
Protokół z CXXXII (132) posiedzenia 

Zarządu Powiatu w Gołdapi. 

w dniu 14 grudnia 2022 roku 

godz. 09°0- 0940 

Ad. 1 

Starosta stwierdziła quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji 

- 3 członków zarządu /lista obecności w załączeniu - zal. nr 1 do protokołu/, otworzyła CXXXII (132) 

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

Przewodnicząca przeszła do realizacji kolejnego punktu. 

Ad.2 

Przewodniczący Zarządu poinformowała, iż protokoły z CXXVIII (128), CXXIX (1 29), 

CXXX (130), CXXXI (131) posiedzenia Zarządu Powiatu były wyłożone do wglądu oraz 

przesłane drogą elektroniczną. Zapytał czy Członkowie Zarządu mają uzupełnienia bądź 

sprostowania do protokołu. 

Uwag nie zgłoszono. 

Wiceprzewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokoły z CXXVIII (128), CXXIX (129), 

CXXX (130), CXXXI (131) posiedzenia Zarządu Powiatu. 

Ad.3 

Dyrektor Domu Św. Faustyny Nie lękaj cie się Pani Beata Kuprewicz przedstawiła wniosek 

w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności prowadzenia całodobowej 

placówki opiekuńczo - wychowawczej na okres od I stycznia do 30 czerwca 

2023 r. /wniosek w załączeniu - zal. nr 3 do protokołu/. 

Dyrektor Domu Św. Faustyny Nie lękaj cie się Pani Beata Kuprewicz poinformowała, 

że preliminarz kosztów na okres od I stycznia do 30 czerwca 2023 roku został złożony w 

terminie. Preliminarz dotyczy tylko pierwszego półrocza gdyż po upływie tego terminu wygasa 

umowa. 

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego wniosku 



Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie rozpatrzył wniosek w sprawie zatwierdzenia preliminarza 

kosztów działalności prowadzenia całodobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej 

na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r. 

Ad.4 

Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości Pani Karolina Józefowicz przedstawiła 

wniosek w sprawie wygaszenia trwałego zarządu dla Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi 

oraz ustanowienia trwałego zarządu dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Gołdapi do części zabudowanej nieruchomości w wysokości 3 9/1 OOO udziału (poddasze 

o pow. użytkowej 107,62 m
2

, mieszczące się w budynku nr 4 - budynek byłego internatu), 

oznaczonej numerem geodezyjnym działki 1885/14 o pow. 1,5459 ha, położonej 

przy ul. Jaćwieskiej 14A w Gołdapi !wniosek w załączeniu - zal. nr 4 do protokołu! 

Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości Pani Karolina Józefowicz poinformowała, 

że Zarząd Powiatu Olecko - Gołdapskiego w Olecku na mocy decyzji Nr GN. 7004/50/2001 

z dnia 13.06.2001 r. oddał w trwały zarząd dla Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi 

przedmiotową nieruchomość. Zarząd Powiatu w Gołdapi decyzją Nr GN.6844.5.20 12.IK z dnia 

28.02.2012 r. wygasił trwały zarząd dla Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi do części 

przedmiotowej nieruchomości zabudowanej w wysokośc i 7 /100 udziału oraz ustanowił trwały 

zarząd dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi do ww. części nieruchomości. 

Ustanowiono opłatę roczną z tytułu trwałego zarządu w wysokości 313, 11 zł. Kolejną decyzj ą 

Zarząd Powiatu w Gołdapi Nr GN.6844. 12.2016.IK z dnia 14.03.201 6 r. wygasił trwały zarząd 

dla Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi do części przedmiotowej nieruchomości 

zabudowanej w wysokości 18/1 OOO udziału oraz ustanowił trwały zarząd dla Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi do ww. części nieruchomości. Ustanowiono opłatę 

roczną z tytułu trwałego zarządu w wysokości 26,45 zł. W dniu 21.01 .2022 r. Dyrektor Zespołu 

Szkół Zawodowych w Gołdapi wystąpił z wnioskiem o wygaśnięcie trwałego zarządu do części 

ww. nieruchomości budynku byłego internatu nr 4 - poddasza o powierzchni użytkowej 

107,62 m
2

. Jednocześnie w tym samym dniu Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Gołdapi wystąpił z wnioskiem o ustanowienie trwałego zarządu do części 

zabudowanej ww. nieruchomości budynku byłego internatu nr 4 - poddasza o powierzchni 
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użytkowej 107,62 m2• Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi oraz Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Gołdapi mieszczą się w budynku przy ul. Jaćwieskiej 14a od sierpnia 

201 2 r. W 2021 r. Powiat Gołdapski otrzymał dotacj ę na realizację zadania dotyczącego 

rozwoju sieci domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży , który funkcjonuje 

w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi. Zgodnie z wnioskiem 

Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi oraz ze sporządzonym operatem szacunkowym przez 

rzeczoznawcę majątkowego, niniejsza część nieruchomości stała się zbędna i zostanie oddana 

w trwały zarząd dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi. 

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego wniosku. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył wniosek w sprawie wygaszenia 

trwałego zarządu dla Zespołu Szkól Zawodowych w Gołdapi oraz ustanowienia trwałego 

zarządu dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi do części zabudowanej 

nieruchomości w wysokości 39/1000 udziału (poddasze o pow. użytkowej 107,62 m2, 

mieszczące się w budynku nr 4 - budynek byłego internatu), oznaczonej numerem 

geodezyjnym działki 1885/14 o pow. 1,5459 ha, położonej przy ul. Jaćwieskiej 14A 

w Gołdapi. 

