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Protokół z LII (52) posiedzenia 

Zarządu Powiatu w Gołdapi 

w dniu 15 lipca 2020 roku 

  godz. 0900-1058 

Ad.1 

Wicestarosta stwierdził quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji 

– 2 członków zarządu /lista obecności w załączeniu – zał. nr 1 do protokołu/, otworzył LII (52) 

posiedzenie Zarządu Powiatu /porządek obrad w załączeniu- zał. nr 2 do protokołu/.  

 

Wiceprzewodniczący zapytał czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad? 

 

Uwag nie zgłoszono.   

 

Wiceprzewodniczący przeszedł do realizacji kolejnego punktu.  

 

Ad. 2 

Naczelnik Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu Pani Wioletta Anuszkiewicz przedstawiła 

wniosek Stowarzyszenia Emerytowanych Policjantów w Gołdapi w sprawie wyrażenia zgody 

na zmianę terminu realizacji zadania publicznego „Obóz harcerski w Bieszczadach”  

oraz zaakceptowanie zaktualizowanego harmonogramu i budżetu do realizacji zadania /wniosek 

w załączeniu  - zał. nr 3 do protokołu/.   

Naczelnik Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu Pani Wioletta Anuszkiewicz poinformowała, 

że Stowarzyszenie Emerytowanych Policjantów w Gołdapi zwróciło się z prośbą o zmianę 

terminu realizacji zadania publicznego „Obóz harcerski w Bieszczadach” oraz zaakceptowanie 

zaktualizowanego harmonogramu i budżetu do realizacji zadania.  

 

Wiceprzewodniczący zapytał, czy są pytania do  przedstawionego wniosku? 

 

Pytań nie zgłoszono.  

Wiceprzewodniczący przeprowadził głosowanie. 

 

Zarząd Powiatu jednogłośnie rozpatrzył wniosek Stowarzyszenia Emerytowanych 

Policjantów w Gołdapi w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu realizacji zadania 
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publicznego „Obóz harcerski w Bieszczadach” oraz zaakceptowanie zaktualizowanego 

harmonogramu i budżetu do realizacji zadania.  

 

Ad. 3 

Naczelnik Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu Pani Wioletta Anuszkiewicz przedstawiła 

wniosek Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych Nadzieja w Lisach wyrażenia zgody na zmianę 

terminu realizacji zadania publicznego „Zażynki w Lisach” oraz zaakceptowanie 

zaktualizowanego harmonogramu i budżetu do realizacji zadania /wniosek w załączeniu  - zał. nr 4 

do protokołu/.   

Naczelnik Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu Pani Wioletta Anuszkiewicz poinformowała, 

że Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Nadzieja w Lisach zwróciła się z prośbą  

o zmianę terminu realizacji zadania publicznego „Zażynki w Lisach” oraz zaakceptowanie 

zaktualizowanego harmonogramu i budżetu do realizacji zadania. 

 

Wiceprzewodniczący zapytał, czy są pytania do  przedstawionego wniosku? 

 

Pytań nie zgłoszono.  

Wiceprzewodniczący przeprowadził głosowanie. 

 

Zarząd Powiatu jednogłośnie rozpatrzył wniosek Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych 

Nadzieja w Lisach w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu realizacji zadania 

publicznego „Zażynki w Lisach” oraz zaakceptowanie zaktualizowanego harmonogramu  

i budżetu do realizacji zadania. 

 

Ad. 4a 

Główny specjalista ds. edukacji Pani Iwona Dębowska  przedstawiła projekt uchwały Zarządu 

Powiatu w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego  

się o stopień nauczyciela mianowanego /projekt uchwały Zarządu Powiatu  w załączeniu - zał. nr  5  

do protokołu/.   

Główny specjalista ds. edukacji Pani Iwona Dębowska  poinformowała, że zachodzi 

konieczność powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Roberta Radzewicza, nauczyciela 

Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi, ubiegającego się o stopień 

nauczyciela mianowanego, w składzie: Iwona Dębowska - przedstawiciel Zarządu Powiatu  

w Gołdapi, przewodnicząca. Grzegorz Wojnowski – przedstawiciel Warmińsko-Mazurskiego 
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Kuratora Oświaty. Anna Kuskowska – dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-

Wychowawczych w Gołdapi, Barbara Zyskowska-Sodol – ekspert, Janusz Tkaczow – ekspert. 

