Protokół Nr 14/2011
z posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 29 lipca 2011 roku
W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności:
Starosta Działdowski

Marian Janicki

Wicestarosta

Witold Ostrowski

Członkowie Zarządu:

Jerzy Chmielewski
Grzegorz Kaszubski
Jan Raczyński

Ponadto uczestniczył:
Sekretarz Powiatu

Erwin Smoliński

Skarbnik Powiatu

Urszula Wojtczyk

Ad. 1, 2, 3
Starosta Działdowski Marian Janicki
Dokonał otwarcia posiedzenia, stwierdził prawomocność obrad oraz przedstawił następujący
projekt porządku posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.
5. Rozpatrzenie wniosku dyrektora Zespołu Szkół w Lidzbarku w sprawie zmiany
wysokości finansowania zadań inwestycyjnych.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Działdowskiego.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na
2011 rok.
8. Rozpatrzenie wniosku Komendanta Powiatowego Policji w sprawie dofinansowania
remontu siedziby Komendy Powiatowej Policji.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej w celu
przeprowadzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Ks. Edmunda
Domańskiego przy ul. Leśnej 10 a w Iłowie-Osadzie.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla
nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 75/11 Zarządu Powiatu
Działdowskiego z dnia 6 lipca 2011 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej
dla Pani Katarzyny Burchackiej nauczycielki ubiegającej się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia ekspertów
wchodzących w skład komisji za przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie cofnięcia stypendium sportowego.
13. Przyjęcie informacji o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Rybno.
14. Rozpatrzenie wniosku w sprawie udostępnienia Herbu Powiatu w celach komercyjnych.
15. Sprawy bieżące.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad.
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Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Zaproponowała wprowadzić dodatkowy punkt do porządku posiedzenia rozpatrzenie wniosku
Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie w sprawie
dofinansowania remontu garażu w Komendzie.
Sekretarz Powiatu Erwin Smoliński
Zaproponował wprowadzić jako dodatkowy punkt do porządku posiedzenia rozpatrzenie
pisma dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie.
Zarząd 5-głosami za, przyjął jako punkt 9 rozpatrzenie wniosku Komendanta
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie w sprawie dofinansowania
remontu garażu w Komendzie.
Zarząd 5-głosami za, przyjął jako punkt 16 rozpatrzenie pisma dyrektora Zespołu Szkół
Nr 1 w Działdowie.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął po zmianach następujący porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.
5. Rozpatrzenie wniosku dyrektora Zespołu Szkół w Lidzbarku w sprawie zmiany
wysokości finansowania zadań inwestycyjnych.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Działdowskiego.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na
2011 rok.
8. Rozpatrzenie wniosku Komendanta Powiatowego Policji w sprawie dofinansowania
remontu siedziby Komendy Powiatowej Policji.
9. Rozpatrzenie wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w
Działdowie w sprawie dofinansowania remontu garażu w Komendzie.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej w celu
przeprowadzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Ks. Edmunda
Domańskiego przy ul. Leśnej 10 a w Iłowie-Osadzie.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla
nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 75/11 Zarządu Powiatu
Działdowskiego z dnia 6 lipca 2011 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej
dla Pani Katarzyny Burchackiej nauczycielki ubiegającej się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia ekspertów
wchodzących w skład komisji za przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie cofnięcia stypendium sportowego.
14. Przyjęcie informacji o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Rybno.
15. Rozpatrzenie wniosku w sprawie udostępnienia Herbu Powiatu w celach komercyjnych.
16. Rozpatrzenie pisma dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie.
17. Sprawy bieżące.
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad.
Ad. 4
Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag do protokołów z dwóch ostatnich posiedzeń Zarządu
i po zapoznaniu się z jego treściami złożyli podpisy pod tekstami protokołów.