Ad. 5a 

Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości Pani Karolina Józefowicz przedstawiła projekt 

uchwały Zarządu Powiatu w sprawie nabycia przez Powiat Gołdapski niezabudowanej 

nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Żabin gmina Banie Mazurskie oraz położonej 

w obrębie Pietraszki gmina Gołdap, przeznaczonych pod drogę powiatową /projekt uchwały 

Zarządu Powiatu w załączeniu - zal. nr 5 do protokołu/. 

Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości Pani Karolina Józefowicz poinformowała, 

że Powiat Gołdapski w pismach z dnia 8 czerwca 2022 r. oraz z dnia 19 lipca 2022 r. zwrócił 

się do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie o nieodpłatne 

przekazanie na rzecz Powiatu Gołdapskiego niezabudowanej nieruchomości gruntowej , 

oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek: 2 16/2 oraz 216/8, położonej w obrębie Żabin 

gmina Banie Mazurskie, dla której Sąd Rejonowy w Olecku IV Wydział Ksiąg Wieczystych 
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prowadzi księgę wieczystą nr OL 1C/00017290/2, w celu regulacji stanu prawnego ww. działek, 

tj. pod drogę powiatową nr 181 5N. Pismami z dnia 13 października 2022 r. i 17 października 

2022 r. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie wyraził zgodę 

na nieodpłatne przekazanie części ww. działek pod warunkiem dokonania na koszt Powiatu 

Gołdapskiego podziału geodezyjnego przedmiotowej nieruchomości oraz jednoczesnego 

przejęcia na rzecz powiatu działki nr 18/4 o pow. 0,04 76 ha, położonej w obrębie Pietraszki 

gmina Gołdap. Powiat Gołdapski zobowiązał się do pokrycia kosztów podziałów 

geodezyjnych, w związku z czym w dniu 27 października 2022 r. zwrócił się z wnioskiem 

do Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich o wydanie postanowienia zatwierdzającego wstępny 

projekt podziału nieruchomości i w dalszym postępowaniu o wydanie decyzji zatwierdzającej 

podział działek: 216/2 i 216/8. Decyzją Wójta Gminy Banie Mazurskie znak 

GKIŚ.GN.6831.10.2022 z dnia 22 listopada 2022 r. wydzielone zostały działki nr: 216/9 o pow. 

0,0200 ha i 216/11 o pow. 0,0267 ha, położone w obrębie Żabin gmina Banie Mazurskie. 

Zgodnie z art. 24 ust. 5c ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu 

nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2329) nieruchomości 

wchodzące w skład Zasobu, zaj ęte pod drogi gminne, powiatowe i wojewódzkie, grunty 

faktycznie wykorzystywane jako drogi oraz grunty przeznaczone na te cele w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku miejscowego planu - w studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, Krajowy Ośrodek może, 

w drodze umowy, nieodpłatnie przekazać na własność jednostce samorządu terytorialnego. 

Z uwagi na powyższe zasadnym jest podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania 

na rzecz Powiatu Gołdapskiego przedmiotowych nieruchomości. 

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Zarządu 

Powiatu? 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwalę Zarządu Powiatu w sprawie nabycia 

przez Powiat Gołdapski niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 

Żabin gmina Banie Mazurskie oraz położonej w obrębie Pietraszki gmina Gołdap, 
przeznaczonych pod drogę powiatową. 
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Ad. Sb 

Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości Pani Karolina Józefowicz przedstawiła projekt 

uchwały Zarządu Powiatu w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości Skarbu Państwa 

do powiatowego zasobu nieruchomości !projekt uchwały Zarządu Powiatu w załączeniu - zal. nr 6 do 

protokołu/. 

Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości Pani Karolina Józefowicz poinformowała, 

że zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym m.in. 

w zakresie transportu zbiorowego i dróg publicznych. Nieruchomość wymieniona we wniosku 

stanowi odcinek drogi powiatowej Nr 1819N (Miczuły- droga wojewódzka nr 650- Dąbrówka 

Polska - Grodzisko), nie spełnia kryteriów drogi krajowej i nie została zaliczona do kategorii 

drogi wojewódzkiej. Przejęcie ww. działek pozwoli na uregulowanie stanu prawnego drogi 

powiatowej. 

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Zarządu 

Powiatu? 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie nieodpłatnego 

przejęcia nieruchomości Skarbu Państwa do powiatowego zasobu nieruchomości. 

Ad. Sc 

Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości Pani Karolina Józefowicz przedstawiła projekt 

uchwały Zarządu Powiatu w sprawie nieodpłatnego przej ęcia nieruchomości Skarbu Państwa 

do powiatowego zasobu nieruchomości /projekt uchwały Zarządu Powiatu w załączeniu - zal. nr 7 do 

prot okolu/. 

Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości Pani Karolina Józefowicz poinformowała, 

że zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, 

powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym 

m.in. w zakresie transpo11u zbiorowego i dróg publicznych. Nieruchomość wymieniona 

we wniosku stanowi odcinek drogi powiatowej Nr 1821 N (Żabin - Ściborki - Banie 

Mazurskie), nie spełnia kryteriów drogi krajowej i nie została zaliczona do kategorii drogi 
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wojewódzkiej. Przejęcie ww. działek pozwoli na uregulowanie stanu prawnego drogi 

powiatowej. 

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Zarządu 

Powiatu? 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie nieodpłatnego 

przejęcia nieruchomości Skarbu Państwa do powiatowego zasobu nieruchomości. 

Ad. 5d 

Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości Pani Karolina Józefowicz przedstawiła proj ekt 

uchwały Zarządu Powiatu w sprawie nieodpłatnego przej ęcia nieruchomości Skarbu Państwa 

do powiatowego zasobu nieruchomości /projekt uchwały Zarządu Powiatu w załączeniu - zal. nr 8 do 

protokołu/. 

Naczelnik Wydziału Geodezj i i Nieruchomości Pani Karolina Józefowicz poinformowała, 

że zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, 

powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym 

m.in. w zakresie transportu zbiorowego i dróg publicznych .Nieruchomość wymieniona 

we wniosku stanowi odcinek drogi powiatowej Nr 1772N (Lisy - Zawady - Nowiny - Dąbie), 

nie spełnia kryteriów drogi krajowej i nie została zaliczona do kategorii drogi wojewódzkiej. 

Przej ęcie ww. działki pozwoli na uregulowanie stanu prawnego drogi powiatowej. 

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Zarządu 

Powiatu? 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie . 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie nieodpłatnego 

przejęcia nieruchomości Skarbu Państwa do powiatowego zasobu nieruchomości. 
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Ad Se 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu 

w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2022 /projekt uchwały Zarządu Powiatu w załączeniu - zal. 

nr 9 do protokołu! 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że dochody Starostwa Powiatowe 

w Gołdapi w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe" proponuje się zwiększenie planu 

w kwocie 5 445,00 zł, w związku otrzymanymi od Ministra Finansów dodatkowymi środkami 

z Funduszu Pomocowego na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci 

ukraińskich. Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 5 445,00 zł. 

Wydatki Starostwo Powiatowe w Gołdapi w rozdziale 75019 „Rady Powiatów" proponuje się 

przesunięcie środków o kwotę 800,00 zł w celu urealnienia planu do bieżących potrzeb. 

W rozdziale 75020 „Starostwa Powiatowe" proponuje się zmniejszenie środków o kwotę 

33 000,00 zł w celu urealnienia planu do bieżących potrzeb. W rozdziale 75075 „Promocja 

jednostek samorządu terytorialnego" proponuje się zwiększenie środków o kwotę 33 000,00 zł 

w celu urealnienia planu do bieżących potrzeb. W rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe" 

proponuje się przesunięcia środków o kwotę 1 720,00 zł w celu urealnienia planu do bieżących 

potrzeb. W rozdziale 755 15 „Nieodpłatna pomoc prawna" proponuje się przesunięcie środków 

o kwotę 20,00 zł w celu urealnienia planu do bieżących potrzeb. Komenda Powiatowa 

Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi w rozdziale 754 11 „Komendy Powiatowe Państwowej 

Straży Pożarnej" proponuje się przesunięcia środków o kwotę 15 323,00 zł w ramach 

posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań. Powiatowy Urząd Pracy 

w Gołdapi w rozdziale 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy" proponuje s ię przesunięcia środków 

finansowych o kwotę 8 421,00 zł w ramach posiadanego planu finansowego w celu 

prawidłowej realizacji zadań . Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi w rozdziale 80115 

„Technika" proponuje się przesunięcia środków o kwotę 1 225,00 zł w ramach posiadanego 

planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań. W rozdziale 80195 „Pozostała 

działalność" proponuje się zwiększenie środków o kwotę 3 542,00 zł na pokrycie wydatków 

związanych z zajęciami dla uczniów pochodzących z Ukrainy finansowanych z Funduszu 

Pomocowego. Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi w rozdziale 80120 „Licea 

Ogólnokształcące" proponuje się przesunięcie planu wydatków o kwotę 1 949 ,21 zł w ramach 

posiadanego planu w celu realizacji bieżących zadań, w tym korekty odpisu ZFŚS. W rozdziale 

80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" proponuje się przesunięcia środków o kwotę 

1 000,00 zł w ramach posiadanego planu wydatków w celu realizacji bieżących zadań. 

W rozdziale 80 195 „Pozostała działalność" proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 

1 478,00 zł, w związku otrzymanymi od Ministra Finansów dodatkowymi środkami z Funduszu 
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Pomocowego na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich. 

Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć w ramach posiadanego planu wydatków w celu realizacji 

bieżących zadań. Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi w rozdziale 

80195 „Pozostała działalność" proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 425,00 zł, 

w związku otrzymanymi od Ministra Finansów dodatkowymi środkami z Funduszu 

Pomocowego na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia" 

proponuje się przesunięcie środków pomiędzy paragrafami o kwotę 122,00 zł w planie 

finansowym w związku z przeliczeniem potrzeb na 2022 r. Plan wydatków budżetu powiatu 

zwiększa się per saldo o kwotę 5 445,00 zł. Plan dochodów zwiększył się o kwotę 5 445,00 zł 

i po zmianach wynosi 49 763 724,08 zł. Plan wydatków zwiększył się o kwotę 5 445,00 zł 

i po zmianach wynosi 51 511 726, 73 zł. Deficyt budżetu po zmianie wynosi 1 748 002,65 zł . 

