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Protokół z LXXVI (76) posiedzenia 

Zarządu Powiatu w Gołdapi 

w dniu 11 marca 2021 roku 

  godz. 0900-0917 

Ad.1 

Starosta stwierdziła quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji 

– 3 członków zarządu /lista obecności w załączeniu – zał. nr 1 do protokołu/, otworzyła LXXVI (76) 

posiedzenie Zarządu Powiatu proponując wprowadzenie zmian do porządku obrad  /porządek 

obrad w załączeniu- zał. nr 2 do protokołu/ poprzez dodanie w punkcie 2 podpunktu  c w brzmieniu: 

/zmiany do porządku obrad w załączeniu- zał. nr 3 do protokołu/. 

 

2 c).  Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowego 

Urzędu Pracy w Gołdapi do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu 

Gołdapskiego przy realizacji projektu „Aktywizacja po 30 (2021-2022)” w ramach 

Działania 10.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko 

-Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego  

 

Uwag do proponowanych zmian nie zgłoszono. 

 

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

 

Zarząd Powiatu porządek posiedzenia z proponowanymi zmianami przyjął jednogłośnie. 

 

Ad. 2a  

Naczelnik Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu Pani Wioletta Anuszkiewicz przedstawiła 

projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na 

realizację zadań publicznych Powiatu Gołdapskiego z zakresu prac konserwatorskich, 

restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 

położonych na terenie Powiatu Gołdapskiego, których realizację w roku 2021 wspiera Powiat 

Gołdapski – referuje Naczelnik Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu. Wioletta Anuszkiewicz 

/projekt uchwała Zarządu Powiatu w załączeniu - zał. nr 4 do protokołu/. 

Naczelnik Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu Pani Wioletta Anuszkiewicz poinformowała, 

że w dniu 20 stycznia 2021 r. Zarząd Powiatu w Gołdapi ogłosił „otwarty konkurs ofert  

na zadania publiczne Powiatu Gołdapskiego z zakresu prac konserwatorskich, restauratorskich 
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lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie 

Powiatu Gołdapskiego, których realizację w roku 2021 wspiera Powiat Gołdapski”. Konkurs 

miał na celu wyłonienie podmiotów, które posiadają tytuł prawny do zabytku wpisanego  

do rejestru, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, 

ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego i  w roku 2021 złożą 

wniosek o dotację na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac oraz 

przeprowadzą prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków. W odpowiedzi na ogłoszenie konkursowe z dnia 21.01.2021 r. 

nie wpłynął żaden wniosek, w związku z czym należy unieważnić ogłoszony konkurs. 

 

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 unieważnienia 

otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Gołdapskiego  

z zakresu prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy 

zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Powiatu Gołdapskiego, 

których realizację w roku 2021 wspiera Powiat Gołdapski. 

 

Ad. 2b 

Naczelnik Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu Pani Wioletta Anuszkiewicz przedstawiła 

projekt uchwały Zarządu Powiatu w  sprawie przyznania dofinansowania projektów 

zgłoszonych w ramach Programu Współpracy Powiatu Gołdapskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3, ustawy o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie, na rok 2020 /projekt uchwały Zarządu Powiatu  w załączeniu 

- zał. nr 5 do protokołu/.   

Naczelnik Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu Pani Wioletta Anuszkiewicz poinformowała, 

że Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu dokonała w dniach 22 lutego  

i 1 marca br. roku oceny ofert złożonych w odpowiedzi na konkurs ofert na realizację  

w formie wsparcia zadań publicznych Powiatu Gołdapskiego w 2021 r. W odpowiedzi  

na ogłoszenie konkursowe wpłynęło 17 ofert. Środki finansowe przeznaczone na ten cel przez 
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Powiat wynoszą 45 000,00 zł. Komisja, po dokonaniu analizy budżetów zadań i ich punktacji 

przedkłada propozycje wsparcia dla organizacji w brzmieniu zawartym w projekcie uchwały. 

 

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do  przedstawionego projektu Uchwały Zarządu 

Powiatu ? 

 

Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek zapytał jakich organizacji pozarządowych dotyczą dwa 

przypadki, które nie uzyskały dofinansowania  

 

Naczelnik Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu Pani Wioletta Anuszkiewicz odpowiedziała, 

że oferta, która wpłynęła po terminie dotyczy Stowarzyszenia Edukacyjno- Kulturalnego NDN. 

