
Ad. l 

Protokół z obrad CXVII (117) posiedzenia 

Zarządu Powiatu w Gołdapi 

z dniu 9 maja 2018 roku 

godz. 08°0-0820 

Starosta stwierdził quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji 

- 5 członków zarządu /lista obecności w załączeniu - zal. nr 1 do protokołu/, otworzył CXVII (11 7) 

posiedzenie Zarządu Powiatu /porządek obrad w załączeniu- zal. nr 2 do protokołu/. Starosta Pan 

Andrzej Ciołek zaproponował wprowadzenie zmian do porządku poprzez/ zmiany do porządku 

w załączeniu- zal. nr 3 do protokołu/. zdjęcie z porządku obrad z punktu 2 podpunkt a w brzmieniu: 

a) podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie dotyczący powołania komisji konkursowej 

w związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert na realizację zadania z zakresu 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: ,,Prowadzenie całodobowej 

placówki opiekuńczo- wychowawczej typu socjalizacyjnego łączącej zadania 

o charakterze interwencyjnym" 

oraz dodanie do punktu 2 podpunktów d i e w brzmieniu: 

d) podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w dotyczący unieważnienia otwartego konkursu ofert 

na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: 

„Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego 

łączącej zadania o charakterze interwencyjnym", 

e) podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w dotyczący ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: 

„Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego 

łączącej zadania o charakterze interwencyjnym". 

Zapytał, czy Członkowie Zarządu mają uwagi bądź sprostowania do zmienionego porządku 

obrad. 

Uwag do porządku nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął zmieniony porządek obrad. 



Ad.2b 

Główny Specjalista ds. Edukacji Pani Iwina Zegarowicz przedstawiła uchwałę Zarządu 

Powiatu w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek 

Edukacyjno - Wychowawczych w Gołdapi ./uchwala Zarządu Powiatu w załączeniu - zal. nr 4 do 

protokołu/. 

Refernjąca poinformowała, że 31 sierpnia 2018 r. kof1czy się 5-letnia kadencja dyrektora 

Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi, w związku powyższym 

na podstawie art. 63 ust. 1 O ustawy Prawo Oświatowe: Organ prowadzący jest zobowiązany 

ogłosić konkurs na stanowisko dyrektora szkoły . I w drodze konkursu wybrać kandydata 

na dane stanowisko. Dodała, że treść uchwały, która została przygotowana jest zgodna 

z dwoma Rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej, które regulują pracę komisji 

i procedurę konkursową. Dotyczą one regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego 

przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej 

placówki i trybu pracy komisji konkursowej oraz wymagaf1, jakim powinna odpowiadać osoba 

zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym 

przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej 

i publicznej placówce. Poinformowała również, że treść ogłoszenia zostanie ogłoszona 

na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gołdapi oraz na tablicy 

ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Gołdapi, ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap. Termin składania 

ofert przez kandydatów którzy sta1iują w konkursie to 30.05.2018 godzina 10.00.A Komisja 

konkursowa zbierze się 14 dni po złożeniu ofert. Referująca poprosiła o przyjęcie uchwały. 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu. jednogłośnie podjął u.chwałę Zarządu Powiatu. w sprawie ogłoszenia 

konkursu. na stanowisko dyrektora Zespołu. Placówek Edukacyjno - Wychowawczych 

w Gołdapi. 

Ad. 2c 

Główny Specjalista ds. Edukacji Pani Iwona Zegarowicz przedstawiła uchwałę Zarządu 

Powiatu w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół 

Zawodowych w Gołdapi./ uchwala Zarządu Powiatu w załączeniu - zal. nr 5 do protokołu/. 
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Referująca poinfonnowała, że 31 sierpnia 2018 r. kończy się kadencja dyrektora Zespołu 

Szkół Zawodowych w Gołdapi, a obecna Pani Dyrektor Mirosława Równa odchodzi 

na emeryturę w związku z tym konieczne jest ogłoszenie konkursu na wskazane stanowisko. 

Dodała, że termin składania ofert na nowego dyrektora ZSZ to 30.05.2018 r. 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek zapytał czy jest to ostateczny termin składania ofert i czy można 

go przedhlżyć? 

Główny Specjalista ds. Edukacji Pani Iwona Zegarowicz odpowiedziała, że termin składania 

ofert można wydłużyć. 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwalę Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia 

konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi. 

Ad. 2d 

Specjalista ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej Pani Karina Derek przedstawiła uchwałę 

Zarządu Powiatu w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania 

z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: ,,Prowadzenie 

całodobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego łączącej zadania 

o charakterze interwencyjnym"!uchwala Zarządu Powiatu w załączniku - zal. nr 6 do protokołu/. 

Referująca poinformowała, że dnia 13 kwietnia 2018 r. Zarząd Powiatu ogłosił konkurs 

na realizację przedmiotowego zadania. Dodała, że konkurs miał wyłonić realizatora zadania 

ale do dnia 7 maja 2018 do godziny 15.00 nie wpłynęła żadna oferta. Poinformowała również, 

że jedna oferta wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Gołdapi gdzie została pomyłkowo 

otworzona i nie została przekazana dla Starostwa Powiatowego w Gołdapi, w związku 

z czym poprosiła o unieważnienie konkursu. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek dodał, że błędy się zdarzają. 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania. 
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Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie unieważnienia 

otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu 

pieczy zastępczej pod nazwą: ,,Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo 

-wychowawczej typu socjalizacyjnego łączącej zadania o charakterze interwencyjnym". 

