Protokół z XC (90) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi.
w dniu 14 września 2021 roku
godz. 1300- 1343
Ad.1
Starosta stwierdziła quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji
– 3 członków zarządu /lista obecności w załączeniu – zał. nr 1 do protokołu/, otworzyła XC (90)
posiedzenie Zarządu Powiatu /porządek obrad w załączeniu- zał. nr 2 do protokołu/.
Przewodnicząca przeszła do realizacji kolejnego punktu.
Ad. 2
Dyrektor

Zespołu

Placówek

Edukacyjno-Wychowawczych

Pani

Anna

Kuskowska

przedstawiła wniosek Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Gołdapi w sprawie
wyrażenie zgody na dokonanie zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki /wniosek
w załączeniu – zał. nr 3 do protokołu/.

Dyrektor

Zespołu

Placówek

Edukacyjno-Wychowawczych

Pani

Anna

Kuskowska

poinformowała, że wniosek dotyczy zwiększenia planu wydatków bieżących w Zespole
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych o kwotę 582 708,00 zł z przeznaczeniem
na wynagrodzenia i pochodne.
Dyrektor

Zespołu

Placówek

Edukacyjno-Wychowawczych

Pani

Anna

Kuskowska

poinformowała, że ze względów zdrowotnych nie może osobiście uczestniczyć w posiedzeniu
Zarządu natomiast postara się odpowiedzieć na wszelkie pytania. Poprosiła o zreferowanie
wniosku przez Główną księgową Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych Panią
Małgorzatę Łopuską.
Starosta Pani Marzanna Wardziejewska przekazała głos Głównej Księgowej Zespołu Placówek
Edukacyjno-Wychowawczych Pani Małgorzacie Łopuskiej.
Główna księgowa Zespołu Placówek Edukacyjno–Wychowawczych Pani Małgorzata Łopuska
poinformowała, że na trwające posiedzenie Zarządu zostały złożone dwa wnioski.
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Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że w dniu dzisiejszym
rozpatrywany jest jeden wniosek dot. zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki
o kwotę ponad 580 000 zł.
Główna księgowa Zespołu Placówek Edukacyjno–Wychowawczych Pani Małgorzata Łopuska
poinformowała, że po przygotowanej analizie wyliczeń stwierdza, iż subwencja nie pokrywa
wydatków placówki. W tym roku dwie odprawy emerytalne wyniosą placówkę 46 000 zł,
nagrody jubileuszowe około 100 000 zł. Należy pamiętać o czynnikach, na które nie mamy
wpływu tj. wzrost płacy minimalnej, inflacja. Na chwilę obecną nie został przyjęty żaden nowy
pracownik, jedynie 3 osoby z refundacji Powiatowego Urzędu Pracy. Zlikwidowano jeden
oddział.
Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych Pani Anna Kuskowska dodała,
że problem niedofinansowania oświaty jest problemem, który trwa od lat. Jest to trudna sytuacja
zarówno dla samorządów, zarządu powiatu, dla dyrektora czy pani księgowej. Zapewniła,
że od pierwszych rozmów, które były w lutym br. placówka poczyniła wiele aby
zminimalizować braki . Początkowo byłą to kwota ok. 8000 000 zł. Placówka funkcjonuje,
zatrudnieni nauczyciele to w większości nauczyciele dyplomowani z dwudziestoletnim stażem
pracy. Nie tylko w naszym powiecie, ale w całej Polsce występuje problem z dofinansowaniem
oświaty.
Przewodnicząca poprosiła o wyrażenie swojej opinii Skarbnik Powiatu Panią Bożenę
Radzewicz.
Skarbnik Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że zgodnie z u.o.f.p. nie jest możliwe
zwiększanie

zadłużenia

na

wydatki

bieżące.

Budżet

musi

być

zrównoważony.

