
Ad.1 

Protokół z LXVII (67) posiedzenia Zarządu Powiatu w Gołdapi 

w dniu 28 grudnia 2016 roku 

Starosta stwierdził quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji 

- 4 członków zarządu /lista obecności w załączeniu - zal. nr I do protokołu/, otworzył 

LXVII (67) posiedzenie Zarządu Powiatu z proponowanym porządkiem obrad /porządek obrad 

w załączeniu- zal. nr 2 do protokołu/. 

Ad. 2a 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu 

w sprawie zmian budżetu Powiatu Gołdapskiego w roku 2016 !uchwala Zarządu Powiatu 

w załączeniu- zal. nr 3 do protokołu/. 

Referująca poinformowała, że niezbędne jest podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie 

zmian w planie wydatków. Uchwała dotyczy dochodów i wydatków związanych z realizacją 

zadaii z zakresu Administracji Rządowej i innych zadaii zleconych ustawan1i w 2016 roku 

oraz Planu Budżetu Powiatu Gołdapskiego. Zmiany dotyczą przesunięć w poszczególnych 

plai1ach danych jednostek oraz planu w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, w Zespole Szkół 

Zawodowych, w Liceum Ogólnokształcącym, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, 

w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w Zespole Placówek Edukacyjno 

-Wychowawczych, w Powiatowym Urzędzie Pracy, w Powiatowej Straży Pożarnej 

oraz w Zarządzie Dróg Powiatowych. W typowych przesunięciach zazwyczaj chodzi 

o dostosowanie do realnych potrzeb danej jednostki. 

Przewodniczący zapytał Członków Zarządu, czy mają pytania dotyczące przedstawionego 

projektu uchwały Zarządu Powiatu. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie 

zmian budżetu Powiatu Gołdapskiego w .roku 2016. 
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Ad.2b 

Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Pani Wioletta Anuszkiewicz przedstawiła 

projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołanie Komisji Konkursowej w ramach 

Programu współpracy powiatu gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i wolontariacie, na rok 2017 /uchwala Zarządu Powiatu w załączeniu- zal. nr 4 do protokołu! 

Referująca poinformowała, że ogłoszony został Konkurs Organizacji Pozarządowych, w tym 

celu ważnym elementem jest powołanie Komisji, która oceni wnioski. Do Komisji 

zaproponowana została: Pani Grażyna Barbara Senda, Pani Marzanna Marianna 

Wardziejewska oraz Pan Andrzej Jan Osicki. Organizacje pozarządowe zgłosiły 

3 osoby: Panią Annę Jastrzębską, Panią Danutę Werchowicz i Pana Macieja Witczaka. 

Przewodniczący zapytał Członków Zarządu, czy mają pytania dotyczące przedstawionego 

projektu uchwały Zarządu Powiatu. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie 

powołania Komisji Kon.kursowej w ramach Programu współpracy powiatu 

gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 

ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, n.a rok 2017 

Ad.3 

Spraw bieżących nie zgłoszona. 

Ad. 4 

Wolnych wniosków nie zgłoszono. 

Ad.5 

Przewodniczący Zarządu podziękował Członkom Zarządu za pracę. Zamknął LXVII (67) 

posiedzenie Zarządu Powiatu. 
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Na tym protokół zakończono. 

Protokół składa się z 3 stron kolejno ponumerowanych. 

STAROSTA GOŁDAPSKI 
/1 

/~ 
CY rdrzej Ciołek 

Członkowi~ Zarządu: , ~ )j ~ 
1. Grazyna Barbara Senda .......... /J r~I-~"'' 
2. Marzanna Marianna............... ~~C\ ............. . 
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4. 

Sporządziła: Monika Bruszewska, 28.12.2016 r.@ 
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