Protokół Nr 23/2019
posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 18 września 2019 roku
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu Powiatu Działdowskiego wg załączonej
listy obecności:
Starosta
Paweł Cieśliński
Wicestarosta
Marian Brandt
Członkowie Zarządu:
Krzysztof Aurast
Wiesław Cieślak
Janusz Kaczmarek
Ponadto uczestniczył:
Sekretarz Powiat
Skarbnik Powiatu

Lidia Nyga-Skwara
Urszula Wojtczyk

Ad. 1, 2, 3
Starosta Paweł Cieśliński
Dokonał otwarcia posiedzenia, stwierdził prawomocność obrad oraz przedstawił następujący
projekt porządku posiedzenia:
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.

Otwarcie.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację inwestycji
oraz na dysponowanie na cele budowlane nieruchomościami oznaczonymi numerami
działek 1133/3 oraz 1129/2 obręb miasto Działdowo.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn: „Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna
Warmii i Mazur w Powiecie Działdowskim”, przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyniku naboru i powołania
Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowego
Zarządu Dróg w Działdowie do dokonywania czynności prawnych.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi
Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie do zawierania i aneksowania umów na
dostawę towarów i usług w imieniu Powiatu Działdowskiego w zakresie planu
finansowego jednostki oraz wykonywania innych czynności niezbędnych w zakresie
scentralizowania zasad rozliczeń podatku VAT w Powiecie Działdowskim i jego
jednostkach organizacyjnych.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego
Zarządu Dróg w Działdowie do wykonywania zadań zarządcy dróg powiatowych,
w tym do wydawania decyzji administracyjnych i postanowień oraz wydawania
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10.

11.

12.
13.

14.
15.
16.

postanowień uzgadniających projekty decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji
inwestycji.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi
Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie
realizacji projektu pt. „KOMPETENCJE ZAWODOWE W NASZEJ SZKOLE SĄ
KLUCZOWE – ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W DZIAŁDOWIE”.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi
Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie do podejmowania
wszelkich czynności w zakresie realizacji inwestycji pn. „Zmiana sposobu
użytkowania budynku inwentarskiego (obory) na budynek oświaty, budowa zbiornika
przeciwpożarowego oraz rozbiórka płyty do składowania obornika”.
Ustalenie zasad udzielania gminom pomocy finansowej na rzecz OSP.
Rozpatrzenie wniosku Liceum Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego w
Lidzbarku w sprawie przyznania dodatkowych środków do budżetu LO na roku 2019
z przeznaczeniem na utrzymanie budynku szkoły po Zespole Szkół w Gródkach.
Sprawy bieżące.
Wolne wnioski.
Zamknięcie obrad.

Starosta Paweł Cieśliński
Zaproponował dodatkowy punkt - Rozpatrzenie wniosku Działdowskiej Agencji Rozwoju
S.A. o zabezpieczenie środków finansowych na kształcenie w formie Kwalifikacyjnych
Kursów Zawodowych jako pkt 14.
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

Otwarcie.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację inwestycji
oraz na dysponowanie na cele budowlane nieruchomościami oznaczonymi numerami
działek 1133/3 oraz 1129/2 obręb miasto Działdowo.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn: „Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna
Warmii i Mazur w Powiecie Działdowskim”, przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyniku naboru i powołania
Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowego
Zarządu Dróg w Działdowie do dokonywania czynności prawnych.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi
Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie do zawierania i aneksowania umów na
dostawę towarów i usług w imieniu Powiatu Działdowskiego w zakresie planu
finansowego jednostki oraz wykonywania innych czynności niezbędnych w zakresie
scentralizowania zasad rozliczeń podatku VAT w Powiecie Działdowskim i jego
jednostkach organizacyjnych.
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9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.
16.
17.

Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego
Zarządu Dróg w Działdowie do wykonywania zadań zarządcy dróg powiatowych,
w tym do wydawania decyzji administracyjnych i postanowień oraz wydawania
postanowień uzgadniających projekty decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji
inwestycji.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi
Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie
realizacji projektu pt. „KOMPETENCJE ZAWODOWE W NASZEJ SZKOLE SĄ
KLUCZOWE – ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W DZIAŁDOWIE”.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi
Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie do podejmowania
wszelkich czynności w zakresie realizacji inwestycji pn. „Zmiana sposobu
użytkowania budynku inwentarskiego (obory) na budynek oświaty, budowa zbiornika
przeciwpożarowego oraz rozbiórka płyty do składowania obornika”.
Ustalenie zasad udzielania gminom pomocy finansowej na rzecz OSP.
Rozpatrzenie wniosku Liceum Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego w
Lidzbarku w sprawie przyznania dodatkowych środków do budżetu LO na roku 2019
z przeznaczeniem na utrzymanie budynku szkoły po Zespole Szkół w Gródkach.
Rozpatrzenie wniosku Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A. o zabezpieczenie
środków finansowych na kształcenie w formie Kwalifikacyjnych Kursów
Zawodowych.
Sprawy bieżące.
Wolne wnioski.
Zamknięcie obrad.

