
Ad.1 

Protokół z CXXXVI (136) posiedzenia 

Zarządu Powiatu w Gołdapi. 

w dniu 11 stycznia 2023 roku 

Starosta stwierdziła quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzj i 

- 2 członków zarządu /lista obecności w załączeniu - zal. nr I do protokołu/, otworzyła CXXXVI ( 136) 

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

Przewodnicząca przeszła do realizacji kolejnego punktu. 

Ad. 2a 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu 

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w roku 2023 !projekt uchwały Zarządu Powiatu 

w załączeniu - zal. nr 3 do protokołu/. 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że ustawa o finansach publicznych 

z dnia 27 sierpnia 2009 roku obliguje Zarząd Powiatu do opracowania planu finansowego zadań 

z zakresu administracji rządowej w terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały budżetowej. 

W związku z faktem, że budżet jednostki samorządu terytorialnego wykonuje jej zarząd, 

podjęcie uchwały w tym zakresie jest spełnieniem powyższego wymogu. 

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 planu 

finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

powiatowi odrębnymi ustawami w roku 2023. 



Ad. 2b 

Główny specjalista ds. edukacji Pani Agnieszka Wojtala przedstawiła proj ekt uchwały Zarządu 

Powiatu w sprawie ustalenia na 2023 rok planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym 

jest Powiat Gołdapski !projekt uchwały Zarządu Powiatu w załączeniu - zal. nr 4 do protokołu/. 

Główny specjalista ds. edukacji Pani Agnieszka Wojtala poinformowała, że organ prowadzący 

opracowuje na każdy ro k budżetowy plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli w porozumieniu z dyrektorami placówek oświatowych oraz po zaopiniowaniu 

przez związki zawodowe zrzeszaj ące nauczycieli. Środki na pokrycie w roku 2023 

dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli stanowią 0,8 % planowanych rocznych 

środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w szkołach i placówkach 

oświatowych prowadzonych przez Powiat Gołdapski i zostały zaplanowane w budżecie 

powiatu na 2023 r. 

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 ustalenia 

na 2023 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkól 

i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gołdapski 

Ad.3 

Spraw bieżących nie zgłoszono. 

Ad.4 

Wolnych wniosków nie zgłoszono. 
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Ad. 5 

Przewodnicząca Zarządu podziękowała Członkom Zarządu za pracę. Zamknęła CXXXVI 

(136) posiedzenie Zarządu Powiatu. 

Na tym protokół zakończono. 
Protokół składa się z 3 stron kolejno ponumerowanych. 

STtfiSTA 
A1arza~~~nna 

War'dziejewska 
Członkowie Zarządu: ,iZ-
1. And.rzej Ciołek ..... ... . 7r.~~: ... - ...................... . 
2. Grazyna Barbara Senda........ · .... ...... ................. . 
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Protokołowała: Monika Bruszewska I I .O 1.2023 r. ~ 
3 


