Protokół z LVI (56) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi.
w dniu 28 sierpnia 2020 roku
godz. 1145- 1155
Ad.1
Starosta stwierdziła quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji
– 3 członków zarządu /lista obecności w załączeniu – zał. nr 1 do protokołu/, otworzyła LVI (56)
posiedzenie Zarządu Powiatu /porządek obrad w załączeniu- zał. nr 2 do protokołu/.
Przewodnicząca zapytała czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad?
Uwag nie zgłoszono.
Przewodnicząca przeszła do realizacji kolejnego punktu.

Ad. 2
Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Pani Wioletta Anuszkiewicz przedstawiła
wniosek w sprawie przyjęcia projektu „Programu współpracy powiatu gołdapskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3. ustawy
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2021”. /wniosek w załączeniu - zał. nr 3
do protokołu/.

Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Pani Wioletta Anuszkiewicz poinformowała,
że

program

współpracy

we

wcześniejszych

latach

wybierał

priorytety,

które

najprawdopodobniej Zarząd Powiatu i Rada Powiatu będzie wspierała w roku następnym.
Określa formy współpracy i formę finansową i niefinansową, mówi też jak będzie wyglądała
ocena okresowa i o ogólnej kwocie, która najprawdopodobniej będzie zabezpieczona
w budżecie powiatu na rok 2021.
Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego wniosku.
Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek zapytał czy dzisiaj decydujemy o dowolnej kwocie bez
podziału na kwoty priorytetów?
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Naczelnik Wioletta Anuszkiewicz odpowiedziała, że tak. Jest to przypuszczalna kwota. Może
ona się zwiększyć lub zmniejszyć, zależy jak będzie konstruowany budżet.
Więcej pytań nie zgłoszono
Przewodnicząca przeprowadziła głosowania.
Zarząd Powiatu jednogłośnie rozpatrzył wniosek w sprawie przyjęcia projektu
„Programu współpracy powiatu gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3. ustawy o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie, na rok 2021”.

Ad. 3
Prezes GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi Pan Wiesław Jurgielewicz zwrócił się z prośbą zgody
na realizację inwestycji /pełnomocnictwo na podstawie § 3 ust. 3 Umowy użyczenia
nr ZD/1/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku zawartej pomiędzy Powiatem Gołdapskim
reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Gołdapi a GoldMedica Spółka z o. o. w Gołdapi
wyraża się zgodę na przeprowadzenie przez Prezesa Spółki inwestycji wynikających
z realizacji projektu pn. „Doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną oraz modernizacja
pomieszczeń na potrzeby GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi” w ramach konkursu
RPWM.09.01.01-IZ.00-28-004/20 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Warmińsko

-Mazurskiego

na

lata

2014-2020,

Oś

priorytetowa

9

Dostęp

do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.1. Infrastruktura ochrony zdrowia,
poddziałanie 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych.
Wniosek został jednogłośnie przyjęty.

Ad. 4
Wolnych wniosków nie zgłoszono.

Ad. 5
Przewodnicząca Zarządu podziękowała Członkom Zarządu za pracę. Zamknęła LVI (56)
posiedzenie Zarządu Powiatu .
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Na tym protokół zakończono.
Protokół składa się z 3 stron kolejno ponumerowanych.

Protokołowała: Monika Bruszewska 28.08.2020 r.
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