
Ad.1 

Protokół z LI (51) Sesji Rady Powiatu w Gołdapi 

w dniu 14 listopada 2017 roku 

godz. 1315-1321 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Pani Alicja Iwaniuk otworzyła obrady LI (51) Sesji 

Rady Powiatu /porządek obrad w załączeniu- zal. nr 1 do protokołu! Zaproponowała zmiany 

poprzez dodanie podpunktu c w punkcie 3 w brzmieniu: /zmiany do porządku obrad w załączeniu

zał. nr 2 do protokołu!: 

- uchwała Rady Powiatu zmiemaJąca uchwałę w sprawie określenia trybu prac 

nad projektem uchwały budżetowej. 

Rada Powiatu przyjęła jednogłośnie porządek ze zmianami. 

Ad.2a 

Skarbnik Powiatu przedstawiła uchwałę Rady Powiatu w sprawie zmian Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2017-2028. /uchwala Rady Powiatu 

w załączeniu- zal. nr 3 do protokołu! 

Referująca poinformowała, iż projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2017- 2028 konsekwentnie zakłada 

skrócenie spłaty długu, gdyż podczas ostatniej Sesji odstąpiliśmy od emisji obligacji a 

sfinansowanie deficytu możliwego do wystąpienia w bieżącym roku zostanie sfinansowane 

wolnymi środkami. 

Wiceprzewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionej uchwały Rady Powiatu. 

Pytań nie zgłoszono. 

Wiceprzewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

Rada Powiatu przyjęła 9 głosami za, przy 6 osobach nieobecnych uchwałę Rady 

Powiatu w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na 

lata 2017-2028. 



Ad.2b 

Skarbnik Powiatu przedstawiła uchwałę Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu w 

roku 201 7 /uchwala Rady Powiatu w załączeniu- zal. nr 4 do protokołu! 

Referująca poinfonnowała, iż w związku ze zmniejszeniem wysokości pomocy finansowej 

przewidzianej dla Powiatu Gołdapskiego na realizację zadania pn.: ,,Zakup samochodu 

ciężarowego" zwiększeniu ulega udział własny na realizację powyższego zadania o kwotę 

w wysokości 8 543,00 zł. Środki na wyżej wymienione zadanie zostały zabezpieczone 

poprzez urealnienie dochodów w rozdziale 75020 „Starostwa Powiatowe" Urealnia się 

planowane dochody w rozdziałach 85111 „Szpitale ogólne" i 854 „Specjalne ośrodki 

szkolno - wychowawcze" Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się i po zmianie 

wynosi 27 730 135,42 zł. Plan wydatków budżetu powiatu nie ulega zmianie i wynosi 

29 325 336,64 zł. Deficyt budżetu powiatu po zmianie wynosi 1 595 201,22 zł. Przychody 

po zmianie wynoszą 1 595 201,22 zł. Rozchody 0,00 zł. 

Wiceprzewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionej uchwały Rady Powiatu. 

Pytań nie zgłoszono. 

Wiceprzewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

Rada Powiatu przyjęła 9 głosami za, przy 6 osobach nieobecnych uchwałę Rady 

Powiatu. w sprawie 

Ad.2c 

Skarbnik Powiatu przedstawiła uchwałę Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie 

określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. !uchwala Rady Powiatu w zalqczeniu

zał. nr 4 do protokołu! 

Referująca poinfo1mowała, iż tryb prac nad projektem uchwały budżetowej, stosownie 

do art.234 ustawy określa organ stanowiący Jednostki Samorządu Terytorialnego, 

podejmując uchwałę, w której postanawia o wymaganej szczegółowości projektu, terminach 

obowiązujących w toku prac na projektem oraz o wymogach dotyczących uzasadnienia 

i materiałów informacyjnych, które zarząd przedłoży organowi stanowiącemu Jednostki 

Samorządu Terytorialnego wraz z projektem uchwały budżetowej. Minimalną 

szczegółowość projektu uchwały budżetowej wskazują natomiast art. 235-237 ufp. Art. 234. 

Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Art. 234. Uchwała organu 

stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego sprawie trybu prac nad projektem uchwały 

budżetowej określa w szczególności: wymaganą szczegółowość projektu budżetu jednostki 
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samorządu terytorialnego, terminy obowiązujące w toku nad projektem uchwały budżetowej 

jednostki samorządu terytorialnego, wymogi dotyczące uzasadnienia i materiały 

informacyjne, które zarząd przedłoży organowi stanowiącemu jednostki samorządu 

terytorialnego wraz z projektem uchwały budżetowej. Do dnia 15 listopad, roku 

poprzedzającego rok budżetowy, zarząd powiatu zobowiązany jest sporządzić i przedłożyć 

radzie powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały budżetowej. Po 

przedłożeniu przez zarząd powiatu projektu budżetu do pracy przystępuje rada powiatu i jej 

komisje. Organy te pracując nad budżetem powinny kierować się podjętą przez radę powiatu 

chwałą w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, aby najpóźniej do dnia 31 

stycznia roku budżetowego uchwalić budżet. Zgodnie z § 39 Statutu Powiatu Gołdapskiego 

komisją stałą jest Komisja planowania, budżetu, finansów, promocji powiatu, gospodarki, 

ochrony środowiska, zdrowia, oświaty i polityki społecznej. Do Zadań Komisji należy w 

szczególności opiniowanie budżetu powiatu. W związku z powyższym zasadne jest podjęcie 

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały 

budżetowej. 

Wiceprzewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionej uchwały Rady Powiatu. 

Pytań nie zgłoszono. 

Wiceprzewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

Rada Powiatu przyjęła 8 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym i 5 osobach 

nieobecnych uchwałę Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu 

prac nad projektem uchwały budżetowej. 

Ad.3 

Wiceprzewodnicząca zamknęła obrady LI (51) Sesji Rady Powiatu. 

Na tym protokół zakol1czono. 

Protokół składa się 3 stron kolejno ponumerowanych. 

Protokołowała: Monika Bruszewska 14.11.2017 r. 
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