Przychody budżetu po zmianie wynoszą 1 848 002,65 zł. Rozchody 100 000,00 zł. 

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Zarządu 

Powiatu? 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu 

powiatu w roku 2022. 

Ad 5f 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu 

w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Gołdapskiego na lata 2023- 2038 /projekt uchwały Zarządu Powiatu w załączeniu - zal. nr JO 

do protokołu! 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że od momentu przekazania przez 

Zarząd Powiatu projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 

2023 - 2038, uchwalonego Uchwałą Zarządu Nr 266/2022 z dnia 1 O listopada 2022 roku oraz 

Uchwałą Zarządu nr 27 1/2022 z dnia 2 1 listopada 2022 roku w sprawie wprowadzenia 

autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 

2023 - 2038, nastąpiły okoliczności powodujące konieczność wprowadzenia proponowanych 

zmian. Komisje stałe Rady Powiatu powinny wydać opinie o przedłożonym projekcie 
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z uwzględnieniem zmian. W projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2023 - 203 8 wydłuża się okres na jaki uchwala się 

Wieloletnią Prognozę Finansową tj. na lata 2023-2039. Dokonano zmian w załącznikach Nr I 

i Nr 2 do projektu uchwały tj. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 

4 500 000,00 zł w ramach środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z 

Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizacj ę zadania 

inwestycyjnego pn.: Przebudowa ulicy Lipowej ( 4816N), 1-go Maja ( 4820N), Jeziorowej 

( 4808N) w Gołdapi - Łączne dofinansowanie w 2023 roku wyniesie 9 500 000,00 zł. 

Dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 5 650 389,80 zł w tym: 

w ramach środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z Rządowego 

Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego 

pn.: Przebudowa ulicy Lipowej (48 16N), I -go Maja (4820N), Jeziorowej (4808N) w Gołdapi 

- o 4 500 000,00 zł, w ramach środków własnych - o 1 150 389,80 zł. Całkowita wartość 

zadania w latach 2021 - 2023 wynosi 10 794 018,80 zł w tym: w ramach środków na 

dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: 

Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa 

ulicy Lipowej (48 16N), 1-go Maja (4820N), Jeziorowej (4808N) w Gołdapi - 9 500 000,00 zł, 

w ramach środków własnych - 1 294 018,80 zł. Dokonano zmniej szenia wydatków bieżących 

o kwotę 389,80 - celem zabezpieczenia wkładu własnego na w/w zadanie. W wykazie 

przedsięwzięć zwiększa się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 5 650 389,80 zł w związku 

z realizacj ą zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa ulicy Lipowej (481 6N), 1-go Maja 

( 4820N), Jeziorowej ( 4808N) w Gołdapi". Szacunkowa całkowita wartość zadania w latach 

202 1 - 2023 wynosi 10 794 018,80 zł. W roku 2022 nie planuje się wydatków do poniesienia, 

zaś w roku 2023 - wydatki do poniesienia 1 O 794 O 18,80 zł. Dofinansowanie stanowi 

9 500 000,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycj i 

Strategicznych. Środki własne - 1 294 018,80 zł. Treść normatywna projektu ulega zmianie 

i otrzymuje brzmienie jak w załączonym projekcie uchwały na lata 2023 - 2039. Po zmianach 

w 2023 r.: Prognozowane dochody powiatu - 63 455 874,00 zł, bieżące - 36 538 339,00 zł; 

majątkowe - 26 917 535,00 zł; Planowane wydatki powiatu - 68 314 159,00 zł bieżące -

38 657 049,27 zł; majątkowe - 29 657 109,73 zł; Przychody - 5 898 285,00 zł Rozchody -

1 040 000,00 zł. Planowany deficyt - 4 858 285,00 zł. 

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Zarządu 

Powiatu? 
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Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwalę Zarządu Powiatu w sprawie wprowadzenia 

autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego 

na lata 2023- 2038. 

Ad Sg 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu 

w sprawie wprowadzenia autopoprawek do proj ektu budżetu powiatu na 2023 rok !projekt 

uchwały Zarządu Powiatu w załączeniu - zal. nr I J do protokołu! 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że od momentu przekazania 

przez Zarząd Powiatu projektu budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2023 rok, uchwalonego 

Uchwałą Zarządu Nr 267/2022 z dnia 10 listopada 2022 roku oraz Uchwałą Zarządu 

nr 272/2022 z dnia 21 listopada 2022 roku w sp rawie wprowadzenia autopoprawki do projektu 

budżetu powiatu na 2023 rok, nastąpiły okoliczności powodujące konieczność wprowadzenia 

proponowanych zmian do projektu przedłożonego Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej w Olsztynie w formie autopoprawki nr 2. Komisje stałe Rady Powiatu powinny 

wydać opinie o przedłożonym projekcie budżetu na 2023 rok z uwzględnieniem autopoprawki 

nr 2. W proj ekcie budżetu powiatu na 2023 rok i załączni kach dokonano następuj ących 

poprawek :§ 1 otrzymuje brzmienie:" § 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 

