
Ad.1 

Protokół z CII (102) posiedzenia 

Zarządu Powiatu w Gołdapi 

w dniu 21 grudnia 2017 roku 

godz. 1240_1249 

Starosta stwierdził quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji 

- 5 członków zarządu /lista obecności w załączeniu - zal. nr 1 do protokołu/, otworzył CII (102) 

posiedzenie Zarządu Powiatu z proponowanym porządkiem obrad /porządek obrad w załączeniu 

- zal. nr 2 do protokołu!. Zapytał czy Członkowie Zarządu mają uzupełnienia bądź sprostowania 

do porządku obrad. 

Uwag do porządku. nie zgłoszono. 

Ad.2 

W zastępstwie Samodzielnego Referenta ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej Główny 

Specjalista ds. Edukacji Pani Iwona Zegarowicz przedstawiła wniosek w sprawie podpisania 

umowy użyczenia nr ZD/1/2017 pomiędzy Powiatem Gołdapskim a GoldMedica sp. z o.o. 

w Gołdapi . /wniosek w załączeniu - zal. nr 3 do protokołu/ 

Referująca poinformowała, iż 31 grudnia 2017 r. wygasa umowa użyczenia nr ZD/1/2012 

zawarta w dniu 20 grudnia 2012 r. pomiędzy Powiatem Gołdapskim a GoldMedica 

sp. z o.o. w Gołdapi. W związku z koniecznością zabezpieczenia medycznego mieszkańców 

powiatu niezbędne jest podpisanie kolejnej umowy użyczenia pomiędzy Powiatem 

Gołdapskim a GoldMedica sp. z o.o. w Gołdapi. 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionego wniosku. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu. rozpatrzył pozytywnie jednogłośnie wniosek w sprawie podpisania 

umowy u.życzenia nr ZD/1/2017 pomiędzy Powiatem Gołdapskim a GoldMedica 

sp. z o.o. w Gołdapi. 



Ad.3a 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu 

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2017-2028 

/projekt uchwały w załączeniu - zal. nr 4 do protokołu/ 

Referująca poinfonnowała, iż W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gołdapskiego 

na lata 2017-2028 dokonuje się urealnienia danych dotyczących finansowania programów, 

projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 

i 3 ustawy. Wieloletnia prognoza finansowa odzwierciedla aktualny stan budżetu powiatu 

po dokonanych zmianach: Plan dochodów zwiększa się o kwotę 127 158,00 zł i po zmianach 

wynosi 28 138 131,58 zł Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 8 594,72 zł i po zmianach 

wynosi 29 404 483,90 zł Deficyt budżetu powiatu wynosi 1 266 352,32 zł, przychody 

po zmianie wynoszą 1 266 352,32 zł. Rozchody 0,00 zł. 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2017-2028. 

Ad.3b 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu 

w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2017 rok. /projekt uchwały w załączeniu 

- zal. nr 5 do protokołu/ 

Referująca poinformowała, iż w rozdziale 01095 i 71095 „Pozostała działalność" 

oraz w rozdziałach 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami", 75020 „Starostwo 

powiatowe", 75814 „Różne rozliczenia finansowe", 80130 „Szkoły zawodowe", 90019 

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie 

ze środowiska" dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę 89 785,00 zł 

celem urealnienia planu dochodów do rzeczywistego wykonania. W rozdziale 75801 „Część 

oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" dokonuje 

się zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę 15 000,00 zł zgodnie z informacją 

Ministra Rozwoju i Finansów Nr STS.4750.32.2017.46p z dnia 28.ll.2017r, Przyznane 

środki zostaną docelowo wykorzystane na doposażenie pomieszczeń w szkołach, w których 
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otwarto nowe kierunki kształcenia. W rozdziale 85403 „Edukacyjna opieka wychowawcza" 

dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów jednostki zgodnie z decyzją 

Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o kwotę 6 700,00 zł. Przyznane środki zostaną 

docelowo wykorzystane na doposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej. W rozdziale 85508 

„Rodziny zastępcze" dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów jednostki 

o kwotę 238,00 zł zgodnie z decyzją Nr FK 457/2017 z dnia 11 grudnia 2017 r. Wojewody 

Warmińsko-Mazurskiego dotyczącą realizacji świadczenia wychowawczego, o którym mowa 

w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 

oraz na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W rozdziale 80149 

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki ... " dokonuje się 

zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę 8 642,00 zł w związku z wypracowanymi 

przez jednostkę dochodami z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych 

w ramach prac interwencyjnych. W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno 

-wychowawcze" oraz w rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne" dokonuje się zwiększenia 

planu finansowego dochodów o kwotę 4 693,00 zł w związku z wypracowanymi przez 

jednostkę dochodami m.in. z tytułu opłat za korzystanie ze stołówki szkolnej. W rozdziale 

80120 „Licea ogólnokształcące" dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów 

o kwotę 2 100,00 zł w związku z wynajęciem pomieszcze1i na sale lekcyjne i opłatą faktury 

za matury próbne. W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe" dokonuje się przesunięcia 

