powiatu w roku 2017. /uchwała Zarządu Powiatu w załączeniu- zal. nr 4 do prot okolu/. 

Referująca poinformowała, iż W rozdziale 01005 „Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby 

rolnictwa" dokonuje się zmniejszenia planu finansowego dochodów o kwotę 640,00 zł zgodnie 

z decyzją Wojewody Wannińsko-Mazurskiego Nr FK 264/2017 z dnia 12 października 2017 r. 

W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Pai'istwowej Straży Pożarnej" dokonuje się zwiększenia 

planu finansowego dochodów jednostki o kwotę 67 240,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody 

Warmińsko-Mazurskiego nr FK 310/2017 z dnia 23 października 2017 r. z przeznaczeniem na zakup: 

olejów i paliwa, środków ochrony indywidualnej i odzieży specjalnej dla strażaków, doposażenia 

w sprzęt ratowniczy w zakresie specjalistycznym dla Specjalistycznej Grupy Ratownictwa 
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Wysokościowego Gołdap, doposażenia JRG w sprzęt ratowniczy w zakresie podstawowym, zakup 

usług naprawy ześlizgu, sygnalizacji świetlnej, pieca olejowego, głównego UPS-a oraz przeglądów 

i konserwacja aparatów oddechowych, butli, narzędzi Holmatro, urządzenia Labtronic, agregatu 

prądotwórczego, detektorów spalin systemu wentylacji, pojazdów oraz innych urządzeń. W rozdziale 

80130 „Szkoły zawodowe" dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów jednostki o kwotę 

3 645,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Wa11niI'1sko-Mazurskiego Nr FK 299/2017 z dnia 

20 października 2017 r. dotyczącej sfinansowania wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej. 

W rozdziale 01005 „Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa" dokonuje się 

zmniejszenia planu finansowego wydatków o kwotę 640,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody 

Wa11nif1sko-Mazurskiego Nr FK 264/2017 z dnia 12 października 2017 r. celem okazania granic 

działek rolnych i wyrównania gnmtów. W rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe" dokonuje się 

zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki o kwotę 3 645,00 zł w związku z wyposażeniem 

gabinetu profilaktyki zdrowotnej w ZSZ w Gołdapi. W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe 

Państwowej Straży Pożarnej" dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki 

o kwotę 67 240,00 zł zgodnie z wytycznymi KW PSP w Olsztynie, znak pisma WF.0341.106.2017, 

środki zostaną przeznaczone na zakup: paliwa, olejów, opału, - środków ochrony indywidualnej 

i odzieży specjalnej dla strażaków, - doposażenia w sprzęt ratowniczy w zakresie specjalistycznym dla 

Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego Gołdap, doposażenia JRG w sprzęt ratowniczy 

w zakresie podstawowym, zakup usług naprawy ześlizgu, sygnalizacji świetlnej, pieca olejowego, 

głównego UPS-a oraz przeglądów i konserwacja aparatów oddechowych, butli, narzędzi Holmatro, 

urządzenia Labtronic, agregatu prądotwórczego, detektorów spalin systemu wentylacji, pojazdów oraz 

innych urządzef1. Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 70 245,00 zł. Plan 

dochodów zwiększa się o kwotę 70 245,00 zł i po zmianach wynosi 27 644 666,64 zł. Plan wydatków 

zwiększa się o kwotę 70 245,00 zł i po zmianach wynosi 29 325 336,64 zł. Deficyt budżetu powiatu 

nie ulega zmianie i wynosi 1 680 670,00 zł. Przychody nie ulegają zmianie i wynoszą 1 680 670,00 

zł. Rozchody 0,00 zł. 

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

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący rozpoczął głosowanie. 

Zarząd Powiatu podjął 4 głosami za, przy 1 osobie nieobecnej uchwałę Zarządu Powiatu 

w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2017. 
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Ad.3 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła wstępne dane do projektu budżetu na 

2018 r. /dane do projektu budżetu na 2018 r. w załączeniu- zal. nr 4 do protokołu/. 

