Protokół

z L (50) Sesji Rady Powiatu w

Gołdapi

w dniu 26 października 2017 roku
godz. 1300_1419

Przewodniczący

przywitał przybyłych

Rady Powiatu Pan Stefan Piech

Radnych Rady Powiatu, funkcjonariuszy
organizacyjnych

służb

gołdapskiego,

powiatu

na Obrady Sesji

mundurowych, media, kierowników jednostek
pracowników

Starostwa

Powiatowego

oraz naczelników wydziałów i mieszkańców Powiatu Gołdapskiego.

Ad.1
Przewodniczący

Rady Powiatu Pan Stefan Piech otworzył L (50) obrady Sesji Rady Powiatu.
poinformowała,

Pani Aneta Frydrych
z

Komendą

Powiatową

Policji

iż

Starostwo Powiatowe w
Gołdapi

w

Gołdapi

wspólnie

edycję

projektu

drugą

realizuje

„DOM, czyli DZIELNICOWY ODDANY MIESZKAŃCOM" . Projekt jest dofinansowany
ze

środków rządowego

„Programu ograniczania

RAZEM BEZPIECZNIEJ im.
projektu to 70

200,00zł,

Władysława

prowadzonych jest wiele

różnorodnych

bezpieczeństwa wśród mieszkańców
przybliżające

stanowi 48 680,00

działań,

o przekazanie laptopa Panu kom.

Starosta Pan Andrzej
działań,

Pana

Sławomirowi

działania

to

Gołdapi

Starostę

Ciołek powiedział, iż

natomiast nasze

dzięki

zł

którym

również gadżety

przekazany Komendzie Powiatowej Policji w
Poprosiła

aspołecznych zachowań

wartość

Łączna wartość

. W ramach projektu
zwiększa się

powiatu. Uczestnicy wszystkich akcji

wizerunek dzielnicowego, jak

z oprogramowaniem.

i

Stasiaka na lata 2016 i 201 7" .

dotację

z czego

przestępczości

poczucie

otrzymują gadżety

odblaskowe.

Dziś

zostanie

laptop LENOVO IdeaPad 100 wraz

oraz

Przewodniczącego

Rady Powiatu

Saniukowi i Pani asp. szt. Marcie Andruczyk.

zł bezpośredniej

48 680,00
70 200,00

zł,

tak

dotacji do naszych

więc około

30 000,00

zł

jest

to praca policjantów, pracowników starostwa.

Starosta Pan Andrzej
Piechem

wręczył

Andruczyk,

Ciołek

wraz z

laptop Panu kom.

dziękując

im za

Przewodniczącym
Sławomirowi

dotychczasową pracę.

Rady Powiatu Panem Stefanem

Saniukowi i Pani asp. szt. Marcie
Starosta Pan Andzrej

Ciołek

swoje

1

podziękowania skierował również

w

stronę

Naczelnik

Wydziału

Organizacyjnego Pani Anny

Makowskiej oraz Inspektor Wydziału Organizacyjnego Pani Anety Frydrych.

Przeszedł

Radny Piotr Miszkiel 13.05

Ad.2
Przewodniczący

otworzył

posiedzenie z proponowanym

porządkiem

!porządek

obrad

z załączeniu- zal. nr I do protokołu/ Zapytał czy Radni mają uzupełnienia bądź sprostowania

do przedstawionego porządku obrad.
Uwag do

porządku

nie

zgłoszono.

Ad.3
Przewodniczący poinformował, iż protokoły

do

wglądu

czy Radni

z XL VIII (48) i XLIX (49) Sesji

przesłane drogą elektroniczną. Przewodniczący

oraz

mają uzupełnienia bądź

Rada Powiatu.

przyjęła

z XL VIII (48).

Protokół

13

były wyłożone

Rady Powiatu

zapytał,

sprostowania do protokołów

głosami

za, przy 2 osobach

z XLIX (49) Sesji

został przyjęty

wstrzymujących
głosami

12

protokół

za, przy 1 osobie

głosach wstrzymujących.

sprzeciw i 2

Ad.4
Przewodniczący

Rady Powiatu Pan Stefan Piech

przedstawił informację Przewodniczącego

Rady z prac Rady w okresie międzysesyjnym.
Refernjący poinformował, iż odbyła się

skargi

złożonej

do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie.
padła

Gminy na której
i powiatu.
który

kwestia

Uczestniczył również

odbył się

Zajęciowej

za

Komisja Nadzwyczajna Rady Powiatu

12

października

dotycząca

określonych

w Sesji Rady

realizacji inwestycji dróg na terenie miasta

w otwarciu XV
br. przy czym

przeglądu małych

podziękował

zrealizowaną działalność. Uczestniczył również

Stale przebywa w

Uczestniczył

dotycząca

sytuacjach, które

w

są niezbędne

form teatralnych,

panu dyrektorowi Terapii
Zarządach,

Komisji i Sesji.

w Starostwie.

Uczestniczył

w Święcie Edukacji 13 października w Szkole Podstawowej nr 1 w Gołdapi, przy czym
podziękował

wszystkim pracownikom

szkoły

za przygotowanie

uroczystości.

Odbyło

2

się również

Gołdapi

spotkanie w Domu Kultury w

z przedstawicielem

Białostockiego

Uniwersytetu dotyczące ekonomii.

Ad.5
Wicestarosta Pani

Grażyna

Powiatu w okresie

Senda

międzysesyjnym

Referująca poinformowała, iż

roku Zarząd Powiatu w

1.

Zarząd

przedstawiła informację

Starosty z

oraz informacja z wykonania

działalności Zarządu

uchwał

w terminie od 29 sierpnia 2017 roku do 26

Gołdapi odbył

7 posiedzeń, na którym

Rady Powiatu.

października

zajmował się między

2017

innymi:

Powiatu podjął 5 uchwał w sprawie:
budżetu

a) wytycznych do opracowania projektu

Powiatu

Gołdapskiego

na 2018 r.

i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2033,
b)

powołania

komisji do przeprowadzenia

nieruchomości

c)

wyrażenia

czynności związanych

z przetargami na zbycie

z zasobu mienia powiatu,

zgody na zwolnienie wychowanków Bursy Szkolnej w Zespole Placówek

Edukacyjno-Wychowawczych w
d) wprowadzenia Instrukcji

Gołdapi

postępowania

opłaty

z

za zakwaterowanie,

w zakresie

przeciwdziałania

praniu

pieniędzy

oraz finansowaniu terroryzmu,
e) nabycia do zasobu Powiatu
zabudowanej Skarbu

Państwa

o powierzchni 0,1718 ha,
niższą niż jej wartość

2.

