
Protokół z CXXXV (135) posiedzenia 

Zarządu Powiatu w Gołdapi. 

w dniu 29 grudnia 2022 roku 

godz. 09°0- 09°8 

Ad.1 

Starosta stwierdziła quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji 

- 2 członków zarządu / lista obecności w załączeniu - zal. nr I do protokołu/, otworzyła CXXXV (135) 

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

Przewodnicząca przeszła do reali zacj i ko lejnego punktu. 

Ad.2 

Główny specjalista ds. organizacji pozarządowych Pani Wioletta Anuszkiewicz przedstawiła 

wniosek w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia zadań 

publicznych Powiatu Gołdapskiego w 2023 roku z zakresu „Programu współpracy powiatu 

gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3. 

ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie", na rok 2023 !wniosek 

w załączeniu - zal. nr 3 do protokołu/. 

Główny specjalista ds. orgarnzacJI pozarządowych Pani Wioletta Anuszkiewicz 

poinformowała, że na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwały Nr LIX/277/2022 Rady Powiatu 

w Gołdapi z dnia 28 października 2022 r. w sprawie przyj ęcia „Programu współpracy powiatu 

gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3. 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie", na rok 2023; ogłasza się otwarty 

konkurs ofe11 na realizację w formie wsparcia zadań publicznych Powiatu Gołdapskiego 

w 2023 r. z zakresu: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, dziedzictwo historyczno 

- kulturowe w tym mniej szości narodowych. - 8 OOO zł, Upowszechnianie kultury fizycznej 

i sportu oraz ratownictwa i ochrony ludności - 7 OOO zł, Nauka, edukacja, oświata, wychowanie 

i działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpraca między 

społecznościami - 7 OOO zł, Promocja i organizacja wolontariatu oraz działalność 

wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - 5 OOO zł. Edukacja ekologiczna -

5 OOO zł, Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży - 2 OOO zł, Wspieranie 

działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej - 5 OOO zł, Działalność charytatywna 

na rzecz młodzieży z terenu powiatu gołdapskiego podejmującej studia wyższe - 6 OOO zł, 
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przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego wniosku. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie rozpatrzył wniosek w sprawie ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na realizację w formie wsparcia zadań publicznych Powiatu Gołdapskiego 

w 2023 roku z zakresu „Programu współpracy powiatu gołdapskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3. ustawy o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie", na rok 2023. 

Ad.3 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu 

w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2022 /projekt uchwały Zarządu Powiatu w zalqczeniu - zal. 

nr 4do pro/okolu/. 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że wydatki Starostwa Powiatowe 

w Gołdapi w rozdziałach 75019 „Rady powiatów", 75020 „Starostwa powiatowe" oraz 75075 

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego" proponuje się przesunięcie środków w ramach 

posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań. Plan dochodów 

po zmianach wynosi 49 829 014,60 zł. Plan wydatków po zmianach wynosi 51 577 017,25 zł. 

Deficyt budżetu po zmianie wynosi 1 748 002,65 zł. Przychody budżetu po zmianie wynoszą 

1 848 002,65 zł. Rozchody 100 000,00 zł. 

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Zarządu 

Powiatu? 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwalę Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu 

powiatu w roku 2022. 
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Ad.4 

Spraw bieżących nie zgłoszono. 

Ad.5 

Wolnych wniosków nie zgłoszono. 

Ad.6 

Przewodnicząca Zarządu podziękowała Członkom Zarządu za pracę. Zamknęła CXXXV (135) 

posiedzenie Zarządu Powiatu. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokół składa się z 3 stron kolejno ponumerowanych. 

Członkowie Zarządu: 

1. Andrzej Ciołek ...... ;;;~:/j:q.;;~··· ··· ........... . 
2. Grażyna Barbara SeKda ..... ·"'t;~.-:-:-: ....... .... ........ . 
3. Stanisław Wójtowicz .... lfc>//.().N,,(.~ .... .. ... .. ....... ... . 

Protokołowała: Monika Bruszewska 29. 12.2022 r. @ 

STff,~STA 
Marza~~anna 

Wardziejewska 
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