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Protokół z LXII (62) posiedzenia 

Zarządu Powiatu w Gołdapi. 

w dniu 3 listopada 2020 roku 

  godz. 0900- 0915 

Ad.1  

Starosta stwierdziła quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji 

– 3 członków zarządu /lista obecności w załączeniu – zał. nr 1 do protokołu/, otworzyła LXII (62) 

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 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w  

sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2020 /projekt uchwały Zarządu Powiatu  w załączeniu- zał. nr 3   

do protokołu/.   

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że dochodach Starostwa 

Powiatowego w Gołdapi w rozdziale 01005 „Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby 

rolnictwa” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 2 700,00 zł zgodnie z decyzją 

Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 361/2020 z dnia 23 października 2020 roku  

na sfinansowanie prac geodezyjno - urządzeniowych. W rozdziale 71012 „Zadania z zakresu 

geodezji i kartografii” dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 8 200,00 zł zgodnie 

z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 361/2020 z dnia 23 października 2020 

roku. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi w rozdziale 75411 

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonuje się zwiększenia planu 

dochodów o kwotę 1 000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 

373/2020 z dnia 29 października 2020 roku na sfinansowanie wydatków o charakterze 

jednorazowym, na uposażenie strażaków Komendy Powiatowej tj. Na dodatki motywacyjne  

i dodatki służbowe. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi w rozdziale 85508 

„Rodziny zastępcze” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 12 137,00 zł zgodnie 

z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 372/2020 z dnia 28 października 2020 

roku na sfinansowanie kosztu dodatków wychowawczych w ramach Programu Rodzina 500 
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plus. W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych” dokonuje  

się zwiększenia planu dochodów o kwotę 2 446,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody 

Warmińsko-Mazurskiego nr FK 372/2020 z dnia 28 października 2020 roku na sfinansowanie 

dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego oraz dodatków do zryczałtowanej kwoty 

w ramach Programu Rodzina 500 plus. Natomiast wydatki Starostwo Powiatowe w Gołdapi  

w rozdziale 01005 „Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa” dokonuje  

się zwiększenia planu wydatków o kwotę 2 700,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-

Mazurskiego nr FK 361/2020 z dnia 23 października 2020 roku na sfinansowanie  

prac geodezyjno - urządzeniowych. W rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji  

i kartografii” dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 8 200,00 zł zgodnie z decyzją 

Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 361/2020 z dnia 23 października 2020 roku. 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi w  rozdziale 75411 „Komendy 

powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę  

1 000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 373/2020 z dnia 29 

października 2020 roku na sfinansowanie wydatków o charakterze jednorazowym,  

na uposażenie strażaków Komendy Powiatowej tj. Na dodatki motywacyjne i dodatki 

służbowe. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi w rozdziale 85508 „Rodziny 

zastępcze” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 12 137,00 zł zgodnie z decyzją 

Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 372/2020 z dnia 28 października 2020 roku  

na sfinansowanie kosztu dodatków wychowawczych w ramach Programu Rodzina 500 plus.  

W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych” dokonuje  

się zwiększenia planu wydatków o kwotę 2 446,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody 

Warmińsko-Mazurskiego nr FK 372/2020 z dnia 28 października 2020 roku na sfinansowanie 

dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego oraz dodatków do zryczałtowanej kwoty 

w ramach Programu Rodzina 500 plus. Plan dochodów zwiększa się o 10 083,00 zł  

i po zmianach wynosi 39 598 749,14 zł. Plan wydatków zwiększa się o 10 083,00 zł  

i po zmianach wynosi 45 982 469,11 zł. Deficyt budżetu po zmianie wynosi 6 383 719,97 zł. 

Przychody budżetu po zmianie wynoszą 6 383 719,97 zł. Rozchody 0,00 zł. 

 

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 zmian budżetu 

powiatu w roku 2020. 

 

Ad. 3 

Sprawy bieżących nie zgłoszono.  

 

Ad. 4 

Wolnych wniosków nie zgłoszono. 

 

Ad. 5 

Przewodnicząca Zarządu podziękowała Członkom Zarządu za pracę. Zamknęła LXII (62) 

posiedzenie Zarządu Powiatu .     

 

Na tym protokół zakończono. 

Protokół składa się z 3 stron kolejno ponumerowanych.                                                                  
                       

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: Monika Bruszewska 3.11.2020 r.  


