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Szanowni Mieszkańcy Powiatu Gołdapskiego!
Przed czterema laty rozpocząłem urzędowanie na stanowisku starosty gołdapskiego.
Nadchodzi czas zakończenia obecnej kadencji starosty i Rady Powiatu i z tej okazji pragnę
podsumować ostatnie czterolecie pełnienia przeze mnie wymagających, lecz zaszczytnych
obowiązków. W wyniku wyborów samorządowych, które odbyły się w 2010 roku, rozpoczął
się dla mnie okres wytężonej pracy na rzecz dobra Powiatu i jego mieszkańców,
przez co rozumiałem sprawne kierowanie Starostwem Powiatowym, owocną współpracę
z Radą, dobre stosunki z gminami powiatu, województwem oraz innymi powiatami
jak i z centralną administracją państwową, lecz nade wszystko ceniłem i cenię nadal stały kontakt z obywatelami i wspólnie realizowane przedsięwzięcia.
Ostatnie lata to dla powiatu gołdapskiego czas intensywnego rozwoju. Praca Zarządu Powiatu oraz Radnych powiatu
gołdapskiego pozwoliła urzeczywistnić wiele przedsięwzięć, czego efektem stała się poprawa infrastruktury drogowej,
poprawa bezpieczeństwa, podniesienie standardów opieki zdrowotnej, doposażenie bazy dydaktycznej szkół - co ewidentnie przełożyło się na poziom satysfakcji mieszkańców i turystów. Poczynione inwestycje możliwe były dzięki nakładowi
pracy Starostwa Powiatowego w Gołdapi oraz powiatowych jednostek organizacyjnych. Pozyskanie środków zewnętrznych pozwoliło na pełniejsze zaspokajanie lokalnych potrzeb i kreowanie lepszej, nowoczesnej rzeczywistości. Jestem
wdzięczny za każde miłe słowa i gesty, jakie wystosowano w moim kierunku za wykonywaną pracę, a wszelkie nieprzyjemności puszczam w niepamięć. Równie istotne w ciągu tych czterech lat były każde konstruktywne oceny krytyczne,
które pomagały mi w racjonalnej ocenie sytuacji i kierowały uwagę moją i współpracowników na istotne problemy,
nurtujące naszą wspólnotę lokalną. Wiele z nich dzięki wspólnym wysiłkom udało się rozwiązać przez realizację znaczących inwestycji.
Wielką szansą na rozwój powiatu są liczne, możliwe do uzyskania, środki z funduszy europejskich. Wszyscy,
którzy mieli do czynienia z pozyskiwaniem funduszy, wiedzą, jak wielkiej energii wymagają starania o każdą złotówkę
przeznaczoną na poprawę komfortu życia w naszym powiecie. Priorytetem obecnej kadencji było wykorzystanie tych
środków w możliwie najefektywniejszy sposób. Szanowni Państwo, wszystkie inwestycje, remonty i projekty realizowane w latach 2010-2014 opiewają na kwotę ponad 42 mln zł, w tym 35 mln zł to środki zewnętrzne jakie wpłynęły
do powiatu. Z kolei, wg rankingu beneficjentów RPO (2007-2013), opracowanego przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie, powiat gołdapski zajmuje drugie miejsce w województwie, biorąc pod uwagę wartość dofinansowania w przeliczeniu na jednego mieszkańca .Zdaję sobie sprawę, że pracy jest jeszcze wiele, jednak jestem głęboko przekonany o skuteczności naszych działań, których efekty są widoczne gołym okiem i ufam, że to nie koniec projektów inwestycyjnych,
