
Ad.1 

Protokół z XCII (92) posiedzenia 

Zarządu Powiatu w Gołdapi 

w dniu 25 września 2017 roku 

Starosta stwierdził quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji 

- 5 członków zarządu /lista obecności w załączeniu - zal. nr 1 do protokołu/, otworzył XCI (91) 

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.2 

Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska Pani Małgorzata Lenarczyk 

przedstawiła uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu 

w Gołdapi do podpisania umowy z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem 

Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 o udzielenie 

dofinansowania na realizację projektu „Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia 

i oświaty powiatu gołdapskiego" i przyjęcia dotacji /uchwala Zarządu Powiatu w zalączeniu

zal. nr 3 do protokołu/. 

Referująca poinformowała, iż upoważnia się Panią Grażynę Barbarę Sendę - Wicestarostę 

Gołdapskiego i Pana Andrzeja Jana Osińskiego - Członka Zarządu Powiatu do podpisania 

umowy o udzielenie dofinansowania na realizację projektu „Termomodernizacja budynków 

ochrony zdrowia i oświaty powiatu gołdapskiego" z Instytucją Zarządzającą w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-

2020, Działanie 04.03.00 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 

04.03.01 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych. 

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



Starosta Pan Andrzej Ciołek powiedział, iż potrzeba dwóch reprezentantów do podpisania 

umowy o dofinansowanie i w tym wypadku z uwagi na absencje innych członków Zarządu, 

chcielibyśmy, aby tego dokonała Pani Wicestarosta i Pan Andrzej Osiński, którzy będą 

dyspozycyjni w tym czasie. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z naszymi oczekiwaniami umowa 

zostanie podpisana do 29 września br. 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu podjął jednogłośnie uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia 

członków Zarządu Powiatu w Gołdapi do podpisania umowy z Instytucją Zarządzającą 

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

na lata 2014-2020 o udzielenie dofinansowania na realizację projektu 

,, Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty powiatu gołdapskiego" 

i przyjęcia dotacji. 

Ad.3 

Starosta Pan Andrzej Ciołek poprosił, aby Pan Marek Miros przekazał kilka informacji 

na temat złożonego wniosku i tego jak liczny jest powiat w oczekiwaniu po Europejskie 

środki. 

Główny Specjalista ds. koordynacji i pozyskiwania środków zewnętrznych Pan Marek Miros 

poinformował, iż jest to priorytetowe zadanie ustanowione przez Zarząd i Radę Powiatu, 

chodzi o tennomodemizację budynków szpitalnych, ale również części budynków 

oświatowych są to 3 budynki szpitalne GoldMedica Sp. z o. o. i 2 budynki, które 

są w dyspozycji Zespołu Placówek Edukacyjno- Wychowawczych. Termin składania 

wniosków zakończył się w dniu 30 stycznia br., na to poddziałanie wpłynęło 100 wniosków, 

po ocenie formalnej zostało ich 93. Kilkukrotnie był przesuwany termin rozstrzygnięcia tego 

konkursu. We wrześniu br., około półtora tygodnia temu, Zarząd podjął decyzję o kolejnym 

przesunięciu rozstrzygnięcia, tym razem do 26 bądź 27 września, ponieważ wcześniejszy 

przesunięty termin nie mógł zostać dotrzymany ze względu na obfitość materii. W tym 

tygodniu zbiera się Zarząd Województwa Warmińsko- Mazurskiego, aby to rozstrzygnąć. 

Teraz jest ostatnia chwila na złożenie końcówki kart z ocenami merytorycznymi wszystkich 

już pozostałych, które nie zostały dostarczone do Urzędu Marszałkowskiego wniosków. 
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Wniosków tak jak wspominałem jest 93, wartość wnioskowanej dotacji wynosi mniej więcej 

188 OOO OOO, 00 zł. Tymczasem do dyspozycji Zarządu Województwa jest mniej więcej 

152 OOO OOO, 00 zł. W tej chwili nikt nie jest w stanie powiedzieć jak będzie wyglądała lista 

rankingowa, ponieważ metodologia układania tej listy rankingowej polega na tym, że dopóki 

nie wpłynie ostatnia ocena ułożenie tej listy jest niemożliwe, ponieważ nie możliwe jest 

dopisanie punktów do poszczególnych wniosków. Najprawdopodobniej umowy będą 

pospisywane przez 2 dni, 28-29 września. Jutro jadę do Olsztyna, aby dostarczyć odpowiedni 

pakiet dokumentów, czy jutro będziemy znać listę rankingową- nie wiem. Czy wyjdzie 

z punktów, że załapiemy się pierwszej turze nie wiadomo. Zarząd Województwa pół roku 

temu za pośrednictwem Ministra Zdrowia wystąpił do Komisji Europejskiej o przesunięcie 

na to poddziałanie 20 OOO 000,00 euro, z czego ok. 60 OOO 000,00 zł przypadłoby na nasze 

poddziałanie. Niewykluczone, że w czwartek bądź piątek będzie podpisana umowa na ten 

najważniejszy priorytetowy program, a jeśli nie to będzie to wynikało z przedłużających się 

procedur. 

Członek Zarządu Marzanna Wardziejewska powiedziała, iż Zarząd będzie trzymał kciuki, aby 

się udało. 

Główny Specjalista ds. koordynacji i pozyskiwania środków zewnętrznych Pan Marek Miros 

powiedział, iż jesteśmy w posiadaniu informacji, że harmonogram płatności będzie 

przesunięty o ten okres opóźnienia. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek powiedział, iż jeśli chodzi o tę drugą sprawę ze schetynówkami, 

niestety pracownicy zrobili wszystko w zakresie złożenia wniosku, aczkolwiek projektant 

mimo spotkań i mimo tego, że pracował nocami, powiedział, że wszystkie dokumenty 

skompletuje na piątek, czyli już po terminie. Z punktu widzenia tego, że Minister nie dał nam 

wkładki do postępowania administracyjnego Burmistrza, ten nie wydał decyzji lokalizacyjnej 

na te schetynówki. W związku z tym nie mogliśmy złożyć. Burmistrz powiedział, że podpisze 

decyzję lokalizacyjną, ale kiedy zapytałem go czy ją uprawomocni to już nie był tak 

odważny, bo jak wiecie na prawomocność potrzeba 14 dni. Podejrzewam, że gdyby decyzja 

przyszła w terminie to podejrzewam, że i tak by tego nie podpisał z troski o własne 

bezpieczeństwo urzędnicze. 
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Ad.4 

Wolnych wniosków nie zgłoszono. 

Ad.5 

Przewodniczący Zarządu podziękował Członkom Zarządu za pracę. Zamknął CXII (92) 

posiedzenie Zarządu Powiatu 

Na tym protokół zakmkzono. 

Protokół składa się z 4 stron kolejno ponumerowanych. 

Członkowie Zarządu: 

1. 

2. 

3. 

Protokołowała: Monika Bruszewska 25.09.2017 r. 
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