Gołdapskiego

w drodze bezprzetargowej

oznaczonej numerem geodezyjnym

położonej

w

Gołdapi

nieruchomości
działki

przy ul. 11-go Listopada 1, za

1464
cenę

rynkowa.

Zarząd zapoznał się:

../ z

informacją

dotyczącą

przebiegu letniego sezonu turystycznego w Powiecie

Gołdapskim,

../ z

informacją

o funkcjonowaniu

szkół 1

placówek

oświatowych

w roku szkolnym

2016/2017,
../ z

informacją dotyczącą

przygotowania placówek

oświatowych

do roku szkolnego

2017/2018.

3.

Zarząd przyjął:

../

informację

o stanie realizacji

zadań oświatowych

w roku szkolnym 2016/2017, w tym

o wynikach sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych.
4.

Zarząd rozpatrzył:

3

./ pozytywnie wniosek Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie o
zaplanowanej kwoty na prowadzenie i

realizację

zadań

zwiększenie

powiatowej biblioteki

publicznej w 2018 r.
5.

Zarząd zatwierdził:

./ preliminarz kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w
6.

Zarząd opracował

a)

przystąpienia

przystąpienia

na 2018 r.

projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:
do realizacji inwestycji pn. ,,Wykonanie dokumentacji projektowej

na przebudowę drogi na Osiedle I w
b)

Gołdapi

Gołdapi",

do realizacji inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 4804N ul.

Cicha, drogi nr 4822N ul.

Mała

oraz drogi nr 4854N ul. Zielona w

miejscowości

Gołdap",

c)

przystąpienia

- ul.

do realizacji inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 4827 N

Nadbrzeżna

w

Gołdapi

od km 0+000,00 do km 0+140,00 - odcinek I oraz od km

0+000,00 do km 0+239,50- odcinek II",
d) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2017-2033,
e)

zmieniająca uchwałę

w sprawie

Funduszu Rehabilitacji Osób

określenia zadań

Niepełnosprawnych

i

wysokości środków Państwowego

przeznaczonych na zadania w 2017

roku,
f)

przekształcenia

stwierdzenia
Specjalnej
w

w

ośmioletnią

Zespole
Szkołę

-Wychowawczych w
g) stwierdzenia

Placówek

Podstawową

Gołdapi

przekształcenia

do Pracy dla uczniów z

oświatowe

w Zespole

Specjalną

Szkoły

dotychczasowej

Specjalnej

upośledzeniem umysłowym

Przysposabiającej

w stopniu umiarkowanym

niepełnosprawnościami sprzężonymi

w

Gołdapi

dotychczasowej

Zawodowych w

Gołdapi

w

Szkoły

Szkołę

w

w Zespole
Specjalną

Gołdapi

,

Policealnej nr 1 dla

Szkołę Policealną

o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy - Prawo
Zawodowych w

Gołdapi

do Pracy, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy - Prawo

przekształcenia

Szkół

w

w Zespole Placówek Edukacyjno

w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w

h) stwierdzenia

Podstawowej

Edukacyjno-Wychowawczych

Edukacyjno-Wychowawczych

Przysposabiającą

Szkoły

,

lub znacznym oraz dla uczniów z
Placówek

sześcioletniej

dotychczasowej

nr 1 dla

oświatowe

dorosłych

dorosłych,

w Zespole

Szkół

Gołdapi,

4

i)

przekształcenia

stwierdzenia
w Zespole
Szkół

Szkół

dotychczasowej
Gołdapi

Zawodowych w

Zawodowych w

w

Szkoły

Zasadniczej

Branżową Szkołę

Zawodowej

I Stopnia w Zespole

Gołdapi,

j) pozbawienia drogi nr 4809N - ulica Klonowa w

Gołdapi

kategorii drogi powiatowej ,

k) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kartuskiemu,
1) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2017-2033,
m) zmian budżetu powiatu w rok 2017,
n)

przystąpienia

Gołdapskiego

Powiatu

do

realizacji

,,Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i

zadania

oświaty

powiatu

nazwą

pod

gołdapskiego",

dofinansowanego w ramach Regionalnego Programem Operacyjnego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

na lata 2014-2020,

o) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2017-2033,
p) zmian budżetu powiatu w rok 2017,
q)

wysokości opłat

za usuwanie pojazdów z drogi i jego parkowanie na parkingu

strzeżonym

oraz

dyspozycji

usunięcia

r) ustalenia

wysokości

od wykonania

pojazdów w roku 2018,

wysokości opłat

pływającego

odstąpienia

kosztów w przypadku

usunięcie

za

i przechowywanie statku lub innego obiektu

na 2018 rok,

s) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2017-2033,
t) zmian budżetu powiatu na rok 2017 rok.
W dniu 29 sierpnia 2017 roku na XLVI (46) Sesji, Rada Powiatu w
opracowało

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w sprawie

olaeślenia zadań

Niepełnosprawnych
opracował

Plac

olaeślenia

w

Gołdapi

środków Państwowego

w

sprawie:

Funduszu Rehabilitacji Osób
Zarząd

pozbawienia drogi

kategorii drogi powiatowej,

Dróg Powiatowych
Nr 4832N-

zmieniająca uchwałę

ulicy

w sprawie

przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych

przystanków, których
Powiatu

uchwał

8 uchwał.

uchwały zmieniający uchwałę

przeznaczonych na zadania w 2017 roku,

2 projekty

Zwycięstwa

i wysokości

projekt

Gołdapi podjęła

opracował

gołdapskiego

z

właścicielem

zarządzającym

jest Powiat

Gołdapski.

