Protokół z LIII (53) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi.
w dniu 29 lipca 2020 roku
godz. 0900-1007
Ad.1
Starosta stwierdziła quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji
– 3 członków zarządu /lista obecności w załączeniu – zał. nr 1 do protokołu/, otworzyła LIII (53)
posiedzenie Zarządu Powiatu /porządek obrad w załączeniu- zał. nr 2 do protokołu/.
Przewodnicząca zapytała czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad?
Uwag nie zgłoszono.
Przewodnicząca przeszła do realizacji kolejnego punktu.

Ad. 2
Przewodnicząca Zarządu poinformowała, iż protokoły z XLIX (49), L (50), LI (51) posiedzenia
Zarządu Powiatu były wyłożone do wglądu oraz przesłane drogą elektroniczną. Zapytała czy
Członkowie Zarządu mają uzupełnienia bądź sprostowania do protokołu.
Uwag nie zgłoszono.
Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokoły z XLIX (49), L (50), LI (51) posiedzenia
Zarządu Powiatu.

Ad. 3a
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno–Opiekuńczego w Gołdapi
Pani Zofia Syperek przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia
informacji z wykonania

planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu

Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Gołdapi za I półrocze 2020 r. /projekt uchwały Zarządu Powiatu
w załączeniu - zał. nr 3 do protokołu/.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno–Opiekuńczego w Gołdapi Pani
Zofia Syperek poinformowała, że przyjęcie informacji o przebiegu wykonania planu
finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno–Opiekuńczego w Gołdapi
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za I półrocze 2019 r. jest wymagane na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych. Część opisowa zawiera wszystkie treści wymagane Ustawą
o finansach publicznych. Informacja obejmuje wykonanie przychodów w kwocie
1 360 596,50 zł oraz wykonania kosztów w kwocie 1 395 729,68 zł. Samodzielny Publiczny
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Gołdapi nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu Uchwały Zarządu
Powiatu?
Pytań nie zgłoszono.
Przewodnicząca przeprowadziła głosowania.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia
informacji

z wykonania

planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu

Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Gołdapi za I półrocze 2020 r.

Ad. 3b
Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Pani Marta Wiszniewska przedstawiła projektu
uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi
powiatowej dotychczasowej kategorii /projekt uchwały Zarządu Powiatu w załączeniu - zał. nr
4 do protokołu/.

Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Pani Marta Wiszniewska poinformowała,
że pismem z dnia 16.07.2020r. Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku zwrócił się do Zarządu
Powiatu w Gołdapi o wyrażenie opinii w sprawie pozbawienia drogi powiatowej nr 1934N
– granica powiatu (Jakunówko)- Budziska Leśne – granica powiatu (Mieczkówka)
o dł. 6,9 km (działka geodezyjna o nr 478) dotychczasowej kategorii drogi powiatowej w celu
wyłączenia drogi z użytkowania i przekazania jej Nadleśnictwu Borki. W chwili obecnej
przedmiotowa droga nie spełnia wymogów wynikających z art. 6a ust. 1 ustawy o drogach
publicznych. Biorąc pod uwagę funkcję drogi oraz występujące na niej natężenie ruchu
przedmiotowa droga wykorzystywana jest głownie przez Nadleśnictwo do prowadzenia
gospodarki leśnej. Zgodnie z art. 10 ust. 3 pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii i nie
zaliczenie jej do nowej kategorii jest możliwe w przypadku wyłączenia drogi z użytkowania.
Obowiązek wyrażenia stosownej opinii nakłada na zarządy sąsiednich powiatów ustawa
o drogach publicznych.
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Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu Uchwały Zarządu
Powiatu ?
Pytań nie zgłoszono.
Przewodnicząca przeprowadziła głosowania.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia
opinii dotyczącej pozbawienia drogi powiatowej dotychczasowej kategorii.

Ad. 3c
W zastępstwie Naczelnika Wydziału Geodezji i Nieruchomości projekt uchwały Zarządu
Powiatu w sprawie nabycia przez Powiat Gołdapski nieruchomości niezabudowanych
położonych w obrębie Górne, gmina Gołdap przeznaczonej pod drogę powiatową przedstawił
Geodeta Powiatowy Pan Piotr Czemeryńki /projekt uchwały Zarządu Powiatu w załączeniu - zał. nr
5 do protokołu/.