Referująca poinformowała, iż materiał w formie papierowej został przekazany do zapoznania 

się. Pierwsza tabela analiza subwencji na lata 2014-2017 i tak planowana kwota dochodów 

z PIT w roku 2018 ma być wyższa o kwotę prawie 224 000,00 zł. Jeżeli chodzi o roczną 

kwotę subwencji ogólnej łącznie ma być wyższa o kwotę 555 274,00 zł, wzrost 

odnotowujemy subwencji ogólnej jak również w subwencji równoważącej. Niestety spadek 

dotyczy części oświatowej i tak według metryczki wyliczonej przez Wydział Edukacji, 

spadek o 451 160,00 zł w stosunku to poprzedniego roku, natomiast w zgodnie z decyzją 

ministerialną spadek o 232 664,00 zł. Przewidywane dochody i wydatki budżetu oświata, 

zostały zagregowane dane dotyczące roku 201 7 oraz roku 2018 w poszczególnych 

jednostkach. Porównując w każdej jednostce wydatki zgodnie z poleceniem Zarządu Powiatu, 

jednostki miały planować wydatki na poziomie roku bieżącego, uwzględniając zmiany 

zatrudnienia jak również zmniejszającą się liczbę oddziałów jednostek. Zarząd również 

w wytycznych zaleca, aby jednostki mieściły się w subwencji oświatowej. Niestety, nie ma 

takiej możliwości dla jednostek zgodnie z zaplanowanymi wydatkami brakuje 1 887 839,00 zł 

do zamknięcia wydatków bieżących, które nie przekroczą dochodów bieżących. Analizując 

plany poszczególnych planów jednostek oświatowych, jeśli chodzi o wydatki bieżące są one 

w Liceum Ogólnokształcącym niższe, w Zespole Szkół Zawodowych wyższe o kwotę prawie 

200 000,00 zł, w Zespole Placówek Edukacyjno- Wychowawczych w stosunku roku 

poprzedniego są wyższe o ok. 460 000,000 zł, w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej są 

wyższe o kwotę 22 000,00 zł. W Starostwie Powiatowym wydatki oświatowe dotyczą przede 

wszystkim szkół niepublicznych, zgodnie z zaleceniami trudno jest realizować budżet, gdzie 

nie posiadamy wystarczających środków na zaplanowane przez poszczególne jednostki 

wydatków. Jeśli chodzi o jednostki inne niż oświatowe to np. w Zarządzie Dróg Powiatowych 

następuje wzrost o kwotę 500 000,00 zł. W Powiatowym Urzędzie Pracy jest spadek 

wydatków w stosunku do roku 201 7 natomiast w Powiatowym Centrum Pomocy Społecznej 

jest wzrost wydatków o kwotę 500 000,00 zł w stosunku do roku bieżącego. Komenda 

Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej to dotacja celowa, więc tutaj nie dotyczy. 

W starostwie Powiatowym ze względu na dotacje obsługę itd. Jest również wzrost wydatków. 

Naszym zadaniem jest podjęcie trudnego zadania, które zmierza do zrównoważenia 

wydatków bieżących z dochodami bieżącymi. Jest to kolejny rok, w którym nie możemy 

zamknąć budżetu. Zrównoważenie wydatków budżetowych i dochodów budżetowych 
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należałoby uwzględnić pod kątem zmniejszenia planów finansowych przez Zarząd i tutaj jest 

propozycja zmniejszeń, w Liceum Ogólnokształcącym w Gołdapi proponuje się 70 000,00 zł 

zmniejszenia, w Zespole Szkół Zawodowych 400 000,00 zł, w Zespole Placówek 

Edukacyjno- Wychowawczych 400 000,00 zł, W Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej 

30 000,00 zł zmniejszenia. Jeśli chodzi o pozostałe jednostki, po analizie poszczególnych 

planów wydatków widzimy, że w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej nie da 

się zmniejszyć wydatków, jest to zadanie zlecone. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

staje w obliczu negocjacji, jeśli chodzi o Dom św. Faustyny utrzymania dzieci jak i również 

wzrostu usamodzielniających się dzieci, więc tutaj propozycja jest zmniejszenia jedynie 

o 50 000,00 zł. Powiatowy Urząd Pracy zanotował spadek do roku poprzedniego i nie ma tu 

wygórowanych wydatków ani na remonty ani na pozostałe wydatki, propozycja zmniejszenia 

I O 000,00 zł. Natomiast w Zarządzie Dróg Powiatowych propozycją jest zmniejszenie planu 

wydatków o 340 000,00 zł. W bieżącym roku zamykaliśmy oświatę w dość spokojny sposób, 

gdyż docelowo zostały przekazane wydatki, które pochodziły ze wzrostu subwencji 

oświatowej do roku poprzedniego, były wolne środki i rezerwa między dochodami 

i wydatkami bieżącymi, więc wolne środki mogły być dedykowane do poszczególnych szkół. 

