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Protokół z CXXIII (123) posiedzenia 

Zarządu Powiatu w Gołdapi. 

w dniu 30 września 2022 roku 

  godz. 1245- 1249 

Ad.1  

Starosta stwierdziła quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji 

– 3 członków zarządu /lista obecności w załączeniu – zał. nr 1 do protokołu/, otworzyła CXXIII (123) 

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

 

Przewodniczący przeszedł do realizacji kolejnego punktu.  

 

Ad. 2 

Dyrektor Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Gołdapi Pan Grzegorz Klimaszewski  

przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa  

do samodzielnego reprezentowania Organu Prowadzącego we wszelakich relacjach z Fundacją 

Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie dotyczących udziału Liceum Ogólnokształcącemu 

im. Jana Pawła II 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 Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Gołdapi Pan Grzegorz Klimaszewski  

poinformował, że Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, 

młodzieży i sportu na lata 2021-2027. Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Gołdapi 

chce wnioskować o dofinansowanie projektu obejmującego m.in. wymianę młodzieży.  

W celu złożenia wniosku o uzyskanie wsparcia finansowego w ramach programu Erasmus+ 

niezbędne jest upoważnienie dyrektora szkoły do wszelkich czynności w tym zakresie. 

Pełnomocnictwo obejmuje w szczególności: złożenie wniosku o uzyskanie wsparcia 

finansowego w ramach 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 
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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 głosowanie. 

 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa do samodzielnego reprezentowania Organu Prowadzącego  

we wszelakich relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie 

dotyczących udziału Liceum Ogólnokształcącemu im. Jana Pawła II w Gołdapi  

w programie Erasmus+, w tym do składania w imieniu i na rzecz Organu Prowadzącego 

oświadczeń woli i wiedzy dla Fundacji. 

 

Ad. 3 

Spraw bieżących nie zgłoszono. 

 

Ad. 4 

Wolnych wniosków nie zgłoszono. 

 

Ad. 5 

Przewodnicząca Zarządu podziękowała Członkom Zarządu za pracę. Zamknęła CXXIII (123) 

posiedzenie Zarządu Powiatu .     

 

Na tym protokół zakończono. 

Protokół składa się z 2 stron kolejno ponumerowanych.                            

                                                                    wz. STAROSTA  

 

                          Andrzej Ciołek 

                 Wicestarosta 

Członkowie Zarządu: 

1. Grażyna Barbara Senda………………………………… 

2. Stanisław Wójtowicz …………………………………... 
 

Protokołowała: Monika Bruszewska 30.10.2022 r. 
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