Wzrost wydatków bieżących ma negatywny wpływ na budżet powiatu - na zachowanie relacji
określonej w art. 243 u o.f.p. (zagrożenie spełnienia wskaźnika). Wieloletnia Prognoza
Finansowa wskazuje, iż aktualna sytuacja finansowa budżetu powiatu nie stwarza możliwości
na zwiększanie wydatków bieżących. Należy również mieć na uwadze, iż już przy uchwalaniu
budżetu na rok 2021 jednostki organizacyjne, w tym oświatowe, zostały poinformowane
o wysokości planów finansowych bez możliwości zwiększania w trakcie roku bez źródeł
finansowania. Sposób i tryb sporządzania planów finansowych szkół publicznych, które
są samorządowymi jednostkami budżetowymi, określają przepisy § 5, § 6 ust. 2, § 7 pkt 2 i 3
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oraz § 8 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 7.12.2010 r. w sprawie sposobu
prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów
budżetowych. Zgodnie z § 5 ust. 3 rozporządzenia projekt planu finansowego musi być zgodny
w zakresie kwot dochodów i wydatków z projektem uchwały budżetowej. Dyrektor szkoły
winien był dostosować strukturę wydatków zgodnie z opracowanym projektem planu
finansowego otrzymanym od zarządu powiatu. Zarząd Powiatu na posiedzeniu 29.10.2020 r.,
dokonał analizy przedłożonego przez Dyrektora ZPEW projektu budżetu na 2021 r. Porównanie
planu jednostki z przyznaną przez Ministerstwo Finansów subwencją oświatową na 2021 r.
dowodzi, iż znacznie wykracza on poza wartości przyznanej przez ministerstwo kwoty.
Obecnie różnica między subwencją oświatową a planem wydatków wynosi ok 1 025 000,00 zł.
Po uwzględnieniu wniosku o zwiększenie planu wydatków deficyt oświatowy tej jednostki
wyniósłby ok. 1 600 000,00 zł. Zgodnie ze strategią zarządzania oświatą oraz możliwościami
finansowymi Powiatu, wydatki jednostek oświatowych nie powinny być wyższe niż przyznana
subwencja oświatowa. Struktura dochodów powiatu to głównie dotacje i subwencje.
Dochody własne powiatu są niewystarczające na uzupełnienie wydatków oświatowych
w powiecie. W związku z powyższym wydatki należało zaplanować proporcjonalnie do źródeł
dochodów. Wymogi ustawowe, wynikające z przepisów ustawy o finansach, nałożone
na samorządy uniemożliwiają uchwalanie deficytu na bieżącą działalność. Zarząd Powiatu
od 2010 roku informował o zmieniających się uwarunkowaniach i zasadach finansowania
samorządów, kładąc szczególnie silny nacisk na zmniejszanie wydatków bieżących i stopniowe
dostosowywanie ich do zasad Wieloletniej Prognozy Finansowej. Mając powyższe na uwadze,
Zarząd Powiatu ustalił kwoty do ujęcia w planie finansowym jednostki na rok 2021 r.
i dał wytyczne aby kierownik jednostki dostosował plan wydatków na 2021 r. do przyznanej
kwoty. Zarząd Powiatu podkreślił, iż wielkość planowanych wydatków ma umożliwić
wykonanie zadań realizowanych przez jednostkę w całym roku 2021 bez możliwości
zwiększania w trakcie roku bez źródeł

