
Protokół z LXXVII (77) posiedzenia 

Zarządu Powiatu w Gołdapi 

w dniu 27 kwietnia 2017 roku 

w godz. J441_14s1 

Ad. l 

Starosta stwierdził quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji 

- 4 członków zarządu /lista obecności w załączeniu - zal. nr 1 do protokołu/, otworzył 

LXXVII (77) posiedzenie Zarządu Powiatu z proponowanym porządkiem obrad !porządek 

obrad w załączeniu- zal. nr 2 do protokołu/. 

Ad.2 a 

Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie: 

Główny Specjalista ds. Edukacji Pani Iwona Zegarowicz przedstawiła uchwałę Zarządu 

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno 

-Pedagogicznej w Gołdapi . /uchwala Zarządu Powiatu w załączeniu - zal. nr 3 do protokołu/. 

Referująca poinformowała, iż 30 czerwca bieżącego roku kończy się okres powierzenia 

obowiązków Dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Gołdapi Pani Bożenie 

Chilickiej, w związku z powyższym organ prowadzący zobligowany jest do przeprowadzenia 

procedury konkursowej celem powierzenia funkcji dyrektora kandydatowi wyłonionemu 

w drodze konkursu. Konkurs ogłoszony zostaje teraz w związku z prośbą Delegatury 

Kuratorium Oświaty w Ełku, aby zaplanować posiedzenia Komisji najwcześniej pod koniec 

maja bądź na początku czerwca, ponieważ Kuratorium od tego roku obciążone 

jest opiniowaniem arkuszy organizacyjnych. Osoby zainteresowane mogą składać swoje 

oferty do dnia 26 maja bieżącego roku do godziny 13°0
• W związku ze zmianami o systemie 

oświaty, które weszły w życie 1 stycznia bieżącego roku są 3 przedstawicieli Kuratorium 

Oświaty w Komisji, do tej pory takich przedstawicieli było 2. Druga zmiana dotyczy 

przedstawicieli Rady Pedagogicznej, dotychczas był tylko 1 przedstawiciel Rady 

Pedagogicznej, teraz będzie 2 przedstawicieli. Konkurs jest dedykowany jak zwykle 

nauczycielom oraz osobom, które nauczycielami nie są, aczkolwiek mogą złożyć swoją 

ofertę, jeśli spełniają wymagane wanmki. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionej uchwały Zarządu Powiatu. 



Członek Zarządu Pani Marzanna Wardziejewska zapytała, czy w regulaminie można założyć, 

że konkurs dedykowany jest tylko dla nauczycieli. 

Główny Specjalista ds. Edukacji Pani Iwona Zegarowicz odpowiedziała, iż w regulaminie nie 

można założyć, że konkurs dedykowany jest tylko nauczycielom, wynika 

to z Rozporządzenia. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek powiedział, iż powierzenie obowiązków dyrektora miało być 

przyznane dużo wcześniej natomiast Pani Iwona Zegarowicz zachęcała do tego, 

aby to opóźnić i rzeczywiście rozpoczęcie tego konkursu jest opóźnione z tego względu, 

że pewnie przewidziała wybory i przewidziała to, że arkusz organizacyjny będzie oceniany 

przez Kuratora. Kurator poprosił nas o lekką zwłokę, bo jest bardzo zaobserwowany tymi 

dokumentami a ona już pół roku temu to przewidziała. Podziękował za empatię 

naprowadzenia Zarządu, że nie musiał drugi raz podchodzić do tematu powierzania 

obowiązków. 

Sekretarz Powiatu Pan Marek Miros powiedział, iż Pani Iwona Zegarowicz ma zgrabnego 

nosa. 

Główny Specjalista ds. Edukacji Pani Iwona Zegarowicz podkreśliła, iż rząd przedstawił 

te plany organom prowadzącym w ubiegłym roku, stąd też było wiadome jakie problemy 

będą stawiane. Wdrażanie nie jest nigdy łatwe, więc jeśli było wiadome, że od tego roku 

arkusze będą opiniowane, to było do przewidzenia, że kwiecień i maj po zmianach będzie taki 

gorący. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek powiedział, iż cofa to, że Pani Iwona Zegarowicz miała proroczą 

intuicję, po prostu zapoznała się z projektami zmian oświatowych 

i do ją do tego naprowadziło, że poprawnie nakierowała Zarząd. 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie 
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Za.rząd Powiatu podjął 4 głosami za, p.rzy 1 nieobecnej osobach uchwałę Za.rządu 

Powiatu w sp.rawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Po.radni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Gołdapi. 

Ad.2 b 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pan Leszek Kowalewski przedstawi 

uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia pracownika Zarządu Dróg Powiatowych 

w Gołdapi w zakresie zastępstwa w czasie nieobecności Dyrektora. /uchwala Zarządu Powiatu 

w załączeniu - zal. nr 4 do protokołu/. 

Referujący poinformował, iż przedmiotem wniosku jest prośba o udzielenie pełnomocnictwa 

Panu Dariuszowi Ćwiklińskiemu podczas nieobecności Dyrektora Zarządu Dróg 

Powiatowych. W obecnej chwili regulamin, który obowiązuje w Zarządzie Dróg 

Powiatowych w Gołdapi upoważnia mnie jako dyrektora do wyznaczema osoby 

na zastępstwo aczkolwiek są takie sytuacje, gdzie nie jestem w stanie wyznaczyć takiej osoby. 

Na dzień dzisiejszy takie pełnomocnictwo ma Pani Sylwia, które udzielił jej Zarząd w marcu 

bieżącego roku podczas mojej osoby, ponieważ ja nie byłem w stanie tego zrobić. Na takie 

sytuacje dobrze było by gdyby druga osoba otrzymała takie pełnomocnictwo, osoba ta byłaby 

wdrożona w sprawcy pracownicze, zawieranie umów, wydawania budżetu zgodnie z planem 

aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie jednostki. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionej uchwały Zarządu Powiatu. 

Starosta Pan Andrzej Ciołek powiedział, iż Pan Sekretarz bardzo skrupulatnie przygotowuje 

się do kontroli, która będzie przeprowadzona w Zarządzie Dróg powiatowych w Gołdapi. 

Dodał, iż prosi aby dyrektor zweryfikował dokumenty przed kontrolą i to, co się jeszcze uda 

naprawić. 

Więcej pyta{1 nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie 

Zarząd Powiatu podjął 4 głosami za, przy 1 nieobecnej osobach uchwałę Zarządu 

Powiatu w sprawie upoważnienia pracownika Za.rządu Dróg Powiatowych w Gołdapi 

w zakresie zastępstwa w czasie nieobecności Dyrektora. 
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Ad.3 

Spraw bieżących nie zgłoszono. 

Ad.4 

Wolne wniosków nie zgłoszono. 

Ad.5 

Przewodniczący Zarządu Podziękował członkom Zarządu za pracę. Zamknął LXXVII (77) 

posiedzenie Zarządu Powiatu. 

Na tym protokół skończono. 

Protokół składa się z 4 stron kolejno ponumerowanych. 

Starosta ldapski 

fiolek 

Członkowie Zarządu: /?C' 
1. MGrażyna BMarba.ra Se~~;· .d .. : ....... -l1t1L~(.'~~;

1

Ll,~ ....... . 
2. arzanna arianna vvar z1et~wsl#···r····v··1········· 

3. Andrzej Jan Osiński ........ /~-J1.f?f······C!tt1:t]<J .... . 
4. Bogdan Michnicz .............................................. . 

Sporządzi/a: Monika Bruszewska, 27.04.2017 ,(§?. 
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