2 projekty uchwał w sprawie uchwalenia „Programu
organizacjami

w art. 3 ust 3. U stawy o

pozarządowymi

działalności pożytku

udzielenia pomocy finansowej
na dofinansowanie

lub

Samorządowi

zadań związanych

oraz

Selaetarz

współpracy

podmiotami

powiatu

wymienionymi

publicznego i wolontariacie na rok 2018",
Województwa

Warmińsko

- Mazurskiego

z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa

W armi1isko - Mazurskiego w Brukseli w roku 201 7 .

Wydział

Finansowy

opracował

5

3 projekty uchwał w sprawie: dopuszczenia zapłaty podatków
Gołdapskiego

Powiatu

Gołdapskiego

Powiatu

września

W dniu 11

płatniczym,

instrumentem

na

do

przebudowę

dochody

budżetu

powiatu w roku 2017.
Gołdapi podjęła

2017 roku na XLVII (47) Sesji Rada Powiatu w

realizacji

Zarząd

inwestycji

Dróg Powiatowych w

pn.

,,Wykonanie

Gołdapi dotyczyły

dokumentacji

Gołdapi", przystąpienia

drogi na Osiedle I w

budżetu

zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej

na lata 2017- 2033, zmian

4 uchwały, z czego 3 projekty opracował
przystąpienia

stanowiących

projektowej

do realizacji inwestycji

pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 4804N ul. Cicha, drogi nr 4822N ul.
oraz drogi nr 4854N ul. Zielona w

miejscowości Gołdap", przystąpienia

inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 4827 N - ul.

one

Mała

do realizacji

Nadbrzeżna

Gołdapi

w

od km 0+000,00 do km 0+140,00 - odcinek I oraz od km 0+000,00 do km 0+239,50
Wydział

- odcinek II".
Wieloletniej

Prognozy
września

W dniu 25

Finansowy
Finansowej

określenia zadań

Niepełnosprawnych

ds. Edukacji

Gołdapskiego

Powiatu

opracowało

i wysokości

1 projekt

4 projekty

sześcioletniej

uchwał

w

z
w

Szkoły

w

Specjalnej

stopniu

Przysposabiającej

umiarkowanym

niepełnosprawnościami sprzężonymi
Gołdapi

Szkołę

w

w

Policealnej nr I dla
nr 1 dla

Specjalną

Zasadniczej
Szkołę

w

Szkół

Gołdapi,

dorosłych

dorosłych,

w Zespole

Główny

Szkoły

w Zespole

Gołdapi opracował
Gołdapi

przekształcenia

Specjalnej w Zespole Placówek

Gołdapi,

przekształcenia

do Pracy dla uczniów z

upośledzeniem

znacznym

Przysposabiającą
oświatowe

Szkół

Gołdapi,

Zawodowej w Zespole
Szkół

1 projekt

Specjalista

stwierdzenia

lub

stwierdzenia

Zawodowych w

1O uchwał.

Funduszu Rehabilitacji Osób

oraz

dla

do

Pracy,

o

uczniów

której

przekształcenia

Zawodowych w

stwierdzenia
Szkół

dotychczasowej

Gołdapi

w

uchwały

oświatowe

dotychczasowej

Gołdapi

Gołdapi. Zarząd

Szkoły

Szkołę Policealną

przekształcenia

Zawodowych w

Zawodowych w

mowa

w Zespole Placówek Edukacyjno

o której mowa w art. 18 ust. I pkt 2 lit. f ustawy - Prawo

I Stopnia w Zespole

Klonowa w

Gołdapi podjęła

2033.

w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych

w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy - Prawo
-Wychowawczych

2017-

ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną

w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w

umysłowym

lata

w sprawie: stwierdzenia

Podstawowej

Gołdapi

w sprawie zmian

uchwały zmieniający uchwałę

środków Państwowego

Szkoły

Edukacyjno-Wychowawczych w

dotychczasowej

na

przeznaczonych na zadania w 2017 roku.

opracował

dotychczasowej

uchwały

1 projekt

2017 r. na XL VIII (48) Rada Powiatu w

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w sprawie

opracował

w

Branżową

Dróg Powiatowych

w sprawie pozbawienia drogi nr 4809N - ulica

kategorii drogi powiatowej.

Wydział

Komunikacji

opracował

1 projekt
6

uchwały

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kartuskiemu.

Wydział

Budownictwa i Ochrony Środowiska opracował również 1 projekt uchwały w sprawie
przystąpienia

Powiatu

Gołdapskiego

budynków ochrony zdrowia i
Regionalnego

oświaty

Programem

na lata 2014-2020.

do realizacji zadania pod

Operacyjnego

Wydział

powiatu w roku 2017. W dniu 12
Gołdapi podjęła

Powiatu w
i

dotyczyła

1

października

uchwałę,

zgodnie z ich

zgodności

opracowała

Gołdapskiego.

z prawem oraz publikacji.

treścią. Szczegółowa

informacja

w sprawie: zmian

na lata 2017- 2033 oraz zmian

dostępna

Komisja Rewizyjna

Powyższe uchwały zostały

przekazane Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Wojewodzie
w celu poddania kontroli

uchwał

2017 roku na XLIX (49) Sesji, Rada

której projekt

Starostę

rozpatrzenie skargi na

Warmińsko-Mazurskiego

2 projekty

Gołdapskiego

„Termomodernizacja

dofinansowanego w ramach

Województwa

opracował

Finansowy

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
budżetu

gołdapskiego",

powiatu

nazwą

Warmińsko

- Mazurskiemu

Uchwały zostały

zrealizowane

jest w Biurze Rady i

Zarządu

Powiatu.

Ad.6
Przewodniczący

Komisji Planowania,

Budżetu,

Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki,

Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej Pan Jaromir Krajewski
przedstawił
Rafał

wnioski i opinie Komisji

Górski

przedstawił

Stałych

Rady.