środków między paragrafami w ramach planu finansowego wydatków o kwotę 9 573 ,00 zł, 

celem ich urealnienia do rzeczywistego wykonania. W rozdziale 80195 „Pozostała 

działalność" dokonuje się przesunięcia środków między paragrafami w ramach planu 

finansowego o kwotę 4 785,00 zł celem urealnienia wydatków związanych z projektem 

„Szkoła Naszych Oczekiwań". W dziale 801 „Oświata i wychowanie" dokonuje się 

zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę per saldo 1 885,00 zł, oraz w dziale 854 

„Edukacyjna opieka wychowawcza" dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę 

per saldo 18 150,00 zł celem urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb - środki zostaną 

przeznaczone na zakup doposażenia kuchni i stołówki szkolnej, jak również zakup 

materiałów budowlanych na remont pokoju, wynagrodzenia oraz na sfinansowanie zakupu 

wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej w 2017 roku. W rozdziale 80120 „Licea 

ogólnokształcące" dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków na bieżące 

potrzeby o kwotę per saldo 2 760,00 zł. Środki zostają zabezpieczone na zakup wyposażenia, 

tj. ławek i krzeseł do szatni w sali gimnastycznej w związku z wypracowanymi przez 
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jednostkę dochodami. W rozdziale 80146 „Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli" 

dokonuje się przesunięcia środków w ramach planu finansowego wydatków o kwotę 

2 177,00 zł celem urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb. W rozdziale 80130 „Szkoły 

zawodowe" dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 4 492,00 zł 

celem urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb, co pozwoli na zamknięcie roku 201 7 bez 

zobowiązań. W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" dokonuje się 

przesunięcia środków między paragrafami w ramach planu finansowego wydatków o kwotę 

353,00 zł celem urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb. W rozdziale 80150 „Realizacja 

zadaft wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 

i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach 

profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych" dokonuje się 

zmniejszenia planu finansowego wydatków o kwotę 162,00 zł celem urealnienia planu 

do rzeczywistych potrzeb. W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze" dokonuje się zmniejszenia 

planu finansowego wydatków o kwotęl 1 657,72 zł i przesunięcia środków między 

paragrafami, w związku z przeliczeniem potrzeb jednostki na wypłatę świadczeń społecznych 

oraz składek na ubezpieczenie społeczne do końca roku. Jednocześnie dokonuje się 

zwiększenia planu finansowego dochodów jednostki o kwotę 238,00 zł zgodnie z decyzją 

Nr FK 457/2017 z dnia 11 grudnia 2017 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotyczącą 

realizacji świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. 

o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz na realizację dodatku wychowawczego, 

o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej. W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych" 

dokonuje się zmniejszenia planu finansowego wydatków o kwotę 24 300,00 zł w związku 

z przeliczeniem potrzeb jednostki do końca roku na ponoszone wydatki związane 

z m.in. dotacjami celowymi przekazywanymi gminie i dla powiatu na zadania bieżące 

realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego a także 

świadczenia społeczne. W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży 

Pożarnej" dokonuje się przesunięcia środków między paragrafami o kwotę 22 211,00 zł 

w ramach planu finansowego wydatków, celem urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb 

i ciągłości w realizowaniu zadań nałożonych na jednostkę. W rozdziale 85333 „Powiatowe 

urzędy pracy" dokonuje się przesunięcia środków między paragrafami o kwotę 7 344,00 zł 

w ramach planu finansowego wydatków, co pozwoli na pokrycie wydatków bieżących 

w sposób zaplanowany i docelowy. W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe" 

dokonuje się przesunięcia środków między paragrafami o kwotę 13 720,00 zł w ramach planu 
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finansowego wydatków, co pozwoli m.in. na polaycie wydatków związanych z badaniami 

specjalistycznymi dla pracowników. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 127 158,00 zł 

i po zmianach wynosi 28 138 131,58 zł. Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 8 594,72 zł 

i po zmianach wynosi 29 404 483,90 zł. Deficyt budżetu powiatu wynosi 1 266 352,32 zł, 

przychody po zmianie wynoszą 1 266 352,32 zł. Rozchody 0,00 zł. 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian 

budżetu powiatu na rok 2017 rok. 

Ad.4 

Przewodniczący Zarządu podziękował członkom Zarządu za pracę. Zamknął CII (102) 

posiedzenie Zarządu Powiatu. 

Na tym protokół skończono. 

Protokół składa się z 5 stron kolejno ponumerowanych. 

Starosta Gołdapski 
/

/ 

Członkowie Zarządu: M' 
1. Grażyna Barbara Senda ..... R~ .. ~-............... . 
2. Marzanna Marianna Wardzi~ka..... . ...... . 

3. Andrzej Jan Osiński .......... ~, ... . 

4. Bogdan Michnicz .......... ·1 ...... f. ...................... . 
Protokołowała: Monika Bruszewska 21.12.2017 
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