
Ad.1 

Protokół z CXXXIV (134) posiedzenia 

Zarządu Powiatu w Gołdapi. 

w dniu 21 grudnia 2022 roku 

godz. 1549 _ 15s2 

Starosta stwierdziła quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji 

- 3 członków zarządu /lista obecności w załączeniu - zal. nr I do protokołu!. otworzyła CXXXIV ( 134) 

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

Przewodnicząca przeszła do realizacj i kolejnego punktu. 

Ad.2 

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 3 do protokołu!. 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że dochody Starostwa Powiatowe 

w Gołdapi w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe" proponuj e 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 Starostwa 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 7 542 1 „Zarządzanie kryzysowe" 

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

potrzeb. W rozdziale 75515 „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 7541 1 „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 się 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 1 949,2 1 zł w ramach 

posiadanego planu w celu realizacj i 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 80195 „Pozostała działalność" proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 

1 478,00 zł, w związku otrzymanymi od Ministra Finansów dodatkowymi środkami z Funduszu 

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

Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć w ramach posiadanego planu wydatków w celu realizacj i 

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 5 11 726,73 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. 
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Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu 

powiatu w roku 2022. 

Ad. 3 

Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej Pani Agnieszka Iwanowska przedstawiła wniosek 

w sprawie dokonania zmian w preliminarzu kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej 

w Gołdapi na rok 2022 w części nieobjętej dofinansowaniem PFRON !wniosek 

w załączeniu - zal. nr 4 do protokołu! 

Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej Pani Agnieszka Iwanowska poinformowała, 

że zaproponowano przesunięcia w preliminarzu kosztów działalności Warsztatu Terapii 

Zajęciowej w Gołdapi na rok 2022 w części nieobjętej dofinansowaniem PEFRON umożliwi 

pokrycie kosztów materiałów, energii, usług materialnych i usług niematerialnych. Łączna 

wysokość środków przeznaczona na działalność WTZ ujęta w preliminarzu na 2022 rok 

nie ulega zmianie. Przesunięcia dokonywane są tylko między pozycjami preliminarza. 

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego wniosku. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie rozpatrzył wniosek w sprawie dokonania zmian 

w preliminarzu kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gołdapi na rok 

2022 w części nieobjętej dofinansowaniem PFRON 

Ad.4 

Przewodnicząca Zarządu podziękowała Członkom Zarządu za pracę. Zamknęła CXXXIV 

(134) posiedzenie Zarządu Powiatu. 
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Na tym protokół zakończono. 
Protokół składa się z 4 stron kolejno ponumerowanych. 

S~AlfiSTA 
Marz!~ fra~ anna 

Wardziejewska 
Członkowie Zarządu: ~ 

1. Andrzej Ciołek ........ v~~ ~································ 
2. Grażyna Barbara Senda ...... L.. . ... : ................... . 
3. Stanisław Wójtowicz . . . l/4e'.()IY:~{? .. ..................... . 

Protokołowała: Monika Bruszewska 2 1.12.2022 r.@ 
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