
           ZARZĄD POWIATU W GOŁDAPI 
 

 _______________________________________________________________________________________ 

 

  

Proponowany porządek obrad LIV (54) posiedzenia 

Zarządu Powiatu w Gołdapi 

w dniu 12 września 2016 roku o godz. 13.00
 

w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 4 

 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołów z LIII (53) posiedzeń Zarządu Powiatu. 

3. Rozpatrzenie wniosku w sprawie wygaszenia trwałego zarządu dla nieruchomości gruntowej     

     położonej w obrębie Bałupiany, gmina Gołdap jako działka: nr 121/4 o powierzchni 0,0684 ha ,  

     107/9 o powierzchni 0,0094 ha. – referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości. 

4. Rozpatrzenie wniosku Gminy Gołdap w sprawie zaplanowania 10 000,00 zł na prowadzenie  

     i realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej w 2017 r. - referuje Naczelnik Wydziału  

     Promocji i Rozwoju Powiatu.  

5. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie: 

a) uchwalenia „Programu współpracy powiatu gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3. ustawy o działalności pożytku publicznego  

i wolontariacie, na rok 2017 – referuje Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu,  

b)  przystąpienia do realizacji inwestycji polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej 

pn. „ Przebudowa mostu w obrębie miejscowości Górne w ciągu drogi powiatowej nr 1792 

N droga krajowa nr 65 – Górne – Droga wojewódzka nr 651 (Rogajny) w km 4 + 580”  

– referuje Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi, 

c) wyrażenia woli udziału Powiatu Gołdapskiego jako partnera przy wykonaniu inwestycji 

polegającej na przebudowie ulicy Jasnej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Słoneczną   

i Kolejową w Baniach Mazurskich realizowanego przez Gminę Banie Mazurskie w ramach 

Programu Wieloletniego pn. „Program rozwoju Gminnej i powiatowej infrastruktury 

drogowej na lata 2016 -2019” – referuje Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi, 

d) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2016-2028  

– referuje Skarbnik Powiatu, 

e) zmian budżetu powiatu w roku 2016 – referuje Skarbnik Powiatu. 

6. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie: 

a) przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości 

oznaczonej numerami geodezyjnymi: 121/4 o powierzchni 0,0684 ha  i 107/9 o powierzchni 
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0,0094 ha, położonej w obrębie Bałupiany gmina Gołdap – referuje Naczelnik Wydziału 

Geodezji i Nieruchomości, 

b) powołania komisji do przeprowadzenia czynności związanych z przetargami na zbycie 

nieruchomości z zasobu mienia powiatu – referuje Naczelnik Wydziału Geodezji  

i Nieruchomości, 

c) wytycznych do opracowania projektu budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2017 r. i projektu 

Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2028 – referuje Skarbnik Powiatu. 

7. Sprawy bieżące. 

8. Wolne wnioski. 

9. Zamknięcie obrad.                    
 

 

 

             Starosta Gołdapski  

               

                Andrzej Ciołek  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Sporządziła: Monika Bruszewska, 09.09.2016 r. 

Sprawdziła: Anna Makowska, 09.09.2016 r.   