Geodeta Powiatowy Pan Piotr Czemeryńki poinformował, że nabycie przez Powiat Gołdapski
niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 176/92
o pow. 0,1317 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Górne gmina Gołdap, dla której
Sąd Rejonowy w Olecku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
nr OL1C/00016196/6, w celu regulacji stanu prawnego ww. działki, tj. pod drogę powiatową
Nr 1792N.
Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu Uchwały Zarządu
Powiatu?
Pytań nie zgłoszono.
Przewodnicząca przeprowadziła głosowania.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie nabycia przez
Powiat Gołdapski nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Górne gmina
Gołdap przeznaczonej pod drogę powiatową.
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Ad. 3d
W zastępstwie Naczelnika Wydziału Geodezji i Nieruchomości projekt uchwały Zarządu
Powiatu w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia czynności związanych
z przetargami na zbycie nieruchomości z zasobu mienia powiatu przedstawił Geodeta
Powiatowy Pan Piotr Czemeryńki /projekt uchwały Zarządu Powiatu w załączeniu - zał. nr 6 do protokołu/.
Geodeta Powiatowy Pan Piotr Czemeryńki poinformował, że w związku ze zmianami
na stanowiskach pracy w Wydziale Geodezji i Nieruchomości, należało przygotować projekt
uchwały w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia czynności związanych
z przetargami na zbycie nieruchomości z zasobu mienia powiatu.
Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionej Uchwały Zarządu Powiatu ?
Pytań nie zgłoszono.
Przewodnicząca przeprowadziła głosowania.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie powołania
komisji do przeprowadzenia czynności związanych z przetargami na zbycie
nieruchomości z zasobu mienia powiatu.

Ad. 3e
Sekretarz Powiatu Pani Anna Makowska przedstawiła projektu uchwałę Zarządu Powiatu
w sprawie wszczęcia naboru na wolne stanowisko kierownicze Dyrektora Zarządu Dróg
Powiatowych w Gołdapi /projekt uchwały Zarządu Powiatu w załączeniu - zał. nr 7 do protokołu/. Sekretarz
Powiatu Pani Anna Makowska poinformowała, że wszczyna się nabór na wolne kierownicze
stanowisko urzędnicze - Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi. Ogłoszenie
o naborze stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu Uchwały Zarządu
Powiatu ?
Pytań nie zgłoszono.
Przewodnicząca przeprowadziła głosowania.
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Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie wszczęcia
naboru na wolne stanowisko kierownicze Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych
w Gołdapi.

Ad. 3f
Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Gołdapskiego
za II kwartał 2020 roku /projekt uchwały Zarządu Powiatu w załączeniu - zał. nr 8 do protokołu/.
Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że

przyjmuje się kwartalną

informację o wykonaniu budżetu Powiatu Gołdapskiego za II kwartał 2020r. Plan dochodów
budżetu powiatu, po zmianach na dzień 30 czerwca 2020r. wynosi 39.603.997,38 zł. Dochody
wykonano w wysokości 21.962.003,19 zł, tj. w 55,45 %. Plan wydatków budżetu powiatu,
po zmianach na dzień 30 czerwca 2020r. wynosi 45.191.314,53 zł. Zrealizowano wydatki
w wysokości 20.992.682,54 zł., tj. w 46,45 %. Planowany deficyt budżetu powiatu
po zmianach, na dzień 30 czerwca 2020r. wynosi 5.587.317,15 zł. Na koniec II kwartału 2020r.
wykonano nadwyżkę budżetu w kwocie 969.320,65 zł. Planowane przychody budżetu powiatu
po zmianach na dzień 30 czerwca 2020 roku w wysokości 5.587.317,15 zł - wykonano
w kwocie 4.528.728,07 zł. W budżecie powiatu na rok 2020 nie planowano rozchodów budżetu.
W II kwartale 2020r. Powiat Gołdapski nie udzielał poręczeń i gwarancji. Zobowiązania
z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych wynoszą 11.240.000,00 zł., co stanowi
28,38 % planowanych dochodów ogółem. W II kwartale 2020 r. dokonano umorzeń
niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach
publicznych: Gmina Gołdap - umorzono opłatę w kwocie 22.437,37 zł, ustaloną w decyzji
Starosty Gołdapskiego znak: BiOŚ.613.12.2016 z dnia 04.04.2016 r., za usunięcie 3 sztuk
drzew. Gmina Gołdap - umorzono opłatę w kwocie 30.806,88 zł, ustaloną w decyzji Starosty
Gołdapskiego znak: BiOŚ.613.38.2016 z dnia 08.08.2016 r., za usunięcie 1 sztuki drzewa.
Gmina Gołdap - umorzono opłatę w kwocie 18.347,56 zł, ustaloną w decyzji Starosty
Gołdapskiego znak: BiOŚ.613.49.2016 z dnia 12.10.2016 r., za usunięcie 15 sztuk drzew.
Gmina Gołdap - umorzono opłatę w kwocie 371.560,54 zł, ustaloną w decyzji Starosty
Gołdapskiego znak: BiOŚ.613.65.2016 z dnia 18.11.2016 r., za usunięcie 57 sztuk drzew.
Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu Uchwały Zarządu
Powiatu ?
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Pytań nie zgłoszono.
Przewodnicząca przeprowadziła głosowania.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia
kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Gołdapskiego za II kwartał 2020
roku.