Zarząd jednogłośnie przyjął porządek posiedzenia po zmianach.
Ad.4
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację inwestycji oraz na
dysponowanie na cele budowlane nieruchomościami oznaczonymi numerami działek 1133/3
oraz 1129/2 obręb miasto Działdowo.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął wraz ze zmianą
Uchwałę Nr 141/19
w sprawie: wyrażenia zgody na lokalizację inwestycji oraz na dysponowanie na cele
budowlane nieruchomościami oznaczonymi numerami działek 1133/3 oraz 1129/2 obręb
miasto Działdowo.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.5
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Uczestniczy Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru Roman Lewandowski, podinspektor
ds. administracyjno-gospodarczych Dominika Sałwińska
Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru Roman Lewandowski
Przedstawił projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn: „Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii
i Mazur w Powiecie Działdowskim”, przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego. Omówił procedury przetargowe oraz streścił przebieg prac Komisji.
Przedstawił członkom Zarządu protokół dotyczący postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, z podziałem na części, pn: „Zintegrowana Informacja Geodezyjna i
Kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Działdowskim”. Poprosił członków Zarządu o
złożenie podpisów na oświadczeniu - druku ZP-1.
Wicestarosta Marian Brandt
Czy te dwa zadania, na które oferty zostały odrzucone, będzie ponownie ogłoszony przetarg i
znajdzie się oferent, który je zrealizuje?
Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru Roman Lewandowski
Tak, przeprowadzone zostanie postępowanie uzupełniające.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął wraz ze zmianą
Uchwałę Nr 142/19
w sprawie: rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn:
„Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie
Działdowskim”, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.6
Sekretarz Powiatu Lidia Nyga-Skwara
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wyniku naboru i powołania Dyrektora
Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie. Omówiła przebieg prac Komisji Konkursowej,
przedstawiła jej rekomendację.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął wraz ze zmianą
Uchwałę Nr 143/19
w sprawie: zatwierdzenia wyniku naboru i powołania Dyrektora Powiatowego Zarządu
Dróg w Działdowie.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.7
Sekretarz Powiatu Lidia Nyga-Skwara
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg
w Działdowie do dokonywania czynności prawnych.
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Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął wraz ze zmianą
Uchwałę Nr 144/19
w sprawie: upoważnienia dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie do
dokonywania czynności prawnych.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.8
Sekretarz Powiatu Lidia Nyga-Skwara
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi
Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie do zawierania i aneksowania umów na dostawę
towarów i usług w imieniu Powiatu Działdowskiego w zakresie planu finansowego jednostki
oraz wykonywania innych czynności niezbędnych w zakresie scentralizowania zasad
rozliczeń podatku VAT w Powiecie Działdowskim i jego jednostkach organizacyjnych.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął wraz ze zmianą
Uchwałę Nr 145/19
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg
w Działdowie do zawierania i aneksowania umów na dostawę towarów i usług w imieniu
Powiatu Działdowskiego w zakresie planu finansowego jednostki oraz wykonywania
innych czynności niezbędnych w zakresie scentralizowania zasad rozliczeń podatku
VAT w Powiecie Działdowskim i jego jednostkach organizacyjnych.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.9
Sekretarz Powiatu Lidia Nyga-Skwara
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu
Dróg w Działdowie do wykonywania zadań zarządcy dróg powiatowych, w tym do
wydawania decyzji administracyjnych i postanowień oraz wydawania postanowień
uzgadniających projekty decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął wraz ze zmianą
Uchwałę Nr 146/19
w sprawie: upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie do
wykonywania zadań zarządcy dróg powiatowych, w tym do wydawania decyzji
administracyjnych i postanowień oraz wydawania postanowień uzgadniających projekty
decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.10
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
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Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu
Szkół Nr 1 w Działdowie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji
projektu pt. „KOMPETENCJE ZAWODOWE W NASZEJ SZKOLE SĄ KLUCZOWE –
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W DZIAŁDOWIE”. Podjęcie tej uchwały związane jest ze zmianą na
stanowisku dyrektora.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął wraz ze zmianą
Uchwałę Nr 147/19
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie do
podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu pt. „KOMPETENCJE
ZAWODOWE W NASZEJ SZKOLE SĄ KLUCZOWE – ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W
DZIAŁDOWIE”.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.11
Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu
Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie do podejmowania wszelkich
czynności w zakresie realizacji inwestycji pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku
inwentarskiego (obory) na budynek oświaty, budowa zbiornika przeciwpożarowego oraz
rozbiórka płyty do składowania obornika w Malinowie”.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął wraz ze zmianą
Uchwałę Nr 148/19
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Emilii
Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie
realizacji inwestycji pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku inwentarskiego
(obory) na budynek oświaty, budowa zbiornika przeciwpożarowego oraz rozbiórka
