
Ad.1 

Protokół z LXII (62) posiedzenia Zarządu Powiatu w Gołdapi 

w dniu 22 listopada 2016 roku 

w godz. J230_J244 

Starosta stwierdził quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji 

- 5 członków zarządu /lista obecności w załączeniu - zal. nr I do protokołu/, otworzył 

LXII (62) posiedzenie Zarządu Powiatu z proponowanym porządkiem obrad !porządek obrad 

w załączeniu- zal. nr 2 do protokołu/. 

Ad.2 

Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Wioletta Anuszkiewicz przedstawiła 

wniosek w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia 

zadań publicznych Powiatu Gołdapskiego w 201 7 r. !wniosek w załączeniu- zal. nr 3 do protokołu/. 

Referująca poinfom1owała, że otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia zadań 

publicznych Powiatu Gołdapskiego w 2017 r. będzie obejmował zakres: 

1) Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, dziedzictwo historyczno - kulturowe 

w tym mniejszości narodowych, 

2) Upowszechnianie kultury fizycznej i sp01iu oraz ratownictwa i ochrony ludności, 

3) Nauka, edukacja, oświata, wychowanie i działania na rzecz integracji europejskiej 

oraz rozwijanie kontaktów i współpraca między społecznościami, 

4) Promocja i organizacja wolontariatu oraz działalność wspomagająca rozwój wspólnot 

i społeczności lokalnych, 

5) Edukacja ekologiczna, 

6) Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży, 

7) W spieranie działalności Centrum W spierania Aktywności Społecznej, 

8) Działalność charytatywna na rzecz młodzieży z terenu powiatu gołdapskiego 

podejmującej studia wyższe. 

Oferty dotyczące wspierania realizacji publicznych zadań powiatu należy złożyć 

do 22 grudnia 2016 r. w Biurze Obsługi Mieszkańców Starostwa Powiatowego w Gołdapi, 

ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap, w zamlmiętej i opisanej kopercie. O zachowaniu terminu 

decyduje data wpływu oferty do Starostwa. W 2017 r. zgodnie z projektem budżetu Powiatu 

Gołdapskiego na realizację zadań wymienionych w niniejszym ogłoszeniu przeznaczono 

kwotę do 45 OOO zł. 
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Przewodniczący zapytał czy są pytania do przestawionego wniosku 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył wniosek w sprawie głoszenie 

otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia zadań publicznych Powiatu 

Gołdapskiego w 2017r. 

Ad.3 

Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Pani Wioletta Anuszkiewicz przedstawiła 

wniosek w sprawie upoważnienia do podpisania porozumienia o wzajemnej współpracy 

na rzecz rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego Gruzji. /wniosek w załączeniu- zal. 

nr 4 do protokołu/. 

Referująca poinformowała, ze zostało wymienionych kilka powiatów, wyrażających chęć 

dołączenia do wspomnianego porozumienia. Dodała również , że współpraca stron i wymiana 

doświadczeń z Gruzją będzie obejmować: 

1. w zalaesie oświaty i kultury - wymianę grup dzieci i młodzieży oraz wspieranie 

kontaktów między szkołami, instytucjami prowadzącymi działalność kulturalną, itp., 

2. w zakresie sportu i turystyki - podejmowanie działań w zalaesie współpracy organizacji 

i związków sportowych, promocji walorów turystycznych oraz folkloru, itp., 

3. w zakresie gospodarki - wspieranie kontaktów sprzyjających wymianie doświadczeń 

w zakresie problemów rozwoju rynku pracy, udziału w imprezach handlowych 

i wystawienniczych, itp., 

4. w zakresie infrastruktury - podejmowanie działaf1 w zalaesie wspierania projektów 

rozwoju infrastruktury drogowej, wodno -kanalizacyjnej, gospodarki odpadami, itp., 

