
Ad.1 

Protokół z CVI (106) posiedzenia 

Zarządu Powiatu w Gołdapi 

w dniu 06 lutego 2017 roku 

Starosta stwierdził quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji 

- 4 członków zarządu /lista obecności w załączeniu - zał. nr 1 do protokołu/, otworzył CVI ( 106) 

posiedzenie Zarządu Powiatu z proponowanym porządkiem obrad /porządek obrad w załączeniu 

- zal. nr 2 do protokołu/. Zapytał, czy Członkowie Zarządu mają uzupełnienia bądź sprostowania 

do porządku obrad. 

Uwag do porządku nie zgłoszono. 

Ad.2 

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Pani Mirosława Równa przedstawiła wniosek 

w sprawie zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2018 w ramach „Programu wyrównywania 

różnic między regionami III" inwestycji pod tytułem „ Wykonanie dojazdu dla osób 

niepełnosprawnych przy budynkach ZSZ i PCPR w Gołdapi. Wykonanie placu apelowego 

oraz zwiększenia środków budżetowych szkoły. !wniosek w załączeniu- zal. nr 3 do protokołu!. 

Referująca poinformowała, iż na ostatnim Zarządzie składany był wniosek dotyczący 

wykonania chodników przy posesji szkolnej przy którym został poruszony temat inwestycji 

dotyczącej dojazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynkach ZSZ i PCPR w Gołdapi oraz 

wykonania placu apelowego i zwiększenia środków budżetowych szkoły. Wniosek opiewa 

na koszt 128 005,12zł, 50% kwoty ma pochodzić ze środków własnych, w budżecie szkoły 

brak jest środków na ten cel, w związku z tym proszę o zabezpieczenie środków 

na wykonanie placu apelowego oraz wykonanie dojazdu z kostki brukowej. 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionego wniosku. 

Członek Zarządu Pani Marianna Wardziejewska powiedziała, iż dobrym pomysłem 

jest zrobienie tego placu, ponieważ klasy mundurowe miałby miejsce do odbywania ćwiczeń. 



Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Pani Mirosława Równa odpowiedziała, iż taki 

jest zan1ysł. Poprosiła o przyjęcie wniosku. 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd rozpatrzył pozytywnie 4 głosami za, przy 1 osobie nieobecnej wniosek w sprawie 

zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2018 w ramach „Programu 

wyrównywania różnic między regionami HI" inwestycji pod tytułem „ Wykonanie 

dojazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynkach ZSZ i PCPR w Gołdapi. 

Wykonanie placu apelowego oraz zwiększenia środków budżetowych szkoły. 

Ad.3 

Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Pani Wioletta Anuszkiewicz przedstawiła 

wniosek w sprawie udzielenia dotacji w ramach 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 2018 wspiera Powiat 

Gołdapski !wniosek w załączeniu- zał. nr 4 do protokołu/. 

Referująca poinformowała, iż ogłoszenie konkursowe zawiera informacje kto może starać się 

o udzielenie dotacji. O udzielenie dotacji na dofinansowanie prac mogą występować 

podmioty, które posiadają tytuł prawny do zabytku wpisanego do rejestru, wynikający 

z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa 

rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego. W ogłoszeniu zawarty jest termin, do kiedy 

należy składać swoje oferty. Termin zgłaszania wniosków do dnia 12 marca 2018 r. 

Ogłoszenie zawiera również jakie środki zostały przeznaczone na ten cel, a jest to kwota 

12 000,00 zł. Zadanie musi być zrealizowane w roku bieżącym. dotacja może być udzielona 

w wysokości do 75% nakładów koniecznych na prace lub roboty, jeżeli zabytek posiada 

wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga złożonych pod 

względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, 

albo gdy sytuacja wymaga niezwłocznego podjęcia prac lub robót budowlanych przy zabytku 

oraz obiektów ważnych dotacja może być udzielona w wysokości do 100% nakładów 

koniecznych na wykonanie tych prac lub robót budowlanych. Funkcję koordynatora konkursu 

pełni pracownik Wydziahl Promocji i Rozwoju Powiatu, odpowiedzialny za sprawy związane 
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z ochroną zabytków. Niezwłocznie po przeprowadzeniu oceny formalnej, wnioski opatrzone 

w opinie Komisji w składzie: Radca Prawny, Skarbnik Powiatu, Naczelnik Wydziału 

Promocji i Rozwoju Powiatu oraz Pracownika Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska 

rozpatruje Zarząd Powiatu w Gołdapi, który uwzględniając opinie udziela dofinansowania. 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionego wniosku. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd :rozpatrzył pozytywnie 4 głosami za, przy 1 osobie nieobecnej wniosek w sprawie 

udzielenia dotacji w :ramach otwartego konkursu ofe:rt 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 2018 wspiera Powiat Gołdapski. 