finansowania. Wskazane było podjęcie

natychmiastowych

do

działań

zmierzających

opracowania

strategii

polegającej

na wypracowania stanowiska polegającego na właściwym zarządzaniu jednostką zgodnie
z posiadanym planem finansowym. Kierownik jednostki 19 marca 2021 r. został ponownie
pisemnie zobligowany przez zarząd powiatu do dokonywania maksymalnych oszczędności
i działań organizacyjnych zmierzających do zmniejszenia wydatków w ciągu roku. Dyrektor
dysponujący środkami określonymi w planie finansowym szkoły w przyjętej uchwale
budżetowej ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie w granicach
ustanowionych przez Radę Powiatu w Gołdapi. Zaciągnięcie zobowiązania bez upoważnienia
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albo z przekroczeniem zakresu upoważnienia do zaciągania zobowiązań jednostki sektora
finansów publicznych skutkuje dyscypliną finansów publicznych. Kluczowa dla zmniejszenia
deficytu oświatowego jest weryfikacja arkusza organizacyjnego. Warto przyjrzeć się przede
wszystkim strukturze zatrudnienia i liczbie godzin niesubwencyjnych. Duża liczba tzw. godzin
doraźnych, czyli nadgodzin i zastępstw generuje koszty, które dodatkowo obciążyły budżet
a nie były ujęte w subwencji oświatowej. Dyrektor jednostki nie wypracował stanowiska
zgodnego z zaleceniami zarządu powiatu. Złożył wniosek o zwiększenie planu wydatków
bieżących o kwotę 582 708,00 zł. Dyrektor ZPEW nie wskazał również źródła finansowania.
Takie stanowisko wpływa niekorzystnie na stan finansów powiatu. Po analizie wszystkich
dochodów i wydatków powiatu proponuję przeznaczyć kwotę 330 000,00 zł. Źródłem pokrycia
będą środki pochodzące z oszczędności powstałych w innych rozdziałach klasyfikacji
budżetowej.
Główna księgowa Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych Pani Małgorzata
Łopuska poinformowała, że w przypadku ich placówki przekazanie nauczycielom godzin
ponadwymiarowych jest oszczędnością wydatków w porównaniu z zatrudnieniem nowych
nauczycieli. W szkole zatrudnionych jest 27 pracowników, a 15 z nich to nauczyciele
dyplomowani. Placówkę obejmuję podwyżka płacy minimalnej, inflacja. To są czynniki,
na które Dyrektor placówki nie ma wpływu.
Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz zapytała ilu uczniów uczęszcza do szkoły.
Główna księgowa Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych Pani Małgorzata
Łopuska odpowiedziała, że 82 uczniów.
Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz zapytała ilu pracowników jest zatrudnionych.
Główna księgowa Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych Pani Małgorzata
Łopuska odpowiedziała, że zatrudnionych jest 41 nauczycieli i 20 pracowników administracji.
Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że dziś otrzymała informację, że
zatrudnionych jest 41 nauczycieli oraz 24 pracowników obsługi administracji.
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Główna księgowa Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych Pani Małgorzata
Łopuska oznajmiła, że część osób zatrudnionych jest na umowę zastępstwo.
Skarbnik Pani Bożena Radzewicz poprosiła by rozpatrzeć strukturę zatrudnienia.
Zaproponowała Zarządowi Powiatu ograniczenie wszelkich wydatków. Nierealne będzie
