Protokół z
Zarządu

Powiatu w

CXX (120) posiedzenia

Gołdapi

w dniu 13 czerwca 2018 roku

Ad.1
stwierdził

Starosta
-4

quorum

pozwalające

na

podejmowanie

prawomocnych

Członków Zarządu /lista obecności w załączniku - zal. nr 1 do protokołu!, otworzył

posiedzenie

Zarządu

Powiatu z proponowanym

porządkiem

obrad

decyzji

CXX (120)

/porządek obrad w załączeniu

- zał. nr 2 do protokołu!

porządku

Uwag do

nie zgłoszono.

Ad.2

Specjalista ds. Zdrowia i Pomocy
w sprawie

rozstrzygnięcia

i systemu pieczy

Społecznej

konkursu na

zastępczej

pod

nazwą

- wychowawczej typu socjalizacyjnego
/wniosek w załączeniu -

zał.

ogłoszono

zadania z zakresu wspierania rodziny

„Prowadzenie
łączącej

całodobowej

placówki opiekuliczo

zadania o charakterze interwencyjnym"

Nr 200/2018

otwaiiy konkurs ofert na

rodziny i systemu pieczy
opiekuńczo

realizację

wniosek

nr 3 do protokołu!

Referująca poinformowała, że uchwałą

9 maja 2018 r.

przedstawiła

Pani Karina Derek

zastępczej

pod

nazwą

Zarządu

realizację

Powiatu w

z dnia

zadania z zakresu wspierania

„Prowadzenie

- wychowawczej typu socjalizacyjnego

Gołdapi

łączącej

całodobowej

placówki

zadania o charakterze

interwencyjnym". W wyznaczonym terminie tj. do dnia 30.05.2018 r. do godziny 15:30
wpłynęła jedna

1, 19-300
Zarządu

w

Ełk.

oferta złożona przez Caritas Diecezji
Oceny ofert

Powiatu w

ogłoszeniu

dokonała

Gołdapi

Ełckiej

Komisja Konkursowa

ul. Ks.

Prał.

Mariana

powołana Uchwałą

Szczęsnego

Nr 202/2018

z dnia 22 maja 2018 r. zgodnie z kryteriami zawartymi

o konkursie. Komisja konkursowa

zaproponowała

udzielenie dotacji Caritas

Diecezji Ełckiej.

Przewodniczący zapytał

Starosta Pan Andrzej
Dodał,

z ks.

że

czy

są

pytania do przedstawionego wniosku.

Ciołek poinformował, że

umowa jest na etapie

Kruczyńskim

i

jest zadowolony z pojawienia

uzgodnień.

główną księgową.

Zostały już

Wszystkie

niejasności

się

oferenta.

przeprowadzone negocjacje
w zakresie umowy

zostały

doprecyzowane. Omówiono kwestie mienia ruchomego Caritasu, które w razie przekazania
zadania dla im1ego podmiotu, po 5 latach
jego

będą podlegały

negocjacjom co do zasad

użyczenia.

Więcej pytań

nie

zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

Zarząd

na

realizację

nazwą

jednogłośnie rozpatrzył

Powiatu

wniosek w sprawie

rozstrzygnięcia

zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy
całodobowej

„Prowadzenie

socjalizacyjnego

łączącej

placówki

opiekuńczo

konkursu

zastępczej

- wychowawczej

pod
typu

zadania o charakterze interwencyjnym".

Ad.3

Specjalista ds. Zdrowia i Pomocy
Zarządu

Społecznej

przedstawiła uchwałę

Pani Karina Derek

Powiatu w sprawie zlecenia realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny

i systemu pieczy

zastępczej

pod

nazwą:

- wychowawczej typu socjalizacyjnego

,,Prowadzenie
łączącej

całodobowej

placówki

opiekuńczo

zadania o charakterze interwencyjnym"

!uchwala Zarządu Powiatu w załączniku - zal. nr 4 do protokołu/.
Refernjący

poinformował,

podpisania umowy, w

związku

zadania i upoważni dwóch

Przewodniczący zapytał

Pytań

nie

iż

po

z czym

członków,

czy

są

ogłoszeniu
Zarząd

wyników

Powiatu w

należy

podjętej

niezwłocznie

uchwale

wskaże

dokonać

realizatora

którzy w imieniu Zarządu dokonają podpisania umowy.

pytania do przedstawionej

uchwały Zarządu

Powiatu.

zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

Zarząd

Powiatu

jednogłośnie podjął u.chwałę Zarządu

Powiatu w sprawie zlecenia

realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy
„Prowadzenie
łączącej

całodobowej

placówki

opiekuńczo

zastępczej

pod

nazwą:

- wychowawczej typu socjalizacyjnego

zadania o charakterze interwencyjnym".

Ad. 4

Spraw bieżących nie

zgłoszono.
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Ad.5

Wolnych wniosków nie

zgłoszono.

Ad. 6
Przewodniczący Zarządu podziękował członkom Zarządu

za

pracę. Zamknął

CXX (120)

Posiedzenie Zarządu powiatu.

Na tym protokół zakończono.
Protokół składa się

z 3 stron kolejno ponumerowanych.

Członkowie Zarządu:

1.

Grażyna

2.

Marzanna Marianna WardzieJ!w a ...... .

3.

4.

Barbara Senda ......... .
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Sporządziła:

Monika Bruszewska, 13.06.2018
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