Ad.4 

Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Pani Wioletta Anuszkiewicz przedstawiła 

uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie przyznania dofinansowania dla realizacji projektów 

zgłoszonych w ramach Programu Współpracy Powiat Gołdapskiego z organizacjami 

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

publicznego i wolontariacie, na rok 2018 !uchwala Zarządu Powiatu w załączeniu 

- zal. nr 5 do protokołu/. 

Referująca poinfonnowała, iż Komisja konkursowa, która została powołana przez Zarząd 

Powiatu w dniu 1 O stycznia 2018 r. w składzie 3 członków Zarządu oraz 3 przedstawicieli 

organizacji pozarządowych w dniach 10, 15 i 17 stycznia br. oceniała oferty organizacji 

pozarządowych. Wpłynęło 21 ofert, do rozdysponowania Komisja konkursowa posiadała 

45 000,00 zł. Propozycje Komisji konkursowej zostały przedstawione w uchwale, tak jak jest 

zapisane Komisja Konkursowa proponuje przeznaczyć w ramach priorytetu Kultura, sztuka, 

ochrona dóbr kultury i tradycji, dziedzictwo historyczno - kulturowe w tym mniejszości 

narodowych: Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap - zadanie pod nazwą Promocja powiatu 

poprzez wydanie ulotki „Atrakcje powiatu gołdapskiego" - wysokość wsparcia 1000,00 zł 

Stowarzyszenie „Głos Puszczy Rominnckiej"- zadanie pod nazwą „Piknik Noc świętojańska 

nad Bludzianką" - wysokość wsparcia 2000,00 zł, Rzymskokatolicka Parafia pod wezwaniem 

Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Żabinie - zadanie pod nazwą „II Przegląd Piosenki 
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w Żabinie" - wysokość wsparcia 1500,00 zł, Stowarzyszenie Żytkiejmska Struga - zadanie 

pod nazwą „Święto sękacza" - wysokość wsparcia 3500,00 zł. W ramach priorytetu 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz ratownictwa i ochrony ludności Komisja 

Konkursowa proponuje: Uczniowski Klub Sportowy Banie Mazurskie - zadanie pod nazwą 

„Organizacja XXX Mazurskiego Biegu Ulicznego" - wysokość wsparcia 3000,00 zł UKS 

„TRÓJKA" - zadanie pod nazwą „Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu 

gminnym i powiatowym rozwijających ogólną sprawność fizyczną" - wysokość wsparcia 

1100,00 zł, Uczniowski Klub Sportowy „Jaćwingowie" Gołdap - zadanie pod nazwą 

,,Nasz Wybór -Piłka Ręczna" - wysokość wsparcia 3000,00 zł . W ramach priorytetu Nauka, 

edukacja, oświata, wychowanie i działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie 

kontaktów i współpraca między społecznościami Komisja Konkursowa proponuje: 

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „NADZIEJA"- zadanie pod nazwą „Zażynki 

w Lisach" - wysokość wsparcia 6900,00 zł. W ramach priorytetu Promocja i organizacja 

wolontariatu oraz działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 

Komisja Konkursowa proponuje: Stowarzyszenie „Partnerstwo Sztuk" - zadanie pod nazwą 

„Wolontariusze pomagają i wspierają" - wysokość wsparcia 5000,00 zł. W ran1ach priorytetu 

Edukacja ekologiczna Komisja Konkursowa proponuje: Gołdapski Uniwersytet Trzeciego 

Wieku - zadanie pod nazwą „Niech Polska pozostanie czysta i piękna" - wysokość wsparcia 

2500,00 zł Stowarzyszenie „Emerytowanych Policjantów w Gołdapi" - zadanie pod nazwą 

„Sekrety Puszczy Rominckiej" - wysokość wsparcia 2500,00 zł. W ramach priorytetu 

Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży Komisja Konkursowa proponuje: 

Stowarzyszenie „Emerytowanych Policjantów w Gołdapi" - zadanie pod nazwą „Obóz 

harcerski w Kotlinie Kłodzkiej" - wysokość wsparcia 2000,00 zł. W ramach priorytetu 

Wspieranie działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej Komisja Konkursowa 

proponuje: Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny - zadanie pod nazwą „Centrum 

Wspierania Aktywności Społecznej" - wysokość wsparcia 5000,00 zł W ramach priorytetu 