Niestety ten rok nie wygląda tak optymistycznie jak rok poprzedni, mogłabym rzec, że jest 

znacznie gorszy. Bez zrównoważenia na ma możliwości uchwalenia tego budżetu. W ramach 

wydatków są ujęte projekty unijne i projekt budżetu zakłada, że w bieżącym roku w ramach 

wydatków majątkowych wkład własny miałby wynieść 2 OOO 300,00 zł. W tej chwili nie jest 

ujęty jeszcze projekt, który został złożony przez powiat i dotyczy działania 10.3 w ramach 

tego działania powiat gołdapski mógłby udzielić dofinansowania w postaci wsparcia 

szkoleniowego, doradczego jak również udzielenia dotacji dla naszych nowo powstających 

przedsiębiorców z regionu EGO. Projekt opiewa na kwotę ponad 6 OOO 000,00 zł, natomiast 

wkład własny do projektu to kwota ok. 42 000,00 zł. Proponowałabym przyjęcie tego 

projektu, gdyż wartość naszych wydatków, jeśli uwzględniamy projekt termomodernizacji 

przekroczy 40 000,00 zł. W związku z powyższym nasza jednostka jest zmuszona 

do przeprowadzenia audytu i w związku z powyższym przyjęcie projektu powiatu 

gołdapskiego również nie wpłynie na to, czy będziemy musieli podjąć ten wydatek, czy też 

nie. Obecnie urzędy preferują 7 dniowe dostarczanie dokumentów i tutaj jest problem, 

jednostka nie wiedząc, czy projekt dostanie dofinansowanie, czy też nie w ciągu 7 dni musi 

dostarczyć dokumenty potwierdzające posiadanie wkładu własnego. 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionej uchwały Zarządu Powiatu. 
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Starosta Pan Andrzej Ciołek powiedział, iż nie ukrywa, że ten rok będzie ciężki, aczkolwiek 

co roku były prowadzone negocjacje z dyrektorami placówek oświatowych. Mam pewne 

obawy co do Zespołu Placówek Edukacyjno- Wychowawczych, aczkolwiek myślę, że nasi 

dyrektorzy są na tyle uwrażliwieni na te tematy, że spróbujemy znaleźć kompromis. W mojej 

ocenie te pomniejszenia muszą wystąpić. W innych jednostkach nie są jakieś drastyczne 

pomniejszenia, w Zarządzie Dróg Powiatowych na poczet tego pomniejszenia w tym roku 

pewne środki zostaną przesunięte na rok kolejny. Myślę, że propozycja Pani Skarbnik jest 

do zaakceptowania. Uważam, że w zakresie Powiatowego Urzędu Pracy jest to dobra sugestia 

w ramach projektu EGO, tych wartości dodanych jest sporo plus około 100 podmiotów, które 

uzyskały dofinansowanie i zaczęły swoją działalność gospodarczą, z czego 34 dotyczyła tylko 

powiatu gołdapskiego. Staramy się monitorować jak im się wiedzie na tym rynku i ok. 30% 

na tym rynku pozostało. Przejdźmy do pozycji inwestycyjnych, otóż droga z pozycji 1 

ul. Nadbrzeżna, tutaj nie ma żadnych wątpliwości, że będzie robiona. Mamy 3 partnerów 

do realizacji, więc myślę, że przejdzie akceptację. Jeśli chodzi o pozycję drugą most 

w Stańczykach w ciągu drogi powiatowej ,to inwestycja za 800 000,00 zł i przy wkładzie 

własnym 200 000,00 zł, 400 000,00 zł środków zewnętrznych od Ministra z rezerwy 

i 200 000,00 zł z Gminy Dubeninki. Założenia projektowe, które robimy będą weryfikowane 

na etapie całego roku co jakiś czas. Pod pozycją nr 3 Przebudowa drogi nr 4804Nul. Cicha, 

drogi nr 4822N ul. Mała oraz drogi nr 4854N -ul. Zielona w miejscowości Gołdap - etap II, 

tutaj też mamy partnerów do współfinansowania. Środki od Wojewody w kwocie 640 000,00 