których realizacji nasz powiat tak bardzo potrzebuje.
Oddając w Państwa ręce niniejsze wydanie „INFORMACJI Z POWIATU GOŁDAPSKIEGO” pragnę jeszcze raz
podziękować za wyrozumiałość i współpracę. Albowiem wspólnie pracujemy dla dobra mieszkańców naszej Małej
Ojczyzny. W niniejszym podsumowaniu chciałbym wskazać, co ważnego dla Powiatu wydarzyło się przez ostatnie cztery
lata, jak wspólnie sprostaliśmy wyzwaniom, które przed nami stanęły. Zapraszam do lektury.
Z wyrazami szacunku, Starosta Gołdapski Andrzej Ciołek
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Inwestycje drogowe
Rozbudowa infrastruktury drogowej była dla samorządu powiatowego jednym z priorytetów. Poprawa stanu
dróg i chodników wiąże się nie tylko z rozwojem gospodarczym powiatu, ale ma też znaczący wpływ na wzrost
bezpieczeństwa mieszkańców. Wszystkie zrealizowane inwestycje w znaczący sposób poprawiają komunikację na
obszarze powiatu i usprawniają transport. Dobre połączenia komunikacyjne to również rozwój powiatu, wyższy
standard życia mieszkańców oraz wzrost atrakcyjności regionu dla inwestorów.
Łączna kwota przeznaczona na inwestycje drogowe: 7 905 034,52 zł,
w tym pozyskano: 3 858 567,14 zł
Oto najważniejsze inwestycje:
Dokumentacje techniczne:
- Uproszczona dokumentacja projektowo - techniczna przebudowy drogi powiatowej na terenie gminy Banie Mazurskie („schetynówka”) – 31 318 zł
- Dokumentacja techniczno - projektowa dla drogi powiatowej nr 1734 N ul. Leśna w Baniach Mazurskich na odcinku od km 10+649 do km 10+869 dł. 220 m – 2 000 zł
- Dokumentacja techniczna przebudowy drogi powiatowej nr 1936 N Degucie – Żytkiejmy – 50 000 zł (udział powiatu gołdapskiego: 25 000 zł; udział gminy Dubeninki: 25 000 zł)
- Dokumentacja projektowa budowy wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę kanalizacji deszczowej ul. Wiosennej w Gołdapi – 12 300 zł.
- Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Nadbrzeżnej – 26 445 zł (pozyskano z Gminy Gołdap – 13 222 zł)
Ponadto:
- Remont ul. Żeromskiego w Gołdapi – 138 386,40 zł (udział gminy Gołdap: 62 000 zł)
- Remont chodnika w ciągu ul. Leśnej w Baniach Mazurskich – 36 667,5 zł (udział gminy Banie Mazurskie – zapewnienie pracowników)
- Budowa chodnika w miejscowości Kozaki wzdłuż drogi powiatowej nr 1883N na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 65 do drogi gminnej nr 137045N w kierunku miejscowości Janowo o długości około 450m i szerokości 1,25 m – 85 861, 92 zł
- Budowa 120 m chodnika w miejscowości Skocze – 7 584,82 zł
- Remont chodnika w ciągu ul. 11 Listopada w Gołdapi – 40 000 zł (udział powiatu gołdapskiego: 20 000 zł; udział
gminy Gołdap: 20 000 zł oraz udział mieszkańców);
ul. 11 Listopada przed remontem chodnika i po jego zakończeniu:

przed

po

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1734 N w Baniach Mazurskich na odcinku od km 10+649 do km 10+869 dł. 220
m – 160 354,35 zł (udział powiatu gołdapskiego: 30 177,18 zł; udział gminy Banie Mazurskie: 30 177,17 zł; udział
Nadleśnictwa Czerwony Dwór: 100 000 zł);
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4810 N - ulicy Kolejowej w Gołdapi wraz z budową ronda – 2 192 164 zł
(środki unijne: 1 534 344 zł; udział powiatu gołdapskiego: 329 043 zł; udział gminy Gołdap: 328 777 zł);
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Inwestycje drogowe
ul. Kolejowa przed i po przebudowie:

przed

po

po

przed

- Budowa drogi powiatowej nr 4806 N - ul. Górna w Gołdapi – 1 562 587 zł (środki unijne: 1 093 811 zł; udział
powiatu gołdapskiego: 234 388 zł; udział gminy Gołdap: 234 388 zł):

przed

po

- Odnowienie nawierzchni asfaltowej ulic Krótkiej i Podgórnej w Gołdapi - 60 000 zł
- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wiosennej w Gołdapi – 96 187 zł
- Remont ulicy Partyzantów na odcinku od skrzyżowania z ul. Królewiecką do skrzyżowania z ul. Warsztatową
oraz ul. Warsztatowej w Gołdapi; 191 367, 94 zł (gmina Gołdap: 95 733, 97 zł)
- Przebudowa ulicy Wysokiej w Gołdapi – 496 010,24 zł (udział gminy Gołdap 175 000 zł)
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Inwestycje drogowe
- Budowa końcowego odcinka chodnika przy ulicy Kościuszki w ciągu drogi nr 1734N w Baniach Mazurskich –
79 951,21 zł (gmina Banie Mazurskie: 30 000 zł)
- Przebudowa odcinka drogi Degucie - Żytkiejmy w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
1 721 729,99 zł (100 000 zł – gmina Dubeninki, 100 000 zł – Nadleśnictwo Gołdap)
- Remont drogi nr 1815 N na odcinku Widgiry – Żabin – 139 989,25 zł (50 000 zł – gmina Banie Mazurskie)
- Budowa parkingu oraz przejścia dla pieszych pełniącego funkcję progu zwalniającego w rejonie Przedszkola Samorządowego nr 1 na ul. Jaćwieskiej w Gołdapi – 4 000 zł
- Współfinansowanie przez powiat m.in.: budowy parkingu wraz z drogą dojazdową i chodnikiem między ulicami:
Partyzantów i Jaćwieską, drogi gminnej w kierunku m. Kozaki oraz drogi asfaltowej (Rożyńsk Mały).

Oświata i wychowanie
Lata 2010 – 2014 to czas wspierania i inwestowania w oświatę. W tym bowiem czasie pozytywnym przeobrażeniom uległy szkoły, dla których organem prowadzącym jest powiat gołdapski. Dzięki słusznej strategii zarządzania podyktowanej aspektem finansowym podjęto decyzję o połączeniu Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego z Bursą Szkolną w prężnie rozwijający się Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych,
zapewniający opiekę uczniom z dysfunkcjami rozwojowymi oraz miejsce zamieszkania uczniom szkół ponadpodstawowych. Z inicjatywy nowo powołanej kadry kierowniczej, rozszerzono ofertę edukacyjną o rehabilitację
oraz poczyniono wiele inwestycji, między innymi: odremontowano i doposażono w nowy sprzęt oraz pomoce
multimedialne liczne pracownie dydaktyczne.
Podobne zmiany miały miejsce w Zespole Szkół Zawodowych. Dzięki środkom pomocowym z Unii Europejskiej możliwe było wyremontowanie i doposażenie trzech pracowni do zajęć praktycznych oraz termomodernizacja
jednego z budynków szkolnych. Ostatnie lata zmieniły także oblicze gołdapskiego Liceum Ogólnokształcącego.
Unowocześniono sale dydaktyczne, zadbano o wygląd klatek schodowych. W trosce o bezpieczeństwo uczniów
zmieniono instalację elektryczną wewnątrz budynku, a także wykonano nową instalację CO.
Prócz materialnej poprawy bazy dydaktycznej szkół powiat zadbał również o realizację projektów edukacyjnych podnoszących poziom kształcenia i wpływających na wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych,
m.in. „Aktywny uczeń”, „Archimedes” i „Pewnym krokiem w przyszłość” realizowanych w gołdapskim liceum
oraz projekty: „Mam Szansę”, „Wiktoria”, „Atrakcyjna Szkoła Zawodowa” i „Dobrze mieć zawód” w Zespole
Szkół Zawodowych, który rozwija praktyczne umiejętności zawodowe uczniów zgodnie z potrzebami rynku pracy.
Również nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje, dzięki projektowi „Bezpośrednie wsparcie procesu doskonalenia nauczycieli z powiatu gołdapskiego” realizowanym przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną
w Gołdapi.
Uczniowie ze szkół naszego powiatu mogą również otrzymać stypendium starosty gołdapskiego, z kolei studenci - stypendia Gołdapskiego Funduszu Lokalnego, których darczyńcą jest między innymi powiat gołdapski.
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Oświata i wychowanie
Łączna wartość remontów oraz projektów realizowanych
w ośrodkach edukacyjnych to 3 777 010,82 zł,
w tym pozyskano: 2 992 772 zł.
Większość tej kwoty (2,6 mln zł) to wartość projektów edukacyjnych.
Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Gołdapi:

2006 rok

2011 rok

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi:

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi:
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Oświata i wychowanie
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Gołdapi:

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna
Powiat gołdapski zabiega również o miejsca pracy dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Dzięki działalności Powiatowego Urzędu Pracy i funkcjonującego w nim Centrum Aktywizacji Zawodowej (sfinansowanego
w 90% ze środków zewnętrznych), gołdapska młodzież przygotowywana jest do wejścia na rynek pracy. Poprzez
realizację projektu „Mój cel – przedsiębiorczość” o wartości prawie 5 mln zł, wsparcie finansowe otrzymują osoby
z pomysłem na własny biznes. Projekt obejmuje swoim zasięgiem nie tylko powiat gołdapski, ale również olecki
i ełcki.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przeniosło swoją siedzibę na ulicę Jaćwieską. W PCPR dzięki dotacji
Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego powstał tzw. „Niebieski pokój”.
Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi:

przed

po

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi:
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Ochrona zdrowia i pomoc społeczna
W 2013 r. Powiat Gołdapski przekształcił SP ZOZ w spółkę prawa handlowego – GoldMedica sp. z o.o.
( 07.01.2013 r. – wpis spółki do KRS) oraz:
- przejął zobowiązania po SP ZOZ – ok. 11 100 000 zł.
- otrzymał dotację z Ministerstwa Zdrowia na spłatę zobowiązań po SP ZOZ – ok. 6 500 000 zł.
Tym samym Powiat Gołdapski:
• przejął zobowiązania po zlikwidowanym SP ZOZ -ok. 11 100 000 zł:
- spłacił kredyt za SP ZOZ – 4 500 000 zł
- spłacił zobowiązania cywilnoprawne za SP ZOZ – 2 100 000 zł
a) sporządzono i podpisano ponad 60 ugód z wierzycielami,
b) wynegocjowano umorzenie odsetek i należności głównych ponad 78 000 zł.
c) uregulowano sprawę II US w Białymstoku, któremu SP ZOZ zalegał ogółem ponad 900 000 zł. zgodnie z wyrokiem sądowym - 350 000 zł. należności głównej i odsetki na koniec 2012 roku ponad 580 000 zł.)
rozliczył zobowiązania SP ZOZ wobec powiatu w ramach udzielonych poręczeń - 4 500 000 zł (tzn. powiat umorzył
dla SP ZOZ 4 500 000 zł.)
• zakupił aparat USG i przekazano do GoldMedica sp. z o.o. – 98 500 zł (dotacja z Gminy Gołdap - 98 500 zł).
Gdyby nie podjęte kroki, powiat spłacałby kredyt szpitala aż do roku 2020.
W szpitalu przeprowadzono remonty bieżące pomieszczeń m.in.: bloku operacyjnego, działu fizjoterapii, dachu
izby przyjęć, pomieszczeń izby przyjęć, gabinetu ginekologicznego itp.
Przy współfinansowaniu ze środków PFRON:
- Wymieniono windę w szpitalu, drzwi wejściowe z klatki schodowej do Ośrodka Turnusów Rehabilitacyjnych
oraz drzwi wejściowe z klatki schodowej na oddziały szpitalne: oddział chorób wewnętrznych, oddział chirurgii
i ginekologii jednego dnia oraz drzwi wejściowe, zewnętrzne do poradni specjalistycznych i oddziału dziecięcego.
Nowa winda oraz drzwi są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
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Ochrona zdrowia i pomoc społeczna
Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Gołdapi:

Łączna wartość remontów w jednostkach ochrony zdrowia i pomocy społecznej to: 920 611,14 zł,
w tym pozyskano 638 426,52 zł.
Wartość projektów realizowanych w ww. jednostkach to: 12 198 292,25 zł, w tym pozyskano
11 847 746,15 zł. Doliczając 13 mln związanych z przekształceniem SP ZOZ otrzymujemy:
Ogółem: 26 118 903,39 zł, pozyskano: 25 486 172,67 zł
Dzięki dotacji uzyskanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych możliwe było przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych obiektów: Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, gołdapskiego szpitala, Przedszkola Samorządowego. Kolejne pieniądze pozyskane z PFRON-u posłużyły na zakup platformy schodowej i podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, mikrobusu do Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych, wykonanie podjazdu w Zespole
Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich oraz dostosowaniu szatni i łazienek w sali gimnastycznej w Zespole
Szkół Zawodowych w Gołdapi do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Łączna wartość inwestycji „pfronowskich” w ostatnich czterech latach wyniosła ponad 600 tys. zł.

Bezpieczeństwo publiczne
Zadania z zakresu zapewnienia porządku publicznego realizowane są poprzez ścisłą współpracę z powiatowymi
służbami i jednostkami straży pożarnej oraz policji. Powiat w ciągu ostatnich czterech lat podejmował działania
mające na celu wzrost bezpieczeństwa publicznego.
Starostwo Powiatowe w Gołdapi i Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi realizują drugą już edycję projektu
„On, ty i ja na tej samej drodze”, którego głównym celem jest zwrócenie uwagi na szeroko pojęte bezpieczeństwo
w ruchu drogowym. Projekt jest dofinansowany ze środków rządowego programu ograniczania przestępczości
i aspołecznych zachowań „RAZEM BEZPIECZNIEJ”.
Łączna wartość projektów obydwu edycji to ponad 250 tys. zł.
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Bezpieczeństwo publiczne
Policji przekazaliśmy:
W ramach I edycji projektu ,,On, Ty i ja na tej samej drodze ”:
- bezustnikowe testery obecności lub nieobecności alkoholu w wydychanym powietrzu –
Alco Blow
- Zestaw Ratownictwa Medycznego „PSP R-1”
W ramach projektu „On, Ty i ja na tej samej drodze – II edycja”:
- alkometr i alkogogle
oraz Na Fundusz Wsparcia Policji - 9 000 zł
Sprzęt przekazany straży pożarnej dzięki wsparciu finansowemu powiatu oraz w ramach pozyskanych środków
zewnętrznych:
- namiot pneumatyczny,
- nagrzewnica powietrza,
- termostat,
- zestaw oświetlenia wewnętrznego
- ubrania i buty ochronne (projekt WFOŚiGW w Olsztynie)
- kamera termowizyjna i samochód rozpoznania ratowniczego (wartość całkowita projektu -173 820,00 zł, dotacja 139 056,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).

Kultura, sport i turystyka w powiecie oraz promocja powiatu
Zadaniem własnym powiatu jest także wspieranie rozwoju sportu i turystyki oraz promocja powiatu. Starostwo wydaje różnego rodzaju publikacje promujące nasz region, jak np.
„Ciekawi ludzie i miejsca powiatu gołdapskiego”, „Zabytki i
atrakcje turystyczne w powiecie gołdapskim” oraz „Cuda
natury w obiektywie”. Ponadto powiat współorganizuje wiele imprez: Kozackie Klimaty, Dożynki powiatowe, grudniowy Jarmark Bożonarodzeniowy, olimpiada sportowa powiatu gołdapskiego, czy cieszący się dużą popularnością wioOlimpiada Sportowa powiatu gołdapskiego
senny Eko-piknik-dziedzictwo natury i rzemiosła.
Powiat dofinansowuje także różnego rodzaju imprezy, takie jak: organizowane w Żytkiejmach coroczne Święto
Sękacza, Ogólnopolskie Święto Jajka, Bieg Zwycięstwa, Cross Gołdapski, Zawody Saneczkarzy, zawody w pływaniu, rozgrywki w tenisie stołowym, turnieje piłki nożnej halowej, Bieg Jaćwingów czy międzynarodowy Bieg
Gusiew – Gołdap. W ramach Powiatowych Dni Rodziny corocznie odbywa się impreza pod nazwą „Zdrowa Rodzina” oraz rodzinny rajd rowerowy. Powiat współpracuje i wspiera również organizacje pozarządowe prężnie działające w naszym regionie. Przy środkach finansowych otrzymanych z powiatu organizacje pozarządowe co roku realizują zadania o kilkukrotnie większej wartości.
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Kultura, sport i turystyka w powiecie oraz promocja powiatu