63 45 5 874,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 

36 538 339,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 26 917 535,00 zł" § 2 ust.1 i 2 otrzymują 

brzmienie: " § 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 68 3 14 159 ,00 zł, zgodnie 

z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 38 657 049,27 zł, wydatki majątkowe 

w wysokości 29 657 109,73 zł. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 29 657 109,73 

zł, zgodnie z załącznikiem nr 3." § 3 otrzymuje brzmienie: ,,§ 3. Deficyt budżetu powiatu 

w wysokości 4 858 285,00 zł zostanie pokryty przychodam i pochodzącymi z: ze sprzedaży 

papierów wartościowych (obligacj i) w kwocie 2 3 1 O 000,00 zł, wolnymi środkami j ako 

nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j ednostki samorządu 

terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów 

i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 534 78 1,87 zł, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych 

w wysokości 1 0 13 503 ,13 zł w tym : 750 245,93 zł - środki otrzymane w 2020 r. z Rządowego 

Funduszu Inwestycj i Lokalnych zostaną przeznaczone w całości na wydatki majątkowe, 
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263 257,20 zł - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacje na real izację programu, projektu 

lub zadania finansowanego z udziałem tych środków." § 4 otrzymuje brzmienie: 

,, § 4. Przychody budżetu w wysokości 5 898 285,00 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych w kwocie 750 245,93 zł, rozchody w wysokości 1 040 000,00 zł, zgodnie 

z załącznikiem nr 7." § 11 otrzymuje brzmienie: ,,§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków 

ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o których mowa w art. 65 ustawy z dnia 

3 1 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw zgodnie 

z załącznikiem nr 9." Zmiany w planie dochodów wynikają z: W rozdziale 75814 „Różne 

rozliczenia finansowe" dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 4 500 000,00 zł 

w ramach środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z Rządowego 

Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego 

pn.: Przebudowa ulicy Lipowej ( 48 16N), 1-go Maja ( 4820N), Jeziorowej ( 4808N) w Gołdapi 

- Łączne dofinansowanie w 2023 roku wyniesie 9 500 000,00 zł. Zmiany w planie wydatków 

wynikają z: W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe" dokonuje się zwiększenia planu 

wydatków o kwotę 5 650 389,80 zł w tym: w ramach środków na dofinansowanie własnych 

inwestycji pozyskanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa ulicy Lipowej ( 4816N), 

1-go Maja (4820N), Jeziorowej (4808N) w Gołdapi - o 4 500 000,00 zł, w ramach środków 

własnych - o 1 150 389,80 zł. Całkowita waiiość zadania w latach 202 1 - 2023 wynosi 

1 O 794 O 18,80 zł w tym: w ramach środków na dofinansowanie własnych inwestycji 

pozyskanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 

na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa ulicy Lipowej (4816N), 1-go Maja 

( 4820N), Jeziorowej ( 4808N) w Gołdapi - 9 500 000,00 zł, w ramach środków własnych -

1 294 O 18,80 zł. Ponadto w projekcie uchwały zaktualizowano: Załącznik nr 1 -

Plan dochodów budżetu Powiatu Gołdapskiego w 2023 r. Załącznik nr 2 - Plan wydatków 

budżetu Powiatu Gołdapskiego w 2023 r. Załącznik nr 3 - Zadania inwestycyjne przewidziane 

do realizacji w 2023 r. (jednoroczne i wieloletnie). Załącznik nr 9 - Dochody i wydatki 

ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 r. Treść normatywna projektu 

ulega zmianie i otrzymuje brzmienie jak w załączonym projekcie uchwały budżetowej na 2023 

rok. 
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Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Zarządu 

Powiatu? 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwalę Zarządu Powiatu w sprawie wprowadzenia 

autopoprawek do projektu budżetu powiatu na 2023 rok. 

Ad. 6a 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu 

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022- 2037 /projekt uchwały Rady 

Powiatu w załączeniu- zal. nr I 2 do protokołu/. 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że zgodnie z art. 229 ustawy 

o finansach publicznych wartości przyj ęte wieloletniej prognozie finansowej i budżecie 

jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku 

budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu 

terytorialnego. W wieloletniej prognozie finansowej oraz w wykazie przeds ięwzięć urealniono 

poszczególne wartości zgodnie z uchwałą w sprawie zmian budżetu w 2022 r. Zaktualizowano 

dane uzupełniające. W związku z powyższym dokonano następujących zmian w przyjętych 

wartościach do Wieloletniej prognozy finansowej : Zwiększono plan dochodów budżetu powiatu 

w 2022 roku o kwotę 60 126,52 zł. Po zmianach dochody budżetu powiatu wynoszą 49 823 850,60 

zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 43 534 775,40 zł, dochody majątkowe w wysokości 

6 289 075,20 zł. Zwiększono plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 60 126,52 zł. Wydatki 

budżetu powiatu po zmianie wynoszą 51 571 853,25 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 

42 122 959,04 zł, wydatki majątkowe w wysokości 9 448 894,21 zł. Wynik budżetu w roku 2022 

zamknął się deficytem w wysokości 1 748 002,65 zł . Deficyt budżetu powiatu w wysokośc i 

1 748 002,65 zł zostanie sfinansowany: przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych 

środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów 

i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 

określonymi w odrębnych ustawach w wysokośc i oraz wynikających z rozliczenia środków 

określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania 

finansowanego z udziałem tych środków w wysokości oraz wynikaj ących z rozliczenia 

środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacj i na realizację programu, projektu lub zadania 
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finansowanego z udziałem tych środków w wysokości I 748 002,65 zł. Przychody budżetu 

po zmianie wynoszą 1 848 002,65 zł. Są to niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa 

w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych tj. środki z Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 538 065,45 zł, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 -

środki pochodzące z budżetu Unii Europej skiej otrzymane w roku 2021 zaś wydatki zostaną 

poniesione w 2022 r. w wysokości 309 937,20 zł . Rozchody budżetu w 2022 r. wynoszą 

100 000,00 i zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 

zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych. Wieloletnia 

prognoza finansowa odzwierciedla aktualny stan budżetu powiatu i po dokonanych zmianach 

Powiat Gołdapski spełnia warunek z art.243 ustawy o finansach publicznych. 

Przewodnicząca Zarządu zapytała czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady 

Powiatu? 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Zarządu przeprowadziła głosowani e . 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian 

Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022- 2037. 

Ad. 6b 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu 

w sprawie zmian budżetu Powiatu Gołdapskiego w roku 2022 !projekt uchwały Rady Powiatu 

w załączeniu- zal. nr I 3 do protokołu/. 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że dochody w Starostwie 

Powiatowym w Gołdapi w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe" proponuje się zmniej szenie 

planu dochodów o kwotę 2 000,00 zł w celu urealnienia planu dochodów do bieżącego 

wykonania. Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w rozdziale 80102 „Szkoły 

podstawowe specjalne" proponuJe się zwiększenie planu dochodów o kwotę 

2 466,00 zł w związku z pozyskanymi środkami z Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi 

z tytułu podpisania umowy nr 4/ZW/2022 z dnia 13.09.2022 w sprawie organizacji prac 

interwencyjnych w ramach programu z rezerwy ministra pn. ,,Program aktywizacji zawodowej 

bezrobotnych zamieszkałych na wsi". W rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających 

stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach 

przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego" 
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proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 586,00 zł w związku z otrzymanymi 

wpłatami za dożywianie i dowozy i odwozy wychowanków. W rozdziale 80195 „Pozostała 

działalność" proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 149,52 zł w związku 

z otrzymanymi odsetkami bankowymi. W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno

wychowawcze" proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 14 525,00 zł w związku 

otrzymanymi wpłatami wychowanków i nauczycieli za wyżywienie oraz z tytułu naliczonych 

odsetek. W rozdziale 8541 O „Internaty i bursy szkolne " proponuje się zwiększenie planu 

dochodów o kwotę 3 400,00 zł w związku z tytułu otrzymanych wpłat wychowanków 

za wyżywienie i zakwaterowanie w bursie szkolnej. Zarząd Dróg Powiatowych w rozdziale 

60014 „Drogi publiczne powiatowe" proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 

40 000,00 zł w związku z otrzymanymi środkami: za sprzedaż drewna w pasach dróg 

powiatowych, sprzedaż wyeksploatowanego majątku ruchomego, stanowiącego inwentarz 

jednostki. Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 60 126,52 zł. 

Wydatki Starostwa Powiatowe w Gołdapi w rozdziale 80195 „Pozostała działalność" 

proponuje się dokonanie przesunięcia środków finansowych w ramach posiadanego planu 

finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań. Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi 

w rozdziale 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy" proponuje się dokonanie przesunięcia środków 

finansowych o kwotę 5 476,00 zł w ramach posiadanego planu finansowego w celu 

prawidłowej realizacji zadań. Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w rozdziale 

80102 „Szkoły podstawowe specjalne" proponuje się dokonanie zmniejszenia planu wydatków 

o kwotę 1 595,00 zł w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji 

zadań. W rozdziale 80134 „Szkoły zawodowe specjalne" proponuje się zwiększenie planu 

wydatków o kwotę 4 833,20 zł na pokrycie wynagrodzeń osobowych pracowników 

administracji i obsługi i nauczycieli, składek ZUS i PPK oraz zakupu materiałów 

i wyposażenia, usług oraz podróży służbowych. Częściowo brakujące środki zostały pokryte z 

wypracowanych dochodów. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć w ramach posiadanego planu 

wydatków w celu realizacji bieżących zadań . W rozdziale 801 47 „Biblioteki pedagogiczne" 

proponuje się dokonanie przesunięcia środków finansowych w ramach posiadanego planu 

finansowego w celu prawidłowej realizacj i zadań. W rozdziale 80149 „Realizacja zadań 

wymagających stosowania specjalnej organizacj i nauki i metod pracy dla dzieci w 

przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach 

wychowania przedszkolnego" proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 3383,40 zł 

na pokrycie wynagrodzeń osobowych pracowników administracj i i obsługi i nauczycieli, 

składek ZUS oraz zakupu materiałów i wyposażenia i usług. Częściowo brakuj ące środki 
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zostały pokryte z wypracowanych dochodów. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć w ramach 

posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań. W rozdziale 80195 

„Pozostała działalność" proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 149,52 zł w celu 

prawidłowej realizacji zadań. W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze" 

proponuje s ię zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 O 191 ,40 zł na pokrycie wynagrodzeń 