dopięcie budżetu przy tak wysokich wydatkach. Subwencja jest niewystarczająca.
Nie ma możliwości aby 1 600 000 zł przekazać jednej jednostce. Pani Dyrektor ZPEW w planie
finansowym przedstawia kwotę ponad 1 025 000 zł. Dodatkowo obecnie wnioskuje o kolejne
582 000 zł. Od marca br. dyrektorzy przedstawiali informację o kwotach, o które będą
zmniejszane wydatki i jakie zostaną poczynione oszczędności. Ostatecznie oszczędność wynosi
89 000 zł w br. Uważa to za ignorancję zaleceń.
Główna księgowa Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych Pani Małgorzata
Łopuska nadmieniła, że podczas przygotowania pierwszej analizy do obecnej to o ponad
200 000 zł zmniejszono wydatki.
Skarbnik Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że oszczędności wyniosły 89 000 zł. Odbył
się wzrost stawek obsługi administracji, a spadek dla nauczycieli. Są to realne oszczędności
jakie jednostka wygospodarowała. Pani Skarbnik udostępni tabelę do przeanalizowania. Należy
zastanowić się nad dodatkowymi źródłami dochodów. Liczba uczniów przyjętych do naliczenia
subwencji oświatowej w roku 2021 ustalona była na 203 osoby. Obecnie wykazywanych jest
188 uczniów. Spadek ilości uczniów decyduje o zmniejszonej subwencji, a wydatki wzrastają.
Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych Pani Anna Kuskowska oznajmiła,
że 8 rok pełni stanowisko Dyrektora ZPEW i uważa, że prawidłowo wywiązuje się ze swoich
obowiązków. Nie życzy sobie nazywania swoich działań oraz kadry jednostki ignorancją
ponieważ jest to wprowadzanie opinii publicznej w błąd. Prawo oświatowe nie pozwala
umieszczanie w klasach większej ilości uczniów. W klasie jest 4 – 5 wychowanków i każdy
nauczyciel jest przypisany. Dyrektor placówki nie może tego zmienić ze względu na
obowiązujące prawo oświatowe. Organ nadzorujący w postaci kuratorium oświaty, który
analizuje dokumentację w postaci arkusza organizacyjnego i wydaje zalecenia. Przygotowując
plan budżetu, który na wskazanie Zarządu Powiatu musi generować oszczędności.
Dostosowując zalecenie informujemy, że plan finansowy będzie niewystarczający na pokrycie
kosztów. Zeszłoroczny arkusz, na który została udzielona zgoda, został spisany do końca
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sierpnia 2021 r., który był prawidłowo realizowany. W tym arkuszu dokonano zmian aby nie
naruszać prawa oświatowego, ale wprowadzić oszczędności. Według Pani Dyrektor ZPEW to
jest aż prawie 100 000 zł. Umowy na zastępstwo wynikają z faktu, że jednostka jest placówką
24godzinną i pracownika na długoterminowym zwolnieniu musi ktoś zastąpić. Dyrektor
Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych Pani Anna Kuskowska poinformowała, że
sytuacja oświaty w całym kraju jest tragiczna, szczególnie w powiatach. Samorządy nie
generują takich dochodów jak gminy. Nie jest to zależne od dyrektorów szkół. Wynika to z
tego, że subwencja jest niewystarczająca i nie pokrywa wydatków. Tworząc arkusz w pierwszej
kolejności informowana jest Pani Skarbik Powiatu. Już w procesie jego tworzenia placówka
dostaje instrukcje z czego należy zrezygnować. Oszczędności ZPEW to kwota niespełna
100 000 zł. Doliczając zapotrzebowanie, które nie zostało ujęte w arkuszu i kwotę oficjalną
otrzymamy sumę 200 000 zł.