Eko-piknik-dziedzictwo natury i rzemiosła

Kozackie Klimaty

Jarmark Bożonarodzeniowy

Dożynki powiatowe

W drodze konkursu w 2011 r. wybrano logo Powiatu Gołdapskiego:

Współpraca z administracją rządową, samorządową sektorem pozarządowym
oraz partnerami zagranicznymi
Powiat gołdapski jest stale aktywny nie tylko w regionie, ale także
na poziomie krajowym i międzynarodowym. Członkostwo powiatu
w Związku Powiatów Polskich wzmacnia naszą pozycję na arenie kraju.
Umowy powiatu gołdapskiego o współpracy partnerskiej z samorządami:
Rejonu Sychów Miasta Lwowa, Powiatu Stade, Rejonu Gusiew, Miasta
Gusiew oraz z litewskim samorządem Kazlų Rūda są drogocenną formą
aktywności krajowej i międzynarodowej, które pozwalają na realizację wielu
nowych projektów i zamierzeń. Doskonałym przykładem współpracy międzynarodowej są spotkania z cyklu „Biznes ponad granicami”. To świetna
okazja do wymiany doświadczeń oraz nawiązania współpracy biznesowej przedsiębiorców z Polski i Rosji.
Podpisane w 2012 roku porozumienie o współpracy pomiędzy pięcioma starostami: suwalskim, ełckim, gołdapskim, oleckim i sejneńskim owocuje kolejnymi spotkaniami w tym gronie i decyzjami podejmowanymi dla wspólnego dobra i rozwoju regionu.
Całokształt działań został doceniony przez Związek Powiatów Polskich, organizatora Ogólnopolskiego Rankingu
Gmin i Powiatów, w którym to powiat gołdapski dwukrotnie usytuował się na 2 miejscu. Jest to tyle istotne,
iż w 2010 roku zajmowaliśmy odległe 228 miejsce. Z kolei w Rankingu Energii Odnawialnej za rok 2011 powiat
gołdapski zajął 2. miejsce, zaś w zakresie wykorzystania energii słonecznej powiat triumfował na 1. miejscu.
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Współpraca administracją rządową, samorządową sektorem pozarządowym
oraz partnerami zagranicznymi
28 maja 2012 r. starosta gołdapski Andrzej Ciołek na zaproszenie Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego uczestniczył
w uroczystych obchodach Dnia Samorządu Terytorialnego.
W Ogrodach Pałacu Prezydenckiego zjawiło się kilkuset samorządowców z całej Polski. Powiat gołdapski, obok starosty, reprezentowali: Leszek Retel Przewodniczący Rady Powiatu oraz Alicja Iwaniuk radna powiatowa. Obecny był również burmistrz Gołdapi Marek Miros oraz wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego Jarosław Słoma.
Z kolei Prezydent RP Bronisław Komorowski z wizytą w Gołdapi gościł 9 listopada
2012 r.

Współpraca z gminnymi samorządami jest niezwykle istotna dla powiatu — dzięki temu udało się zrealizować
wiele inwestycji.

Nagradzamy wiedzę i talent

- Młody sportowiec roku szkolnego 2012/2013
- Konkurs recytatorski im. Wacława Klejmonta
- Konkurs Matematyczny Kangur
- Konkurs wiedzy „Ochrona przyrody w powiecie gołdapskim”
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Włączamy się w akcje społeczne

„Wspólnie przeciwko białaczce - Dzień Dawcy Szpiku w Gołdapi”, Charytatywny Halowy Turniej Piłki Nożnej
pod hasłem "Bądźmy razem"

Doceniamy promocję i pracę na rzecz naszego powiatu

Medal „Za zasługi dla Powiatu
Gołdapskiego” ustanowiony w 2011 r.
oraz Nagroda „Romincki Ryś”