osobowych pracowników administracj i i obsługi , składek ZUS oraz zakupu materiałów, 

wyposażenia i usług. Brakujące środki zostały pokryte z wypracowanych dochodów. Pozostałe 

zmiany dotyczą przesunięć w ramach posiadanego planu finansowego w celu prawidłowej 

realizacji zadań. W rozdziale 854 1 O „Internaty i bursy szkolne" proponuje się zwiększenie 

planu wydatków o kwotę 5 164,00 zł na pokrycie składek ZUS oraz zakupu materi ałów, 

wyposażenia i usług. Częściowo brakujące środki zostały pokryte z wypracowanych 

dochodów. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć w ramach posiadanego planu finansowego 

w celu prawidłowej realizacji zadań. W rozdziale 85417 „Szkolne schroniska młodzieżowe" 

proponuje się przesunięcia środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu realizacji 

bieżących zadań. Zespół Szkół Zawodowych w rozdziale 80195 „Pozostała działalność" 

proponuje się przesunięcie środków w ramach posiadanego planu projektu „Uczymy 

się w Europie" w celu prawidłowej realizacji zadań . Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

w rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne" 

proponuje się zmniejszenie środków o kwotę 2 000,00 zł w celu urealnienia planu do bieżących 

potrzeb. Zarząd Dróg Powiatowych w rozdziale 600 14 „Drogi publiczne powiatowe" 

proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 49 322,70 zł w związku z koniecznością 

zabezpieczenia środków na: zakup oznakowania pionowego w celu realizacj i wniosków 

złożonych przez mieszkańców powiatu gołdapskiego , przygotowanie dokumentacji w związku 

z ogłoszonym w terminie od 17 października do 16 grudnia 2022 r. naborem wniosków 

o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach 

działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" z Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 20 14-2020, zadanie inwestycyjne pn.: ,,Zakup materiałów 

do budowy chodnika przy ul. Bagiennej w Gołdapi", zadanie inwestycyjne pn. : ,,Zakup 

piaskarki samozaładowczej hydraulicznej do ciągnika". W rozdziale 75020 „Starostwa 

powiatowe" proponuje się dokonanie zmniejszenia środków finansowych o kwotę per saldo 

9 322,70 zł . Zmniejszenie wynika z urealnienia wykonania planu wydatków bieżących 

na koniec 2022 roku. Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 

60 126,52 zł. Plan dochodów zwiększył się o kwotę 60 126,52 zł i po zmianach wynosi 

49 823 850,60 zł. Plan wydatków zwiększył się o kwotę 60 126,52 zł i po zmianach wynosi 
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51 571 853,25 zł. Deficyt budżetu po zmianie wynosi 1 748 002,65 zł. Przychody budżetu 

po zmianie wynoszą 1 848 002,65 zł. Rozchody 100 000,00 zł. 

Przewodnicząca Zarządu zapytała czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady 

Powiatu? 

Pytań nie zgłoszono . 

Przewodnicząca Zarządu przeprowadziła głosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian 

budżetu Powiatu Gołdapskiego w roku 2022. 

Ad. 6c 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023- 2039 !projekt uchwały 

Rady Powiatu w załączeniu- zal. nr 14 do protokołu! . 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że uchwala się Wieloletnią 

Prognozę Finansową Powiatu Gołdapskiego na lata 2023 - 2039. Przyjmuje się wykaz 

przedsięwzięć realizowanych w latach 2023 - 2026. Upoważnia się Zarząd Powiatu 

do zaciągania zobowiązań związanych z realizacj ą przedsięwzięć. Upoważnia się Zarząd 

Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 

i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania j ednostki i z których 

wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Upoważnia s ię Zarząd Powiatu do: 

przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania 

zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć. Przekazanie uprawnień kierownikom 

jednostek organizacyjnych powiatu do zaci ągania zobowiązań z tytułu umów, których 

realizacja w roku budżetowym i latach następnych j est niezbędna do zapewnienia ciągłości 

działania jednostki i z których wynikaj ące płatności wykraczaj ą poza rok budżetowy. 

Przewodnicząca Zarządu zapytała czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady 

Powiatu? 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Zarządu przeprowadziła głosowanie . 
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Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023- 2039. 

Ad. 6d 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu 

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2023 rok !projekt uchwały Rady Powiatu 

w załączeniu- zal. nr 15 do protokołu/. 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że dochody budżetu powiatu 

w wysokości 63 455 874,00 zł , z tego: dochody bieżące w wysokości 36 538 339,00 zł, dochody 

majątkowe w wysokości 26 917 535,00 zł. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 

68 314 159,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 38 657 049,27 zł, wydatki majątkowe 

w wysokości 29 657 109,73 zł. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 

29 657 109,73 zł. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących 

z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł 

zagranicznych nie podlegających zwrotowi. Dochody i wydatki związane z real izacją: zadań 

z zakresu administracj i rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego 

odrębnymi ustawami, zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między 

jednostkami samorządu terytorialnego. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 4 858 285,00 zł 

zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: ze sprzedaży papierów wartościowych 

( obligacji) w kwocie 2 31 O 000,00 zł, wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych 

na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń 

wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 

1 534 781,87 zł, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 1 O 13 503, 13 zł w tym : 

750 245,93 zł - środki otrzymane w 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycj i Lokalnych 

zostaną przeznaczone w całości na wydatki majątkowe, 263 257,20 zł - środki okreś lone w art. 

