Protokół z LXIX (69) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi.
w dniu 23 grudnia 2020 roku
godz. 1455-15°1

Ad.1
Starosta stwierdziła quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji
- 3 członków zarządu /lista obecności w załączeniu - zał. nr I do protokołu/, otworzyła LXIX (69)
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.2a
Główny specjalista ds. edukacji Pani Iwona Dębowska przedstawiła projekt uchwały Zarządu
Powiatu w sprawie ustalenia na 2021 rok planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym
jest Powiat Gołdapski /projekt uchwały Zarządu Powiatu w załączeniu- zal. nr 3 do protokołu/.
Główny specjalista ds. edukacji Pani Iwona Dębowska poinformowała, że w budżecie Powiatu
Gołdapskiego zostały wyodrębnione środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego
nauczycieli. Sposób podziału tych środków określa rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego
nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania
nauczycieli na szkolenia branżowe. Uchwała Zarządu Powiatu w Gołdapi dotycząca podziału
środków na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli została zaopiniowana przez organizacje
związkowe zrzeszające nauczycieli. Środki na doskonalenie nauczycieli zostały zabezpieczone
w budżeciePowiatu na2021r. w rozdz. 80146 § 3030 oraz§ 2320 Zapisy uchwały uwzględniają
wszystkie wymogi zawarte w rozporządzeniu.
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 ustalenia
na 2021 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół
i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gołdapski.
Ad.2b
Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2020 /projekt uchwały Zarządu Powiatu w załączeniu- zal.
nr 4 do protokołu/.

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że wydatki w poszczególnych
planach jednostek organizacyjnych dokonuje się przesunięć w planach wydatków własnych
i zleconych w ramach posiadanych planów zgodnie ze złożonymi wnioskami. Dotyczy
to: Starostwa Powiatowego w Gołdapi, Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi, Zespołu
Placówek Edukacyjno -Wychowawczych, Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi, Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi, Zmiany planów umożliwią właściwą
realizację statutowych zadań przez poszczególne jednostki. Plan dochodów po zmianach
wynosi 41 563 486,85 zł. Plan wydatków po zmianach wynosi 47 883 151,32 zł. Deficyt
budżetu po zmianie wynosi 6 319 664,47 zł. Przychody budżetu po zmianie wynoszą
6 319 664,47 zł. Rozchody 0,00 zł.
Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu Uchwały Zarządu
Powiatu?
Pytań nie zgłoszono.
Przewodnicząca przeprowadziła głosowania.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwalę Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu
powiatu w roku 2020.
Ad.3
Sprawy bieżące nie zgłoszono.
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Ad. 4
Wolnych wniosków nie zgłoszono.

Ad. 5

Przewodnicząca Zarządu podziękowała Członkom Zarządu za pracę. Zamknęła LXIX (69)
posiedzenie Zarządu Powiatu.
Na tym protokół zakończono.
Protokół składa się z 3 stron kolejno ponumerowanych.

ST

i
d :
� :::: ��::! �
. .............
z

tfh·. . . . . . . . .

TA
n1�f

i
Marza �1°J..arzanna
Wardziejewska

2. Grażyna Barbara Senda .......................................
.
.
Lh'.)�ltl�
l
... r.•.....................
....
3 . Stamsław W''
OJtow1cz .... . .{7<1/1.

Protokołowała: Monika Bruszewska 23.12.2020 r.
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