Protokół

z LXXXVII (87) posiedzenia

Zarządu

Powiatu w

Gołdapi

w dniu 29 sierpnia 2017 roku

Ad. I
Starosta
- 4

stwierdził

pozwalające

quorum

na

podejmowanie prawomocnych

członków zarządu /lista obecności w załączeniu - zal. nr 1 do protokołu!, otworzył

posiedzenie

Zarządu

Powiatu z

proponowanym

porządkiem

decyzji

LXXXVII (87)
!porządek

obrad

obrad

w załączeniu- zal. nr 2 do protokołu/.

Ad.2 a
Skarbnik Powiatu Pani

Bożena

Radzewicz

przedstawiła

projekt

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu

uchwały

Rady Powiatu

Gołdapskiego

na lata 2017

-2033. /projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu -zal. nr 3 do protokołu/
Referująca poinformowała, iż

w dniu 23 sierpnia 2017 r.

przyjęty został

projekt

Rady Powiatu w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
na lata 2017-2033, natomiast

otrzymaliśmy infonnację

Dotyczy ona programu ograniczania
Bezpieczniej im.

Władysława

przestępczości

i

aspołecznych zachowań

i rozchody nie

ulegają

również

770,00zł.

O

natomiast
tą kwotę

zmianie.

projektu uchwał Rady Powiatu.

nie

680,00zł,

planowane wydatki. Kwota deficytu, przychody

Przewodniczący zapytał członków Zarządu

Pytań

„Razem

Stasiaka na lata 2016 i 2017. I tak w ramach „Dom czyli

projekt „ Razem Pod Parasolem Prawa" kwota dofinansowania 58
dochody jak i

Gołdapskiego

od Wojewody o przyznanej dotacji.

Dzielnicowy Oddany Mieszkańcom II Edycja" kwota dofinansowania 48

zwiększają się

uchwały

zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

Powiatu czy

mają

pytania do przedstawionego

Zarząd

Powiatu

przyjął

4

głosami

za, przy 1 osobie nieobecnej projekt

Powiatu w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu

uchwały

Rady

Gołdapskiego

na lata 2017-2033

Ad.2b
Skarbnik Powiatu Pani
w sprawie zmian

Bożena

budżetu

przedstawiła

Radzewicz

uchwały

projekt

Rady Powiatu

uchwały Rady Powiatu w załączeniu

powiatu w roku 2017/projekt

- zal. nr 4 do protokołu/
Referująca poinfonnowała, iż

w

związku

ze zmianami dokonanymi w Wieloletniej Prognozie

Finansowej analogiczne zmiany w uchwale

Razem

zł

na

realizację

Bezpieczniej

programu ograniczania
Władysława

nn.

powiatu na rok 2017 po stronie

Pozostała Działalność

dochodów jal<: i wydatków w rozdziale
107 450,00

budżetu

przestępczości

Stasial<:a

oraz

Przewodniczący zapytał członków Zarządu

Powiatu czy

mają

i

kwota

aspołecznych zachowań

na

,,Razem Pod Parasolem Prawa". Deficyt, przychody i rozchody nie

przyjęta

zostaje

realizację

ulegają

projektu

zmianie.

pytania do przedstawionego

projektu uchwał Rady Powiatu.

Pytań

nie

zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

Zarząd

Powiatu

przyjął

4

Powiatu w sprawie zmian

głosami

budżetu

za, przy 1 osobie nieobecnej projekt

uchwały

Rady

powiatu w roku 2017.

Ad.3
Skarbnik Powiatu Pani

Bożena

Radzewicz

przedstawiła uchwałę Zarządu

Powiatu

Zarządu

Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictw Dyrektorom powiatowych
jednostek organizacyjnych. /uchwala Zarządu Powiatu w załączeniu - zal. nr 5 do protokołu/
Referująca poinformowała, iż

udzielenia
z

pełnomocnictw

obowiązkiem

w dniu 5 grudnia 2016 r. podejmowana była uchwałą w sprawie

Dyrektorom powiatowych jednostek organizacyjnych. W

przeprowadzenia centralizacji

rozliczeń

podatku od towarów i

związku

usług

VAT

w jednostkach samorządu terytorialnego i jego jednostkach organizacyjnych - z dniem I stycznia
2017r. Powiat
Samorządowe

