
  

1 

 

Protokół z CXVI (116) posiedzenia 

Zarządu Powiatu w Gołdapi. 

w dniu 27 maja 2021 roku 

  godz. 1230-1235 

Ad.1  

Wicestarosta stwierdził quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji 

– 2 członków zarządu /lista obecności w załączeniu – zał. nr 1 do protokołu/, otworzył CXVI (116) 

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

 

Wiceprzewodniczący Zarządu zapytał, czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad? 

 

Uwag nie zgłoszono. 

Wiceprzewodniczący Zarządu przeszedł do realizacji kolejnego punktu. 

 

Ad. 2a  

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi Pan Piotr Bartoszuk przedstawił projekt 

uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń  

woli w imieniu Powiatu Gołdapskiego w zakresie związanym z realizacją wniosku  

o dofinansowanie projektu pt. „Szerokie horyzonty”., numer RRWM.02.04.01-28-0017/20. Oś 

priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki. Działanie 2.4: Rozwój kształcenia i szkolenia 

zawodowego. Poddziałanie 2.4.1: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty 

konkursowe /projekt uchwały Zarządu Powiatu w załączeniu - zał. nr 3 do protokołu/. 

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi Pan Piotr Bartoszuk poinformował,  

że  dnia 29.04.2022 roku została podpisana umowa RRWM.02.04.01-28-0017/20 pomiędzy 

Województwem Warmińsko-Mazurskim a Powiatem Gołdapskim przyznając Powiatowi 

Gołdapskiemu dofinansowanie w kwocie 1 266 780,54 PLN na pokrycie wydatków 

kwalifikowalnych w związku z realizacją projektu pt. „Szerokie horyzonty”. Projekt będzie 

realizowany przez  Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi. W celu jego realizacji niezbędnym 

jest upoważnienie dyrektora do wszelkich czynności w tym zakresie. Pełnomocnictwo 

obejmuje w szczególności: podpisywanie wniosków o dofinansowanie projektu,  

w tym wniosków o płatność, potwierdzanie za zgodność z oryginałem kopii dokumentów 

związanych z realizacją projektu, podpisywanie aneksów do umowy o dofinansowanie 

projektu. 
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Wiceprzewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionego projektu Uchwały Zarządu 

Powiatu ? 

 

Pytań nie zgłoszono.  

Wiceprzewodniczący przeprowadził głosowanie. 

 

Zarząd Powiatu jednogłośnie  podjął uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Gołdapskiego  

w zakresie związanym z realizacją wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Szerokie 

horyzonty”., numer RRWM.02.04.01-28-0017/20. Oś priorytetowa 2: Kadry  

dla gospodarki. Działanie 2.4: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego. Poddziałanie 

2.4.1: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe. 

 

Ad. 2b  

Główny specjalista ds. edukacji Pani Agnieszka Wojtala przedstawiła projekt  uchwały Zarządu 

Powiatu w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego  

im. Jana Pawła II w Gołdapi /projekt uchwały Zarządu Powiatu w załączeniu - zał. nr 4 do protokołu/. 

Główny specjalista ds. edukacji Pani Agnieszka Wojtala poinformowała, że z dniem 30 czerwca 

2022 r. upływa okres, na jaki powierzono pełnienie obowiązków dyrektora Liceum 

Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Gołdapi Panu Grzegorzowi Klimaszewskiemu. 

Ogłoszenie konkursu jest niezbędne w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora  

ww. placówki. 

 

Wiceprzewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionego projektu Uchwały Zarządu 

Powiatu ? 

 

Pytań nie zgłoszono.  

Wiceprzewodniczący przeprowadził głosowanie. 

 

Zarząd Powiatu jednogłośnie  podjął uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia 

konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II  

w Gołdapi. 
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Ad. 3 

Spraw bieżących nie zgłoszono. 

 

Ad. 4 

Wolnych wniosków nie zgłoszono.  

 

Ad. 5 

Wiceprzewodniczący Zarządu podziękował Członkom Zarządu za pracę. Zamknął CXVI (116) 

posiedzenie Zarządu Powiatu .     

 

Na tym protokół zakończono. 

Protokół składa się z 3 stron kolejno ponumerowanych.                                                                  

                              STAROSTA  

 

                   Marzanna Marianna  

             Wardziejewska 

 

Członkowie Zarządu: 

1. Andrzej Ciołek…………………………………………. 

2. Grażyna Barbara Senda………………………………… 

3. Stanisław Wójtowicz…………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: Monika Bruszewska 27.05.2022 r. 