Działalność charytatywna na rzecz młodzieży z terenu powiatu gołdapskiego podejmującej 

studia wyższe Komisja Konkursowa proponuje: Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny 

- zadanie pod nazwą „Program stypendialny Aktywny Student" - wysokość wsparcia 

6000,00 zł. 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionej uchwały Zarządu Powiatu 

Wicestarosta Pani Grażyna Sedna powiedziała, iż Komisja obradowała bardzo burzliwie 

w związku z podzieleniem tych niewielkich środków w miarę sprawiedliwie. Wydaje mi się, 
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że w miarę możliwości zostało to osiągnięte. Te środki są niewielkie, w moim odczuciu 

zrobiliśmy wszystko, aby w miarę sprawiedliwie to podzielić. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek zapytał, czy istnieje możliwość przesunięcia środków między 

priorytetami. 

Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu odpowiedziała, iż Zarząd Powiatu decyduje 

po wszystkim, Komisja jest ciałem opiniodawczo- doradczym. Środki finansowe, które 

zostały podane w ogłoszeniu i do informacji publicznej zostały zabezpieczone przez Radę 

Powiatu, jeśli Zarząd będzie chciał dokonać zmian to wniosek musi stanąć na posiedzeniu 

Rady Powiatu. Ogłoszenie konkursowe jest odzwierciedleniem ogłoszenia współpracy, a 

ogłoszenie współpracy uchwaliła Rada Powiatu. Na tej podstawie Zarząd Powiatu ogłosił 

konkurs dla organizacji pozarządowych, to Zarząd Powiatu podał priorytety na podstawie 

tego co uchwaliła Rada Powiatu. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek zapytał, czy przesunięcie pieniędzy między priorytetami przez 

Zarząd musi być podjęte za zgodą Rady Powiatu. 

Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Pani Wioletta Anuszkiewicz odpowiedziała, 

iż priorytety ustalone zostały na posiedzeniu Rady. Rada Powiatu uchwaliła środki 

i priorytetu, następnie tworząc budżet powiatu te kwoty zostały przyporządkowane 

odpowiednim priorytetom i na tej podstawie Zarząd Powiatu ogłosił konkurs. Jeśli Zarząd 

podejmie teraz decyzję przesuwa środki między priorytetami, to może podjąć taką decyzję, 

ale my tej umowy nie podpiszemy póki nie zostanie to uchwalone przez Radę. 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz powiedziała, iż w tej kwestii należałoby zasięgnąć 

opinii Pana Mecenasa, należy zwrócić uwagę, że nie każda zmiana jest konieczna Radą 

Powiatu. Niektóre zmiany, które nie dotyczą wynagrodzeń a są w kompetencjach Zarządu 

Powiatu, gdzie uchwałą Rady Powiatu zostało wydane pozwolenie przesunięć między 

paragrafami nie dotyczącymi wynagrodzeń uważam, że może to również robić Zarząd. 

Wicestarosta Pani Grażyna Senda powiedziała, iż w Komisji były niejasności a dotyczyły 

tego, że na jeden priorytet jest złożony jeden wniosek bardzo ważny wniosek a na drugi 

priorytet znajduje się 5 wniosków, w których znajdują się również ważne elementy. Tutaj był 
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dylemat, czy istnieje możliwość przesunięcia z tego priorytetu środków gdzie jest jeden 

wniosek, tam gdzie jest 5 wniosków. 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz odpowiedziała, iż spotkała się z taką metodą 

projekcji budżetu, że niektóre powiaty bądź gminy przy projekcji budżetu tę kwotę 

przeznaczoną na organizacje pozarządowe zawierają w rezerwie. Dopiero po ogłoszonym 

konkursie rozdysponowują środki na poszczególne priorytety. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek powiedział, iż chciałby mieć jasność co do przesuwania środków 

między priorytetami i chciałby zasięgnąć opinii Pani Skarbnik oraz Pana Mecenasa. Dodał, 

iż chciałby mieć analizę porównawczą 3 lata wstecz mówiącą o tym, które obszary 

są niedopracowane i co ewentualnie należy zrobić z środkami, taki materiał chciałbym dostać 

na e-mail do 12 lutego br. 

Wicestarosta Pani Grażyna Senda powiedziała, iż priorytety są do siebie bardzo podobne, np. 

priorytet 1 i 3. W pierwszym priorytecie jest Stowarzyszenie „Żytkiejmska Struga" składa 

wniosek na Święto Sękacza, natomiast w priorytecie 3 Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych 

,,NADZIEJA" składa wniosek na Zażynki w Lisach. To jest bardzo podobna historia. 

