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Protokół z LVIII (58) posiedzenia 

Zarządu Powiatu w Gołdapi. 

w dniu 28 września 2020 roku 

  godz. 0900- 0912 

Ad.1  

Starosta stwierdziła quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji 

– 3 członków zarządu /lista obecności w załączeniu – zał. nr 1 do protokołu/, otworzyła LVIII (58) 

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

 

Przewodnicząca zapytała czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad? 

 

Uwag nie zgłoszono.   

Przewodnicząca przeszła do realizacji kolejnego punktu.  

 

Ad. 2 

Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Pani Wioletta Anuszkiewicz przedstawiła 

wniosek Uczniowskiego Klubu Sportowego w Baniach Mazurskich w sprawie rozwiązania 

umowy o realizację zadania publicznego nr 9/2020 pod tytułem „Organizacja XXXII 

Mazurskiego Biegu Ulicznego” /wniosek  w załączeniu- zał. nr 3  do protokołu/.   

Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Pani Wioletta Anuszkiewicz poinformowała, 

że uczniowski Klubu Sportowego w Baniach Mazurskich zwrócił się z prośbą o rozwiązanie 

umowy o realizację zadania publicznego nr 9/2020 pod tytułem „Organizacja XXXII 

Mazurskiego Biegu Ulicznego” zawartej w dniu 12 marca 2020 r. w Gołdapi na mocy 

porozumienia stron, zgodnie z pkt 1§11 ww. mowy. Uczniowski Klubu Sportowego w Baniach 

Mazurskich prośbę swą motywowała tym, że obecnie w Polsce jest stan epidemiologiczny, 

który wprowadził wiele obostrzeń, zaleceń rządu i służb sanitarnych. W związku z powyższym 

realizacja powyższego zadania w stanie panującej epidemii nie jest możliwe.  

 

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do  przedstawionego wniosku  

 

Pytań nie zgłoszono.  

Przewodnicząca przeprowadziła głosowania. 
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Zarząd Powiatu jednogłośnie rozpatrzył wniosek Uczniowskiego Klubu Sportowego  

w Baniach Mazerskich w sprawie rozwiązania umowy o realizację zadania publicznego 

nr 9/2020 pod tytułem „Organizacja XXXII Mazurskiego Biegu Ulicznego”. 

 

Ad. 3a 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu  

w wyboru banku będącego organizatorem emisji obligacji komunalnych dla Powiatu 

Gołdapskiego oraz wskazania członków Zarządu Powiatu Gołdapskiego do dokonania 

czynności prawnych /projekt uchwały Zarządu Powiatu  w załączeniu- zał. nr 4 do protokołu/.   

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że powiat Gołdapski podjął decyzję 

o emisji obligacji i określił warunki tej emisji w uchwale Nr XXVII / 131 / 2020 Rady Powiatu 

w Gołdapi z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych w 2020 roku. 

04 września 2020 r. Zarząd Powiatu w Gołdapi zwrócił się z zapytaniem do banków  

o złożenie ofert na organizację emisji obligacji komunalnych w 2020 r. do kwoty 2 200 000 zł. 

Terminowo wpłynęły 3 oferty. Najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta Domu Maklerskiego 

Banku BPS S.A. ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa. Zatem zasadne jest podjęcie uchwały  

w przedmiotowej sprawie.    

 

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do  przedstawionego projektu Uchwały Zarządu 

Powiatu ? 

 

Pytań nie zgłoszono.  

Przewodnicząca przeprowadziła głosowania. 

 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie wyboru banku 

będącego organizatorem emisji obligacji komunalnych dla Powiatu Gołdapskiego  

oraz wskazania członków Zarządu Powiatu Gołdapskiego do dokonania czynności 

prawnych 

 

Ad. 3b 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu  

w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) w Powiecie 

Gołdapskim  i jego jednostkach organizacyjnych /projekt uchwały Zarządu Powiatu  w załączeniu- zał. 

nr 5 do protokołu/.   
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Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że w związku z zapisami zawartymi  

w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( t. j. Dz. U. z 2020 r.,  

poz. 106 ze zm.), zgodnie z ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku  

od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2019 r., poz. 1520 ze zm.),  

oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji Rozwoju z dnia  

15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach 

podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2019 r., poz. 1988 

ze zm.) - konieczne jest zaktualizowanie zasad rozliczania podatku od towarów i usług  

wraz z jednostkami organizacyjnymi Powiatu Gołdapskiego.  

 

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do  przedstawionego projektu Uchwały Zarządu 

Powiatu ? 

 

Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek zapytał czy spółek powiatowych to nie obowiązuje? 

 

Skarbnik Pani Bożena Radzewicz odpowiedziała, że obowiązuje to wszystkie spółki.  

W centralizacji  są jednostki organizacyjne z wyłączeniem Komendy Powiatowej Straży 

Pożarnej oraz Powiatowego Urzędu Pracy. Jeżeli chodzi o spółki kapitałowe – w swoim 

zakresie rozliczają się na nowych zasadach, od 1 października, zgodnie  z zasadami 

obowiązującymi podatników podatków od towarów i usług, ale nie są objęci centralizacją przez 

powiat gołdapski. 

 

Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek zapytał czy w związku z tym w tym wykazie nie muszą się 

znaleźć.  

 

Skarbnik Pani Bożena Radzewicz odpowiedziała, że nie. 

 

Więcej pytań nie zgłoszono.  

Przewodnicząca przeprowadziła głosowania. 

 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie zasad 

centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) w Powiecie Gołdapskim   

i jego jednostkach organizacyjnych. 
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Ad. 3c 

Starosta Gołdapski Pani Marzanna Wardziejewska przedstawiła projekt uchwały Zarządu 

Powiatu w sprawie zatrudnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi /projekt 

uchwały Zarządu Powiatu  w załączeniu- zał. nr 6 do protokołu/.   

Starosta Gołdapski Pani Marzanna Wardziejewska poinformowała, że w dniu 30 lipca 2020 r. 

zgodnie z Uchwałą Nr 109/2020 Zarządu Powiatu w Gołdapi z dnia 29 lipca 2020 r.   ogłoszono 

konkurs na kierownicze stanowisko Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi.  

W toku przeprowadzonego postępowania konkursowego komisja konkursowa 

zarekomendowała Pani Staroście kandydaturę Pani Sylwii Wrzesień-Kisielewskiej.  

Pani Sylwia Wrzesień-Kisielewska spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. 

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej udowodniła, że posiada wiedzę o działalności  

ZDP i umiejętności techniczne z zakresu budownictwa drogowego, które pozwolą na właściwe 

kierowanie jednostką. Znajomość obowiązujących przepisów ułatwi zarządzanie jednostką 

oraz wesprze pracę podległego personelu jednostki. W związku z powyższym podjęcie 

niniejszej uchwały należy uznać za uzasadnione.   

 

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do  przedstawionego projektu Uchwały Zarządu 

Powiatu ? 

 

Pytań nie zgłoszono.  

Przewodnicząca przeprowadziła głosowania. 

 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie zatrudnienia 

Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi. 

 

Ad. 4 

Spraw bieżących nie zgłoszono. 

 

Ad. 5 

Wolnych wniosków nie zgłoszono. 

 

Ad. 6 

Przewodnicząca Zarządu podziękowała Członkom Zarządu za pracę. Zamknęła LVIII (58) 

posiedzenie Zarządu Powiatu .     
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Na tym protokół zakończono. 

Protokół składa się z 5 stron kolejno ponumerowanych.                                                                  
                       

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: Monika Bruszewska 28.09.2020 r.  


