Protokół z XL (40) posiedzenia Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 23 marca 2016 roku
w

godz.14 45-1459

Ad. 1
Starosta

stwierdził

ąuorum

pozwalające na podejmowanie prawomocnych

decyzji

- 3 Członków Zarządu /lista obecności w załączeniu - zał. nr 1 do protokołu/, otworzył XL (40)
posiedzenie Zarządu Powiatu z proponowanym porządkiem obrad /porządek obrad w załączeniuzał. nr 2 do protokołu/.

Ad. 2a
Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2016 - 2028
/'projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu - zał. nr 3 do protokołu/

Referująca poinformowała, że w związku z tym, iż w dniu dzisiejszym ukazałam się informacja
Ministerstwa finansów o wysokościach subwencji czyli po terminie przeprowadzone Zarządu
w dniu wczorajszym. Konieczne było dokonanie zmian i w odpowiednio szybszym terminie
przekazać te zmiany do kompetencji Komisji oraz Rady Powiatu niestety te wiadomości
nie są dla nas pocieszające w Wieloletniej Prognozie Finansowej w stosunku do dnia
wczorajszego ulegają zmiany dochody subwencji oświatowej o kwotę 222 898,00 zł
o taką kwotę została nam subwencja oświatowa pomniejszono w stosunku do decyzji
przyznanej przy projektowaniu budżetu i z tytułu subwencji równoważącej ogólnej dokonuje
się pomniejszenia o kwotę 131 zł natomiast zwiększa się kwota z tytułu udziału powiatów
w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa dokonuje się zwiększenia planu dochodów
o kwotę 11 461,00 zł w związku z informacją Ministra Finansów zmniejszając wysokość
planowanych udziałów PIT. Zmiany zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poprosiła o przyjęcie w/w uchwały.
Przyszedł Pan Andrzej Osiński 14.53
Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu.
Pytań nie zgłoszono.
Starosta Powiatu Pań Andrzej Ciołek podsumowujący stwierdził, ze mamy ponad 200 000,00
zł. mniej.
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Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz odpowiedziała, że plan dochodów zmniejsza
się o kwotę 208 702, 84 zł natomiast wydatki zmniejszają się o kwotę 196 823,84 zł natomiast
nadwyżka przychody i rozchody pozostają bez zmian.
Więcej pytań nie zgłoszono
Przewodniczący przeprowadził głosowanie.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na łata 2016 - 2028.
Ad. 2b
Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu
W

sprawie zmian budżetu powiatu

W

2016 roku /projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu - zał. nr

10 do protokołu/

Referująca poinformowała, że zmiany budżetowe są takie same jak w Wieloletniej Prognozie
Finansowej, w planie dochodów w rozdziale 75622 „Udziały powiatów w podatkach
stanowiących dochód budżetu państwa" zwiększa się planu dochodów o kwotę 11 461,00 zł
w związku z informacją MF zmieniającą wysokość planowanych udziałów PIT. W rozdziale
75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" dokonuj
się

zmniejszenia planu dochodów o kwotę 222 898,00 zł w związku z informacją

MF zmieniającą wysokość subwencji oświatowej. W rozdziale 75832 „Część równoważąca
subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" zmniejsza się planu dochodów
o kwotę 131,00 zł w związku z informacj ą MF zmieniaj ącą wysokość subwencj i równoważącej.
Łącznie w poszczególnych rozdziałach planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gołdapi
dokonano zmniejszenia planu o kwotę 211 568,00 zł
W planie wydatków w rozdziale 80195 „Pozostała działalność" dokonuje się zmniejszenia
planu wydatków o kwotę 229 543,00 zł w tym: o kwotę 211 568,00 zł w związku z informacją
MF zmieniającą wysokość subwencji oświatowej oraz o kwotę 17 975,00 zł celem
zabezpieczenia kosztów związanych z organizacją indywidualnego nauczania przez
LO w Gołdapi i w związku z koniecznością objęcia wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka
przez ZPEW.
Łącznie w poszczególnych rozdziałach planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gołdapi
dokonano zmniejszenia planu o kwotę 252 743,00 zł
Po zmianach plan dochodów zmniejsza się o kwotę 208 702,84 zł i po zmianach wynosi
25 140 564,09 zł. Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 196 823,84 zł i po zmianach wynosi
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25 116 109,76 zł. Nadwyżka budżetu zmniejsza się o kwotę 11 879,00 zł i po zmianie i wynosi
24 454,33 zł. Przychody ulegają zmianie i wynoszą 105 545,67 zł. Rozchody 130 000,00 zł.
Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu.
Pytań nie zgłoszono.
Przewodniczący przeprowadził głosowanie.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian
budżetu powiatu w 2016 roku.
Ad. 3
Starosta Pan Andrzej Ciołek poinformowała, że wniosek w sprawie remontera, który został
złożony przez Radną Panią Małgorzatę Kuliś zostanie rozpatrzony w trybie statutowym czyli
na następnej sesji zostanie udzielona odpowiedz w chwili obecnej jest opracowany w kierunku
bardzo potrzebnym i był by zupełnie niezbędny jednak wydatek rzędu 552 000,00 zł to jest
wydatek

bardzo

duży natomiast

w aspekcie

dzisiejszej informacji

pomniejszenia

o kolejne 220 000,00 zł subwencji oświatowej wydaje się, że ten wydatek będzie niemożliwy
do realizacji natomiast proceduralnie odpowiedz zostanie udzielona na sesji Rada Powiatu.

Ad. 4
Wolnych wniosków nie zgłoszono.
Ad. 5
Przewodniczący Zarządu podziękował Członkom Zarządu za pracę. Zamknął XL(40)
posiedzenie Zarządu Powiatu.
Na tym protokół zakończono.
Protokół składa się z 3 stron kolejno ponumerowanych.

STAROSTA GOŁDAPSKI

Członkowie Zarządu:
1. Grażyna Barbara Senda....
2. Marzanna Marianna Wards
3. Stefan Piech
4. Andrzej Jan Osiński
Sporządziła: Monika Bruszewska, 23.03.2016 r
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