Pamiętamy o przeszłości
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Inwestycje zewnętrzne w powiecie
- Droga wojewódzka nr 650 Grabowo–Gołdap z modernizacją ul. Wojska Polskiego i Paderewskiego – Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Olsztynie – 35 661 100 / koszt robót 55,8 mln zł,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Węgorzewo - Banie Mazurskie wraz z miejscowością Banie
Mazurskie - 59,564 mln zł
- Rozbudowa przejścia granicznego Gołdap-Gusiew – 60 000 000 zł
- Modernizacja drogi krajowej nr 65 na odcinku Gołdap-Kowale Oleckie – GDDKiA O. w Olsztynie – 60 000 000 zł

- Rozwój funkcji uzdrowiskowej w Gołdapi poprzez urządzenie plaży i budowę parku: zdrojowego i kinezyterapeutycznego – RPO Warmia Mazury 2007-2013 – 3 777 973,13 zł
- Wykonanie odwiertu solankowego i budowa tężni w parku zdrojowym w Gołdapi – RPO Warmia i Mazury 20072013 – 1 649 984,32 zł
- Budowa pijalni wód mineralnych w uzdrowisku Gołdap z wykonaniem podziemnego ujęcia wód leczniczych RPO Warmia i Mazury 2007-2013 - 1 704 463,08 zł
- Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Gołdap (zalew) – 7 135 700 zł

Mały Ruch Graniczny
Umowa o Małym Ruchu Granicznym weszła w życie
27 lipca 2012 roku. Objęła teren obwodu kaliningradzkiego oraz siedem powiatów województwa pomorskiego
i trzynaście województwa warmińsko-mazurskiego.
Od momentu wejścia w życie dokumenty uprawniające
do bezwizowego przekraczania granicy otrzymało około
250 tysięcy mieszkańców obwodu i ponad 50 tysięcy
obywateli Polski.
Główny Urząd Statystyczny szacuje, że w pierwszym
kwartale 2013r. Rosjanie przyjeżdżający do Polski
w ramach MRG wydali 113,2 mln zł (wzrost o 89,6%
w porównaniu z analogicznym okresem 2012r.,
kiedy nie obowiązywała umowa o MRG).
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Nowe inwestycje w powiecie
Jedną z największych realizowanych w powiecie inwestycji będzie na pewno nowa siedziba Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi. Inwestycja za 14 milionów złotych powstaje przy ulicy Mazurskiej. Decyzja o jej budowie to
szczęśliwy finał starań wojewody, burmistrza i starosty.
Nową siedzibę będzie miał również Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gołdapi (za kwotę ponad
2 mln zł). Budynek powstaje przy ul. Wojska Polskiego. Środki na powyższe inwestycje pochodzą z budżetu państwa. Powiat ma też w planach dokończenie inwestycji Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
Wizualizacja Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gołdapi