Skarbnik Pani Bożena Radzewicz zwróciła się do Dyrektor Zespołu Placówek EdukacyjnoWychowawczych Pani Anny Kuskowskiej informując, że słowem ignorancja nie chciała
nikogo urazić, a tylko opisać sytuację braku porozumienia w dostosowaniu planu i struktury.
Zwróciła uwagę na fakt, że w poprzednich latach wystąpił konflikt wynikający z faktu,
że ZPEW swoją subwencją finansuje inną jednostkę. ZPEW było prowadzone wzorowo,
ponieważ subwencje były wyższe niż wydatki. Pani Skarbik poprosiła Dyrektor Zespołu
Placówek Edukacyjno-Wychowawczych Panią Annę Kuskowską o zastanowienie się nad
wydatkami jednostki. Skąd wynika taka różnica w kwotach wydatków porównując
wcześniejsze lata. Prawdopodobnie istnieje sposób na zniwelowanie części wydatków
i podwyższenia subwencji.
Dyrektor

Zespołu

Placówek

Edukacyjno-Wychowawczych

Pani

Anna

Kuskowska

poinformowała, że arkusz organizacyjny został zaakceptowany. Od lutego br. wszyscy
pracownicy starają się aby w placówce było jak najwięcej wychowanków. Od września klasy
zostały dopełnione także dzięki naborowi. Bardzo poważnie rozważane są wszystkie
wskazówki od Zarządu Powiatu. Pani Dyrektor współpracę z Zarządem oraz Panią Skarbnik
ocenia bardzo dobrze. Wszyscy dokładają wszelkich stań aby sprostać trudnej sytuacji.
Starosta Pani Marzanna Wardziejewska poinformowała, że nie ma żadnej złośliwości ze strony
Zarządu tylko konkretne realia. Różnice między zaplanowanym, zatwierdzonym budżetem a
planowane wykonanie wydatków są bardzo duże. Odwołując się do słów Pani Skarbnik
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przyznała, że należy przemyśleć jak rozwiązać ten problem, czasami kosztem pracowników.
Przy tak małych płacach w Starostwie Powiatowym bardzo ciężko jest znaleźć pracownika na
wolne stanowiska. Starosta Pani Marzanna Wardziejewska zaproponowała Zarządowi Powiatu
przyjęcie wniosku w wysokości 330 000 zł.
Więcej pytań nie zgłoszono.
Przewodniczący przeprowadził głosowanie.
Zarząd Powiatu jednogłośnie

rozpatrzył wniosek w sprawie wyrażenie zgody

na dokonanie zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki w kwocie 330 000,00
zł
Ad. 3
Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi Pan Piotr Bartoszuk przedstawił wniosek
w sprawie wyrażenie zgody na dokonanie zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki
/wniosek w załączeniu – zał. nr 4 do protokołu/.

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi Pan Piotr Bartoszuk poinformował,
że wniosek dotyczy zwiększenia planu wydatków bieżących w Zespole Szkół Zawodowych
o kwotę 404 768,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.
Starosta Pani Marzanna Wardziejewska poprosiła o wyrażenie opinii Skarbnik Powiatu Panią
Bożenę Radzewicz.
Skarbnik Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że zgodnie z u.o.f.p. nie jest możliwe
zwiększanie

zadłużenia

na

wydatki

bieżące.

Budżet

musi

być

zrównoważony.

Wzrost wydatków bieżących ma negatywny wpływ na budżet powiatu - na zachowanie relacji
określonej w art. 243 u o.f.p. (zagrożenie spełnienia wskaźnika). Wieloletnia Prognoza
Finansowa wskazuje, iż aktualna sytuacja finansowa budżetu powiatu nie stwarza możliwości
na zwiększanie wydatków bieżących. Należy również mieć na uwadze, iż już przy uchwalaniu
budżetu na rok 2021 jednostki organizacyjne, w tym oświatowe, zostały poinformowane
o wysokości planów finansowych bez możliwości zwiększania w trakcie roku bez źródeł
finansowania. Sposób i tryb sporządzania planów finansowych szkół publicznych,
które są samorządowymi jednostkami budżetowymi, określają przepisy § 5, § 6 ust. 2, § 7 pkt
2 i 3 oraz § 8 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 7.12.2010 r. w sprawie sposobu
prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów
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budżetowych. Zgodnie z § 5 ust. 3 rozporządzenia projekt planu finansowego musi być zgodny
w zakresie kwot dochodów i wydatków z projektem uchwały budżetowej. Dyrektor szkoły
winien był dostosować strukturę wydatków zgodnie z opracowanym projektem planu
finansowego otrzymanym od zarządu powiatu. Zarząd Powiatu na posiedzeniu 29.10.2020 r.,
dokonał analizy przedłożonego przez Dyrektora ZSZ projektu budżetu na 2021 r. Zgodnie
ze strategią zarządzania oświatą oraz możliwościami finansowymi Powiatu, wydatki jednostek
oświatowych nie powinny być wyższe niż przyznana subwencja oświatowa. Struktura
dochodów

powiatu

to

głównie

dotacje

i

subwencje.