 

Wiceprzewodniczący zapytał, czy są pytania do  przedstawionego projektu Uchwały Zarządu 

Powiatu ? 

 

Pytań nie zgłoszono.  

Wiceprzewodniczący przeprowadził głosowanie. 

 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie powołania 

komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego  się o stopień nauczyciela 

mianowanego. 

 

Ad. 4b 

W zastępstwie Skarbnik Powiatu projekt uchwały Zarządu Powiatu w  sprawie zmian budżetu 

powiatu w roku 2020 przedstawiła Z-ca Głównego Księgowego Pani Beata Chełska /projekt 

uchwały Zarządu Powiatu  w załączeniu- zał. nr   do protokołu/.   

Z-ca Głównego Księgowego Pani Beata Chełska poinformowała, że wydatki  w Komendzie 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe 

Państwowej Straży Pożarnej” dokonuje się przesunięcia planu wydatków zleconych o kwotę 

14 000,00 zł w ramach posiadanego planu zgodnie ze złożonym wnioskiem. Proponowane 

zmiany dotyczą przeniesienia środków  z § 3070 „Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń 

wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom” w kwocie 14 000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup 

umundurowania, odzieży specjalnej, środków ochrony indywidualnej i ekwipunku osobistego 

dla strażaków planowanych do przyjęcia do służby w bieżącym roku oraz strażaków pełniących 

już służbę wg złożonych raportów o wymianę sortów w związku ze zużyciem. Plan dochodów 

po zmianach wynosi 39 603 997,38 zł. Plan wydatków po zmianach wynosi 45 191 314,53 zł. 

Deficyt budżetu po zmianie wynosi 5 587 317,15 zł. Przychody budżetu po zmianie wynoszą 

5 587 317,15 zł. Rozchody 0,00 zł. 

 

Wiceprzewodniczący zapytał, czy są pytania do  przedstawionego projektu Uchwały Zarządu 

Powiatu ? 

 

Pytań nie zgłoszono.  
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Przewodnicząca przeprowadziła głosowania. 

 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu 

powiatu w roku 2020. 

 

Ad. 5 

Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek poinformował, że został wyłączony z eksploatacji most  

w Rożyńsku jest to most, który kwalifikuje się do naprawy jest zrobiony objazd została  

to podane do opinii publicznej natomiast remont tego mostu może potrwać do końca września.  

 

Członek Zarządu Pani Grażyna Senda zapytała skąd środki na remont? 

 

Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek odpowiedział, że środki na remont są zabezpieczone,  

że środków własnych.  

 

Sekretarza Powiatu Pani Anna Makowska dodała, że środki będą pochodziły ze środków 

inwestycyjnych i na chwilę obecną nie są to jeszcze zabezpieczone środki trzeba zwołać sesję 

nadzwyczajną pod koniec lipca.  

 

Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek poinformowała o połączeniu - fuzji dwóch spółek Gold 

Medica Sp. Z o.o. oraz Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgancyjno-Opiekunczy w Gołdapi.  

 

Członek Zarządu Pani Grażyna Senda zapytała co z przeniesieniem oddziału dziecięcego.  

 

Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek odpowiedziała, że czasowo będzie przeniesiony do głównego 

budynku szpitala w cześć wyremontowana. 

 

Członek Zarządu Pani Grażyna Senda zapytała czy już jest zrobiona wentylacja.  

 

Sekretarza Powiatu Pani Anna Makowska odpowiedziała, że umowa jest zawarta do końca 

sierpnia natomiast wszystko wskazując, że wentylacja zostanie zrobiona do  końca lipca. 

Sekretarza Powiatu Pani Anna Makowska przekazała również informację ze spotkanie z robót 

pogwarancyjnych w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych oraz w Budynku 

Szpitala przez firmę Cez Esco. 
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Ad. 6 

Wolnych wniosków nie zgłoszono.  

 

Ad. 7 

Przewodnicząca Zarządu podziękowała Członkom Zarządu za pracę. Zamknęła LII (52) 

posiedzenie Zarządu Powiatu .     

 
Na tym protokół zakończono. 

Protokół składa się z 5 stron kolejno ponumerowanych.                                                 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: Ewelina Juc 15.07.2020 r. 