Rozpoczęła się realizacja dwóch projektów, na dofinansowanie których aplikował powiat gołdapski:
- „Termomodernizacja budynków szpitalnych w Gołdapi”, dofinansowana ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w ramach Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”.
Szacowany całkowity koszt realizacji Projektu: 3 362 113,00 zł
Kwota dofinansowania: 2 524 025,60 zł
Realizacja do 30.04.2016 r.
- „Wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi informatycznej Starostwa Powiatowego w Gołdapi”, w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013.
Wartość projektu: 510 846,49 zł
Kwota dofinansowania: 434 219,51 zł
Realizacja projektu: 2014 – 2015
Na etapie rozpatrywania są wnioski:
- „Poprawa jakości zdrowia mieszkańców Powiatu Gołdapskiego poprzez realizację Programu profilaktyki
chorób układu oddechowego i promocji zdrowia”. Wniosek złożony do Ministra Zdrowia w ramach Programu
Operacyjnego PL13 „Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu” o dofinansowanie projektu ze środków
Mechanizmu Finansowego EOG na 2009-2014.
Projekt może liczyć na 100% finansowanie w kwocie 4 210 000,00 zł.
- „Termomodernizacja budynków oświatowych powiatu gołdapskiego” w ramach Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 (Funduszy EOG 2009-2014). Dofinansowanie pozwoli
na przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w obiektach oświatowych (budynkach
głównych) Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych oraz Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi.
Wartość złożonego wniosku: 890 000 zł
Kwota dofinansowania: 712 000 zł
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Podsumowanie kadencji na sesji Rady Powiatu
Październikowa sesja Rady Powiatu (24.10.2014r.) była okazją do podsumowania mijającej kadencji. Zadania tego podjął się starosta gołdapski
Andrzej Ciołek, który w prezentacji multimedialnej przedstawił, jak zmienił
się powiat w ostatnich czterech latach. Podkreślił, iż dzięki pracy Zarządu Powiatu, radnych jak również pracowników starostwa i powiatowych jednostek
organizacyjnych urzeczywistniło się wiele przedsięwzięć, których efektem
stały się m.in.: - poprawa infrastruktury drogowej, - poprawa bezpieczeństwa,
- podniesienie standardów opieki zdrowotnej, - doposażenie bazy dydaktycznej szkół. Wszystko to przełożyło się na poziom satysfakcji mieszkańców
i turystów.
Starosta przedstawił też liczby – miliony złotych, jakie w ostatnich latach
ulokowano w naszym powiecie – zarówno na inwestycje drogowe, edukację, ochronę zdrowia i pomoc społeczną
oraz projekty przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorczości. I tak, łączna kwota przeznaczona na inwestycje
drogowe w mijającej kadencji sięga blisko 8 mln zł, w tym prawie 4 mln
to środki pozyskane. Albowiem właśnie pozyskiwanie środków zewnętrznych, zarówno krajowych jak i zagranicznych było jednym z priorytetów
powiatu gołdapskiego tej kadencji. W sumie, do powiatu z programów
unijnych jak i ministerialnych wpłynęło w latach 2010-2014 ponad
35 mln. Nie sposób nie wspomnieć o 13 mln zł pozyskanych i przeznaczonych na przekształcenie SP ZOZ, niwelujących tym samym jego ponad
jedenastomilionowy dług. Gdyby nie podjęte kroki, powiat spłacałby kredyt szpitala aż do roku 2020.
Na sesji gościł wojewoda warmińsko-mazurski Marian Podziewski,
który pogratulował zarówno radnym, jak i zarządowi, staroście oraz
wszystkim, dzięki którym tak prężnie rozwijał się powiat przez ostanie
cztery lata. Wskazał też na bardzo dobrą współpracę powiatu z województwem. Wojewoda podkreślił, iż mijająca
kadencja była nie tylko pełną wyzwań – jak prezentował ją starosta, ale też
kadencją pełną sukcesów.
Starosta wraz z przewodniczącym rady Powiatu Leszkiem Retelem w imieniu
swoim i radnych wręczyli wojewodzie podziękowania za wieloletnią współpracę
i działania na rzecz powiatu gołdapskiego. Podobne wyrazy uznania otrzymał
wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego Jarosław Słoma, który
gościł tydzień wcześniej na wspólnym posiedzeniu komisji rady powiatu. Zarówno ze strony wojewody jak i wicemarszałka powiat może liczyć na wsparcie,
zrozumienie oraz przychylność i pomoc w realizacji inicjatyw na rzecz wzmocnienia roli i rozwoju ziemi gołdapskiej.
Również radni mijającej kadencji otrzymali od starosty i przewodniczącego
podziękowania za zaangażowanie w pracę na rzecz lokalnej społeczności oraz godne i rzetelne wypełnianie mandatu radnego. Sesja zakończyła się wspólnym pamiątkowym zdjęciem.
Warto dodać, iż zarówno na sesji jak i posiedzeniu komisji miały miejsce miłe akcenty, a mianowicie: wyróżnienie przez wicemarszałka Jarosława Słomę Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Województwa WarmińskoMazurskiego” Teresy Żyżyk oraz uhonorowanie lek. Jerzego Kreczko Brązowym Medalem "Za zasługi dla obronności kraju" przyznawanym przez Ministra Obrony Narodowej – wręczenia dokonał wojewoda.
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