Protokół Nr 29/2019
posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 27 listopada 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 uczestniczyli:
Sekretarz Powiatu
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.

Otwarcie.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Informacja Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Iłowie-Osadzie o
zawarciu 8 umów na wynajem pomieszczeń hali sportowej w miesiącu październiku
br.
5. Informacja Zespołu Szkół w Malinowie o zawarciu umowy na wynajem
pomieszczenia magazynowego.
6. Informacja Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Lidzbarku o
zawarciu umowy najmu sali gimnastycznej.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie oddania w dzierżawę części działki gruntu
nr 62/15 położonej w Gródkach gmina Płośnica.
8. Rozpatrzenie i podjęcie decyzji w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu
przysługującego Zespołowi Szkół w Malinowie.
9. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody
na nieodpłatne zbycie na rzecz Gminy Działdowo, w formie darowizny,
nieruchomości położonej w Malinowie obręb Komorniki gmina Działdowo.
10. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody
Zespołowi Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie, na zawarcie kolejnej umowy
najmu sali gimnastycznej z dotychczasowym najemcą.
11. Rozpatrzenie wniosku w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2019 w Zespole
Szkół w Malinowie.
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12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych z
rezerwy celowej.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego
na rok 2019.
14. Sprawy bieżące.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad.
Sekretarz Powiatu Lidia Nyga-Skwara
Zaproponowała dodatkowy punkt porządku posiedzenia – Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w
sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w
zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego w
powiecie działdowskim – jako pkt 14.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.

15.
16.

Otwarcie.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Informacja Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Iłowie-Osadzie o
zawarciu 8 umów na wynajem pomieszczeń hali sportowej w miesiącu październiku
br.
Informacja Zespołu Szkół w Malinowie o zawarciu umowy na wynajem
pomieszczenia magazynowego.
Informacja Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Lidzbarku o
zawarciu umowy najmu sali gimnastycznej.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie oddania w dzierżawę części działki gruntu
nr 62/15 położonej w Gródkach gmina Płośnica.
Rozpatrzenie i podjęcie decyzji w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu
przysługującego Zespołowi Szkół w Malinowie.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody
na nieodpłatne zbycie na rzecz Gminy Działdowo, w formie darowizny,
nieruchomości położonej w Malinowie obręb Komorniki gmina Działdowo.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody
Zespołowi Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie, na zawarcie kolejnej umowy
najmu sali gimnastycznej z dotychczasowym najemcą.
Rozpatrzenie wniosku w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2019 w Zespole
Szkół w Malinowie.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych z
rezerwy celowej.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego
na rok 2019.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert
na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej
pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego w powiecie działdowskim.
Sprawy bieżące.
Wolne wnioski.
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17. Zamknięcie obrad.
Zarząd jednogłośnie przyjął porządek posiedzenia wraz ze zmianami
Ad.4
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Przedstawił informacje Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Iłowie-Osadzie
o zawarciu 8 umów na wynajem pomieszczeń hali sportowej w miesiącu październiku br.
Zarząd przyjął powyższą informację do wiadomości.
Ad.5
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Przedstawił informacje Zespołu Szkół w Malinowie o zawarciu umowy na wynajem
pomieszczenia magazynowego na czas określony od 1.11.2019 r. do 31.08.2021 r.
Zarząd przyjął powyższą informację do wiadomości.
Ad.6
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Przedstawił informacje Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w
Lidzbarku o zawarciu umowy najmu sali gimnastycznej w dniu 16.11.2019 r.
Zarząd przyjął powyższą informację do wiadomości.
Ad.7
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Przedstawił projekt uchwały w sprawie oddania w dzierżawę części działki gruntu nr 62/15
położonej w Gródkach gmina Płośnica. Poinformował, że obecny najemca złożył
wypowiedzenie umowy. Został złożony wniosek o wydzierżawienie części nieruchomości
rolnej oznaczonej nr działki 62/15 i zgodnie z wnioskiem został przygotowany projekt
uchwały.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 170/19
w sprawie: oddania w dzierżawę części działki gruntu nr 62/15 położonej w Gródkach
gmina Płośnica.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.8
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
3

Przedstawił projekt decyzji w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu przysługującego
Zespołowi Szkół w Malinowie dla niezabudowanej części nieruchomości, stanowiącej
własność Powiatu Działdowskiego, zapisanej w księdze wieczystej EL1D/00026959/7,
położonej we wsi Malinowo, w obrębie Komorniki gmina Działdowo, oznaczonej w operacie
ewidencji gruntów numerami działek: 5/42, 5/43, 5/45, 5/46, 5/49, 5/50, 5/54, 5/55.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Decyzję Nr 8/2019
w sprawie: wygaśnięcia trwałego zarządu przysługującego Zespołowi Szkół w Malinowie
dla niezabudowanej części nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu
Działdowskiego, zapisanej w księdze wieczystej EL1D/00026959/7, położonej we wsi
Malinowo, w obrębie Komorniki gmina Działdowo, oznaczonej w operacie ewidencji
gruntów numerami działek: 5/42, 5/43, 5/45, 5/46, 5/49, 5/50, 5/54, 5/55.
(Gn.6844.1.8.2019)
(Decyzja stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Ad.9
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie
na rzecz Gminy Działdowo, w formie darowizny, nieruchomości położonej w Malinowie
obręb Komorniki gmina Działdowo. Poinformował, że Gmina Działdowo wystąpiła z prośbą
o bezpłatne przekazanie działki nr 5/55 obręb Komorniki w miejscowości Malinowo na cele
rekreacyjne i wypoczynkowe mieszkańców sołectwa Malinowo.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie na rzecz Gminy Działdowo, w formie darowizny,
nieruchomości położonej w Malinowie obręb Komorniki gmina Działdowo.