Ad.2e 

Specjalista ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej Pani Karina Derek przedstawiła uchwałę 

Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania 

z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: ,,Prowadzenie 

całodobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego łączącej zadania 

o charakterze interwencyjnym"./ uchwala Zarządu Powiatu w załączniku - zal. nr 7 do protokołu! 

Refernjąca poinformowała, że biorąc pod uwagę, iż zapewnienie opieki i wychowania 

w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieciom pozbawionym 

całkowicie lub częściowo opieki rodziców jest zadaniem własnym powiatu i ponowne 

ogłoszenie konkursu jest uzasadnione. W związku z czym poprosiła o ogłoszenie konkursu. 

Dodała, że termin składania ofert będzie do 30.05.2018 r. do godziny 15.30. 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na :realizację zadania z zakresu wspierania :rodziny i systemu 

pieczy zastępczej pod nazwą: ,,Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo 

- wychowawczej typu socjalizacyjnego łączącej zadania o charakterze interwencyjnym". 

Ad.3 

Starosta Pan Andrzej Ciołek podziękował dla Dyrektor Samorządowego Przedszkola 

Nr 1 w Gołdapi Pani Marzanny Wardziejewskiej za bardzo profesjonalną pomoc 
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i przygotowanie dzieci do występu na EKO Pikniku, które w sposób rewelacyjny uświeciły 

imprezę . Dodał, że występ dzieci z Przedszkola zaciekawił dużą ilością oglądających. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek jest planowana sesja wyjazdowa, na której obowiązuje strój 

tak jak na sesji zwykłej ,w której będą obrady. Dodał, że później zostanie zaplanowane 

spotkanie poza sesyjne. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek poinformował o dużej awarii wodociągowej w szpitalu, w której 

interweniował do Prezesa Wodociągów i Kanalizacji, gdyż woda zalewała pomieszczenia 

w których znajdowały się kotły grzewcze. Dodał, że zaistniała sytuacja była bardzo 

niebezpieczna. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek poinformował, że rozstrzygnięcia co do ulicy Nadbrzeżnej 

jeszcze nie ma oraz co do ulic Cicha - Mała - Zielona infom1acji zwrotnej jeszcze brak 

w związku z czym dodał, że musimy jeszcze poczekać. Poinformował również 

o tym, że Bmmistrz Gołdapi jest chętny aby przejąć ulicę Partyzantów w Gołdapi. Dodał, 

że jeżeli Gmina wyrazi taką wolę i spełni wymagania formalne to my poczynimy wszystko 

aby doszło to do skutku. 

Członek Zarządu Pan Bogdan Michnicz zapytał o remonty dróg. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek poinformował, że ubytki na drogach i w ulicach miejskich oraz 

drogach pozamiejskich zostały w większości naprawiane remonterem. Dodał, że jeżeli chodzi 

o gruntowne modernizacje to do połowy maja zostaną przygotowane dokumenty 

do przetargu, a rozstrzygnięcie będzie na koniec maja. Realizacja drogi Stańczyki 

- Maciejowięta oraz drogi Banie Mazurskie - Ziemiany prawdopodobnie będzie w sierpniu. 

Członek Zarządu Bogdan Michnicz zapytał o remont dróg w Grodzisku? 

Starosta Pan Andrzej Ciołek poinformował, że najpierw są naprawiane drogi w mieście, 

a potem drogi zamiejskie. Dodał, że Zarząd Dróg ma w planie remont drogi na Grodzisko. 

Członek Zarządu Pani Marzanna Wardziejewska zapytała o sesję majową? 
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Starosta Pan Andrzej Ciołek poinformował, że sesja będzie 24.05.2018 r. a planowana 

jest w siedzibie nadleśnictwa Czerwony Dwór. 

Wicestarosta Pani Grażyna Senda zapytała co drogi wojewódzkiej m 651? 

Starosta Pan Andrzej Ciołek poinformował, że dodatkowe konsultację będą14.04.1018 r. 

Wicestarosta Pani Grażyna Senda przekazała, że Dyrektor Pan Królikowski me będzie 

na konsultacjach. 

Wicestarosta Pani Grażyna Senda i Starosta Pan Andrzej Ciołek poinformowali o przebiegu 

planowanej modernizacji i bezpieczeństwie na odcinku modernizowanej drogi 651 w związku 

z przejazdem tirów. 

Ad.10 

Wolnych wniosków nie zgłoszono. 

Ad.11 

Przewodniczący Zarządu podziękował Członkom Zarządu za pracę. Zamknął CXVII ( 11 7 ) 

posiedzenie Zarządu Powiatu. 

Na tym protokół zakol,czono. 
Protokół składa się z 6 stron kolejno ponumerowanych. 

ldapski 

Członkowie Zarządu: 

1. Grażyna Barbara Senda ....... . 

2. Marzam1a Marianna 

3. Andrzej Jan Osiński ..... . 

4. Bogdan Michnicz ........ . 

Protokołowała: Monika Bruszewska 09 .05.2018 
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