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej Pan

wnioski i opnie Komisji Rewizyjnej. /informacja w

załączeniu

- zal. nr 2 do protokołu/

Przewodniczący

Ochrony

Komisji Planowania,

Środowiska,

poinformował, iż

12.10.2017 r.
uchwał

Komisja

przyjęła

Stała

1 projekt

Oświaty

i Polityki

Rady Powiatu
uchwały

Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki,
Społecznej

spotykała się

w

Jaromir Krajewski

październiku

Rady Powiatu a 25.10.2017 r.

dwukrotnie.

przyjęła

4 projekt

Rady Powiatu oraz 1 informację. Komisja wniosków nie wypracowała.

Przewodniczący
odbyło się

w

Zdrowia,

Budżetu,

Gołdapi

Komisji Rewizyjnej Pan Rafał Górski poinformował,

35 posiedzenie Komisji Rewizyjnej,
pod

względem

była

to kontrola

iż

w dniu 25.10.2017 r.

Zarządu

Dróg Powiatowych

przygotowania do sezonu zimowego. Komisja wniosków nie

wypracowała.
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Ad.7
Główny

Specjalista ds. Edukacji Pani Iwona Zegarowicz
zadań

realizacji

oświatowych

w

przedstawiła informację

roku

w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów

szkolnym

o stanie

2016/2017,

zewnętrznych. /informacja w załączeniu

- zal. nr 3 do protokołu/
Referująca poinformowała, iż

informacja o stanie realizacji

zadań oświatowych

szkolnym 2016/201 7 w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów
szczegółowo

zewnętrznych została

przedstawiona na posiedzeniu Komisji i Zarządu Powiatu.

Przewodniczący zapytał,

Pytaft nie

w roku

czy są pytania do przedstawionej informacji.

zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

Rada Powiatu

przyjęła jednogłośnie informację

w roku szkolnym 2016/2017,

o stanie realizacji

zadań oświatowych

w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów

zewnętrznych.

Ad.8a
Naczelnik
uchwałę

Wydziału

Komunikacji i Transportu Pani Martwa Wiszniewska

Rady Powiatu w sprawie

parkowanie na parkingu

wysokości opłat

strzeżonym

od wykonania dyspozycji

oraz

usunięcia

przedstawiła

za usuwanie pojazdów z drogi i jego

wysokości

kosztów w przypadku

odstąpienia

pojazdów w roku 2018 /uchwala Rady Powiatu

- zal. nr 4 do protokołu/.
Referująca poinformowała, iż

projekt

uchwały

Rady Powiatu

został szczegółowo

omówiony

na posiedzeniu Komisji i Zarządu Powiatu.

Przewodniczący zapytał,

Pytań

nie

czy są pytania do przedstawionej

uchwały

Rady Powiatu.

zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

Rada Powiatu

podjęła jednogłośnie uchwałę

Rady Powiatu w sprawie

za usuwanie pojazdów z drogi i jego parkowanie na parkingu

wysokości opłat
strzeżonym

oraz
8

wysokości

kosztów w przypadku

odstąpienia

od wykonania dyspozycji

usunięcia

pojazdów w roku 2018.

Ad.Sb

Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska Pani Małgorzata Lenarczyk
przedstawiła uchwałę

Rady Powiatu w sprawie ustalenia

i przechowywanie statku lub innego obiektu

pływającego

wysokości opłat

za

usunięcie

na 2018 rok !uchwala Rady Powiatu

- zal. nr 5 do protokołu!
Referująca

poinformowała,

iż

projekt

uchwały

został

szczegółowo

przedstawiony

na posiedzeniu Komisji i Zarządu Powiatu.

Przewodniczący zapytał,
Pytań

nie

czy są pytania do przedstawionej

uchwały

Rady Powiatu.

zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

Rada Powiatu.
opłat

za

podjęła jednogłośnie uchwałę

usunięcie

Rady Powiatu w sprawie ustalenia

wysokości

i przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego na 2018 rok.

Ad.Sc

Skarbnik Powiatu Pani

Bożena

Radzewicz

przedstawiła uchwałę

zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu

Gołdapskiego

Rady Powiatu w sprawie

na lata 2017-2033. !uchwala

Rady Powiatu - zal. nr 6 do protokołu/.
Referująca

poinformowała,

iż

projekt

uchwały

został

szczegółowo

przedstawiony

na posiedzeniu Komisji i Zarządu Powiatu.

Przewodniczący zapytał,
Pytań

nie

czy są pytania do przedstawionej

uchwały

Rady Powiatu.

zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

Rada Powiatu.

podjęła jednogłośnie uchwałę

Prognozy Finansowej Powiatu

Rady Powiatu w sprawie zmian Wieloletniej

Gołdapskiego

na lata 2017-2033.
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Ad.8d
Bożena

Skarbnik Powiatu Pani

Radzewicz

przedstawiła uchwałę

Rady Powiatu w sprawie

zmian budżetu powiatu na rok 20 I 7 rok .. /uchwala Rady Powiatu - zal. nr 7 do protokołu/.
Referująca

poinformowała,

iż

uchwały

projekt

został

szczegółowo

przedstawiony

na posiedzeniu Komisji i Zarządu Powiatu.

Przewodniczący zapytał,
Pytań

nie

czy są pytania do przedstawionej

uchwały

Rady Powiatu.

zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

Rada Powiatu

podjęła jednogłośnie uchwałę

budżetu

Rady Powiatu w sprawie zmian

powiatu na rok 2017 :rok.

Ad.9

Sekretarz Powiatu Pani Anna Makowska
Sekretarz Anna Makowska
Rady

trafiła

zgodnie

właściwości

poinformowała, iż
właściwością

z

nieprawidłowości, jeśli

przedstawiła analizę oświadczeń majątkowych.

chodzi o Pana

do

majątkowe

nie stwierdzono

trafiło

do

nieprawidłowości.

oświadczeń majątkowych

starostwa i osób min.

