Protokół z LXXXI (81) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi.
w dniu 29 kwietnia 2021 roku
godz. 1130- 1140
Ad.1
Starosta stwierdziła quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji
– 3 członków zarządu /lista obecności w załączeniu – zał. nr 1 do protokołu/, otworzyła LXXXI (81)
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. 2a
W zastępstwie główny specjalista ds. edukacji w Starostwie Powiatowym w Gołdapi projekt
uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora
przedstawiła Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek /projekt uchwały Zarządu Powiatu w załączeniu - zał. nr
3 do protokołu/.

Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek poinformował, że stanowisko dyrektora szkoły powierza
organ prowadzący. Kandydata na stanowisko dyrektora wyłania się w drodze konkursu.
W stosunku do szkół prowadzonych przez JST zadania i kompetencje organu prowadzącego
wykonuje zarząd powiatu. Stosownie do § 1 ust. 2 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko
dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły
ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej, organ
prowadzący ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub placówki. Treść
ogłoszenia o konkursie jest zgodna z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań, jakim powinna
odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze
w

publicznym

przedszkolu,

publicznej

szkole

podstawowej,

publicznej

szkole

ponadpodstawowej oraz publicznej placówce i stanowi załącznik do niniejszej uchwały, który
podlega ogłoszeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego
w Gołdapi oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Gołdapi, ul. Krótka 1,
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19-500 Gołdap. Z dniem 31 sierpnia 2021 r. kończy się pięcioletnia kadencja dyrektorów:
Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Gołdapi, ogłoszenie konkursów jest niezbędne w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska.
Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu Uchwały Zarządu
Powiatu ?
Pytań nie zgłoszono.
Przewodnicząca przeprowadziła głosowania.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia
konkursów na stanowisko dyrektora.
Ad. 2b
Sekretarza Powiatu Pani Anna Makowska przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
w sprawie rozłożenia na raty zobowiązania uczestniczki projektu „Własna firma
w EGO” realizowanego przez Powiat Gołdapski w ramach Działania 10.3 Rozwój
samozatrudnienia Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Warmińsko-

Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego /projekt uchwały Zarządu Powiatu w załączeniu - zał. nr 4 do protokołu/.
Sekretarza Powiatu Pani Anna Makowska poinformowała, że Powiat Gołdapski w okresie
od 01.02.2018 r. do 31.08.2021 r. realizuje projekt nr RPWM.10.03.00-28-0012/17
pn. „Własna firma w EGO” w ramach Działania 10.3 Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Od 25.01.2021 r. projekt podlega
audytowi przez Izbę Administracji Skarbowej w Olsztynie. W wyniku czynności audytowych
główny ekspert skarbowy stwierdził, że Pani Agnieszka Marzanna Jankowska, jako kandydatka
do projektu, w dniu 17.01.2020 r. złożyła nieprawdziwe oświadczenie, co umożliwiło jej udział
w III edycji projektu. Wskutek powyższego została wszczęta procedura rozwiązania
z ww. ze skutkiem natychmiastowym następujących umów: nr 2/2020 na świadczenie usług
doradczo-szkoleniowych z dnia 25.02.2020 r., nr 2/2020 o udzieleniu wsparcia finansowego
w postaci dotacji z dnia 18.05.2020 r., nr 1/2020 o udzieleniu finansowego wsparcia
pomostowego z dnia 07.07.2020 r. Rozwiązanie powyższych umów doprowadziło
do obowiązku zwrotu środków finansowych w wysokości 39 910,48 zł związanych: z usługą
doradczo-szkoleniową w wysokości 1 507 zł (kwota główna bez odsetek), z udzieleniem dotacji
2

wysokości 29 284,11 zł (kwota główna – 27 500 zł i kwota odsetek jak dla zaległości
podatkowych – 1 784,11 zł), z udzieleniem finansowego wsparcia pomostowego w wysokości
9 119,37 zł (kwota główna – 8 820 zł i kwota odsetek jak dla zaległości podatkowych – 299,37
zł). W dniu 02.04.2021 r. Pani Agnieszka Jankowska złożyła wniosek z prośbą o umorzenie
zobowiązania wynikłego z działań określonych w pkt 1 oraz umorzenie odsetek naliczonych
od wypłaconych kwot w pkt 2 i pkt 3 oraz o rozłożenie zobowiązania na 36 miesięcznych
rat. Ww. uzasadniła swój wniosek trudną materialną, chorobą oraz sytuacją pandemiczną.
Ponadto w wyniku spotkania z przedstawicielem Powiatu Gołdapskiego ww. zadeklarowała
spłatę zobowiązania 30 miesięcznych ratach bez wcześniej wnioskowanych umorzeń.
Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu Uchwały Zarządu
Powiatu ?
Pytań nie zgłoszono.
Przewodnicząca przeprowadziła głosowania.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie rozłożenia
na raty zobowiązania uczestniczki projektu „Własna firma w EGO” realizowanego przez
Powiat Gołdapski w ramach Działania 10.3 Rozwój samozatrudnienia Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Ad. 3
Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Pani Wioletta Anuszkiewicz przedstawiła wniosek
w sprawie rozwiązania umowy o realizację zadania publicznego nr 13/2021 pot tytułem
„Organizacja XXXII Mazurkiego Biegu Ulicznego” /wniosek w załączeniu - zał. nr 5 do protokołu/.
Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Pani Wioletta Anuszkiewicz poinformowała,
że Uczniowski Klub Sportowy zwrócił się z prośbą o rozwiązanie umowy o realizację zadania
publicznego na 13/2021 pot tytułem „Organizacja XXXII Mazurkiego Biegu Ulicznego”
zawartej w dniu 20 marca 2021 r. w Gołdapi na mocy porozumienia stron. Powyższą prośbę
Uczniowski Klub Sportowy motywują tym, że obecnie w Polsce jest stan epidemiologiczny,
który wprowadził wiele obostrzeń, zaleceń rządu i służby sanitarnych. Realizacja zadania
w stanie panującej epidemii nie jest możliwa.
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Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego wniosku.
Pytań nie zgłoszono.
Przewodnicząca przeprowadziła głosowania.
Zarząd Powiatu jednogłośnie rozpatrzył wniosek w sprawie rozpatrzenie wniosku
w sprawie rozwiązania umowy o realizację zadania publicznego nr 13/2021 pot tytułem
„Organizacja XXXII Mazurkiego Biegu Ulicznego”.
Ad. 4
Spraw bieżących nie zgłoszono.
Ad. 5
Wolnych wniosków nie zgłoszono.
Ad. 6
Przewodnicząca Zarządu podziękowała Członkom Zarządu za pracę. Zamknęła LXXXI (81)
posiedzenie Zarządu Powiatu .
Na tym protokół zakończono.
Protokół składa się z 4 stron kolejno ponumerowanych.

STAROSTA
Marzanna Marianna
Wardziejewska
Członkowie Zarządu:
1. Andrzej Ciołek…………………………………………
2. Grażyna Barbara Senda…………………………………
3. Stanisław Wójtowicz …………………………………...

Protokołowała: Monika Bruszewska 29.04.2021 r.
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