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Ad. 5
Uczestniczy p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Leon Żujewski oraz
Dyrektor Zespołu Szkół w Lidzbarku Andrzej Piątkowski
Dyrektor Zespołu Szkół w Lidzbarku Andrzej Piątkowski
Przedstawił wniosek o zmianę wysokości finansowania zadań inwestycyjnych. W budżecie na
2011 rok na zadanie położenie kostki brukowej na terenie szkoły zaplanowano kwotę 28 300
zł, wnioskuje o zmniejszenie do 13 100 zł. Natomiast na zadanie wykonanie ogrodzenia
wokół szkoły była zaplanowana kwota 20 640 zł wnioskuje o zwiększenie na kwotę 35 840
zł.
Radny Grzegorz Kaszubski
Zainteresowany był, czy otrzymał Pan informację o podziale środków na zadania
inwestycyjne?
Dyrektor Zespołu Szkół w Lidzbarku Andrzej Piątkowski
Otrzymałem informacje o łącznej kwocie na zadania.
Radny Grzegorz Kaszubski
Czy uzyskał Pan szczegółowy podział środków ?
Dyrektor Zespołu Szkół w Lidzbarku Andrzej Piątkowski
Zostałem poinformowany przez Wydział Finansowy.
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Poinformowała, że przekroczenie finansowania zadań inwestycyjnych to jest naruszenie
dyscypliny finansów publicznych
Starosta Działdowski Marian Janicki
Jaka jest na dzień dzisiejszy realizacja inwestycji - ogrodzenie terenu szkoły?
Dyrektor Zespołu Szkół w Lidzbarku Andrzej Piątkowski
Inwestycja jest zrealizowana. Na dzień dzisiejszy jest zapłacona część faktury za wykonaną
usługę zaś uiszczenie pozostałej kwoty wykonawca przedłużył do 20 września.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Zaproponował wprowadzić wniosek dyrektora Zespołu Szkół w Lidzbarku o zmianę
wysokości finansowania zadań inwestycyjnych do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie
zmiany budżetu powiatu na 2011 rok na najbliższą Sesję Rady Powiatu
Zarząd jednogłośnie 5-głosami za, uwzględnił wniosek dyrektora Zespołu Szkół
w Lidzbarku w sprawie zmiany wysokości finansowania zadań inwestycyjnych w kwocie
13 100 zł położenie kostki brukowej oraz ogrodzenie terenu szkoły na kwotę 35 840 zł.
Proponuje wprowadzić powyższą zmianę do projektu uchwały Rady Powiatu
Działdowskiego w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok.
Ad. 6
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Działdowskiego na lata 2011 – 2018.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Zarządził głosowanie imienne zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 10 ustawy o finansach publicznych.
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Poszczególni członkowie Zarządu głosowali następująco:
Marian Janicki - za
Witold Ostrowski - za
Jerzy Chmielewski - za
Grzegorz Kaszubski - za
Jan Raczyński - za
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 84/11
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego
na lata 2011 – 2018.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 7
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok
2011.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Zarządził głosowanie imienne zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 10 ustawy o finansach publicznych.
Poszczególni członkowie Zarządu głosowali następująco:
Marian Janicki - za
Witold Ostrowski - za
Jerzy Chmielewski - za
Grzegorz Kaszubski - za
Jan Raczyński - za
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 85/11
w sprawie: zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2011.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 8
Uczestniczy Komendant Powiatowy Policji w Działdowie Arkadiusz Kowal
Komendant Powiatowy Policji w Działdowie Arkadiusz Kowal
Przedstawił wniosek w sprawie dofinansowania remontu siedziby Komendy Powiatowej
Policji. Planowane prace remontowo-modernizacyjne obejmują renowację dachu, wymianę
okien oraz wykonanie nowej elewacji budynku. Całość inwestycji to kwota 220 000 zł.
Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie przeznaczy na ten cel 120 000 zł. Poinformował,
że wystąpił do jednostek samorządowych w powiecie o dofinansowanie tego zadania.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Zainteresowany był, jakie są deklaracje poszczególnych gminy?
Komendant Powiatowy Policji w Działdowie Arkadiusz Kowal
Remont siedziby Komendy Powiatowej Policji współfinansuje Gmina Działdowo, Gmina
Iłowo-Osada, zaś rozważa możliwość dofinansowania Gmina Płośnica, Gmina Rybno, oraz
Miasto i Gmina Lidzbark.
Starosta Działdowski Marian Janicki
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W imieniu Zarządu wyraził zgodę na dofinansowanie tej inwestycji w wysokości nie