Ad. 3g
Starosta Pani Marzanna Wardziejewska przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
w sprawie przyjęcia Raportu o stanie Powiatu Gołdapskiego za rok 2019 /projekt uchwały Zarządu
Powiatu w załączeniu - zał. nr 9 do protokołu/.

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska poinformowała, że raport o stanie Powiatu
Gołdapskiego został opracowany w celu przedstawienia efektów działań zrealizowanych
w roku 2019. Decyzje i czynności podejmowane przez Zarząd Powiatu miały na celu przede
wszystkim służyć rozwojowi powiatu oraz zapewnieniu bezpieczeństwa i komfortu życia
Mieszkańców. Chcąc spełnić choć część oczekiwań lokalnej społeczności ludzie pracujący
na rzecz Powiatu w swoich codziennych zmaganiach musieli wykazać się dużym
zaangażowaniem, profesjonalizmem i kreatywnością. Zaznaczyć w tym miejscu należy,
iż ważnym czynnikiem była również dobra współpraca z pozostałymi podmiotami sektora
administracji publicznej oraz instytucjami i organizacjami pozarządowymi. W 2019 roku
wzorem lat ubiegłych staraliśmy się efektywnie wykorzystać każdą możliwą opcję
do pozyskania dodatkowych środków na realizację wielu znaczących inwestycji
i programów, które sprawiają, że nasz powiat staje się coraz atrakcyjniejszy. Niezmiennie
wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców postawiliśmy na poprawę infrastruktury
drogowej i walkę o służbę zdrowia. Roku 2019 nie należy jednak oceniać wyłącznie przez
pryzmat wykonanych zadań, ale również należy postrzegać jako początek wyznaczania
kolejnych celów, poszukiwania nowych możliwości, tworzenia koncepcji dla lokalnego
rozwoju ekonomicznego oraz efektywnej i prężnej realizacji kolejnych projektów i inwestycji
będących krokiem milowym ku budowaniu pozytywnych relacji i sprostaniu oczekiwaniom
Mieszkańców. Pozostajemy z nadzieją, że w roku 2020 uda nam się wspólnie zrealizować
wyznaczone cele, a ich wykonanie będzie stanowiło inspirację do podejmowania kolejnych,
różnorodnych

inicjatyw

służących

rozwojowi

społeczno-gospodarczemu

Powiatu

Gołdapskiego oraz poprawie warunków do funkcjonowania dla Mieszkańców powiatu.
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Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu Uchwały Zarządu
Powiatu ?
Pytań nie zgłoszono.
Przewodnicząca przeprowadziła głosowania.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia
Raportu o stanie Powiatu Gołdapskiego za rok 2019.

Ad. 3h
Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi /projekt
uchwały Zarządu Powiatu w załączeniu - zał. nr 10 do protokołu/.

Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek poinformował, że zmiana załącznika nr 2 stanowiącego
załącznik do Uchwały Zarządu Powiatu w Gołdapi 155/2017 w sprawie uchwalenia regulaminu
organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi wynika z potrzeb dostosowania
struktury organizacyjnej do potrzeb jednostki.
Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu Uchwały Zarządu
Powiatu ?
Pytań nie zgłoszono.
Przewodnicząca przeprowadziła głosowania.
Zarząd Powiatu jednogłośnie

podjął uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie zmiany

regulaminu organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi.