Ad.10
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody Zespołowi Szkół
Zawodowych Nr 1 w Działdowie, na zawarcie kolejnej umowy najmu sali gimnastycznej z
dotychczasowym najemcą.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
wyrażenia zgody Zespołowi Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie, na zawarcie kolejnej
umowy najmu sali gimnastycznej z dotychczasowym najemcą.
Ad.11
Uczestniczy Dyrektor Zespołu Szkół w Malinowie Piotr Dercz
Dyrektor Zespołu Szkół w Malinowie Piotr Dercz
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Przedstawił wniosek w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2019 w Zespole Szkół w
Malinowie. Zmiany dotyczą zmniejszenia w paragrafach „dodatkowe wynagrodzenia roczne”
oraz „składki na ubezpieczenia społeczne” z przeznaczeniem na „zakup usług pozostałych” i
„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”, co związane jest m.in. z większą liczbą
uczniów i koniecznością dowozu ich na zajęcia praktyczne oraz wzrostem kosztów usług
pocztowych, ksero, a także ze znacznym wzrostem kosztów za wywóz nieczystości płynnych,
a także z wypłatą dodatków wiejskich, które nie były zmieniane od początku roku, nie
uwzględniono zwiększenia zatrudnienia od września.
Starosta Paweł Cieśliński
Jaki jest roczny koszt wywozu nieczystości?
Dyrektor Zespołu Szkół w Malinowie Piotr Dercz
W tej chwili jest to ok. 2000 zł miesięcznie, czyli w skali roku ok. 24000 zł.
Starosta Paweł Cieśliński
Zaproponował, aby Zespół Szkół w Malinowie złożył wniosek na opracowanie dokumentacji
i budowę oczyszczalni biologicznej, której szacunkowy koszt wynosić będzie ok. 50000 zł.
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Panie dyrektorze przypuszczam, że nastąpił błąd przy planowaniu dodatkowego
wynagrodzenia rocznego, bo kwota zmniejszenia w tym paragrafie jest naprawdę duża.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za pozytywnie rozpatrzył powyższy wniosek.
Ad.12
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła projekt uchwały Zarządu w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych z
rezerwy celowej.
Starosta Działdowski Paweł Cieśliński
Zarządził głosowanie imienne zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 10 ustawy o finansach publicznych.
Poszczególni członkowie Zarządu głosowali następująco:
Paweł Cieśliński – za
Marian Brandt – za
Krzysztof Aurast - za
Wiesław Cieślak – za
Janusz Kaczmarek – za
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 171/19
w sprawie: przeniesienia wydatków budżetowych z rezerwy celowej.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
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Ad.13
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła projekt uchwały Zarządu w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na
rok 2019.
Starosta Działdowski Paweł Cieśliński
Zarządził głosowanie imienne zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 10 ustawy o finansach publicznych.
Poszczególni członkowie Zarządu głosowali następująco:
Paweł Cieśliński – za
Marian Brandt – za
Krzysztof Aurast - za
Wiesław Cieślak – za
Janusz Kaczmarek – za
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 172/19
w sprawie: zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2019.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.14
Uczestniczy Inspektor ds. obywatelskich i archiwum zakładowego Barbara Talarowska
Inspektor ds. obywatelskich i archiwum zakładowego Barbara Talarowska
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na
realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
i poradnictwa obywatelskiego w powiecie działdowskim. Omówiła przebieg prac Komisji
Konkursowej, oferty, które wpłynęły, a także przedstawiła rekomendację Komisji
Konkursowej.
Wicestarosta Marian Brandt
Poprosił, aby tak jak w latach ubiegłych, do materiałów dołączać protokół Komisji
Konkursowej.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 173/19
w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa
obywatelskiego w powiecie działdowskim.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad.15
Sekretarz Powiatu Lidia Nyga-Skwara
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Przedstawiła wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Działdowskiego dotyczący
uwzględniania wszystkich podstaw prawnych mających wpływ na przygotowanie projektu
uchwały. Zaproponowała, aby powyższe pismo przekazać do zespołu radców prawnych
celem przygotowania odpowiedzi, która zostanie później przedstawiona Zarządowi Powiatu
do akceptacji, a następnie przekazana komisji.
Starosta Paweł Cieśliński
Przybliżył sytuację związaną z omawianym wnioskiem.
Ad.16
Radny Wiesław Cieślak
Zaproponował, aby na kolejne posiedzenie Zarządu zaprosić dyrektora SP ZOZ w
Działdowie, który przedstawi nam bieżącą sytuację szpitala i omówi już podjęte działania.
Starosta Paweł Cieśliński
Zgodził się, aby zaprosić dyrektora SP ZOZ. Przybliżył działania, którymi zajmuje się
obecnie dyrektor, aby usprawnić funkcjonowanie i poprawić sytuację szpitala oraz
przedstawił jakie są plany na przyszły rok.
Wicestarosta Marian Brandt
Poinformował, że prezentowane zestawienie dyrektora oddziału NFZ w Olsztynie
przedstawia poziom zadłużenia i zobowiązań wymagalnych poszczególnych szpitali. Te dane
bardzo różnią się od tych, które otrzymaliśmy od SP ZOZ w Działdowie.
Starosta Paweł Cieśliński
Analizowaliśmy to z panią Skarbnik. Poprosiliśmy dyrektora SP ZOZ w Działdowie, żeby
nam to dokładnie wyliczył i wyjaśnił, jakie jest realne zadłużenie szpitala.
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
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