Dla mnie nie jest to jasne. W związku z powyższym, nie lepiej byłoby połączyć 

oba te priorytety, aby w miarę sprawiedliwie podzielić środki? 

Starosta Pan Andrzej Ciołek zapytał, czy to organizacja wybiera priorytet w który chce 

się wpisać. 

Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Pani Wioletta Anuszkiewicz odpowiedziała, 

iż każda organizacja ma swój zakres tematyczny i to ona sama decyduje w który priorytet się 

wpisać. 

Wicestarosta Pani Grażyna Senda powiedziała, iż po tym jak Komisja skończyła obrady, 

Zarząd nie ma prawa przesuwać środków między priorytetami. 

Skarbnik Pani Bożena Radzewicz powiedziała, iż uważa, że jeśli wniosek został rozpatrzony 

pozytywnie i Komisja Konkursowa przyznała pieniążki to w tej chwili nie ma innego 

postanowienia. Jeśli chodzi o przesunięcie brakujących 100 zł zależy od tego kiedy Pani 

Naczelnik złoży wniosek, zmianę do planu wynagrodzeń to będzie musiało odbyć się to Radą, 
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jeśli będzie to odbywało się między innymi paragrafami to będzie możliwe wykonaniem 

to Zarządu. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek powiedział, iż jeśli me ma stanowiska Zarządu to można 

to jeszcze zdjąć, natomiast, czy idziemy w tym kierunku i podejmiemy uchwałę. 

Wicestarosta powiedziała, iż jej zdaniem należy iść w tym kierunku, aby miało to szansę 

realizacji. Komisja również nie miała możliwości przesunięcia środków, musiałoby się 

to odbyć wcześniej. 

Skarbnik Pani Bożena Radzewicz powiedziała, iż wydaje się jej, że na etapie rozstrzygania 

konkursu jest moment wybrania wniosków do kwoty 45 000,00 zł łącznie a następnie 

powstają zmiany budżetowe. 

Wicestarosta Pani Grażyna Senda powiedziała, iż w tym momencie jako Komisja mieliśmy 

związane ręce i nie mogliśmy nic zrobić. Na Święto Sękacza zostały przyznane środki 

w kwocie 3 500,00 zł a na Zażynki 7 000,00 zł. Wydaje mi się, że powinna być jakaś korekta. 

Przy 5 wnioskach złożonych, niektórzy nie mogli dostać a inni zostali mocno zredukowani. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek zapytał, czy priorytety są określone przez ustawę. 

Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Pani Wioletta Anuszkiewicz odpowiedziała, 

iż priorytety określoną są przez ustawę, takich priorytetów jest 33. To organizacje zgłaszają 

te priorytety, Zarząd to zaakceptował i nie wniósł żadnych zmian. Gdyby priorytety 

nie odpowiadały organizacjom to zgłosiłyby to do Zarządu. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek powiedział, iż można określić, że ogłasza się konkurs 

dla organizacji zgodnie z priorytetami ustawowymi i nie trzeba nic robić. 

Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Pani Wioletta Anuszkiewicz odpowiedziała, 

iż priorytety należałoby wybrać. Nie wiem, czy można byłoby zrobić tak, że w przyszłości 

ogłaszamy konkurs, ogłaszamy priorytet i nie dołączamy do niego przypisanej kwoty. 

Jak spotkałam się z konkursem Wojewódzkim to zawsze jest ogłoszona kwota. 
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Wicestarosta Pani Grażyna Sedna powiedziała, iż jeśli kwota nie musiałaby być ogłaszana, 

wtedy można byłoby bardziej sprawiedliwie dzielić środki. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek powiedział, iż należałoby wybrać taki scenariusz żeby mieć jak 

największą elastyczność i możliwość dofinansowania. Analiza pokaże nam gdzie mamy 

niedoszacowanie i co w tym kiemnku można byłoby zrobić. 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Ad.5 

Sprawy bieżących nie zgłoszono. 

Ad.6 

Wolnych wniosków nie zgłoszono 

Ad.7 

Przewodniczący Zarządu Podziękował członkom Zarządu za pracę. Zamknął CVI (106) 

posiedzenie Zarządu Powiatu. 

Na tym protokół skończono. 

Protokół składa się z 8 stron kolejno ponumerowanych. 

Członkowie Zarządu: 

1. 

2. 

3. 

Grażyna Barbara Senda ............... . 

Marzanna Marianna War1ziejew a ....... . 

Andrzej Jan Osiński .... H .. " ... 
4. Bogdan Michnicz ........ . 

Protokołowała: Monika Bruszewska, 06.02.2018 
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