Ad. 4a
W zastępstwie Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi projekt uchwały Rady Powiatu
w sprawie przystąpienia do realizacji inwestycji pn.: „Modernizacja obejmująca remont mostu
na rzece Gołdapa w ciągu drogi powiatowej nr 1768N (5+570) przed miejscowością Rożyńsk
Mały” przedstawił zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pan Szymon
Buczyński /projektu uchwały Rady Powiatu w załączeniu - zał. nr 11 do protokołu/.
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Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pan Szymon Buczyński
poinformował, że przedmiotowy wniosek dotyczy mostu na rzece Gołdapa, położonego przed
miejscowością Rożyńsk Mały. Długość mostu wynosi 17,25 m, szerokość jezdni 5,1 m.
szerokość mostu wraz z chodnikami 6,28m. Nośność istniejącego mostu wynosi 15t. Obecnie
ruch kołowy przez ten obiekt, ze względu na zagrażające niebezpieczeństwo spowodowane
stanem technicznym pokładu drewnianego, został zamknięty. W celu przywrócenia ruchu
drogowego, niezbędnym jest wykonanie nowego pokładu drewnianego na moście wraz z
niezbędnymi dojazdami. Nośność mostu po realizacji zadania nie ulegnie zmianie. Balustrady
zostaną oczyszczone i zabezpieczone środkiem antykorozyjnym. Istniejące schody skarpowe
zostaną oczyszczone z roślinności i gruntu a poręcze zabezpieczone przed korozją. Na stykach
płyty mostu z przyczółkiem i na stykach płyt wykonane zostaną przykrycia dylatacyjne z blachy
stalowej. Blachy przymocowane będą do przyczółków. Wykonane zostaną dojazdy na odcinku
długości ok. 5 m z każdej strony. Zakres dojazdów wynika z konieczności dowiązania
przebiegu drogi do nowego obiektu. Całkowita szacunkowa wartość realizacji zadania wynosi
179 161,00 zł dokumentacja techniczna - 7 995,00 zł oraz roboty budowlane - 171 166,00 zł.
Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu?
Pytań nie zgłoszono.
Przewodnicząca przeprowadziła głosowania.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie
przystąpienia do realizacji inwestycji pn.: „Modernizacja obejmująca remont mostu na
rzece Gołdapa w ciągu drogi powiatowej nr 1768N (5+570) przed miejscowością Rożyńsk
Mały”.

Ad. 4b
Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2020–2036
- /projektu uchwały Rady Powiatu w załączeniu - zał. nr 12 do protokołu/.
Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że w wieloletniej prognozie
finansowej urealnia się poszczególne wartości zgodnie z uchwałą w sprawie zmian budżetu
w 2020 r. Zaktualizowano dochody i wydatki ogółem oraz z tytułu dotacji i środków
przeznaczonych na cele bieżące, pozostałe dochody bieżące oraz wydatki majątkowe zgodnie
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z wprowadzanymi zadaniami inwestycyjnymi. Deficyt budżetu powiatu po zmianie wynosi
5 766 478,15 zł Według obecnego stanu planowany jest do pokrycia przychodami
pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 2 200 000,00 zł, niewykorzystanymi środkami
pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych
w wysokości 2 781 182,76 zł i wolnymi środkami z lat poprzednich w kwocie 785 295,39 zł.
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach
publicznych w wysokości 2 781 182,76 zł stanowią: środki otrzymane w 2019 r. z Funduszu
Dróg Samorządowych w wysokości wynikającej z rozstrzygniętych przetargów dotyczących
realizacji inwestycji drogowych w wysokości 2 248 894,97 zł oraz, środki określone
w art. 5 ust. 1 pkt 2 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej otrzymane w roku 2019
zaś wydatki zostaną poniesione w 2020 r. w wysokości 532 287,79 zł . Zgodnie z art. 217 ust.
2 pkt 8 są to niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające
z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi
zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające
z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu
lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Wolne środki z lat poprzednich w kwocie
785 295,39

zł stanowią środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

o finansach publicznych. Wieloletnia prognoza finansowa odzwierciedla aktualny stan budżetu
powiatu po dokonanych zmianach: Plan dochodów po zmianach wynosi 39 784 812,38 zł.
Plan wydatków po zmianach wynosi 45 551 290,53 zł. Deficyt budżetu po zmianie wynosi
5 766 478,15 zł. Przychody budżetu po zmianie wynoszą 5 766 478,15 zł. Rozchody 0,00 zł.
Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu?
Pytań nie zgłoszono.
Przewodnicząca przeprowadziła głosowania.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2020–2036.