Dochody

własne

powiatu

są niewystarczające na uzupełnienie wydatków oświatowych w powiecie. W związku
z powyższym wydatki należało zaplanować proporcjonalnie do źródeł dochodów. Wymogi
ustawowe, wynikające z przepisów ustawy o finansach, nałożone na samorządy uniemożliwiają
uchwalanie deficytu na bieżącą działalność. Zarząd Powiatu od 2010 roku informował
o zmieniających się uwarunkowaniach i zasadach finansowania samorządów, kładąc
szczególnie silny nacisk na zmniejszanie wydatków bieżących i stopniowe dostosowywanie ich
do zasad Wieloletniej Prognozy Finansowej. Mając powyższe na uwadze, Zarząd Powiatu
ustalił kwoty do ujęcia w planie finansowym jednostki na rok 2021 r. i dał wytyczne
aby kierownik jednostki dostosował

plan wydatków na 2021 r. do przyznanej kwoty.

Zarząd Powiatu podkreślił, iż wielkość planowanych wydatków ma umożliwić wykonanie
zadań realizowanych przez jednostkę w całym roku 2021 bez możliwości zwiększania w trakcie
roku bez źródeł finansowania. Wskazane było podjęcie natychmiastowych działań
zmierzających do opracowania strategii polegającej na wypracowania stanowiska polegającego
na właściwym zarządzaniu jednostką zgodnie z posiadanym planem finansowym. Kierownik
jednostki 19 marca 2021 r. został ponownie pisemnie zobligowany przez zarząd powiatu
do dokonywania maksymalnych oszczędności i działań organizacyjnych zmierzających
do zmniejszenia wydatków w ciągu roku. Dyrektor dysponujący środkami określonymi
w planie finansowym szkoły w przyjętej uchwale budżetowej ponosi odpowiedzialność
za ich prawidłowe wykorzystanie w granicach ustanowionych przez Radę Powiatu w Gołdapi.
Zaciągnięcie zobowiązania bez upoważnienia albo z przekroczeniem zakresu upoważnienia
do zaciągania zobowiązań jednostki sektora finansów publicznych skutkuje dyscypliną
finansów publicznych. Kluczowa dla zmniejszenia deficytu oświatowego jest weryfikacja
arkusza

organizacyjnego.

Warto

przyjrzeć

się

przede

wszystkim

liczbie

godzin

niesubwencyjnych. Duża liczba tzw. godzin doraźnych, czyli nadgodzin i zastępstw generuje
koszty, które dodatkowo obciążyły budżet a nie były ujęte w subwencji oświatowej.
Dyrektor jednostki nie wypracował stanowiska zgodnego z zaleceniami zarządu powiatu.
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Złożył wniosek o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 404 768,00 zł. Dyrektor
ZSZ nie wskazał również źródła finansowania. Takie stanowisko wpływa niekorzystnie na stan
finansów powiatu.

Po analizie wszystkich dochodów i wydatków powiatu proponuję

przeznaczyć kwotę 200 000,00 zł. Źródłem pokrycia będą środki pochodzące z oszczędności
powstałych w innych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.
Starosta Pani Marzanna Wardziejewska zaproponowała Zarządowi Powiatu przyjęcie wniosku
w wysokości 200 000 zł.
Więcej pytań nie zgłoszono.
Przewodniczący przeprowadził głosowanie.
Zarząd Powiatu jednogłośnie rozpatrzył wniosek w sprawie wyrażenie zgody
na dokonanie zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki w kwocie 200 000,00
zł
Ad 4.
Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2021 /projekt uchwały Zarządu Powiatu w załączeniu – zał.
nr 5 do protokołu/.

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że po stronie dochodów w planie
finansowym Starostwa Powiatowe w Gołdapi w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe
Państwowej Straży Pożarnej” dokonuje się zwiększenia w planie dochodów o kwotę
209 209,00 zł, w związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 218/2021
z dnia 20 sierpnia 2021 roku. Środki finansowe przyznano na wypłaty rekompensat pieniężnych
wypłacanych

funkcjonariuszom

za

czas

służby

przekraczający

określoną

normę.

Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 209 209,00 zł. Natomiast po
stronie wydatków Starostwa Powiatowe w Gołdapi w rozdziale 70005 „ Gospodarka gruntami
i nieruchomościami ” dokonuje się przesunięcia w planie wydatków w ramach
posiadanych środków finansowych o kwotę 4 380,00 zł, co umożliwi prawidłową realizację
zadań. W rozdziale 75020 „Starostwo Powiatowe” dokonuje się przesunięcia w planie
wydatków w ramach posiadanych środków finansowych o kwotę 41 500,00 zł w celu
prawidłowej realizacji zadania. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi
w

rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonuje

się zwiększenia planu wydatków o kwotę 209 209,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody
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Warmińsko – Mazurskiego nr FK 218/2021 z dnia 20 sierpnia 2021 r. Środki finansowe
przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z wypłatą rekompensaty pieniężnej
wypłacanej funkcjonariuszom za czas służby przekraczający określoną normę. Dodatkowo
dokonuje się przesunięcia w ramach posiadanych środków finansowych o kwotę 5 164,00 zł
w celu prawidłowej realizacji zadań Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi w rozdziale 60014
„Drogi publiczne powiatowe” dokonuje się przesunięcia w planie wydatków w ramach
posiadanych środków finansowych o kwotę 1 100,00 zł w celu prawidłowej realizacji zadań.
Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 209 209,00 zł. Plan dochodów
zwiększył się o kwotę 209 209,00 zł i po zmianach wynosi 36 480 506,31 zł. Plan wydatków
zwiększył się o kwotę 209 209,00 zł i po zmianach wynosi 44 054 348,30 zł. Deficyt budżetu
po zmianie wynosi 6 131 516,39 zł. Przychody budżetu po zmianie wynoszą 6 131 516,39 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 przyjął projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian
budżetu powiatu w roku 2021.

Ad. 5
Członek Zarządu Pani Grażyna Senda zapytała jak przebiegają szczepienia i nauczycieli w
szkołach.
Starosta Pani Marzanna Wardziejewska odpowiedziała, że w dniu dzisiejszym odbyło się
spotkanie z kierownikami jednostek. Dyrektorzy poinformowali, że w Zespole Szkół
Zawodowych zgłosiło się do szczenienia 25 uczniów, natomiast w Liceum Ogólnokształcącym
tylko 9 osób.
Członek Zarządu Pani Grażyna Senda zapytała o ilość zgłoszonym osób wśród nauczycieli.
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Starosta Pani Marzanna Wardziejewska odpowiedziała, że nauczyciele zostali zaszczepieni
wcześniej.
Członek Zarządu Pani Grażyna Senda zapytała jaki procent nauczycieli szkół jest
zaszczepionych.
Starosta Pani Marzanna Wardziejewska poinformowała, że takie dane posiadają dyrektorzy
szkół, którzy w każdej chwili mogą udzielić takiej informacji.
Członek Zarządu Pani Grażyna Senda zaznaczyła, że należy zapytać także Dyrektor Zespołu
Placówek Edukacyjno-Wychowawczych Panią Annę Kuskowską.
Starosta Pani Marzanna Wardziejewska dodała, że powiat gołdapski złożył dwa wnioski do
Polskiego Ładu. Czekamy na rozstrzygnięcie.
Ad. 6
Wolnych wniosków nie zgłoszono.
Ad. 7
Przewodnicząca Zarządu podziękowała Członkom Zarządu za pracę. Zamknęła XC (90)
posiedzenie Zarządu Powiatu .
Na tym protokół zakończono.
Protokół składa się z 11 stron kolejno ponumerowanych.

STAROSTA
Marzanna Marianna
Wardziejewska
Członkowie Zarządu:
1. Andrzej Ciołek…………………………………………..
2. Grażyna Barbara Senda…………………………………
3. Stanisław Wójtowicz …………………………………...

Protokołowała: Monika Bruszewska 14.09.2021 r.
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