płyty do składowania obornika w Malinowie”.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.12
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Irena
Kozłowska
Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Irena Kozłowska
Przedstawiła propozycje zasad dofinansowania przez Powiat Ochotniczych Straży Pożarnych:
udzielanie pomocy finansowej na wniosek gmin, dotowanie wyłącznie zakupu sprzętu
pożarniczego, niebranie pod uwagę przynależności do KSRG, całkowita jednostkowa kwota
zakupu sprzętu pożarniczego nie może być niższa niż 5 000 zł brutto, w przypadku
pozyskania na zadanie środków zewnętrznych Powiat dofinansuje 50% pozostałej kwoty
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zadania, a w przypadku braku środków zewnętrznych 50% kwoty zadania, wymagana jest
pozytywna opinia Komendanta Państwowej Straży Pożarnej, o którą wystąpi Powiat.
Radny Krzysztof Aurast
Poprosił o wyjaśnienie czym są sprzęty pożarnicze.
Starosta Paweł Cieśliński
Wyjaśnił czym jest sprzęt pożarnicy, i że nie zalicza się do niego odzieży ochronnej.
Wicestarosta Marian Brandt
Zaproponował, aby napisać, że Powiat dofinansuje ze środków własnych do 50%.
Radny Krzysztof Aurast
Zaproponował, aby uzależnić ilość i wysokość dotacji od posiadanych w budżecie środków.
Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Irena Kozłowska
Zaproponowała zapis w tytule zasady dofinansowania przez Powiat Działdowski
Ochotniczych Straży Pożarnych ze środków pochodzących a wpływów z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska od dnia 1.01.2020 r.
Radny Janusz Kaczmarek
Zaproponował, aby w tej kadencji postawić na szkolenie strażaków ochotników.
Starosta Paweł Cieśliński
Należałoby również pomyśleć jakie są możliwości dofinansowania młodzieżowych drużyn,
bo to inwestycja w przyszłość. Pani Naczelnik proszę rozeznać się w tej kwestii, a na
następnym zarządzie wypracujemy formułę wsparcia np. na szkolenia, obozy, wyposażenie.
Wicestarosta Marian Brandt
Można przekazać środki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, która
zrealizuje szkolenie, albo ogłosimy otwarty konkurs ofert na takie zadanie.
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Możemy przekazać środki tylko przez fundusz wsparcia przez Komendę Wojewódzką.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za wypracował następujące zasady dofinansowania przez
Powiat Działdowski Ochotniczych Straży Pożarnych ze środków pochodzących a
wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska od dnia 1.01.2020 r.: udzielanie
pomocy finansowej na wniosek gmin, dotowanie wyłącznie zakupu sprzętu
pożarniczego, niebranie pod uwagę przynależności do KSRG, całkowita jednostkowa
kwota zakupu sprzętu pożarniczego nie może być niższa niż 5 000 zł brutto, w
przypadku pozyskania na zadanie środków zewnętrznych Powiat dofinansuje do 50%
pozostałej kwoty zadania, a w przypadku braku środków zewnętrznych do 50% kwoty
zadania, wymagana jest pozytywna opinia Komendanta Państwowej Straży Pożarnej, o
którą wystąpi Powiat.
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Ad.13
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
Przedstawiła wniosek Liceum Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego w Lidzbarku w
sprawie przyznania na okres od IX-XII.2019 r. dodatkowych środków do budżetu LO na roku
2019 z przeznaczeniem na utrzymanie budynku szkoły po Zespole Szkół w Gródkach.
Starosta Paweł Cieśliński
Przedstawił plany zagospodarowania budynków po Zespole Szkół w Gródkach i potrzebie
przeprowadzenia dużej inwentaryzacji w tym celu.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za pozytywnie rozpatrzył powyższy wniosek.
Ad.14
Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
Przedstawiła wniosek Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A. o zabezpieczenie środków
finansowych na kształcenie w formie Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych w zakresie
technik rolnik – RL.03 – 10 osób oraz technik rachunkowości – AU.65 – 15 osób, an okres 4
miesięcy. Koszt wyliczony na 25 osób to 29 972,30 zł na okres 4 miesięcy. Chyba, że liczba
słuchaczy ulegnie zmianie. Od stycznia można uzyskać na tych słuchaczy subwencję.
Wicestarosta Marian Brandt
Wniosek przyjmujemy z taką liczbą jaka jest w nim wskazana.
Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
Jeżeli liczba uczniów zwiększy się, to jednostka samorządu musi dotować. Może później
złożyć wniosek do rezerwy MEN na to zwiększenie liczby uczniów. Jeżeli zwiększy się
liczba uczniów w skali powiatu. Jako wydział przygotujemy wniosek z rezerwy MEN, uwagi
że został uruchomiony internat, tu są kursy kwalifikacyjne czyli nowe zadania, w Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej jest zwiększona liczba uczniów wczesnego wspomagania
rozwoju dziecka.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za pozytywnie rozpatrzył powyższy wniosek.
Ad.15
Starosta Paweł Cieśliński
Czy otrzymaną subwencję na działania CKU przekazujemy w 100%?
Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
Przekazujemy subwencję na rzeczywistą ilość uczniów. Omówiła zasady przekazywania i
rozliczania subwencji.
Ad.16
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Wicestarosta Marian Brandt
Poinformował o konieczności dostosowania Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie do potrzeb
osób niepełnosprawnych poprzez umieszczenie windy, szybu windowego. Dyrektor wystąpi
ze stosownym wnioskiem.
Radny Wiesław Cieślak
Czy został sporządzony raport końcowy z kontroli sytuacji szpitala?
Starosta Paweł Cieśliński
Raport jest już gotowy na jednym z najbliższych posiedzeń Zarządu Powiatu zostanie on
przedstawiony i omówiony.
Ad.17
Wobec niezgłoszenia przez członków Zarządu żadnych dodatkowych wniosków
i wyczerpania w ten sposób porządku obrad, Starosta Paweł Cieśliński zamknął posiedzenie
Zarządu Powiatu.
Protokołowała
Karolina Zawierucha

Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
Starosta

Paweł Cieśliński

Wicestarosta

Marian Brandt

Członek Zarządu

Krzysztof Aurast

Członek Zarządu

Wiesław Cieślak

Członek Zarządu

Janusz Kaczmarek

9