Gołdapski

prowadzi skonsolidowane rozliczenia z

jednostki organizacyjne wszelkich

czynności

tytułu

podatku VAT.

podejmowanych na gruncie
2

przepisów o podatku od towarów i
utworzyła

terytorialnego, która je
Zarząd

nieobecności

pełnomocnictw.
pełnomocnictw

VAT

- na podstawie

konieczność

Powiatu. Z uwagi na

podczas jego

usług

uchwały

uchwały

możliwość

dopuszcza

Dyrektora

w zalaesie udzielonych

udzielania przez Dyrektorów

substytucyjnych.

uchwały Zarządu

nie

udzielonych Dyrektorom przez

wykonujących obowiązki

- konieczne jest dokonanie zmiany

Zmiana zapisu §2

samorządu

w imieniu jednostki

pełnomocnictw

umocowania osób

Przewodniczący zapytał członków Zarządu

Pytań

dokonują

Powiatu czy

mają

pytania do przedstawionej

Powiatu.

zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

Zarząd

Powiatu

Powiatu

podjął

zmieniająca

4

głosami

uchwałę

za, przy 1 osobie nieobecnej

w sprawie udzielenia

uchwałę Zarządu.

pełnomocnictw

Dyrektorom

powiatowych jednostek organizacyjnych.

Ad.4
Ciołek powiedział, że jeśli

Starosta Pan Andrzej

to Burmistrz na spotkaniu
natomiast jak z
się

resztą

to

za tym jaka to ma

Jeśli

się

być

powiedział, że środki

jeszcze nie

Małą,

chodzi o ul.

finansowe na

jedną

chodzi o Osiedle I, mieszkaniec, który ma

wystąpić

to opowiadamy

również wskaże ulicę.

mieszka przy tej betonówce,

a do drogi asfaltowej ma 100m. W powiecie jest wiele trndniejszych odcinków
ta droga. Pani Joanna Anuszkiewicz
dornu i to jest dla mnie

zrozumiałe,

się

Jeśli

z którym

tam zmaga.

chciałaby

w pierwszej

bo w zasadzie

Towarzystwo

Aktywności Społecznej

to · dochodzi nam kolejne 4 500,00

akurat

pozarządowe,

pozarządowych.

przy

utrudnieniem jest kurz
mamy wyliczenia

procentowe i ten, który prosił o głos, czyli Pan Mieruński praktycznie
dedykowana jest tylko dla jego organ1zacJ1

niż

kolejności zrobić tę ulicę

największym

chodzi o organizacje

będą,

z tych ulic

olaeślił. Jeśli mielibyśmy decydować

ulica czy skoro Gmina finansuje to niech

Cichą, Zieloną

1

h

środków

Jak dodamy do tego

„Mazury Garbate", gdzie jego syn jest funkcyjnym
zł

dedykowane na to, a

więc

myślę,

że

będzie

to w granicach 40% w jednym.

3

Sekretarz Powiatu Pani Anna Makowska
zachodzi zbyt daleko.

Proszę

Starosta Pan Andrzej

Ciołek powiedział, iż

o

Pełnomocnika

ponieważ

ds.

powiedziała, iż uważa, że

wchodzenie na syna

nie robić tego osobowo.

Organizacji

zastanawia się nad

Pozarządowych

w

zmianą personalną, jeśli

osobie

Pani

chodzi

Anuszkiewicz,

to przybiera zupełnie nieobiektywną realizację zadania powiatowego.

Ad.5

Wolne wnioski.

Ad.6
Przewodniczący Zarządu podziękował Członkom Zarządu

za pracę.

Zamknął

LXXXVII (87)

posiedzenie Zarządu Powiatu.

Na tym protokół zakończono.
Protokół składa się

z 4 stron kolejno ponumerowanych.

Staro~dapski

~jCiolek

Członkowie Zarządu:

1.

2.
3.

4.

Protokołowała:

Monika Bruszewska 29.08.2017 r.

4