zł, 465 000,00 zł z Gminy i ponad 187 000,00 zł wkładu wlanego, więc myślę, że wydarzy się 

projekcja wiosenna to będziemy starali się o te środki. Budowa przejścia dla pieszych wraz 

azylem oraz infrastrukturą towarzyszącą w obrębie skrzyżowania ulic Żeromskiego 

i Nadbrzeżnej w Gołdapi- rejon PUP (materiały)- jest to kwota 6 700 , byłby za, natomiast 

w tej chwili przyszło mi zapytanie do Pana dyrektora, czy ona będzie w jakikolwiek sposób 

powiązana z ewentualną schetynówką na ul. Nadbrzeżnej, czy to są uzasadnione wydatki, 

czy też zupełnie nie przewidziane przez Zarząd Dróg, oderwane od ul. Nadbrzeżnej? 

Dyrektor Zarządu Dróg Pan Leszek Kowalewski odpowiedział, iż to me ma związku 

z przebudową ul. Nadbrzeżnej, jest to na wniosek mieszkańców ul. Żeromskiego, ten temat 

był podnoszony również na Komisji Bezpieczeństwa przez dyrektora Urzędu Pracy. Jest 

to przejście przez Żeromskiego idąc przed skrzyżowaniem ul. Nadbrzeżnej z ul. Żeromskiego. 
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Tak rzeczywiście nie ma nigdzie przejścia dla pieszych, idąc jedną lub drugą stroną. Pierwsze 

przejście jest dopiero przez ul. Górną i pod Starostwem następne. 

Główny Specjalista ds. Koordynacji i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Pan Marek 

Miros zapytał, czy przejście dla pieszych nie mogłoby być zrobione tuż za skrzyżowaniem 

a nie tak jak jest to planowane przed. 

Dyrektor Zarządu Dróg Pan Leszek Kowalewski powiedział, iż jest to pły1ma kwestia, 

w projekcie jest na ul. Nadbrzeżnej też przejście, więc aby był ten ciąg. 

Główny Specjalista ds. Koordynacji i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Pan Marek 

Miros powiedział, iż jego zdaniem jest bardziej logiczne zrobienie przejścia tuż za 

ul. Nadbrzeżną niż tak ja dyrektor mówi przed ul. Nadbrzeżną. 

Dyrektor Zarządu Dróg Pan Leszek Kowalewski powiedział, tak czy inaczej w tym miejscu 

będzie musiało powstać przejście dla pieszych, nie ważne czy przed czy za. Jest to jeszcze 

do dopatrzenia z policją pod względem bezpieczeństwa. Rozważaliśmy jeszcze jedno miejsce, 

za skrzyżowaniem z ul. Górną. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek nad lokalizacją przejścia dla pieszych trzeba pomyśleć, może 

poddać to konsultacjom społecznym, aby mieszkańcy mogli również się wypowiedzieć na ten 

temat. Lokalizacja musi być bezpieczna. Najlepszym rozwiązaniem jest podwyższony azyl, 

to nie ulega wątpliwości. 

Dyrektor Zarządu Dróg Pan Leszek Kowalewski powiedział, iż podwyższony azyl może 

kosztować więcej, niż przypuszczamy. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek powiedział, że jest trochę materiału z odzysku, więc można 

budować. 

Dyrektor Zarządu Dróg Pan Leszek Kowalewski powiedział, że takim to raczej nie bardzo. 

Do tego trzeba nowy materiał, solidniejszy. 
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Starosta Pan Andrzej Ciołek nawiązując do tematu budowy przejścia dla pieszych z azylem 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą na ul. Cmentarnej w Gołdapi zwrócił się z prośbą 

o komentarz dyrektora Zarządu Dróg, w którym miejscu będzie to zlokalizowane i z jakiej 

inicjatywy. 

Dyrektor Zarządu Dróg Pan Leszek Kowalewski powiedział, iż prośba wpłynęła z urzędu 

miasta rok temu. Po wybudowaniu nowej siedziby policji jest ciąg chodnika od strony 

cmentarza i kończy się na skrzyżowaniu z drogą cmentarną praktycznie i dalej nie ma nic. 

Gmina wnioskowała, żeby przejście było nawet na ul. Okrzei, ale tam są tak zwane kocie łby. 

