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Protokół z LXXVIII (78) posiedzenia 

Zarządu Powiatu w Gołdapi. 

w dniu 31 marca 2021 roku 

  godz. 0900-921 

Ad. 1  

Starosta stwierdziła quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji 

– 3 członków zarządu /lista obecności w załączeniu – zał. nr 1 do protokołu/, otworzyła LXXVIII (78) 

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. 2 a, b, c, d, e, f, g, h, i  

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła sprawozdania finansowe jednostek 

budżetowych powiatu za rok 2020 /sprawozdania finansowe jednostek w załączeniu - zał. nr 3  

do protokołu/. 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła sprawozdania finansowe jednostek 

budżetowych za rok 2020 zgodnie z ustawą o rachunkowości Kierownicy jednostek składają 

zarządom jednostek samorządu terytorialnego w terminie do dnia 31 marca roku następnego.   

Sprawozdania zostały rzetelnie przygotowane oraz zweryfikowane przez wydział finansowy.  

Obejmują bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszach oraz informacje 

dodatkowe. Bilanse jednostek budżetowych obrazują sytuację majątkową, aktywa oraz źródła 

jego finansowania, czyli pasywa. Rachunek zysków i strat przedstawia zestawienie uzyskanych 

przychodów i kosztów jednostek w 2020 roku. Zestawienie zmian funduszu przedstawia stan 

funduszu, czyli kapitał jednostek. Informacja dodatkowa jako nowy element sprawozdania 

finansowego – obejmuje: Wprowadzenie do sprawozdania finansowego jednostek za 2020 rok 

oraz dodatkowe informacje i objaśnienia istotne dla oceny sytuacji majątkowej, finansowej i 

wyniku finansowego. Sprawozdania są zgodne ze sprawozdaniami rocznymi, wszystkie 

sprawozdania podpisane są przez kierowników jednostek oraz głównych księgowych.  

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie aktywa trwałe wynoszą 538 084,74 zł, majątek 

obrotowy 6 072,08 zł, fundusz jednostki to 504 800,93 zł w skład, którego wchodzą wynik 

finansowy za 2020 rok, zobowiązania jednostki oraz fundusze specjalne. Suma bilansowa 
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wynosi 544 156,82 zł, rachunek zysków i strat zamknął się stratą w wysokości  

2 016 863,56 zł.  

W Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej aktywa trwałe 38 239,01 zł, majątek obrotowy 

25 969,53 zł, fundusz jednostki wynosi (-) 12 042,60 zł w skład którego wchodzą wynik 

finansowy za 2020 rok, zobowiązania jednostki oraz fundusze specjalne, suma bilansowa 

wynosi 64 208,54 zł, zaś rachunek zysków i strat zamknął się stratą w wysokości  

750 141,22 zł.  

W Powiatowym Urzędzie Pracy aktywa trwałe wynoszą 479 696,05 zł, majątek obrotowy 

1 120 273,92 zł, fundusz jednostki wynosi 297 098,12 zł w skład którego wchodzą wynik 

finansowy za 2020 rok, zobowiązania jednostki oraz fundusze specjalne, suma bilansowa 

wynosi 1 599 969,97 zł, zaś rachunek zysków i strat zamknął się stratą w wysokości 

2 436 169,40 zł.  

W Zarządzie Dróg Powiatowych aktywa trwałe wynoszą 52 285 392,89 zł, majątek obrotowy 

261 070,74 zł, fundusz jednostki wynosi 52 414 333,00 zł w skład którego wchodzą wynik 

finansowy za 2020 rok, zobowiązania jednostki oraz fundusze specjalne, suma bilansowa 

wynosi 52 546 463,63 zł, zaś rachunek zysków i strat zamknął się stratą w wysokości 

2 814 149,90 zł.  

W Zespole Placówek Edukacyjno- Wychowawczych w Gołdapi aktywa trwałe wynoszą 

3 852 003,15 zł, majątek obrotowy 114 408,95 zł, fundusz jednostki wynosi 3 521 846,66 zł w 

skład którego wchodzą wynik finansowy za 2020 rok, zobowiązania jednostki oraz fundusze  

specjalne, suma bilansowa wynosi 3 966 412,10 zł, zaś rachunek zysków i strat zamknął się 

stratą w wysokości 5 740 820,38 zł.  

W Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi aktywa trwałe wynoszą 4 591 206,29 zł, majątek 

obrotowy 229 138,58 zł, fundusz jednostki wynosi 4 059 123,00 zł w skład którego wchodzą 

wynik finansowy za 2020 rok, zobowiązania jednostki oraz fundusze specjalne, suma 

bilansowa wynosi 4 820 344,87 zł, zaś rachunek zysków i strat zamknął się stratą  

w wysokości 4 824 124,79 zł.  

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi aktywa trwałe wynoszą 

10 728 386,66 zł, majątek obrotowy 318 110,79 zł, fundusz jednostki wynosi 10 559 977,56 zł 

w skład którego wchodzą wynik finansowy za 2020 rok, zobowiązania jednostki oraz fundusze 

specjalne, suma bilansowa wynosi 11 046 497,45 zł, zaś rachunek zysków i strat zamknął się 

stratą w wysokości 4 902 559,70 zł. 

W Liceum Ogólnokształcącym w Gołdapi aktywa trwałe wynoszą 1 254 560,24 zł, majątek 

obrotowy 57 654,08 zł, fundusz jednostki wynosi 1 096 316,48 zł w skład którego wchodzą 
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wynik finansowy za 2020 rok, zobowiązania jednostki oraz fundusze specjalne, suma 

bilansowa wynosi 1 312 214,32 zł, zaś rachunek zysków i strat zamknął się stratą  

w wysokości 2 409 897,64 zł.  

W Starostwie Powiatowym w Gołdapi majątek jednostki stanowią środki trwałe i wartości 

niematerialne i prawne po odliczeniu umorzenia w wysokości 14 783 222,12 zł, majątek 

obrotowy ( zapasy materiałów, należności krótkoterminowe oraz środki pieniężne na r -kach 

bankowych) w wysokości  4 118 005,98 zł. Źródłem finansowania majątku jest fundusz 

jednostki w wysokości 15 420 673,36 zł w skład którego wchodzą wynik finansowy za 2020 

rok, zobowiązania jednostki oraz fundusze specjalne. Suma bilansowa wynosi 18 901 228,10 

zł, zaś rachunek zysków i strat zamknął się zyskiem w wysokości 35 573 785,35 zł. Porównano 

dane za rok poprzedni i bieżący w zakresie wyniku jednostek i stanu funduszy, zweryfikowano 

poprawność danych wykazanych w sprawozdaniach na koniec 2019 roku i początek 2020 roku. 

 

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do  przedstawionego sprawozdania? 

 

Pytań nie zgłoszono.  

Przewodnicząca przeprowadziła głosowania. 

 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął sprawozdania finansowe jednostek budżetowych 

powiatu za rok 2020.   

 

Ad. 3 

Gówna Księgowa Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Gołdapi  Pani Teresa Makowska 

przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno  

– Opiekuńczego w Gołdapi na dzień 07.09.2020 r. /uchwała Zarządu Powiatu w załączeniu - zał. nr 4 

do protokołu/. 

Gówna Księgowa Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Gołdapi  Pani Teresa Makowska 

zwróciła się z prośbą o  zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowe Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Gołdapi na dzień 07.09.2020r. Gówna 

Księgowa Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Gołdapi  Pani Teresa Makowska dodała, 

że sumą bilansową po stronie aktywów i pasywów zamyka się w wysokości 1 067 855,45 zł 

oraz stratą w wysokości 135 216,17 zł. 
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Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do  przedstawionej Uchwały Zarządu Powiatu ? 

 

Pytań nie zgłoszono.  

Przewodnicząca przeprowadziła głosowania. 

 

Zarząd Powiatu jednogłośnie  podjął uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia 

rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno 

– Opiekuńczego w Gołdapi na dzień 07.09.2020 r. 

 

Ad. 4 

Spraw bieżących nie zgłoszono.  

 

Ad. 5 

Wolnych wniosków nie zgłoszono.  

 

Ad. 6 

Przewodnicząca Zarządu podziękowała Członkom Zarządu za pracę. Zamknęła LXXVIII (78) 

posiedzenie Zarządu Powiatu.     

 

Na tym protokół zakończono. 
Protokół składa się z 4 stron kolejno ponumerowanych.                                                                  

                       

 

                STAROSTA  

 

                   Marzanna Marianna  

             Wardziejewska 

 

Członkowie Zarządu: 

1. Andrzej Ciołek………………………………………… 

2. Grażyna Barbara Senda………………………………… 

3. Stanisław Wójtowicz …………………………………... 

 

 

 

 

Protokołowała: Monika Bruszewska 31.03.2021 r. 