5. w zalaesie ochrony środowiska i przyrody - wspieranie wszelkich działań 

proekologicznych zmierzających do rozwijania świadomości społecznej w zalaesie 

ochrony środowiska i przyrody; podejmowanie przedsięwzięć mających na celu dbałość 

o walory laajobrazowe środowiska i przyrody, itp. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek uzupełnił wypowiedź o szczegóły dotyczące stron porozumienia, 

do których będą należeć: gmina Ełk reprezentowaną przez: Tomasza Osewskiego - Wójta 

Gminy, Powiatem Ełckim reprezentowanym przez: Marka Chojnowskiego - Starostę 

Ełckiego, Powiatem Gołdapskim, Gminą Gryfino ,Gminą Orzysz, Powiatem Piskim, Gminą 
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Raciechowice, czyli cała reprezentacja Wannii i Mazur. Do tych prac zostali wyznaczeni 

pracowmcy merytoryczni, naszym będzie pani Anna Podciborska z Wydziału Promocji 

1 Rozwoju Powiatu. Już wcześniej miały miejsce wizyty w Gruzji w towarzystwie 

z członkiem zarządu Bogdanem Michniczem oraz Rafałem Górskim Przewodniczącym 

Komisji Rewizyjnej. Była też wizyta u Burmistrza gości z Gruzji odnośnie umowy 

partnerskiej. Spotkania te być może okażą się owocne we wzajemnej współpracy. 

Po wspólnych ustaleniach z reprezentacją Gori, 9.12.2016r. odbędzie się spotkanie 

z przedstawicielami Gruzji, które należałoby uwzględnić w kalendarzach i w którym 

uczestniczyć powinni wszyscy Radni. 

Przewodniczący zapytał członków Zarządu Powiatu czy mają pytania do przedstawionego 

wniosku. 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył wniosek w sprawie porozumienia 

o wzajemnej współpracy na rzecz rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego 

Gruzji. 

Ad.4 

Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Pani Wioletta Anuszkiewicz przedstawiła 

uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji konkursowej w związku 

z ogłoszonym „Otwartym konkursem ofert na realizację zadania publicznego w zakresie 

prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w roku 2017" 

!uchwala Zarządu Powiatu w załączeniu- zal. nr 5 do protokołu/. 

Referująca poinformowała, że organizacje pozarządowe nie złożyły swoich ofert, żeby 

uczestniczyć w tej komisji, w związku z czym w skład komisji wejdą następujące osoby Pani 

Wicestarosta Grażyna Barbara Senda, Marzam1a Marianna Wardziejewska i Pan Andrzej 

Jan Osif1.ski. 

Przewodniczący zapytał członków Zarządu Powiatu czy mają pytania do przedstawionej 

uchwały Zarządu Powiatu . 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 
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Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie powołania 

Komisji konkursowej w związku z ogłoszonym „Otwartym konkursem ofert 

na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy 

prawnej oraz edukacji prawnej w :roku 2017" 

Ad. 5 

Starosta poinformował, że w czwartek dotarła nowy pojazd do Policji. Podczas spotkania 

z Komendantem Policji, Komendantem Wojewódzkim, policjantami, okazało się, że będzie 

również zakupiony kolejny nowy samochód osobowy. Od czwartku do dyspozycji 

jest wcześniej zakupiony samochód Opel Astra Turbo. 

Ad. 6 

Wolnych wniosków nie zgłoszono. 

Ad.7 

Przewodniczący Zarządu podziękował Członkom Zarządu za pracę. Zamknął LXII (62) 

posiedzenie Zarządu Powiatu. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokół składa się z 4 stron kolejno ponumerowanych. 

STAROSTA GOŁDAPSKI 

Członkowie Zarządu: ć' 

1. Grażyna Barbara Senda ............ ~,4i.. 1_:;,. • 

2. Marzanna Marianna Wardziejews I! ...... . 
3. Andrzej Jan Osiński ....... t. .. : .. . .. .. .. 
4. 

Sporządziła: Monika Bruszewska, 22.11.2016 r. 
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