
Ad.1 

Protokół z obrad CXIX (119) posiedzenia 

Zarządu Powiatu w Gołdapi 

z dniu 22 maja 2018 roku 

godz. 1230 -12 45 

Starosta stwierdził quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji 

- 5 członków zarządu /lista obecności w załączeniu zal. nr 1 do protokołu/, otworzył CXIX (119) 

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

Zapytał, czy Członkowie Zarządu mają uwagi bądź sprostowania do przedstawionego 

porządku obrad. 

Uwag do porządku nie zgłoszono. 

Ad. 2a 

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

Zarządu Powiatu w sprawie 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" 

/uchwala Zarządu Powiatu w załączeniu -zał. nr 3 do protokołu/. 

Referująca poinfom1owała, że Komisję Konkursową powołuje się w celu rozstrzygnięcia 

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". W skład Komisji 

Konkursowej wchodzą: Grażyna Barbara Senda - Wicestarosta Gołdapski - Przewodniczący 

Komisji; Małgorzata Gryszkowska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Gołdapi - Zastępca Przewodniczącego Komisji; Karina Derek - Specjalista ds. Zdrowia 

i Pomocy Społecznej - Sekretarz Komisji; Eugeniusz Noga - Radca Prawny - Członek 

Komisji; Bożena Radzewicz - Skarbnik Powiatu - Członek Komisji. 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionej uchwały Zarządu Powiatu? 



Pytaó nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie 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" 

Ad.2b 

Główny Specjalista ds. Edukacji Pani Iwona Zegarowicz przedstawiła uchwałę Zarządu 

Powiatu w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko 

dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi/ uchwala Zarządu Powiatu 

w załączeniu -zal. nr 4 do protokołu/. 

Refemjąca poinformowała, że w związku z konkursem na stanowisko dyrektora placówki 

ogłoszonym 9 maja 2018 r. przez Zarząd Powiatu w Gołdapi, należy powołać Komisję 

Konkursową w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego. W skład Komisji 

Konkursowej wchodzą przedstawiciele organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny, przedstawiciel Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz przedstawiciele 

związków zawodowych. 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionej uchwały Zarządu Powiatu? 

Pytaf1 nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie powołania 

komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu 

Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi. 

Ad.2c 

Główny Specjalista ds. Edukacji Pani Iwona Zegarowicz przedstawiła uchwałę Zarządu 

Powiatu w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko 
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dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi/ uchwała Zarządu Powiatu w załączeniu -zal. nr 5 

do protokołu/. 

Referująca poinformowała, że w związku z konkursem na stanowisko dyrektora placówki 

ogłoszonym 9 maja 2018 r. przez Zarząd Powiatu w Gołdapi, należy powołać Komisję 

Konkursową w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego. W skład Komisji 

Konkursowej wchodzą przedstawiciele organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny, przedstawiciel Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz przedstawiciele 

związków zawodowych. 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionej uchwały Zarządu Powiatu? 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie powołania 

komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół 

Zawodowych w Gołdapi. 

Ad.3a 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu 

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2018 

-2033/ uchwala Rady Powiatu w załączeniu- zal. nr 6 do protokołu/. 

Referująca poinformowała, że zmiana spowodowana jest decyzją Ministra finansów 

w sprawie dofinansowania ulicy Nabrzeżnej. Dodała, że kwota pochodzi z rezerwy ogólnej 

subwencji czyli musimy zmienić źródło finansowania czyli nie są już to inne źródła 

finansowania tylko są to dochody własne. 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionej uchwały Rady Powiatu? 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2018-2033. 
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Ad. 3b 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu 

w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2018 !uchwala Rady Powiatu w załączeniu- zal. nr 7 

do protokołu/. 

Referująca poinformowała, że zmiany spowodowane są decyzją Ministra Finansów 

w sprawie dofinansowania ulicy Nabrzeżnej. Dodała, że kwota pochodzi z rezerwy ogólnej 

subwencji czyli musimy zmienić źródło finansowania czyli nie są już to inne źródła 

finansowania tylko są to dochody własne. 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionej uchwały Rady Powiatu? 

Pytmi nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian 

budżetu powiatu w roku 2018. 

Ad.4 

Starosta Pan Andrzej Ciołek zwrócił się do Skarbnika Powiatu, Pani Bożeny Radzewicz 

aby znaczącą część odszkodowania w kwocie ok. 3000,00 zł za ścieżkę rowerową pokryć 

ze środków własnych. Poinformował również, iż w obradach Komisji w dniu dzisiejszym 

będą uczestniczyć mieszkańcy, którzy wyrażają zainteresowanie przebiegiem drogi nr 651. 

Członek Zarządu Powiatu Pan Bogdan Michnicz zapytał o remont szpitala. 

Sekretarz Powiatu Pani Anna Makowska poinformowała, że w Zespole Placówce Edukacyjno 

- Wychowawczych przekazano podwykonawcy plac budowy. Podwykonawca ma zacząć 

prace od 24 maja 2018 roku. Natomiast w procesie realizacji przedsięwzięcia 

termomodernizacji w szpitalu zostały podpisane urnowy z podwykonawcami zajmującymi się 

elektryką i częścią grzewczą. Do 25 maja 2018 roku powinniśmy otrzymać również projekt 

urnowy na podwykonawcę w zakresie prac budowlanych. Sekretarz Powiatu dodała, 

że modyfikacjom uległ harmonogram w zakresie wymiany okien w szpitalu i budynku 

pogotowia ratunkowego. Zmiany dotyczą tern1inu wykonania robót z terminu 

do 31 października 2018 roku na termin do 28 września 2018 roku. 
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Ad.5 

Wolnych wniosków nie zgłoszono. 

Ad. 6 

Przewodniczący Zarządu podziękował Członkom Zarządu za pracę. Zamknął CXIX ( 119 ) 

posiedzenie Zarządu Powiatu. 

Na tym protokół zakmkzono. 

Protokół składa się z 5 stron kolejno ponumerowanych. 

Członkowie Zarządu: 

1. Grażyna Barbara Senda ........... . 

2. Marzanna Marianna Wardzi~ews ..... . 

3. Andrzej Jan Osiński ........ r~r:/······· ......... . 
f 

4. Bogdan Michnicz........ ~:-7 ......................... . 

Protokołowała: Monika Bruszewska 22.05.2018 
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