Urząd

roku

w

oświadczeniu majątkowym

czynności sprawdzające

jest taki,

majątkowych,
Państwo, że

zawsze

muszą

które

z

z art. 272 pkt.4.

czy

analizy

pracowników

również

kierowników

tak jak

prosiłam.

stwierdzono nieprawidłowości

Więcej nieprawidłowości, jeśli

resztą

po kilka razy

się

Państwa

do tego

przyjeżdżać

wpisów w

przyłożyć,

i

chodzi o

robić

Radę

oświadczeniu

bo później skutek

korektę

oświadczeń

w Biuletynie Informacji Publicznej umieszczane i widzicie

tych korekt jest wiele. Mianowicie, jeśli

wskazać,

również

dokonywał

członków zarządu,

iż

Jurgielewicza

Pana Wacława Grendy. W związku z tym Urząd przeprowadzi

Państwo

są

Według

Suwałkach,

składali Państwo korektę oświadczeń

tyle razy uwrażliwiałam i prosiłam, aby

że

w

w imieniu Starosty jak

Powiatu nie stwierdzono. W zakresie dokonywania przez
majątkowym

Wiesława

Skarbowy w Olecku

Z analizy, którą dokonał Urząd Skarbowy w Olecku wynika,

żadnych

stwierdzono

Pana

Skarbowego

w sumie 41 osób z czego:

ciągu

Nie

Przewodniczącego

oraz Pana Starosty.

ściśle mówiąc

Urzędu

Wydających decyzję

jednostek i radnych. W

Wojewody.

Przewodniczącego

jednego z kierowników jednostek a

oświadczenie

analiza Pana Starosty i

przynależność

jest majątku

określają Państwo

odrębnego,

czy

stan

majątku proszę

też wspólności majątkowej.

10

Państwo wiedzą

To

należy majątek,

do kogo

uwagę Urząd

szczególnie zwaraca

obligacje, akcje" ale nie
jeśli są

Następny

wpisujemy przychód i dochód,
zł

pełnomocnictwach

8

który

jeśli

dochód O zł. Nie ma takiej

napisze przychód,

są

dochody

pracy/działalności

środki pieniężne

tytułu

z

macie

Proszę

zarządzania

zatrudnienia
również

zarobkowej, tutaj

jest napisane pit za rok 2016, stan na

za jeden

miesiąc, jeśli jesteśmy

Jeśli są składniki

12

uwagę.

mienia ruchomego o

Tak samo,

Państwo

gospodarstwo rolne
przychód

gospodarstwo rolne

pamiętać

działalnością

kwotę

o udzielonych

gospodarczą.

W

dziale

umów cywilnoprawnych lub innej

zawsze uczulam przychód minus koszty

dzień

miesięcy

wartościowe,

„papiery

waluta obca, tylko

również

bądź

również

zgromadzone w walucie

również należy wpisać

jest on zerowy to

uzyskania to jest dochód. Nie wpisujemy przychodu,
Jeśli

nie. To na co

na to

możemy napisać

występuje, jeśli

dotyczy.

przypadku

osiągane

też

możliwości, że Państwo posiadając

dochód nie
w

czy

podają wartości. Należy zwrócić

błędów,

z

to

odrębny,

Często Państwo piszą

zgromadzone w walucie obcej nie

np. 20 euro.

O

są

Skarbowy

wartościowe.

polskiej, obcej lub papiery

czy jest

ponieważ

31 grudnia 2016 r. nie

oni mi to

możemy wpisać

Radnymi to wpisujemy za 12

wartości powyżej

1O 000,00

zł

cofają.

diety

miesięcy dietę.

nie wystarczy

napisać

Honda CRV tylko tak jak jest tu napisane „ pojazd, marka, model i rok produkcji".
Bardzo
jeśli

częste błędy,

które

są

robione

jest napisane wobec kogo to

również

dotyczy

zobowiązań powyżej

Państwo muszą napisać

1O 000,00

np. Bank PKO BP, w

zł

,

związku

z jakim zdarzeniem np. remont mieszkania, zakup auta.

Ad.10
Interpelacji Radnych nie

zgłoszono.

Ad.11
Radny
za

Powiatu

Pan

Wacław

Grenda

podziękował

umieszczenie informacji na portalu goldap.info,

me

przeszedł,

nie

poinformował, że został

że

Panu

Jackowi

wniosek na

Rakowskiemu

tennomodernizację

nad czym bardzo ubolewa. Panie Starosto, dlaczego Pan na Sesji o tym

dnia nie wiadomo, czy by

się

odrzucony nasz wniosek? Tylko

skrył

pan to, do dzisiejszego

Pan do tego przyznał.

Ad.12
Wniosków i oświadczeń Radnych nie

zgłoszono.
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Ad.13
Ciołek powiedział, iż oczywiście

Starosta Pan Andrzej
Ta informacja
na portalu
Z

ujrzała światło

Gołdap.Info,

każdych porażek

tego

też

nie

uzyskał

nie

który

wskazał

zamierzałem ukrywać.
zespołu

z tym

oceniającego.

Oczywiście biorąc

Urząd

to ja

tę

nas

przez

więc

ta informacja mogła być uwidoczniona dla

w

nastąpiła
proteście,

pomyłka

swoista
który

najpóźniej

na werdykt wierząc,

pod

uwagę chronologię

informację

Państwa

ukrywać,

nasz wniosek

otrzymałem

budził

poinformowania
dużo

później,

w dniu dzisiejszym. Co do meritum
poważne

podstawy

w ocenie naszego wniosku. To postaram

się

będę zobowiązany podpisać

do dnia 7 listopada br.

że ktoś się

dofinansowania.

informuję Państwa, że

tego wniosku, jest on dobrze przygotowany, mam bardzo
że

to opublikowane

dostaliśmy

nie

skrywać.

Skoro jestem przy tym temacie,

on ostatnio wiele kontrowersji.

Marszałkowski

zamiaru niczego

wnioski i nie zamierzam niczego

związku

W

że

bardzo czytelnie,

wyciągamy

miał

powiedział, było

publiczne. Tak jak: Pan

i sukcesów

akceptacji

nie

sądzić,

dowieść

i poczekam

do niego przychyli i oceni właściwie.

Główny Specjalista ds. Koordynacji i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Pan Marek

Miros

powiedział, iż

wpłynęła

z

Urzędu Marszałkowskiego

także wcześniejsze

poinfonnowanie oficjalne

oficjalna informacja, która do nas
bieżącego

we wtorek

tygodnia,

poinformowanie przez kogokolwiek ze Starostwa
że

w Internecie

i data

była

wpłynięcia

publikowana lista to

i od tej daty

była

wpłynięcia

dotarła

byłoby

wychodzeniem przed szereg a to,

inna sprawa. Liczy

się

oficjalny dokument

mamy 14 dni kalendarzowych na

złożenie

fonnalnego wniosku.

