Protokół z LXX (70) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi.
w dniu 31 grudnia 2020 roku
godz. 1033-103 7
Ad.1
Starosta stwierdziła quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji
- 3 członków zarządu /lista obecności w załączeniu - zal. nr 1 do protokołu/, otworzyła LXX (70)
posiedzenie Zarządu Powiatu /porządek obrad w załączeniu- zal. nr 2 do protokołu/.
Przewodnicząca zapytała czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad?
Uwag nie zgłoszono.
Przewodnicząca przeszła do realizacji kolejnego punktu.
Ad.2
Zastępca Głównego Księgowego Pani Beata Chełska przedstawiła projekt uchwały Zarządu
Powiatu w

sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2020 /projekt uchwały Zarządu Powiatu

w załączeniu- zal. nr 3 do protokołu!

Zastępca Głównego Księgowego Pani Beata Chełska poinformowała, że dochodach Starostwa
Powiatowego w Gołdapi w rozdziale w rozdziale 75495 „Pozostała działalność" dokonuje
się zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 15 000,00 zł zgodnie z decyzją
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Środki miały być przeznaczone na finasowanie zadań
związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką
oraz zwalczaniem środków choroby zakaźnej wywołanej SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19"
- zapewnienie warunków ustalonych dla zbiorowego miejsca kwarantanny. Plan dochodów po
zmianach wynosi 41 548 486,85 zł. Plan wydatków po zmianach wynosi 47 868 151,32 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
Starosta Pani Marzanna Wardziejewska, zapytała Członka Zarządu Pana Stanisława
Wójtowicza o maseczki, które zostały zrealizowane na zamówienie Starostwa Powaitowego
w Gołdapi. Starosta Pani Marzanna Wardziejewska dodała, że Pan Stanisław Wójtowicz
był pomysłodawcą wykonania maseczek z logo powiatu.
Członek Zarządu Pan Stanisław Wójtowicz odpowiedział, że maseczki są bardzo dobre
i spełniają swoje funkcję. Członek Zarządu Pan Stanisław Wójtowicz podziękowała również
Pani Staroście za maseczkę.
Ad.4
Wolnych wniosków nie zgłoszono.
Ad.5
Przewodnicząca Zarządu podziękowała Członkom Zarządu za pracę. Zamknęła LXX (70)
posiedzenie Zarządu Powiatu.
Na tym protokół zakończono.
Protokół składa się z 2 stron kolejno ponumerowanych.
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Protokołowała: Monika Bruszewska 31.12.2020 r.
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