Nasz pomysł jest taki aby pociągnąć kawałek chodnika przy cmentarzu i zrobić przejście tam, 

gdzie jest zakład wulkanizacyjny. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek powiedział, iż pomysł jest jak najbardziej trafny, ponieważ 

przejścia dla pieszych muszą być. Regulacja stanów prawnych - wykup gruntów pod przyszłe 

inwestycje w kwocie 30 000,00 zł. Jak Słyszę te Skocze to mam wątpliwości, bo nadrabiamy 

zaległości sprzed 2 kadencji, ponieważ powinno być to dawno zrobione, a ktoś zapomniał 

i co chwilę to łatamy. 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Pan Leszek Kowalewski powiedział, iż należałoby 

zakończyć te Skocze, ponieważ został tam niedługi odcinek, jeszcze mieszkańcy 

wnioskowali, aż do domków w kierunku Juchnajć, ale my uznaliśmy, że nie ma sensu teraz. 

Jak będzie przebudowa drogi to wtedy to uwzględnimy, natomiast tutaj wypadałoby zamknąć 

ten kawałek. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek powiedział, iż Zarząd nie jest za rekomendacją tego projektu. 

Jeśli chodzi o aktualizację dokumentacji projektowej pn.:" Przebudowa drogi powiatowej 

Mieczkówka- Kierzki analizując sytuację Kierzek i kolejnego dokumentu dla którego na razie 

nie widzę możliwości realizacji, nie rekomenduję tego przedsięwzięcia. 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Pan Leszek Kowalewski powiedział, iż nie należy 

patrzeć pod względem miejscowości Kierzki, ale pod względem pozostałych inwestycji, 

aby wybrać coś sensownego z każdej z gmin. 
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Starosta Pan Andrzej Ciołek powiedział, iż póki co rekomendacji Zarządu nie uzyskuje 

ta rekomendacja, bo nie widzimy perspektywy realizacji. Kolejna to Aktualizacja 

dokumentacji projektowej pn.:" Przebudowa drogi powiatowej m 1936N na odcinku Błąkały 

- Stańczyki - Maciejowięta o dł. 4,3 km" 44 000,00 zł. Tutaj na tę inwestycję chciałabym 

zwrócić uwagę, w związku z tym, że wiele trudu kosztowało nas w zakresie 

dwuwariantowości, chodzi o ul. Zatorową, ta inwestycja 100 000,00 zł niemalże na odcinku 

granica Województwa sama realizacja będzie przebiegała w 2019 r. a zamknie się w 2020 r. 

Myślę, że chyba za tą dokumentacją bym optował w roku 2018. Natomiast w roku 2018 do 

końca września należałoby złożyć dokumentów na schetynkówkę, kiedy zbiegnie się 

realizacja głównego projektu, czyli drogi wojewódzkiej zrobić tą drogę na Błąkały 

-Maciejowięta. 

Wicestarosta Pani Grażyna Senda powiedziała, iż jest również za tym, ponieważ jest to dojazd 

do obiektu turystycznego także to byłaby całość to mostów w Stańczykach. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek powiedział, iż pod pozycją m 9 znajduje się zapis „Regulacja 

stanów prawnych - wykup gruntów pod przyszłe inwestycje" tutaj rekomenduję zawsze to 

zadanie, bo tych nieczytelnych sytuacji na naszych drogach jest wiele. Pod Pozycją m 10 

znajduję się zapis „Przebudowa przez powierzchniowe utwardzenie i poprawy nawodnienia 

na drodze 1788 Droga Wojewódzka 650 Boćwinka- Rożyńsk Wielki, Włosty Droga 

Wojewódzka 650" i tutaj mamy 2 OOO 000,00 zł, proszę o wyjaśnienie dyrektora Zarządu 

Dróg. 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Pan Leszek Kowalewski powiedział, iż jest to zabieg 

utrzymaniowy i żadnego dofinansowania nie da się uzyskać z żadnego programu. 

Członek Zarządu Pan Bogdan Michnicz powiedział, iż jego zdaniem lepiej byłoby zrobić 

drogę Grabowo- Pogorzel. 

