
Ad.1 

Protokół z LXVI (66) posiedzenia 

Zarządu Powiatu w Gołdapi. 

w dniu 30 listopada 2020 roku

godz. J3Jo_ J34o

Starosta stwierdziła quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji 

- 3 członków zarządu /lista obecności w załączeniu - zał. nr 1 do protokołu/, otworzyła LXVI ( 66) posiedzenie

Zarządu Powiatu proponując wprowadzenie zmian do porządku obrad /porządek obrad w załączeniu- zał. nr 

2 do protokołu! 

Uwag do proponowanych zmian nie zgłoszono. 

Przewodnicząca przeszła do realizacji kolejnego punktu obrad. 

Ad. 2 

Naczelnik Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu Pani Wioletta Anuszkiewicz przedstawiła projekt 

uchwały Zarządu Powiatu w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania 

publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu gołdapskiego w 2021 roku /projekt 

uchwały Zarządu Powiatu w załączeniu- zał. nr 3 do protokołu!. 

Naczelnik Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu Pani Wioletta Anuszkiewicz poinformowała, 

że w dniu 6 listopada 2020 r. Zarząd Powiatu w Gołdapi ogłosił „Otwarty konkurs ofert 

na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 

świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu gołdapskiego w 2021 

roku.". Konkurs miał na celu wyłonienie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku 

publicznego, która będzie prowadziła w Powiecie Gołdapskim punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 

realizowała zadania z zakresu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie 

powiatu gołdapskiego. Na realizację zadania wpłynęło 5 ofert: FUNDACJI TOGATUS PRO BONO, 

FUNDACJI INICJATYW A KOBIET AKTYWNYCH FIKA, FUNDACJI GOŁĘBIE SERCE, 

STOWARZYSZENIA PARTIA NOSTRA, FUNDACJI WIOSNA DLA WAS. Reasumując powołana 

przez Zarząd Powiatu w Gołdapi komisja konkursowa dokonała oceny ofert pod kątem formalnym 

i merytorycznym. Przepis art.11 ust. I ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym 

poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej nakłada na powiat powierzenie prowadzenia jednego 

punktu nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej wybranej w trybie konkursowym 

zorganizowanym wedle przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Do konkursu 



ogłoszonego przez Zarząd Powiatu swoje oferty złożyło pięć organizacji. Wszystkie oferty spełniały 

kryteria formalne. Na podstawie kryteriów oceny merytorycznej komisja rekomenduje Zarządowi 

Powiatu w Gołdapi ofertę złożoną przez FUNDACJĘ TOGATUS PRO BONO z Olsztyna. Fundacja 

prowadzi w 7 województwach ponad 90 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Takiego 

doświadczenia w ogóle nie posiadały STOWARZYSZENIE PATRIA NOSTRA i FUNDACJA 

WIOSNA DLA WAS. FUNDACJA TOGATUS PRO BONO jako jedyna w ofercie wskazała umowy 

z prawnikami wyznaczonymi do konkretnego powiatu, pozostałe zawierają umowy blankietowe 

bez wskazania powiatu. Oferta FUNDACJI TOGATUS PRO BONO w porównaniu do oferty 

FUNDACJI INICJATYWA KOBIET AKTYWNYCH z Olsztyna, oferty STOWARZYSZENIA 

PATRIA NOSTRA czy też oferty STOWARZYSZENIA GOŁĘBIE SERCE zawiera najciekawsze i 

najwyżej punktowane propozycje w zakresie edukacji prawnej i promocji nieodpłatnego poradnictwa 

prawnego oraz mediacji. FUNDACJA WIOSNA DLA W AS dotychczas sama nie prowadziła zadania 

w postaci punktu nieopłatnej pomocy prawnej. Takiego zadania nie realizowało samodzielnie również 

STOWARZYSZENIE PATRIA NOSTRA. 

Przewodnicząca zapytała czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały Zarządu Powiatu? 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął Uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie rozstrzygnięcia 

otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu 

nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 

na terenie powiatu gołdapskiego w 2021 roku. 

Ad.3 

Naczelnik Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu Pani Wioletta Anuszkiewicz poinformowała, 

że stowarzyszenie ,,Partnerstwo Sztuki" zwróciło się z prośbą o zmiany realizacji zadania publicznego 

„Aktywny wolontariusz", że względu na to, że pandemia uniemożliwiła Stowarzyszeniu Partnerstwo Sztuki 

zorganizowanie i przeprowadzenie wszystkich zaplenianych działań. Zaistniała sytuacja jest podyktowana 

panującymi na terenie Polski obostrzeniami, które nie pozwalają zorganizować zgrupowań powyżej 5 osób 

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek dotyczący realizacji zadania publicznego „Aktywny 

wolontariat" zgodnie z umową PIR 6/2020 z dnia 12.03.2020 r. 
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Wiceprezes Zarządu GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi Pan Tadeusz Myśliwiec zwrócił się z prośbą 

dotycząca zgody przeniesienia pozwolenia na budowę wydanego dla Powiatu Gołdapskiego Decyzji 

Nr Mg.6.2017 z dnia 27.01.2017 roku na GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi. Prośbę swą uzasadnił tym, 

że w związku z realizacją projektu Nr RPWM.09.01.01-28-009 2/20 pt. ,, Doposażenie w sprzęt i aparaturę 

medyczną oraz modernizację pomieszczeń na potrzeby GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi" 

proszę o wyrażenie zgody przeniesienia pozwolenia na budowę oraz praw i obowiązków wynikających 

z decyzji pozwolenia na budowę wydanego przez Starostę Gołdapskiego na rzecz Powiatu Gołdapsldego. 

Wiceprezes Zarządu GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi Pan Tadeusz Myśliwiec prośbę są umotywowałam 

tym, że w chwili zakończenia inwestycji w zakresie termomodernizacji obiektów ochrony zdrowia 

GoldMedica Sp. z o.o. została prawnie umocowana do realizacji projektu w zakresie modernizacji bloku 

operacyjnego, adaptacji pomieszczeń poddasza na potrzeby lokalizacji oddziałów szpitalnych oraz 

wykonania wentylacji mechanicznej pomieszczeń poddasza budynku głównego szpitala. 

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył zgodę na przeniesienie decyzji o pozwolenie na budowę oraz 

praw i obowiązków wynikających z decyzji pozwolenia na budowę. 

Ad.4 

Wolne wniosków nie zgłoszono. 

Ad. 5 

Przewodnicząca Zarządu podziękowała Członkom Zarządu za pracę. Zamknęła LXVI ( 6 6) posiedzenie 

Zarządu Powiatu 

Na tym protokół zakończono. 
Protokół składa się z 3 stron lw!ejno ponumerowanych. 

Członkowie Zarządu: 

1. Andrzej Ciolek ...... �: ... ·e
·· 

.. 
: .......... \ ..................... .

2. Grażyna Barbara Senda ..... :.. . ·..:.;., ...................... . 
I t1 

' 

3. Stanisław Wójtowicz .... )////.ę ,/ .......................... .

Protokołowała: Monika Bruszewska 30.11.2020 r. 
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MarzarLJanna 
Wardziejewska 
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