Ad.14
Odpowiedzi na zgłoszone wnioski Komisji

Stałych

Rady nie

zgłoszono.

Ad.15
Starosta Pan Andrzej

Ciołek poinformował,

do 26 października 2017 r.

Członkowie Zarządu

iż

w

brali

terminie od 29 s1erpma 2017 r.

udział

w

następujących uroczystościach

oraz spotkaniach:
Starosta Gołdapski

uczestniczył

w

następujących przedsięwzięciach:

1. 29 sierpnia 2017 r. w Uroczystym Apelu z okazji Święta Wojsk OPL i Rocznicy

Wybuchu II Wojny Światowej;
12

Urzędzie

2. 30 s1erpma 2017 r. w podpisaniu umowy Razem Bezpieczniej w
Wojewódzkim w Olsztynie;
Jaćwing;

3. 31 sierpnia 201 7 r. w spotkaniu z zawodnikami UKSwrześnia

4. 1

Wicestarostą

2017 r. wraz z

Radną

i

Panią Marzanną

Powiatu

Wardziejewską w rocznicy wybuchu II Wojny Światowej w Gołdapi;

5. 4

września

2017 r. w

im. Jana Pawła II w
września

6. 15

rozpoczęciu

roku szkolnego w Liceum

Gołdapi;

2017 r. w Dniu Sportu przy Zespole

Szkół

wraz z Wicestarostą w Uroczystości Dnia Weterana w
września

7. 17

2017 r. wraz z

Wardziejewską,

Delegacją

i

Ogólnokształcącym

Wicestarostą

Zawodowych w

Gołdapi;

Warmińsko-

Panią

Marzanna

Rafałem

Górskim

i Radnymi Powiatu

Panem Bogdanem Michniczem, Panem

Gruzji w

Dożynkach

Mazurskich

Gołdapi,

Wojewódzkich

w Olsztynku;
8. 20 września 2017 r. w Obchodach 78. Rocznicy 17 września 1939 r. w Gołdapi;
9. 22

września

Wicestarostą

2017 r. wraz z

Powstania Zakładu Pielęgnacyjno
września-

10. 26

3

października

Michniczem w Festiwalu
28

września-

Pani
Pani

2

Alicja Iwaniuk,
Małgorzata

Opiekuńczego

w

Gołdapi;

2017 r. wraz z Radnym

Gruzińskim święto

października

w obchodach Jubileuszu 18-lecia

urodzaju Winobranie w Gminie Gori,

2017 r. Radni: Pani Marzanna Wardziejewska,

Dyrektor Powiatowego
Zastępca

Gryszkowska,

Rodzinie Pani Beata Samluk,

Panem Bogdanem

Zastępca

Centrum Pomocy Rodzinie

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy
Dyrektora

Zespołu

Placówek Edukacyjno

Wychowawczych Pani Marta Konol Piwko oraz Pracownik

Zespołu

Placówek

Edukacyjno Wychowawczych Pan Andrzej Pianka w ramach wsparcia doradczego
w Gori przez przedstawicieli powiatu oraz jednostki organizacyjne w ramach
realizacji wspólnego projektu;
11. 9

października

2017 r. w spotkaniu z

mieszkańcami

gminy Dubeninki pn. ,,Kawa

u władzy, czyli dzielnicowy nasz człowiek";
12. 13

października

2017 r. w obchodach Dnia Edukacji Narodowej w Zespole

Placówek Edukacyjno - Wychowawczych, Liceum
Szkół

13. 16-22

Zawodowych w
października

w rejonie

i Zespole

Gołdapi;

2017 r. w kompleksowych

Wyżnickim

podziękowania

Ogólnokształcącym

ćwiczeniach

lokalnych

służb

na Ukrainie (zadeklarowanie rozmowy o partnerstwie/

P. Jaromir)
13

Wicestarosta uczestniczyła:
1.

4

września

w

Gołdapi;

2017 r. w

rozpoczęciu

roku szkolnego w Zespole

2.

9 września 2017 r. w XXV-leciu Caritas Diecezji Ełckiej;

3.

22

września

2017 r. w

wręczeniu

wyróżnień

nagród i

Szkół

w konkursie

Zawodowych

„Najpiękniejszy

balkon i ogród" w Gołdapi;
4.

19

października

Gołdapi,

Publicznej w
szkoły"

Kuratorem
5.

w

,,Oświata

pn.

2017 r. w spotkaniu pn. ,, Akcja

Bliżej

w Bibliotece

w konferencji „ Ekonomia edukacyjna- zadania nowoczesnej

Domu

Kultury

Gołdapi

w

oraz

szkolna, perspektywa na 2018 rok"

Oświaty

Ludzi"

w

Warmińsko-

z

spotkaniu
Mazurskim

Panem Markiem Krzysztofem Nowackim

20

października

się

zaczyna", realizowanej w ramach projektu „Razem pod parasolem prawa".

2017 r. w Konferencji pod

Radny Powiatu Pan Mariusz Kowalczuk
Pan Starosta

uważa, że

wniosek na

zapytał,

hasłem

„Rodzina - tu wszystko

w których kategoriach punktowych

termomodernizację

nie

otrzymał

odpowiedniej

ilości

punktów.

Ciołek odpowiedział, iż jeśli

Starosta Pan Andrzej
zawiły

do omówienia w

szczegółach

Państwu

to trudno mi

Państwa

to interesuje to jest

jest Pan Marek Miros, który bardzo kibicuje temu

projektowi i w zasadzie wszystko ma w
bardzo to interesuje to jak najbardziej

wszystkich

głowie,

można się

ale

również

z tym

w dokumentach.

zapoznać.

Jeśli kogoś

Natomiast, czy to

coś

da

powiedzieć.