Główny Specjalista ds. Koordynacji i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Pan Marek 

Miros powiedział, iż uważa, że Boćwinka- Włosty i dalej Jabłońskie jest bardzo przyzwoity 

niż inne drogi. 
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Starosta Pan Andrzej Ciołek powiedział, iż potrzeb jest dużo więcej. W mojej ocenie również 

nie jestem za rekomendacją. ,,Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej 

m 1815N Gołdap - Skocze - Rogale - Żabin - Rapa - Sąkieły Małe - Budry - Radziszewo -

droga m 1732 N (Pozezdrze) na odcinku Widgiry - Żabin", moim zdaniem pozycja 11,13,14 

na chwilę obecną przy tak wielu niewiadomych a przede wszystkim przy zawirowaniu 

politycznym jeśli chodzi o projekt Polska- Rosja nie rekomendowałbym wykładania środków. 

Jeśli chodzi o wykonanie dokumentacji projektowej pn.: 11 Przebudowa drogi powiatowej 

m 1786N droga m 1784 N (Piękne Łąki) - Niedrzwica- droga m 1784 N (Gołdap) od km 

2+724 do km 4+840 11 ta droga nie jest rewelacyjna, to prawda. Do tej pory ten odcinek 

utrzymywała nam firma, do końca roku wiąże nas porozumienie. Dotychczasowe 

doświadczenie nie daje nam komfortu utrzymania tej drogi. Faktem jest, że mówiąc 

o ludziach, którzy jeżdżą tą drogą to wszystko biorę pod uwagę, natomiast propozycja 

mieszkańców jest taka, żeby ograniczyć do 8 ton ten odcinek, jeśli nie porozumiemy się 

z wykonawcą, to będziemy musieli pójść w tym kiemnku, on oczywiście znajdzie inne 

rozwiązanie, a więc korzystanie z ciągu krajowego. W związku z tym, że czuję się oszukany 

przez Gminę, jeśli chodzi o inwestycję, bo zainwestował bodajże w granicach 6 OOO 000,00 zł 

na dzisiaj jest oprotestowana jego budowa wytwórni masy bitumicznej przez jeden 

z podmiotów funkcjonujących na stresie. Jeśli gmina nie wyjdzie naprzeciw jego 

oczekiwaniom, to będzie potężny konflikt tego przedsiębiorcy z gminą, bo zakupił to 

w konkretnym celu. Nastąpiły przeszkody prawne, które zaserwowała mu gmina. Będę 

jeszcze rozmawiał z Wiceburmistrzem w tej kwestii, będę potrzebował Pana Marka, aby 

wyjść naprzeciw. Gdyby takie przedsięwzięcie u nas powstało to z perspektywą tych 55 dróg 

do zrobienia moglibyśmy negocjować indywidualnie w różnych wariantach. Czy wchodzimy 

w tę próbę dokumentacji? 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Pan Leszek Kowalewski powiedział, iż miał spotkanie 

z Panem Galińskim i z jego wypowiedzi wynikało, że czeka do końca miesiąca, bo miała 

zapaść decyzja gminy przesuwającej tę strefę. Jeśli się to wydarzy to nie będzie problemu 

z wywiązaniem się z tego porozumienia. Natomiast na razie zobowiązał się do łatania i zrobił 

to. Ja bym proponował zaczekać z tą decyzją chwilę. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek powiedział, iż jeśli chodzi o rozbudowę Strażnicy KP PSP 

w Gołdapi-III etap to jest za rekomendacją tego przedsięwzięcia. Remont sali gimnastycznej 

- wymiana parkietu rekomenduję na nie, z uwagi na to, że musimy to centralnie zrobić 
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i skorzystać z projektu. Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu 

Gołdapskiego rekomenduję na tak, bo tutaj już daleko sprawy poszły. Utworzenie miejsc 

parkingowych na potrzeby placówki rekomenduję na nie, spore inwestycje w tej placówce 

mają szanse się wydarzyć. Teraz będzie realizowana inwestycja pt „chodnik przy szkole" 

Z udziałem środków z PFRON. Zakup bramy wjazdowej przesuwnej na teren Zarządu Dróg 

Powiatowych rekomenduję na nie, chyba, że Pan dyrektor wyjaśni nam co ma na myśli. 

