Protokół z LXXXII (82) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi.
w dniu 11 maja 2021 roku
godz. 0800- 810
Ad.1
Starosta stwierdziła quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji
– 3 członków zarządu /lista obecności w załączeniu – zał. nr 1 do protokołu/, otworzyła LXXXII (82)
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
Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi Pan Piotr Bartoszu przedstawił projekt
uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do samodzielnego
reprezentowania Organu Prowadzącego we wszelkich relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu
Edukacji w Warszawie dotyczących udziału Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi
w programie Erasmus+, w tym do składania w imieniu i na rzecz Organu Prowadzącego
oświadczeń woli i wiedzy dla Fundacji /projekt uchwały Zarządu Powiatu w załączeniu - zał. nr 3
do protokołu/.

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi Pan Piotr Bartoszu poinformował,
że Erasmus+ jest programem UE w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata
2021–2027. Kształcenie, szkolenie, młodzież i sport to główne obszary, w ramach których
wspiera się rozwój osobisty i zawodowy obywateli. Wysokiej jakości włączające kształcenie
i szkolenie, a także uczenie się nieformalne i pozaformalne zapewniają młodzieży
i uczestnikom w każdym wieku kwalifikacje i umiejętności potrzebne do tego, aby mogli oni
w znaczący sposób uczestniczyć w społeczeństwie demokratycznym, nabyć umiejętność
zrozumienia międzykulturowego i pomyślnie wejść na rynek pracy. ZSZ chce wnioskować
o dofinansowanie projektu obejmującego m.in. wymianę młodzieży. W celu złożenia wniosku
o

uzyskanie

wsparcia

finansowego

w

ramach

programu

Erasmus+

niezbędnym

jest upoważnienie dyrektora do wszelkich czynności w tym zakresie. Pełnomocnictwo
obejmuje w szczególności: złożenie wniosku o uzyskanie wsparcia finansowego w ramach
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programu Erasmus+, składanie oświadczeń woli i wiedzy (deklaracji, wyjaśnień) w związku
ze złożonym wnioskiem o uzyskanie wsparcia finansowego w ramach programu Erasmus+,
odbieranie korespondencji od Fundacji, podpisanie umowy dotyczącej wsparcia finansowego
w ramach programu Erasmus+ wraz ze wszelkimi załącznikami oraz aneksami do takiej
umowy, udzielenie zabezpieczeń (wykonania zobowiązań przez Placówkę) na rzecz Fundacji
w związku z zawartą umową dotyczącą wsparcia finansowego w ramach programu Erasmus+,
w tym podpisywanie (wystawianie) weksli (trasowanych, własnych, w tym in blanco)
oraz deklaracji wekslowych dla Fundacji, bez ograniczeń kwotowych, w tym także
jako poręczyciel wekslowy, jeżeli zaistnieje taka potrzeba, składanie innych oświadczeń
woli i wiedzy niezbędnych do prawidłowego wykonywania zakresu niniejszego umocowania,
w związku z realizacją przez Placówkę projektu w ramach programu Erasmus+.
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 udzielenia
pełnomocnictwa do samodzielnego reprezentowania Organu Prowadzącego we wszelkich
relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie dotyczących udziału
Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi w programie Erasmus+, w tym do składania
w imieniu i na rzecz Organu Prowadzącego oświadczeń woli i wiedzy dla Fundacji.
Ad. 2b
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska
przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie uruchomienia konsultacji
społecznych projektu Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata
2021 – 2027 /projekt uchwały Zarządu Powiatu w załączeniu - zał. nr 4 do protokołu/.
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska
poinformowała, że zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, do zadań własnych powiatu należy
opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych,
ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób
niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego
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ryzyka, po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami. W związku z tym, iż jest
to dokument strategiczny, obejmuje okres do 2027 roku i angażuje różne podmioty, zasadne
jest aby zarówno podmioty jak i osoby fizyczne miały możliwość wyrażenia swojej opinii
w zakresie treści dokumentu.
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 uruchomienia
konsultacji społecznych projektu Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych na lata 2021 – 2027.
Ad. 3
Spraw bieżących brak.
Ad. 4
Wolnych wniosków nie zgłoszono.
Ad. 5
Przewodnicząca Zarządu podziękowała Członkom Zarządu za pracę. Zamknęła LXXXII (82)
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 11.05.2021 r.
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