Protokół z XV (15) posiedzenia Zarządu Powiatu w Goldapi
w dniu 28 maja 2015

godz. 103°- 1036

Ad.!
Starosta stwierdził quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji
— 4 Członków Zarządu

/lista obecności w załączeniu — zaL nr I do protokołuj,

posiedzenie Zarządu Powiatu

otworzył XV (15)

/porządek obrad iv załączeniu- ml nr 2 do protokołuj.

Uwag do porządku nie zgłoszono.

Ad. 2
Zastępca Głównego Księgowego Pani Beata Chełska przedstawiła bilans skonsolidowany
Powiatu Gołdapskiego za rok 2014

/bilans skonsolidowany Powiatu Goldapskiego w załączeniu —

nr 3 do protokołu'

Zastępca Głównego Księgowego Pani Beata Chełska poinformowała, że bilans
skonsolidowany jest to bilans zbiorczy, czyli ze wszystkich jednostek powiatowych
oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi. Dane są powiększone
o jednostki zależne takie jak: „GoldMedica" Spółka z o.o. oraz Zakład Pielęgnacyjno
— Opiekuńczy w Gołdapi, który jest jednostką nadzorowaną przez Powiat Gołdapski. Bilans
skonsolidowany zamyka się sumą bilansową 67.695.935,61 .zł po stronie pasywów
i aktywów.

Przewodniczący zapytał Członków Zarządu, czy mają pytania do przedstawionego bilansu.

Pytań nie zgłoszono.
Przewodniczący przeprowadził głosowanie.
Zarząd Powiatu jednoglośnie przylgi bilans skonsolidowany Powiatu Goldapskiego
za rok 2014.
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Ad. 3
Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Pani Wioletta Anuszkiewicz przedstawiła wniosek
w sprawie udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych Powiatu Gołdapskiego z zakresu prac konserwatorskich, restauratorskich lub
robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie
Powiatu Gołdapskiego, których realizację w roku 2015 wspiera Powiat Gołdapski

/wniosek

w załączeniu — zol. nr 4 do protokołu!.

Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Pani Wioletta Anuszkiewicz poinformowała, że był
ogłoszony konkurs 20 maja 2015 roku i wpłynęła jedna oferta przez Parafię p.w. Świętego
Michała Archanioła w Żytkiejmach „Przebudowa schodów wejściowych oraz wykonanie
podjazdu dla niepełnosprawnych do kościoła parafialnego". Parafia wnioskuje o 9.425,00 zł.
Całkowita wartość zadania to 12.567,00 zł a wkład własny to 3.142,00 zł. Wniosek otrzymał
pozytywną opinię.

Przewodniczący zapytał Członków Zarządu, czy mają pytania do przedstawionego wniosku.

Pytań nie zgłoszono.
Przewodniczący przeprowadził głosowanie.
Zarząd Powiatu jednoglośnie pozytywnie rozpatrzyl wniosek w sprawie udzielenia
dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu
Goldapskiego z zakresu prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków polożonych na terenie
Powiatu Goldapslciego, których realizację w roku 2015 wspiera Powiat Goldapski.

Ad. 4
Spraw bieżących nie zgłoszono.

Ad. 5
Wolnych wniosków nie zgłoszono.
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Ad. 6
Przewodniczący podziękował Członkom Zarządu za pracę. Zamknął XV (15) posiedzenie
Zarządu Powiatu.
Na tym protokół zakończono.
Protokół składa się z 3 stron kolejno ponumerowanych.

STAROSTA

A drzej Ciołek
Członkowie Zarzudu:
1. Grażyna Barbara Senda
2. Marzanna Marianna Wardziejewska
3. Andrzej Jan Osiński
4. Stefan Piech

GieiauH

Protokół sporządziła Monika Bruszewska, 28.05.2015 r. ffi .
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