5 ust. 1 pkt 2 i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem 

tych środków. Przychody budżetu w wysokości 5 898 285,00 zł, w tym środki z Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 750 245,93 zł , rozchody w wysokości 

1 040 000,00 zł. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek 

oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na: sfinansowanie przejściowego 

deficytu budżetu w kwocie do 2 300 000,00 zł. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 

w kwocie 2 31 O 000,00 zł, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciąganych 

kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1 040 000,00 zł. 

Wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym 2023, zgodnie z zawartą umową z tytułu 
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poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat - 0,00 zł. Ustala się dochody i wydatki z tytułu 

opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. -

Prawo ochrony środowiska: dochody w wysokośc i - 18 000,00 zł. wydatki w wysokości -

18 000,00 zł. Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41 b ust. 

2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne: dochody w wysokości 

- 250 000,00 zł, wydatki w wysokości - 250 000,00 zł. Ustala się dochody i wydatki 

za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, 

których właścicielem albo zarządzającym jest Powiat Gołdapski , określone w art.16 ust.4 i ust. 7 

pkt 1 Ustawy z dnia 16 grudnia 201 O r. o publicznym transporcie zbiorowym: dochody 

w wysokości - 3 000,00 zł, wydatki w wysokości - 3 000,00 zł. Zestawienie planowanych kwot 

dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Gołdapskiego. Ustala się plan dochodów i wydatków 

ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19, o których mowa w art. 65 ustawy z dnia 

3 1 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. W budżecie tworzy 

się rezerwy w łącznej wysokości 400 000,00 zł, w tym: rezerwę ogólną - 102 000,00 zł. 

rezerwę celową - 298 000,00 zł, z tego: z przeznaczeniem na wydatki j ednostek oświatowych, 

których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany 

w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 

233 000,00 zł, na realizacj ę zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 65 000,00 zł. 

Upoważnia się Zarząd Powiatu do: zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów 

wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych 

w § 5. Uchwały na: sfinansowanie przejściowego deficytu, sfinansowanie planowanego 

deficytu, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zac iąganych kredytów i pożyczek 

oraz emitowanych papierów wartościowych zaciągania zobowiązań: na finansowanie 

wydatków na realizację przedsięwzięć oraz na programy i projekty realizowane ze środków 

Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych z tytułu umów, których realizacja 

w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania 

powiatu i z których wynikaj ące płatności wykraczają poza rok budżetowy, przekazania 

uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągan ia zobowiązań z tytułu 

umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych j est niezbędna dla 

zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikaj ące płatności wykraczają poza rok 

budżetowy, dokonywania zmian w planie wydatków polegających na: przeniesieniach 

wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacj i budżetowej , w tym również 
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na wniosek kierowników jednostek w zakresie ich planów finansowych, w paragrafach 

dotyczących wynagrodzeń i uposażeń niepowodujących jednocześnie zwiększenia ogólnej 

kwoty środków na wynagrodzenia i uposażenia, z wyłączeniem przeniesień wydatków między 

działami. Przeniesień w granicach planu wydatków inwestycyjnych polegających 

na przesunięciach między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu. Lokowania wolnych 

środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący 

obsługę budżetu powiatu. W celu realizacj i zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 

w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Zarząd Powiatu 

do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji 

budżetowej. 

Przewodnicząca Zarządu zapytała czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady 

Powiatu? 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Zarządu przeprowadziła głosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwałę Rady Powiatu w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2023 rok. 

Ad. 7 

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska przedstawiła Planu Pracy Zarządu Powiatu na 2023 r. 

!plan pracy Zarządu Powiatu na 202 3 w załączeniu- zal. nr 16 do protokołu/. 

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska poinformowała, że jako przewodnicząca Zarządu 

Powiatu proponuje plan pracy na kolejny rok . Plan wynika przede wszystkim z doświadczeń 

lat ubiegłych. Zawiera punkty, który powinny być w odpowiednim czasie omówione, 

np. sprawozdania z działalności jak również z informacj i z działalności i funkcjonowania 

j ednostek. 

Przewodnicząca Zarządu zapytała czy są pytania do przedstawionego Planu Pracy. 

Pytań nie zgłoszono . 

Przewodnicząca Zarządu przeprowadziła głosowanie. 
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Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął Planu Pracy Zarządu Powiatu na 2023 r. 

Ad8 

Spraw bieżących nie zgłoszono. 

Ad.9 

Wolnych wniosków nie zgłoszono. 

Ad.10 

Przewodnicząca Zarządu podziękowała Członkom Zarządu za pracę. Zamknęła CXXXII (132) 

posiedzenie Zarządu Powiatu. 

Na tym protokół zakończono. 
Protokół składa się z 20 stron kolejno ponumerowanych. 

Członkowie Zarządu: /l 

1. Andrzej Ciołek ..... I!':.": ..... /~ ................. . 
2. Grażyna Barbanfśenda ...... ·r · ... ---:-:-.................. . 
3. Stanisław Wójtowicz ... . &/1.~&/./ ....................... .. 

Protokołowała: Monika Bruszewska 14.12.2022 r. & 
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