
Protokół z XLI (41) posiedzenia 
Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, 

Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej. 
w dniu 12 lipca 2017 roku 

godz. 1015-1023 

Ad.1 

Przewodniczący Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu Gospodarki, 

Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej otworzył XLI ( 41) posiedzenie 

Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony 

Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej. 

Ad.2 

Przewodniczący otworzył posiedzenie z proponowanym porządkiem/porządek w załączeniu 

-zal. nr 1 do protokołu/. Zapytał czy Członkowie Komisji mają uzupełnienia bądź sprostowania 

do przedstawionego porządku obrad. 

Uwag do porządku nie zgłoszono. 

Ad.3 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

zmian budżetu powiatu w roku 2017. /projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu 

- zal. nr 2 do protokołu/ 

Referująca poinfonnowała, iż w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym 

dotyczącym budowy chodników na drogach powiatowych ul. Leśna, ul. Sportowa, 

ul. Jeziorowa okazało się, że potrzebne są na to przedsięwzięcie środki w wysokości 

ok. 318 000,00zł. Powiat Gołdapski w budżecie na rok 2017 miał zabezpieczoną kwotę 

w wysokości 170 000,00 zł z czego 50% pochodziło z dotacji celowej z Urzędu Miejskiego 

w Gołdapi. Wobec powyższego Rada Miejska w Gołdapi podjęła na naszą prośbę uchwałę 

w sprawie zmiany zalaesu realizowanego zadania i zgodnie z propozycją przyjęła 

realizowane zadanie w zalaesie ul. Leśna i ul. Sportowa. Wartość inwestycji jest oszacowana 

na ok. 216 000,00 zł z czego wkład własny powiatu ma stanowić 105 000,00 zł, natomiast 

dotacja celowa z Gminy Gołdap 111 000,00 zł. Jest to główna propozycja do zmian 

budżetowych, ale również w związku z nieplanowaniem w lipcu Sesji Rady Powiatu 

proponuje się zwiększyć o wypracowane dochody w planie Zespołu Placówek 

Edukacyjno-Wychowawczych w wysokości 18 774,00 zł. Dochody zostały wypracowane 



w związku ze zwrotem kosztów zakupu energii elektrycznej w pomieszczeniach po Bibliotece 

Pedagogicznej w Gołdapi oraz w związku ze zwrotem kosztów wynagrodzenia pracowników 

skierowanych z UP w Gołdapi oraz w związku ze zwrotem kosztów dowozu dziecka 

do przedszkola. Jednocześnie proponuję zwiększenie o te wartości, czyli 430,00 zł 

w rozdziale biblioteki publiczne na zakup energii elektrycznej w wysokości 18 344,00 zł 

na pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek społecznych wypłaconych pracownikom 

skierowanym z UP w Gołdapi. Dokonano również zwiększenia w planie dochodów Starostwa 

Powiatowego w Gołdapi o kwotę 1 188,00 zł w związku z dotacją celową na 2017 rok 

zgodnie z decyzją Wojewody Warmi11sko-Mazurskiego. Środki przeznaczone zostaną 

na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 

oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych 

lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne 

niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Pozostałe przesunięcia w Zespole 

Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w ramach posiadanego planu o kwotę 1 200,00 

w związku z zakupem oleju napędowego do samochodu służbowego. 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Komisja 8 głosami za, przy 7 nieobecnych osobach przyjęła projekt uchwały Rady 

Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2017. 

Ad.4 

Przewodniczący zamknął XLI ( 41) posiedzenie Komisji Stałych Rady Powiatu. 

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

Protokołowała: Monika Bruszewska 12.07.2017 
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