Radny Powiatu Pan Piotr Miszkiel

zapytał,

był

ze

w ramach delegacji i czy

ktoś

czy wyjazd Pana Starosty na

współpracowników

Starostwa

również

Ukrainę

w tym

uczestniczył.

Starosta Pan Andrzej

Ciołek odpowiedział, iż była

o wyjazd ze Starostwa to

pojechałem

to delegacja

służbowa. Jeśli

sam. Wszystkie koszty pokryte

zostały

chodzi

z projektu,

który przygotował Pan Jaromir Krajewski.

14

Wacław

Radny Powiatu Pan

że

Był

do Pana Wojewody o uchylenie tego.

Radca Prawny

,, nie

w

wkradły się nieprawidłowości, więc

Nadzwyczajnej
złożony

powiedział, iż

Grenda

głosujemy,

powiedział, że

więc

że

na ostatniej Sesji

zaskoczeni,

niedociągnięć,

załatwione.

że

wniosek

tym bardziej,
powiedział

Pan Krajewski

zobaczymy co będzie dalej.

Ciołek powiedział, iż spodziewał się

Starosta Pan Andrzej

z tym,

bądźcie

nie

tam szereg

nie jest to prawnie

zobaczymy co będzie dalej",

związku

że

tego,

Pan

Wacław

Grenda,

czy grupa kibicujących.

zasygnalizował, iż

Radny Powiatu Pan Mariusz Kowalczuk

Wacław

Pan

mówił

Grenda

. . .

.

W SWOlm Imiel11U.

Starosta Pan Andrzej

Ciołek powiedział, iż

miała

Adresatem w sprawie skargi, która
zupełnie

Obrachunkowej

ze

specjalistami
są

które nie

odnoszę wrażenie

że

tym bardziej,
z

Regionalnej

napomknę

że

tylko,

nas

uwrażliwiać

na

most

w

też

Górnem.

dorobku,

tędy

że

w to

niestety tutaj
Pani

o takie

nazwę

Pan

Poseł,

działanie,

z

czas,

jeszcze

na nasz sanepid.

się zmierzyliśmy

postępowania

całym

które

tą sprawą,

Pan

dostaliśmy środki

posiedzenia

te tematy, którymi nie
Karpińskiej

Przypomnę Państwu

jeszcze jedno

na temat stawu jednego z naszych
został

w Starostwie nie
i

uznany za

również korzystając

Powiatu nie ma. To

występuje

szacunkiem, rozumiem Pana

będzie

było

Pani dyrektor

posłów. Posłowie odpowiadają
właściwości

i tam

próbował

zasadność

wypełniać

sprawę

jak

użytku

do Wojewody,

czytaliśmy

kiedy

zakwestionował

żeby zajmować

spłynęły

wystąpił

determinację

Pana

skarg,

to na potrzeby

Pan

drugą

również

Kierowanie

zajmowanie Wojewody drugi raz

Przypomnę

jedyny

droga

który w wyniku

angażuje się

następnej

również

Jako

bo pracujemy już

do Wojewody, bo wszyscy ją
więc

do Regionalnej Izby

kadencji szkolenia

że źle zwołaliśmy Sesję Nadzwyczajną,

administracyjne z którym

po czym

do

ocenią.

ogromu spraw, które

mieszkańców,

początku

uprawnień. Proszę żeby

się zajmować. Mógłbym wymienić

całego

zajście

Wojewody"

sami

na to,

Nadzwyczajnego. Nie

i

wiedzieć,

Obrachunkowej.

Izby

trafiła już

ta skarga

wiadomości

niech

powinni

na

trafiła

rzeczy po imieniu-przekroczenie

skierowane akurat do tego organu to ja
przekroczenie granicy

Państwo

nazwę

powinien

organizowaliśmy

samorządowego-

napisane „do

miejsce. Skarga

bezprzedmiotowo. Ja

kompetencji Radnego, który
kadencję

Regionalna Izba Obrachunkowa nie jest dla nas

błędy,

z naszego

Pan ponownie

determinację,

twórcze i pozytywne dla naszego powiatu.

ale

proszę

Mógłbym
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jeszcze wiele wymieniać z działań i poczynań Pana Radnego
działanie się

Wyszedł

Grendy, któremu moje

nie podoba.

Mariusz Kowalczuk 14.07

Przeszedł

Mariusz Kowalczuk 14.08

Przewodniczący

gremium

Wacława

poprosił,

Rady Powiatu Pan Stefan Piech

dotyczyły

kwestii tych co

należy

aby obrady przy tak szacownym

do zada11. powiatu a nie eliminacji
środków

na klatkach, papierosy, blokowanie inicjatyw takich jak pozyskanie
mostu. To już zaczyna

zakrawać

podjął się określonych

Jeśli nastąpiło

Radny Powiatu Pan Wacław Grenda powiedział,

Rady Powiatu Pan Stefan Piech

sądzonym.

Podejrzewam,

ten Pan był

wąsaty

z

że

całym

na

każdego

zadaf1. i je realizuje

przekroczenie przez Pana

czy to w zakresie szkody skody to niech ocenią to czynniki, które

Przewodniczący

budowę

na

na jakieś prywatne wycieczki, to nie jest folwark prywatny

jednego, czy drugiego Radnego. Pan Starosta
w taki a nie i1my sposób.

palących

są

iż Przewodniczący

powiedział

prawa,

do tego odpowiednie.

nie jest bez winy.

, iż nie

należy sądź,
coś

z tych ludzi znajdzie Pan tutaj

szacunkiem i mówi „ Dajcie mi

Starostę

człowieka,

co

aby nie
się

być

nazywa,

paragraf znajdę". Pan

dobrze wie, jaką pan grę uskutecznia.

Radny Powiatu Pan Piotr Miszkiel
Związku

Hodowli

Przewodniczący

Gołębi

zapytał,

czy powiat ponosi wydatki na rzecz Polskiego

Pocztowych oddział 16 bądź jakikolwiek inny oddział.

Rady Powiatu Pan Stefan Piech

spraw różnych a w zapytaniach radnych.

powiedział, iż

Proszę się zapoznać

Radny Powiatu Pan Mariusz Kowalczuk

nie jest to temat w punkcie

z terminem zapytania.

poprosił Przewodniczącego,

aby tak nie

mówił.