Ad. 4c
Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu
w sprawie zmian budżetu Powiatu Gołdapskiego w roku 2020 rok /projektu uchwały Rady Powiatu
w załączeniu - zał. nr 13 do protokołu/.
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Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że dochody w Starostwie
Powiatowym w Gołdapi w rozdziale 85322 „Fundusz Pracy” dokonuje się zwiększenia planu
dochodów o kwotę 25 700,00 zł w związku z informacją MRPiPS na dofinansowanie w 2020
roku kosztów obsługi oraz kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne
pracowników PUP w związku z przyznanymi dodatkowymi środkami na finansowanie w 2020
roku kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o

szczegółowych

rozwiązaniach

związanych

z

zapobieganiem,

przeciwdziałaniem

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych. W rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” dokonuje się zwiększenia planu
dochodów o kwotę 156 365,00 zł w związku z otrzymaną informacją o pozyskaniu do budżetu
powiatu gołdapskiego środków na realizację projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych
w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” , w ramach którego zostanie zakupiony
sprzęt komputerowy oraz środki ochrony indywidulanej dzieciom z pieczy zastępczej. Zespół
Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi w rozdziale 85403„Specjalne ośrodki
szkolno-wychowawcze” dokonuje się zmniejszenia planu finansowego dochodów jednostki
o kwotę 1 250,00 zł. Niewykonanie planowanych dochodów związane jest z panującą pandemią
w wyniku czego dzieci nie korzystały z dożywiania w ramach Polskiej Akcji Humanitarnej.
Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 180 815,00 zł. Wydatki
Starostwa Powiatowe w Gołdapi w rozdziale 80115 „Technika” dokonuje się przesunięcia
planu finansowego o kwotę 31 465,30 zł. Zmiana wydatków jest spowodowana urealnieniem
planu finansowego w związku z realizacją projektu „Kwalifikacje drogą do sukcesu” zgodnie
z zaktualizowanym wnioskiem o dofinansowanie. W rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny”
dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 156 365,00 zł w związku z otrzymaną
informacją o pozyskaniu do budżetu powiatu gołdapskiego środków na realizację projektu
„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”,
w ramach którego zostanie zakupiony sprzęt komputerowy oraz środki ochrony indywidulanej
dzieciom z pieczy zastępczej. Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi
w rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” dokonuje się zmniejszenia
planu finansowego wydatków jednostki o kwotę 76 150,00 zł w tym: 1 250,00 zł w ramach
środków od Polskiej Akcji Humanitarnej. Kwotę 74 900,00 zł przesuwa się do rozdziału 80148
„Stołówki szkolne i przedszkolne” dostosowując klasyfikację budżetową zgodnie z otrzymaną
informacją o pozyskanym wsparciu finansowym na realizację zadania w ramach modułu
3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” r. Planowane wsparcie
finansowe zostanie wykorzystane w ZPEW w Gołdapi. Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi
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w rozdziale 85333 ,,Powiatowe Urzędy Pracy’’ dokonuje się zwiększenia planu wydatków
o kwotę 25 700,00 zł w związku z informacją MRPiPS na dofinansowanie w 2020 roku kosztów
obsługi oraz kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP
w związku z przyznanymi dodatkowymi środkami na finansowanie w 2020 roku kosztów
obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegółowych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W rozdziale 60014
„Drogi publiczne powiatowe” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 179 161,00
zł. Środki zostaną przeznaczone na realizację inwestycji pn.: „Modernizacja obejmująca remont
mostu na rzece Gołdapa w ciągu drogi powiatowej Nr 1768N (5+570) przed miejscowością
Rożyńsk Mały”. Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 359 976,00
zł. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 180 815,00 zł i po zmianach wynosi 39 784 812,38
zł. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 359 976,00 zł i po zmianach wynosi 45 551 290,53
zł. Deficyt budżetu po zmianie wynosi 5 766 478,15 zł. Przychody budżetu po zmianie wynoszą
5 766 478,15 zł. Rozchody 0,00 zł.
Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu?
Pytań nie zgłoszono.
Przewodnicząca przeprowadziła głosowania.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian
budżetu Powiatu Gołdapskiego w roku 2020.

Ad. 5
Spraw bieżących nie zgłoszono.

Ad. 6
Wolnych wniosków nie zgłoszono.

Ad. 7
Przewodnicząca Zarządu podziękowała Członkom Zarządu za pracę. Zamknęła LIII (53)
posiedzenie Zarządu Powiatu .
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Na tym protokół zakończono.
Protokół składa się z 12 stron kolejno ponumerowanych.

Protokołowała: Monika Bruszewska 29.07.2020 r.
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