
Protokół z CXXXIII (133) posiedzenia 

Zarzqdu Powiatu w Gołdapi. 

w dniu 19 grudnia 2022 roku 

godz. 1250-1255 

Ad. l 

Starosta stwierdziła quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji 

- 3 członków zarządu / lista obecności w załączeniu - zal. nr I do protokołu/, otworzyła CXXXIII ( 133) 

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

Przewodnicząca przeszła do realizacj i kolejnego punktu. 

Ad.2 

Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska Pan Łukasz Kacprzyk przedstawił 

projektu uchwał Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony 

Środowiska dla Powiatu Gołdapskiego do roku 2030"/projektu uchwal Rady Powiatu w załączeniu -

zal. nr 3 do protokołu/. 

Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska Pan Łukasz Kacprzyk 

poinformował, że zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony 

środowiska organ wykonawczy województwa, powiatu i gminy, w celu realizacji polityki 

ochrony środowiska, sporządza odpowiednio wojewódzkie, powiatowe i gminne programy 

ochrony środowiska, uwzględniając cele zawarte w strategiach, programach i dokumentach 

programowych, o których mowa w art. 14 ust. 1. Stosownie do art. 18 ust. 1 ww. ustawy 

programy, o których mowa w art. 17 ust. 1, uchwala rada powiatu. W § 3 uchwały 

Nr LX/282/2022 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia 

,,Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gołdapskiego do roku 2030" błędnie zapisano, 

że uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszen ia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W rzeczywistości uchwała jest podejmowana 

przez radę powiatu i wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu? 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie . 



Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwalę 

w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gołdapskiego do roku 

2030". 

Ad.3 

Przewodnicząca Zarządu podziękowała Członkom Zarządu za pracę. Zamknęła CXXXIII (133) 

posiedzenie Zarządu Powiatu. 

Na tym protokół zakończono. 
Protokół składa się z 2 stron kolejno ponumerowanych. 

Członkowie Zarządu: fi,, 
1. And.rzej Ciołek ........ /, ·~·~~'.::}.' ... .. ....... . .... ....... .. 

2. Grazyna Barbara Sencfa.. . . , ~ .................... . 

3. Stanisław Wój towicz .... . 1fY.~1vt.t~ ................. ... .. . 
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Wardziejewska 

Protokołowała: Monika Bruszewska 19. 12.2022 r. @. 
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