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Protokół z CXXXI (131) posiedzenia 

Zarządu Powiatu w Gołdapi. 

w dniu 1 grudnia 2022 roku 

  godz. 0855- 0857 

Ad. 1  

Starosta stwierdziła quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji 

– 3 członków zarządu /lista obecności w załączeniu – zał. nr 1 do protokołu/, otworzyła CXXXI (131) 

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

 

Przewodnicząca przeszła do realizacji 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 – zał. 

nr 3 do protokołu/. 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że  dochody Starostwa 

Powiatowego w Gołdapi w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” 

proponuje się zmniejszenie planu dochodów w kwocie 1 171,85 zł, zgodnie z Decyzją 

Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 429/2022 z dnia 10 listopada 2022 r., działanie 

4.4.1.3, 4.4.1.4 W rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” proponuje się 

zmniejszenie planu dochodów w kwocie 6 052,00 zł, zgodnie z Decyzją Wojewody 

Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 413/2022 z dnia 10 listopada 2022 r. W rozdziale  

75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się zwiększenie planu  

w kwocie 3 000,00 zł, zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego  

Nr FK 445/2022 z dnia 15 listopada 2022 r. W rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenia 

zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” 

proponuje się zmniejszenie planu w kwocie 13 992,00 zł, zgodnie z Decyzją Wojewody 

Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 433/2022 z dnia 14 listopada 2022 r. Plan dochodów budżetu 

powiatu zmniejsza się per saldo o kwotę 18 215,85 zł. Wydatki Starostwa Powiatowego w Gołdapi 

w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” proponuje się zmniejszenie 

planu dochodów w kwocie 1 171,85 zł, zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-

Mazurskiego Nr FK 429/2022 z dnia 10 listopada 2022 r., działanie 4.4.1.3, 4.4.1.4  W rozdziale 

71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” proponuje się zmniejszenie planu w kwocie 

6 052,00 zł, zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 413/2022  

z dnia 10 listopada 2022 r. W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” proponuje  
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się przesunięcie środków w celu urealnienia planu do bieżących potrzeb. W rozdziale 75075 

„Promocje jednostek samorządu terytorialnego” proponuje się przesunięcie środków w celu 

urealnienia planu do bieżących potrzeb. W rozdziale 75495 „Pozostała działalność” proponuje 

się przesunięcie środków w celu urealnienia planu do bieżących potrzeb. Podczas realizacji 

projektu pn. „ON, TY i JA - Razem bezpieczniej w Powiecie Gołdapskim” oraz projektu  

pn. „Bądź uważnym i ostrożnym pieszym” projekty dofinansowane z „Rządowego Programu 

ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań RAZEM BEZPIECZNIEJ  

im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024”, niezbędne okazały się przesunięcia, wynikające 

z przeprowadzonych zapytań ofertowych. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 

w Gołdapi w rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje 

się zwiększenie planu wydatków w  kwocie 3 000,00 zł, wydatek w układzie zadaniowym 

2.3.1.2 zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 445/2022  

z dnia 15 listopada 2022 r., środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2022 r. Pozostałe zmiany 

dotyczą przesunięć w ramach posiadanego planu. Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi  

w rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie 

objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” proponuje się zmniejszenie planu 

wydatków w kwocie 13 489,80 zł, zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego  

Nr FK 433/2022 z dnia 14 listopada 2022 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w rozdziale 

85156  „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych 

obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” proponuje się zmniejszenie planu wydatków  

w kwocie 502,20 zł, zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 433/2022 

z dnia 14 listopada 2022 r. Zespół Szkół Zawodowych w rozdziale 80115 „Technika” proponuje 

się przesunięcie środków w ramach posiadanego planu finansowego w celu realizacji bieżących 

zadań. Plan wydatków budżetu powiatu zmniejsza się per saldo o kwotę 18 215,85 zł.  

Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 18 215,85 zł i po zmianach wynosi 49 758 279,08 zł. 

Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 18 215,85 zł i po zmianach wynosi 51 506 281,73 zł. 

Deficyt budżetu po zmianie wynosi 1 748 002,65 zł. Przychody budżetu po zmianie  

wynoszą1 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 

Sprawy bieżące nie zgłoszono. 

 

Ad. 4 

Wolnych wniosków nie zgłoszono. 

 

Ad. 5 

Przewodnicząca Zarządu podziękowała Członkom Zarządu za pracę. Zamknęła CXXXI (131) 

posiedzenie Zarządu Powiatu .     

 

Na tym protokół zakończono. 

Protokół składa się z 3  stron kolejno ponumerowanych.                            

                                                                    STAROSTA  

 

                   Marzanna Marianna  

             Wardziejewska 

Członkowie Zarządu: 

1. Andrzej Ciołek………………………………………….. 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: Monika Bruszewska 1.12.2022 r. 


