Protokół z

LXVIII (68) posiedzenia Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 12 stycznia 2017 roku

Ad.1
stwierdził

Starosta
- 4

pozwalające

quorum

członków zarządu /lista

LXVIII (68) posiedzenie

na podejmowanie prawomocnych decyzji

obecności w załączeniu -

Zarządu

zał.

nr I do protokołu/,

otworzył

Powiatu z proponowanym porządkiem obrad !porządek obrad

w załączeniu- zal. nr 2 do protokołu!.

Ad.2

Skarbnik Powiatu Pani

Bożena

zadań

w sprawie planu finansowego
zleconych powiatowi

Radzewicz

odrębnymi

przedstawiła

projekt

uchwały Zarządu

rządowej

z zakresu administracji

Powiatu

oraz innych

zadań

ustawami w roku 2017 /uchwała Zarządu Powiatu w zalączeniu

zal. nr 3 do protokołu/.
Referująca poinformowała, że

obliguje

Zarząd

ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Powiatu do opracowania planu finansowego

rządowej

w terminie 21 dni od dnia

że budżet

jednostki

zakresie jest

samorządu

oraz innych

spełnieniem powyższego

że Zarząd

klasyfikacji
z

zadań

wymogu. Do

zadań

zleconych powiatowi

powyższym

powiat

podejmowana jest

z

odrębnymi

podziałem

że

zarząd, podjęcie uchwały

ustawami z roku 201 7.

plan powinien

na paragrafy,

być

rozdziały,

przy projekcji

mają

pytania

rządowej

w

podziałce
związku

budżetu. Następnie

budżetu

o finansach publicznych obliguje w terminie 21 dni od podjęcia takiej

czy

w tym

Dodała również,

opracowany w

działy,

Rady w sprawie uchwalenia

Przewodniczący zapytał Członków Zarządu,

z faktem,

uchwały został sporządzony załącznik

gołdapski wypełnia tą formalność

uchwała

związku

W

realizowanych z zakresu administracji

podejmuje decyzje o tym,
budżetowej

z zakresu administracji

podjęcia uchwały budżetowej.

terytorialnego wykonuje jej

w postaci planu finansowego

zadań

powiatu, ustawa

uchwały.

dotyczące

przedstawionego

projektu uchwały Zarządu Powiatu.

Pytań

nie zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

1

Zarząd

Powiatu jednogłośnie

finansowego

zadań

przyjął

projekt

uchwały Zarządu

z zakresu administracji

:rządowej

Powiatu w sprawie planu

oraz innych

zadań

zleconych

powiatowi odrębnymi ustawami w :roku 2017.

Ad.3

Starosta Pan Andrzej

Ciołek

w sprawach

bieżących poinfonnował

od dwóch Komisji Miejskich w celu przedyskutowania
Spotkanie to rozpoczyna

się

będzie

składem

w 3-osobowym

o otrzymaniu zaproszenia

przyszłości

o godzinie 12.00 w dniu dzisiejszym,

sytuacji szpitala.

obecność

reprezentowana

Starosta, Sekretarz, Prezes GoldMedica oraz pracownik

do spraw zdrowia

Ad. 4

Wolnych wniosków nie

zgłoszono.

Ad.5
Przewodniczący Zarządu podziękował Członkom Zarządu

za

pracę. Zamknął

LXVIII (68)

posiedzenie Zarządu Powiatu.

Na tym protokół zakończono.
Protokół składa się

z 2 stron kolejno ponumerowanych.
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Sporządziła: Monika Bruszewska, 12.01.2017 r ~
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