
Ad.1 

Protokół z LXVI (66) posiedzenia Zarządu Powiatu w Gołdapi 

w dniu 22 grudnia 2016 roku 

w godz. 1511-1513 

Starosta stwierdził quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji 

- 3 członków zarządu /lista obecności w załączeniu - zał. nr 1 do protokołu/, otworzył 

LXVI (66) posiedzenie Zarządu Powiatu z proponowanym porządkiem obrad /porządek obrad 

w załączeniu- zał. nr 2 do protokołu/. 

Ad.2a 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwał Rady Powiatu 

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 

2016-2028 /projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu- zał. nr 3 do protokołu/. 

Referująca poinformowała, że w związku z koniecznością podpisania umowy 

na dofinansowanie projektu „Szkoła Naszych Oczekiwań" została wprowadzona 

autopoprawka do roku budżetowego 2017. Podpisanie umowy miało się odbyć w roku 201 7 

jednakże z konieczności podpisania tejże umowy odbyło się to w roku 2016. Niezbędnym 

elementem jest wprowadzenie do linijki przedsięwzięć tego zadania. Ogólna wartość tego 

projektu 931 777 ,85 zł wkład własny 93 177,79 zł. 

Przewodniczący zapytał członków Zarządu Powiatu czy mają pytania do przedstawionego 

projektu uchwał Rady Powiatu. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projektu uchwał Rady Powiatu w sprawie 

zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2016-2028. 
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Ad.2b 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwał Rady Powiatu 

w sprawie z zmian budżetu powiatu na rok 2016 !projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu 

- zal. nr 4 do protokołu! 

Referująca poinformowała, że dotarł jeszcze jeden wniosek z Jednostki Organizacyjnej 

dotyczący działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Projekt dotyczy uchwały 

w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016, zwiera zmiany w załączniku nr.2 i nr. 7. 

Przewodniczący zapytał członków Zarządu Powiatu czy mają pytania do przedstawionego 

projektu uchwał Rady Powiatu. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projektu uchwał Rady Powiatu w sprawie 

z zmian budżetu powiatu na rok 2016 rok. 

Ad.3 

Przewodniczący Zarządu podziękował Członkom Zarządu za pracę. Zamknął LXVI (66) 

posiedzenie Zarządu Powiatu. 

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