
Ad.1 

Protokół z LXXXIII (83) posiedzenia 

Zarządu Powiatu w Gołdapi 

w dniu 29 czerwca 2017 roku 

w godz. 1341_1347 

Wicestarosta stwierdziła quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji 

- 4 członków zarządu /lista obecności w załączeniu - zal. nr 1 do protokołu/, otworzyła LXXXIII (83) 

posiedzenie Zarządu Powiatu z proponowanym porządkiem obrad /porządek obrad w załączeniu 

- zal. nr 2 do protokołu!. Zapytała czy Członkowie Zarządu mają uzupełnienia bądź sprostowania 

do porządku obrad. 

Uwag do porządku nie zgłoszono. 

Ad.2 

Główny Specjalista ds. Edukacji Pani Iwona Zegarowicz przedstawiła wniosek w sprawie 

podpisania Aneksu do Umowy m ZD.032.1.2013 z dnia 28 czerwca 2013 roku o powierzenie 

realizacji zadania publicznego pod nazwą: ,,Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo

wychowawczej typu socjalizacyjnego łączącej zadania o charakterze interwencyjnym" 

zawartej pomiędzy Powiatem Gołdapskim, a Caritas Diecezji Ełckiej. /wniosek w załączeniu 

- zal. nr 3 do prot okolu/ 

Referująca poinformowała, iż w związku z brakiem kolejnych skierowań do Domu 

św. Faustyny- Nie lękajcie się Caritas Diecezji Ełckiej w Gołdapi i wolnymi miejscami 

w placówce Caritas Diecezji Ełckiej zwróciła się z wnioskiem o podniesienie miesięcznej 

kwoty na dziecko pochodzące z Powiatu Gołdapskiego. W obecnej sytuacji dotacja 

otrzymywana na dziecko jest niewystarczająca do zaspokojenia ich podstawowych potrzeb, 

w tym zapewnienia należytej opieki, wyżywienia, odzieży czy zorganizowania wypoczynku 

letniego. Koszty prowadzenia placówki zostały oszacowane w ofercie Caritas na podstawie 

zapotrzebowania Powiatu Gołdapskiego na 30. W obecnej chwili jest ich 22. W zakresie 

realizacji zadania na dotychczasowym poziomie. W związku z powyższym zwiększenie 

kwoty dotacji i podpisanie aneksu do umowy jest zasadne. 

Zastępca Przewodniczącego zapytała czy są pytania do przedstawionego wniosku. 



Wicestarosta poinformowała, iż placówce wypłacana jest najniższa dotacja, wszystkie inne 

placówki, domy dziecka mają wyższe opłaty w związku z tym należy to podpisać. 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Zastępca Przewodniczącego przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu przyjął 4 głosami za, przy jednej osobie nieobecnej wniosek w sprawie 

podpisania Aneksu do Umowy nr ZD.032.1.2013 z dnia 28 czerwca 2013 roku 

o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: ,,Prowadzenie całodobowej 

placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego łączącej zadania 

o charakterze interwencyjnym" zawartej pomiędzy Powiatem Gołdapskim, a Caritas 

Diecezji Ełckiej. 

Ad.3 

W Zastępstwie Skarbnika Powiatu Zastępca Głównego Księgowego Pani Beata Chełska 

przedstawiła uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 201 7. 

/wniosek w załączeniu - zal. nr 4 do protokołu/ 

Referująca poinfonnowała, iż jeśli chodzi o materiały bądź zmiany budżetu do Sesji jest 

określony termin , po tym czasie wpłynął wniosek od Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi 

z prośbą o przesunięcie środków w ramach ich planu finansowego w kwocie 25 000,00 zł 

w związku z większą degradacją dróg niż zakładali na usługi remontowe. Druga zmiana 

ma związek z wpłynięciem decyzji na podręczniki z Urzędu Wojewódzkiego, 2 decyzje udało 

się przygotować do tych zmian, ostatniej zmiany nie udało się dołączyć, ponieważ przyszła 

zbyt późno. Zmiana nie powoduje zwiększenia ani zmian w deficycie. 

Zastępca przewodniczącego zapytała czy są pytania do przedstawionej uchwały Zarządu 

Powiatu. 

Pytań nie zgłoszono. 

Zastępca Przewodniczącego przeprowadziła głosowanie. 

Zarząd Powiatu podjął 4 głosami za, przy jednej osobie nieobecnej uchwałę Zarządu 

Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2017. 
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Ad.4 

Sprawy różne. 

Ad.5 

Wolne wnioski. 

Ad.6 

Zastępca Przewodniczącego Zarządu podziękowała członkom Zarządu za pracę. Zamknęła 

LXXXIII (83) posiedzenie Zarządu Powiatu. 

Na tym protokół skończono. 

Protokół składa się z 3 stron kolejno ponumerowanych. 

Członkowie Zarządu: /1..._~ 
1. Andrzej Ciołek ........... ~ .. ~" .. % .... -~.. .... J ..... .. 
2. Marzanna Marianna WardUi-e · ewska........ ~(~:: ... . 

. . ' . . . . . kt~vt'.J 
3. AndrzeJ Jan Osmskt ........ f --~-..... . ............. . 
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4. Bogdan M1chmcz ........ ł·U··' ......... v •••••••••••••••••••••••••• 
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Protokołowała: Monika Bruszewska 29.06.2017 r. 
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