
Protokół  z CIII  (103)  posiedzenia

Zarządu  Powiatu  w Gołdapi.

w dniu  25  stycznia  2022  roku

godz.  13"-  1337

Ad.l

Starosta  stwierdziła  quorum  pozwalające  na  podejmowanie  prawomocnych  decyzji

3 członków  zarządu  /lista obecnoścź w załączenźu - zał. ni-  ] do pi-otokołu/, otworzył  CIII  (103)

posiedzenie  Zarządu  Powiatu  /porządek  obrad  w załączeniu-  zał. nr  2 do protokołu/.

Przewodnicząca  Zarządu  zapytała  czy  są uwagi  do przedstawionego  porządku  obrad?

Uwag  nie  zgłoszono.

Przewodnicząca  Zarządu  przeszła  do realizacji  kolejnego  punktu.

Ad.  2

Skarbnik  Powiatu  Pani  Bożena  Radzewicz  przedstawiła  projekt  uchwały  w sprawie  przyjęcia

kwartalnej  informacji  o wykonaniu  budżetu  Powiatu  Gołdapskiego  za IV  kwartał  2021 roku

/projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  w załączeniu-  zał. nr 3 do protokołu/.

Skarbnik  Powiatu  Pani Bożena  Radzewicz  poinformowała,  że na podstawie  przepisów

art. 37 ustawy  o finansach  publicznych  Zarząd  jednostki  samorządu  terytorialnego  podaje

do publicznej  wiadomości  w terminie  do końca  miesiąca  następującego  po zakończeniu

kwartału  -  kwartalną  informację  o wykonaniu  budżetu,  w  tym  kwocie  deficytu  albo  nadwyżki

oraz  o udzielonych  umorzeniach  niepodatkowych  należności  budżetowych  powiatu.

Plan  dochodów  budżetu  powiatu,  po  zmianach  na  dzień  31 grudnia  2021r.  wynosi

38.141.081,92  zł. Dochody  wykonano  w wysokości  38.548.250,62  zł, tj. w 101,07  %. Plan

wydatków  budżetu  powiatu,  po zmianach  na dzień  31 grudnia  2021r.  wynosi  42.164.051,90  zł.

Zrealizowano  wydatki  w wysokości  41.175.458,73  zł., tj. w 97,66  %. Planowany  deficyt

budżetu  powiatu  po zrnianach,  na dzień  31 grudnia  2021r.  wynosi  4.022.969,98  zł. Na  koniec

IV  kwartału  2021r.  deficyt  budżetu  wyniósł  2.627.208,11  zł,  co  stanowi  65,31%

planu.  Planowane  przychody  budżetu  powiatu  po  zmianach  na dzień 31 grudnia  2021

rokuwwysokości4.022.969,98  zł-wykonanowkwocie6.381.O13,46zł.Wbudżeciepowiatu

na rok  2021 nie planowano  rozchodów  budżetu.  W IV  kwartale  2021r.  Powiat  Gołdapski

nie  udzielał  poręczeń  i gwarancji.  Zobowiązania  z tytułu  wyemitowanych  papierów

wartościowych  wynoszą  13.440.000,00  zł., co  stanowi  35,24  % planowanych  dochodów
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ogółem. W IV kwartale  2021 r. dokonano umorzeń niepodatkowych  należności  budżetowych,

o których  mowa  w art. 60 ustawy  o finansach  publicznych:  Szkoła  Podstawowa  nr  3 w Gołdapi

umorzono opłatę w kwocie 53.440,00 zł, ustaloną  w decyzji Starosty Gołdapskiego  znak:

BiOŚ.613.41.2017 z dnia 14.09.2017  r., za usunięcie  ll  sztuk  drzew;  Należność  na rzecz

Powiatowego  Urzędu  Pracy  w Gołdapi  w  kwocie  110,70  zł.

Przewodnicząca  Zarządu  zapytała  czy  są pytania  do przedstawionego  projektu  uchwały

Zarządu  Powiatu?

Pytań  nie  zgłoszono.

Przewodnicząca  Zarządu  przeprowadziła  głosowanie.

Zarząd  Powiatu  jednogłośnie  podjął  uchwałę  Zarządu  Powiatu  w sprawie  przyjęcia

kwartalnej  informacji  o wykonaniu  budżetu  Powiatu  Gołdapskiego  za IV  kwartał

2021  roku,

Ad.  3

Starosta  Pani  Marzanna  Wardziejewska  przedstawiła  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  sprawie

delegowania  dwóch  radnych  powiatu  na członków  Komisji  Bezpieczeństwa  i Porządku

w Powiecie  Gołdapskim  /projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w załączeniu-  zał.  nr  4 do  protokołu/.

Starosta  Pani  Marzanna  Wardziejewska  poinformował,  że w grudniu  2021 r. upłynął  okres

kadencji  Komisji  Bezpieczeństwa  i Porządku,  która  została  powołana  na lata 2019-2021.

W  skład  Komisji  - zgodnie  z art. 38 a ust. 5 pkt  2 ustawy  z dnia  5 czerwca  1998  r. o samorządzie

powiatowym  wchodzi  między  innymi  dwóch  radnych  delegowanych  przez  Radę Powiatu.

W związku  z powyższym  zasadne  jest  podjęcie  uchwały  w sprawie  oddelegowani  dwóch

radnych  do nowego  składu  komisji  bezpieczeństwa  i porządku  w powiecie  gołdapskim

na lata 2022-2024.  Starosta  Pani  Marzanna  Wardziejewska  dodała,  że deleguję  się  dwóch

radnych  powiatu  na członków  Komisji  Bezpieczeństwa  i Porządku  w Powiecie  Gołdapskim:

Pan  Andrzej  Ciołek  i Pan Karol  Szablak.

Przewodnicząca  zapytała,  czy  są  pytania  do przedstawionego  projektu  uchwały  Rady  Powiatu.

Pytań  nie  zgłoszono.

Przewodnicząca  przeprowadziła  głosowanie.
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Zarząd  Powiatu  jednogłośnie  przyjęła  projekt  uchwały  w sprawie  delegowania  dwóch

radnych  powiatu  na  członków  Komisji  Bezpieczeństwa  i Porządku  w  Powiecie

Gołdapskim.

Ad.  4

Spraw  bieżących  nie  zgłoszono.

Ad.  5

Wolne  wniosków  nie zgłoszono.

Ad.  6

Przewodnicząca  Zarządu  podziękowała  Członkom  Zarządu  za pracę.  Zarnknął  CIII  (103)

posiedzenie  Zarządu  Powiatu.

Na  tym  protokół  zakończono.

Protokół  składa  się  z 3 stron  kolejno  ponumerowanych.

OSTA

l:anna
Wardziejewska

Członkowie  Zarządu:

1. Andrzej  Ciołek.

2. Grażyna  Barbara  Sen /l.

Protokołowała: Monika Bruszewska 25.01.2022 r.S