Wyszedł Bogdan Michnicz 11.02 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Pan Leszek Kowalewski powiedział, iż brama nie 

nadaje się do użytku, była spawana kilka razy. Ewentualnie można by zaczekać do 2019 r. 

jeśli będzie nowy wjazd, niestety psuje nam to wygląd. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek powiedział, iż z tym przedsięwzięciem należy poczekać. 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Pan Leszek Kowalewski powiedział, iż chciałby, 

aby zakup rębaka do gałęzi się odbył, ponieważ Zarząd Dróg Powiatowych wyciął dużą ilość 

krzaków w tym roku i nie ma co z tym robić. Gmina ma, ale nie chce nam pomóc, oni mają 

taki rębak, który blokuje ruch. My chcemy zakupić taki, który nie będzie blokował ruchu. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek zapytał, czy po zakupie Zarząd Powiatu nie będzie miał zapytań 

typu nie mamy co z tym zrobić, musimy to składować itd. Należy zrobić rozpoznanie 

na rynku, czy byłby zainteresowany na utrzymanie 281 km dróg, jeśli nie znajdzie się to w 

tym roku zakupilibyśmy rębak. Stawiam tutaj duży znak zapytania, miesiąc na zapoznanie 

rynku, myślę, że to wystarczający termin. Zakup zbiornika na olej napędowy w kwocie 

1 O 000,00 zł, mam rozumieć, że chcecie go na własność, bo teraz płacicie za dzierżawę. Jaka 

to suma rocznie? 

Dyrektor Zarządu Dróg Pan Leszek Kowalewski odpowiedział, iż dzierżawa rocznie wynosi 

5 900,00 zł. Z końcem roku kończy się umowa na dzierżawę. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek powiedział, iż rekomendacja jest na tak, w związku z tym 

zbiornik można kupić w tym roku. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego- co się za tym kryje? 
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Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Pan Leszek Kowalewski powiedział, iż chodzi 

o kombajn biurowy. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek zapytał, co się bardziej opłaca kupno, czy dzierżawa? 

Sekretarz Pani Anna Makowska powiedziała, iż bardziej opłaca się dzierżawa, ale to zależy 

od wielu czynników. Sprzęt w kwocie 6 000,00 zł nie będzie duży za dzierżawę. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek powiedział, iż myśli, że wylizingowanie tego tak jak 

w Starostwie będzie o wiele lepszym rozwiązaniem. Dyrektor do następnego spotkania 

rozezna się co bardziej się mu kalkuluje i wtedy podejmiemy decyzję. Projekt zintegrowanej 

informacji geodezyjnej i kartograficzne Powiatu Gołdapskiego- tu rekomenduję na tak. Zakup 

sprzętu komputerowego do Wydziału Geodezji i Nieruchomości- rekomenduję na tak. Zakup 

sprzętu komputerowego do Wydziału Organizacyjnego w kwocie 25 000,00 zł. Jeśli chodzi 

o szpital- rekomenduję na tak. Pani Skarbnik spróbuje to podstawić do WPF, zobaczymy jak 

to się zachowa, jeśli się nie zachowa to niestety będziemy musieli jeszcze raz 

to przedyskutować. 

Ad.4 

Starosta Pan Andrzej Ciołek powiedział, iż chciał udać się na Sesję Rady Miasta, aczkolwiek 

nie udało mi się, znowu będę nazywany stmsiem, który chowa głowę w piasek, ale tmdno. 

Chciałbym poinformować, że przygotowujemy się do sprzedaży starej Komendy Powiatowej 

w Gołdapi, na razie zbieramy dokumenty i przygotowujemy się do terminu podpisu aktu 

notarialnego. 

Dyrektor zapytał, w jakim terminie mógłby odbyć się Zespół Drogowy. 

Sekretarz Pani Anna Makowska powiedziała, iż Zespół Drogowy pow1men odbyć się 

8 listopada br. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek dodał, iż Zespół Drogowy odbędzie się 8 listopada br. 

o godzinie 9.00. 

12 



Ad.5 

Wolnych wniosków nie zgłoszono. 

Ad.6 

Przewodniczący Zarządu Podziękował członkom Zarządu za pracę. Zamknął XCV (95) 

posiedzenie Zarządu Powiatu. 

Na tym protokół skolzczono. 

Protokół składa się z 13 stron kolejno ponumerowanych. 

Starosta Gołdapski 

Członkowie Zarządu: 

1. Grażyna Barbara Senda .................... . 

2. Marzanna Marianna Wardziejew)llrn .... > ..... 
f 1 _,!', 

3. Andrzej Jan Osiński ............ ::;~-.t>.l"'t{ .. 
Ę 

4. Bogdan Michnicz ..... : .................. · .... · .................. . 

Protokołowała Monika Bruszewska 31.10.2017 
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