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Proponowany porządek obrad LXXXVI (86) posiedzenia 

Zarządu Powiatu w Gołdapi 

w dniu 23 sierpnia 2017 roku o godz. 8.00
 

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

 

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

2. Przyjęcie protokołu z LXXXV (85) posiedzenia Zarządu Powiatu. 

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

położonej w gm. Banie Mazurskie, obrębie Sapałówka jako działki: nr 39/6 o powierzchni 

0,4361 ha, 52/3 o powierzchni 0,3298 ha, 2026/5 o powierzchni 0,2869 ha, 2034/2  

o powierzchni 2,1410 ha i 2053/3 o powierzchni 0,2170 ha (KW Nr OL1C/00045553/9)  

– referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i  Nieruchomości.   

4. Rozpatrzenie wniosku w sprawie ustanowienia trwałego zarządu dla nieruchomości gruntowej 

położonej w gm. Banie Mazurskie, obrębie Ściborki jako działki: nr 2085/1 o powierzchni 

0,1212 ha, 2085/2 o powierzchni 0,0557 ha i 2090/1 o powierzchni 0,0330 ha  

(KW Nr OL1C/00045554/6) – referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i  Nieruchomości.   

5. Rozpatrzenie wniosku w sprawie ustanowienia trwałego zarządu dla nieruchomości gruntowej 

położonej w gm. Dubeninki, obrębie Przerośl Gołdapska jako działki: nr 98 o powierzchni 

0,1200 ha i 99 o powierzchni 0,0100 ha (KW Nr OL1C/00035666 /1) – referuje Naczelnik 

Wydziału Geodezji i  Nieruchomości.   

6. Rozpatrzenie wniosku w sprawie ustanowienia trwałego zarządu dla nieruchomości gruntowej 

położonej w gm. Banie Mazurskie, obrębie Rogale jako działka: nr 17/4 o powierzchni 0,0260 ha 

(KW Nr OL1C/00045555/3) – referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i  Nieruchomości.   

7. Rozpatrzenie wniosku w sprawie ustanowienia trwałego zarządu dla nieruchomości gruntowej 

położonej w gm. Gołdap, obrębie Janki jako działka: nr 31/2 o powierzchni 0,3285 ha  

(KW Nr OL1C/00041440/6) - – referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i  Nieruchomości.   

8. Rozpatrzenie wniosku w sprawie ustanowienia trwałego zarządu dla nieruchomości gruntowej 

położonej w gm. Dubeninki, obrębie Przerośl Gołdapska jako działki: nr 17/2 o powierzchni 

0,2200 ha, 18/4 o powierzchni 0,4700 ha i 19/2 o powierzchni 0,1900 ha  

(KW Nr OL1C/00006854/4) – referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i  Nieruchomości.   
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9. Rozpatrzenie wniosku w sprawie rozłożenia na raty spłaty należności pieniężnych mających 

charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Gołdapskiemu – referuje Naczelnik 

Wydziału Geodezji i  Nieruchomości.   

10. Rozpatrzenie wniosku w sprawie uzgodnienia projektu decyzji lokalizacyjnej Wójta Gminy  

   Dubeninki w zakresie zadań samorządowych na najbliższym posiedzeniu Zarządu Powiatu  

   – referuje Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska. 

11. Przyjęcia informacji z wykonania preliminarza kosztów za I półrocze 2017 roku złożonego 

przez Caritas Diecezji Ełckiej z realizacji zadania publicznego „Prowadzenia całodobowej 

placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego łączącej zadania o charakterze 

interwencyjnym – referuje Dyrektor Domu Świętej Faustyny „ Nie lękajcie się”.  

12. Przedstawienie informacji o stanie i strukturze bezrobocia oraz formy przeciwdziałaniu 

bezrobociu w I półroczu 2017 roku – referuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi. 

13. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie: 

a) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2017 roku –

referuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi, 

b) pozbawienia drogi Nr 4832N- ulicy Plac Zwycięstwa w Gołdapi kategorii drogi powiatowej 

-  referuje Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi, 

c) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków  

i zasad korzystania z tych przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat 

Gołdapski - referuje Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi, 

d) 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 2018.” – referuje Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu,  

e) udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego  

na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego 

Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli w roku 2017 – referuje Sekretarz 

Powiatu, 

f) dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Powiatu Gołdapskiego 

instrumentem płatniczym – referuje Skarbnik Powiatu, 

g) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2017-2033  

– referuje Skarbnik Powiatu, 
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h) zmian budżetu powiatu w roku 2017 – referuje Skarbnik Powiatu. 

14. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie: 

a) wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez 

Powiat Gołdapski, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora – referuje Główny 

Specjalista ds. Edukacji, 

b) upoważnienia Starosty i Wicestarosty do zawarcia umowy z Ministrem Obrony Narodowej 

w celu dofinansowania zadań inwestycyjnych  Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi  

ul. Jaćwieska 14, 19-500 Gołdap w związku z realizacją Programu „Informatyczne zielone 

garnizony” – referuje Główny Specjalista ds. Edukacji, 

c) wyrażająca opinię w sprawie zaliczenia drogi – ulica Spokojna w mieście Gołdap  

do kategorii dróg gminnych oraz zaliczenia drogi o przebiegu droga powiatowa  

nr 1815N – Kośmidry – droga powiatowa nr 1815N, do kategorii dróg gminnych – referuje 

Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu, 

d) wyrażająca opinię w sprawie zaliczenia ulicy Klonowej w mieście Gołdap do kategorii dróg 

gminnych – referuje Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu  

e) uchwalenia regulaminu organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi – referuje 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi, 

f) upoważnienia Sekretarza Powiatu do składania oświadczeń woli związanych  

z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu – referuje Sekretarz Powiatu, 

g) przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za I półrocze 

2017 roku i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej – referuje Skarbnik 

Powiatu. 

15. Sprawy bieżące. 

16. Wolne wnioski. 

17. Zamknięcie obrad.                   wz. Starosta   

 
             Grażyna Barbara Senda  

           Wicestarosta  

                   

                          
 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Monika Bruszewska,, 21.08.2017r. 

Sprawdziła: Anna Makowska, 21.08.2017 r.   