Na ostatniej Sesji ja też mógłbym powiedzieć zapoznajmy się ze Statutem Powiatu.

Starosta Pan Andrzej

Ciołek powiedział, iż jeśli

Pocztowych to z 3 puchary w
na działalność

różnych

ciągu

roku

gier takich jak: tenis

chodzi o Polski

są

Związek

przeznaczane na

stołowy bądź

Hodowców

tę działalność,

Gołębi

tak jak

siatkówki, piłki nożnej policjantów.
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zasugerował, iż zbliża się

Radny Powiatu Pan Piotr Miszkiel
pamiętam

wygasnąć

ma

i czy ma Pan jakąś

porozumienie z Panem

koncepcję

jest zobligowany do tego, aby
jakaś

dopilnować

nie

taka rozmowa

będzie musiała się odbyć.

okoliczności,

obecną
tę

przeprowadziłem

wystąpiły

które

o produkcji

będzie planował

domagają się

do

Zarząd

mieszkańców

jest tyko jego

i

Jak wiecie

masy

tonażu

te decyzje

będzie

Państwu

w tym

odpowiedzieć.

Muszę
też

tam

są

nie umiem

Galińskim,

naturalne

pewnie

trudności
chwilę

przez ten podmiot. Ja na

odwoławcze,

bitumicznej

czy gmina, czy podmiot
zakładzie

konkretnym
porozmawiać

nie

każę

doszli

przedsiębiorcą,

z

będzie planował. Mieszkańcy

na tej drodze w sposób uzasadniony, stosowne odpowiedzi

sołtysa poszły,

pieczątka

Państwo

działalności

dalsze utrzymanie tego, czy

ograniczenie

Niedrzwicę

Dróg Powiatowych

jeszcze rozmów z Panem Prezesem

są

nie wiem na jakim etapie

decyzję

drogi na

tego, co w porozumieniu jest zawarte. Czy

prowadzonej

do porozumienia, nie umiem
czy

przede wszystkim

alternatywa utrzymania przez ten podmiot tej drogi to ja

odpowiedzieć,

i

Galińskim odnośnie

co od 1 stycznia można w tym kierunku zrobić.

Ciołek odpowiedział, iż

Starosta Pan Andrzej

koniec roku i o ile dobrze

w prawdzie Pan

sołtys

natomiast dzisiaj wiem dlaczego to

nie

zrobić

podpisał

dokumentu,

mocą sprawczą

i jest to

tych działań.

Radny Powiatu Pan Mariusz Kowalczuk

powiedział, iż również słyszał

tonażu.

o zmianie

Czy będzie postawiony nowy znale?

Starosta Pan Andrzej

Ciołek odpowiedział,

obecną jesteśmy związani umową.

to pewnie zdajecie sobie
Do

końca

A

więc

państwo sprawę

czy

będzie

postawiony znale,

do k01ka roku gdybym
z tego,

że

narazili

naprawdę

zmienił

byśmy się

na

chwilę

warunki umowy

na

konsekwencję.

roku taleiej decyzji nie podejmiemy, natomiast czeka nas rozmowa podmiotem,

czy planuje dalsze utrzymanie, czy też nie.

Radny Powiatu Pan

Wacław

Grenda

korzystając

z tego,

że

Pan Miros jest na Sali

zapytał,

czy wie Pan coś o ankiecie telefonicznej w sprawie kandydatów na burmistrza Gołdapi.
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Główny Specjalista ds. Koordynacji i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Pan Marek

Miros

odpowiedział, iż

wie tyle sarno co

przeciętny

obywatel. Czy satysfakcjonuje Pana taka

wypowiedź?

Radny Powiatu Pan
bo

kojarzę

to

dziękuję

Wacław

Grenda

opowiedział, iż

pana jako inicjatora, dlatego

tak, ale zadaje dlatego to pytajnie,

chciałem wyjaśnić sprawę. Jeśli

Pan nic nie wie

bardzo.

Główny Specjalista ds. Koordynacji i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Pan Marek

Miros

zapytał,

czy może

zadać

pytanie Radnemu Panu Wacławowi Grendzie.

Radny Powiatu Pan Wacław Grenda odpowiedział,

iż jak najbardziej.

Główny Specjalista ds. Koordynacji i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Pan Marek

Miros

zapytał,

czy

te

uchybienia w

oświadczeniu

majątkowym

były

poważne,

czy nie poważne.

Radny Powiatu Pan Wacław Grenda odpowiedział,

iż

nie były poważne.

Główny Specjalista ds. Koordynacji i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Pan Marek

Miros powiedział,
nie

powiatową,

wytrzymałości

iż biorą

tylko

w

górę

nerwy,

załatwiają jakieś

nerwowej, skoro

że

ja Pana od czasu do czasu

w

szczególności

się

sprawy,

miałem się

czy

Wacława

pracują

grupa Radnych gra w jakąś

jakieś

odzywać

nie

będę zaczepiał.

od Radnego Pana

Miszkiela i zastanawiam

ponieważ

animozje. Ja
sarn pan to

Od dwóch lat

już

co

na pewno

jestem u kraiica

wywołał

widzę

grę

się

to pozwoli Pan,
dzieje i

słyszę

Grendy od czasu do czasu Pana Radnego

na rzecz powiatu, czy na rzecz swoich prywatnych

wyobrażeń.

Radny Powiatu Pan Piotr Miszkiel powiedział,

iż jego

zdaniem pracuje na rzecz powiatu.

Ad.16
Wolnych wniosków nie

zgłoszono.
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Ad.17
Głosu

wolnego nie zabrano.

Ad.18
Przewodniczący zaprosił na uroczystość związaną z obchodami Narodowego Święta
Niepodległości

11 listopada 2017 r.

Przewodniczący zamknął

obrady L (50) Sesji Rady Powiatu.

Na tym protokół zakończono.
Protokół składa się

z 19 stron kolejno ponumerowanych.
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Alicj~ Anna Iwaniuk

Protokołowała:

Monika Bruszewska, 26.10.2017

19