Pochodzi z Polski i chciało realizować zadanie: „Nasze zabytki inaczej”, wnioskowali o 750 zł.  

Druga oferta została wycofana w trakcie oceny merytorycznej. Wpłynęła od Stowarzyszenia 

Emerytowanych Policjantów w Gołdapi na obóz w górach.  

 

Więcej pytań nie zgłoszono.  

Przewodnicząca przeprowadziła głosowania. 

 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie przyznania 

dofinansowania projektów zgłoszonych w ramach Programu Współpracy Powiatu 

Gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 

ust 3, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2020. 

   

Ad. 2c.  

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi Pan Wojciech Hołdyński przedstawił projekt 

uchwały Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  

w Gołdapi do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Gołdapskiego przy realizacji 

projektu „Aktywizacja po 30 (2021-2022)” w ramach Działania 10.1 Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego /projekt uchwały Zarządu 

Powiatu  w załączeniu- zał. nr 6 do protokołu/.   

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi Pan Wojciech Hołdyński  poinformował,  

że Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi przygotował wniosek o dofinansowanie projektu 

„Aktywizacja po 30 (2021-2022)” w ramach Działania 10.1 Regionalnego Programu 
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Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Całkowity budżet 

projektu wyniesie 1 874 686,19 zł (w tym: dofinansowanie ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego – 1 593 483,26 zł, wkład krajowy Funduszu Pracy – 281 202,93 zł), 

przy czym na rok 2021 – 1 131 628,05 zł, na rok 2022 – 743 058,14 zł. W związku z tym, 

zgodnie z wytycznymi, do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające upoważnienie 

osoby reprezentującej Powiat Gołdapski do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu 

Gołdapskiego podczas realizacji projektu „Aktywizacja po 30 (2021-2022)” w ramach 

Działania 10.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko 

-Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Społecznego. Upoważnienie Dyrektora PUP w Gołdapi usprawni organizacyjnie proces 

podpisywania poszczególnych dokumentów oraz realizację projektu.  

 

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do  przedstawionego projektu Uchwały Zarządu 

Powiatu ? 

 

Pytań nie zgłoszono.  

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia 

dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi do składania oświadczeń woli w imieniu 

Powiatu Gołdapskiego przy realizacji projektu „Aktywizacja po 30 (2021-2022)” 

w ramach Działania 10.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Ad. 3 

Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek poinformował, że nadal na forum Związku Powiatów 

Polskich toczy się spór. Związek wykazuje potrzebę istnienia szpitali w powiatach i znalazł 

szereg argumentów za  bardzo dobrymi czynnościami  zarządczymi sprawowanymi przez 

powiaty. Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek podał 3 najistotniejsze punkty, mówiące, że: 

✓ Ciężar obciążeń powiatów kierowany na szpitale powiatowe wzrósł o 100%.  

✓ Analizy pokazują, że na przestrzeni lat, że zarówno powiaty, jak i miasta na prawach powiatu 

wydatkowały na szpitale ogólnie przeszło 3,5 miliarda złotych. W wydatkach zarówno 

powiatów jak i miast na prawach powiatu dominowały wydatki majątkowe. 



  

5 

 

✓ W przypadku powiatów ziemskich głębokie zaniepokojenie budzi duży wzrost wydatków z 

tytuły pokrycia ujemnego wyniku finansowego szpitali w 2019 roku.  

 

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska poinformowała, że marzec jest okresem, w którym 

szkoły organizują „dni otwarte”. W tym roku, ze względu na pandemię będą miały one zupełnie 

inny charakter. Szkoły przygotowują się do pokazania swoich ofert w Internecie.  

 

Ad. 4 

Wolnych wniosków nie zgłoszono.  

 

Ad. 5 

Przewodnicząca Zarządu podziękowała Członkom Zarządu za pracę. Zamknęła LXXVI (76) 

posiedzenie Zarządu Powiatu.     

 
Na tym protokół zakończono. 
Protokół składa się z 5 stron kolejno ponumerowanych.                                                            

                           

                              STAROSTA  

 

                   Marzanna Marianna  

             Wardziejewska  

         

 

Członkowie Zarządu: 

1. Andrzej Ciołek…………………………………………. 

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

3. Stanisław Wójtowicz…………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: Monika Bruszewska 11.03.2021 r. 


