
Protokół z CIII (103) posiedzenia 

Zarządu Powiatu w Gołdapi. 

w dniu 10 stycznia 2018 roku 

godz. soo_3u 

Ad.1 

Wicestarosta Pani Grażyna Senda stwierdziła quorum pozwalające na podejmowanie 

prawomocnych decyzji - 2 członków zarządu /lista obecności w załączeniu - zal. nr I do protokołu/, 

otworzyła CIII (103) posiedzenie Zarządu Powiatu /porządek obrad w załączeniu- zal. nr 2 

do protokołu/. Zaproponowała zmiany do porządku poprzez dodanie podpunktu b do punktu 3 

w brzmieniu: !zmiany do porządku obrad w załączeniu- zal. nr 3 do prot okolu/. 

- podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie planu finansowego zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami 

Wiceprzewodnicząca zapytała, czy Członkowie Zarządu mają uzupełnienia bądź sprostowania 

do przedstawionego porządku ze zmianami. 

Uwag nie zgłoszono. 

Zarząd przyjął jednogłośnie porządek obrad ze zmianami. 

Ad.2 

Dyrektor Poradni Psychologiczno Pedagogicznej Pani Bożena Chilicka przedstawiła wniosek 

w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie do Kuratora Oświaty w Olsztynie o nadanie 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gołdapi uprawnień do rozszerzonego orzecznictwa 

w zakresie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie 

indywidualnego nauczania dzieci niesłyszących i słabosłyszących, a w późniejszym czasie 

także dzieci z zaburzeniami ze spectrum autyzmu. !wniosek w załączeniu- zal. nr 4 do protokołu/. 

Referująca poinformowała, iż dotychczas w poradni realizowane były tylko badania 

uzupełniające dla dzieci niesłyszących, słabosłyszących, niewidzących, słabo widzących 

i dzieci ze spectrum autyzmu. W celu uzyskania odpowiedniego orzeczenia zainteresowani 

rodzice muszą jeździć do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ełku, 

w której oczekiwania na diagnostykę jest stosunkowo długi. Wchodząc naprzeciw potrzebom 

rodzin naszego powiatu chcielibyśmy rozszerzyć naszą ofertę działań o diagnozę 
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1 orzecznictwo dzieci z problemami słuchu w celu zapewmema dzieciom odchylenia 

zaburzeniami rozwojowymi pełnej diagnostyki na terenie poradni. Następnym laokiem 

z naszej strony być może w marcu będzie wniosek z prośbą o wyrażenie zgody 

na rozszerzenie działań Poradni o orzecznictwo dzieci i uczniów z zaburzeniami ze spectrum 

autyzmu. 

Wiceprzewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionej uchwały Zarządu Powiatu. 

Pytań nie zgłoszono. 

Wiceprzewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

Zarząd rozpatrzył pozytywnie 3 głosami za, przy dwóch osobach nieobecnych wniosek 

w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie do Kuratora Oświaty w Olsztynie o nadanie 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gołdapi uprawnień do rozszerzonego 

orzecznictwa w zakresie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego 

oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niesłyszących 

i słabosłyszących, a w późniejszym czasie także dzieci z zaburzeniami ze spectrum 

autyzmu. 

Ad.3a 

Naczelnik Promocji i Rozwoju Powiatu Pani Wioletta Anuszkiewicz przedstawiła uchwałę 

Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji Konkursowej w ramach 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. !uchwala Zarządu Powiatu w załączeniu- zal. nr 5 do protokołu/. 

Referująca poinformowała, iż do kompetencji Zarządu Powiatu należy powołanie Komisji 

konkursowej dla organizacji pozarządowych. Komisja konkursowa zostanie powołana 

w składzie: Pani Grażyna Barbara Senda, Pani Marzanna Marianna Wardziejewska, 

Pan Andzrej Jan Osiński, Pani Anna Jastrzębska, Paima Wai1da Werchowicz oraz Pani Beata 

Budzińska. 

Wiceprzewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionej uchwały Zarządu Powiatu. 

Pytań nie zgłoszono. 
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Wiceprzewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

Zarząd Powiatu podjął 3 głosami za, przy 2 osobach nieobecnych uchwałę Zarządu 

Powiatu w sprawie powołania Komisji Konkursowej w :ramach Programu współpracy 

powiatu gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, n.a :rok 2018. 

Ad.3b 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła Uchwałę Zarządu Powiatu 

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w roku 2018. !uchwala Zarządu Powiatu w załączeniu 

- zal. nr 6 do protokołu/. 

Referująca poinformowała, iż Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku 

obliguje Zarząd Powiatu do opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji 

rządowej w tenninie 21 dni od dnia podjęcia uchwały budżetowej. W związku z faktem, że 

budżet jednostki samorządu terytorialnego wykonuje jej zarząd, podjęcie uchwały w tym 

zakresie jest spełnieniem powyższego wymogu. Do uchwały załączono załącznik, który jest 

szczegółowo opracowany. Ogółem dochody jak i wydatki z zakresu administracji rządowej 

łącznie wynoszą 6 383 380,00 zł, z czego wydatki bieżące to kwota 5 083 380,00 zł. 

Wiceprzewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionej uchwały Zarządu Powiatu. 

Pytań nie zgłoszono. 

Wiceprzewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

Zarząd Powiatu podjął 3 głosami za, przy 2 osobach nieobecnych uchwałę Zarządu 

Powiatu. w sprawie w sprawie planu. finansowego zadań z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w :roku 2018. 

Ad.4 

Spraw bieżących nie zgłoszono. 

Ad.5 

Wolnych wniosków nie zgłoszono. 
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Ad.6 

Wiceprzewodnicząca Zarządu podziękowała Członkom Zarządu za pracę. Zamknęła 

CIII (103) posiedzenie Zarządu Powiatu. 

Na tym protokół skończono. 

Protokół składa się z 4 stron kolejno ponumerowanych. 
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Członkowie Zarządu: 

1. 

2. 

3. 

4. 

Grażyna Barbara Senda........ / .~· .. "tJ:/),~· ....... . 
Marzanna Marianna Wardzieje
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Andrzej Jan Osiński ......... . 'lu. .. ... ~ .. 1<,,.; . ..... . 

Bogdan Michnicz ..... ......... ·f<;'j ~.': ...................... . 
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Protokołowała: Monika Bruszewska, 10.01.2018 
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