mniejszej niż 10 000 zł, zaś przy realizacji całego zadania środki będą większe.
Komendant Powiatowy Policji w Działdowie Arkadiusz Kowal
W sierpniu Komenda Wojewódzka mogła by ogłosić przetarg na wykonanie elewacji
i wymianę okien w siedzibie Komendy. W najbliższym czasie zbiorę informację o środkach
finansowych, które przekażą gminy na tą inwestycję.
Członkowie Zarządu pogratulowali awansu na stopień inspektora Komendantowi
Powiatowemu Policji Panu Arkadiuszowi Kowalowi
Ad. 9
Uczestniczy z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie Jan
Florek
Starosta Działdowski Marian Janicki
Czy środki z Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego będą wypłacane?
z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie Jan Florek
Środki finansowe są, jednakże w tym roku jednostki OSP będą popisywać z Komendantem
Wojewódzkim dodatkowe umowy.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Zainteresowany był, jakie są deklaracje finansowe Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej
na wnioskowaną inwestycję?
z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie Jan Florek
Przestawił wniosek o dofinansowanie w wysokości 25 000 zł remontu garażu II w obiekcie
Komendy. Całość zadania szacowana jest na kwotę 66 000 zł. Komendant Wojewódzki
oferował pomoc finansową na realizacje tej inwestycji w wysokości 40 000 zł. Poinformował,
że w czerwców złożony został wniosek do Komendy Wojewódzkiej na remont jednakże do
dnia dzisiejszego nie mam potwierdzenia na piśmie.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Zainteresowany był, kiedy będzie zgoda Komendanta Wojewódzkiego o dofinansowanie?
z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie Jan Florek
Poinformował, że we wrześniu.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Zarząd przychyla się do dofinansowania tej inwestycji pod warunkiem, że Komenda
Wojewódzka Straży Pożarnej środki finansowe przekaże.
Zarząd wyraził zgodę na dofinansowanie inwestycji remont garażu II w Komendzie
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie, z zastrzeżeniem, że
wnioskodawca otrzyma środki finansowej z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w
Olsztynie.
Ad. 10
Uczestniczy p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Leon Żujewski
p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Leon Żujewski
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Przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej w celu
przeprowadzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. ks. Edmunda
Domańskiego przy ul. Leśnej 10a w Iłowie-Osadzie.
Zarząd wyznaczył trzech przedstawicieli organu prowadzącego do komisji konkursowej
na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Iłowie – Osada:
1) radnego Grzegorza Kaszubskiego,
2) radnego Witolda Ostrowskiego,
3) oraz p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Leona
Żujewskiego – jako przewodniczącego komisji.
Powyższe osoby wyraziły zgodę na udział w komisji konkursowej na dyrektora.
Zarząd jednogłośnie – 5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 86/11
w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na
dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. ks. Edmunda Domańskiego przy ul. Leśnej
10a w Iłowie-Osadzie.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad. 11
Uczestniczy p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Leon Żujewski
p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Leon Żujewski
Wpłynęły wnioski nauczycieli o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarząd wytypował p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu
Leona Żujewskiego, który wyraził zgodę na przedstawiciela organu prowadzącego i
jednocześnie przewodniczącego komisji egzaminacyjnej o awans na stopień nauczyciela
mianowanego.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Rafała
Rawłuszko nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz
ustalenia wysokości wynagrodzenia ekspertów wchodzących w skład komisji za
przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego.
Zarząd jednogłośnie – 5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 87/11
w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Rafała Rawłuszko nauczyciela
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz ustalenia wysokości
wynagrodzenia ekspertów wchodzących w skład komisji za przeprowadzenie
postępowania egzaminacyjnego.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Starosta Działdowski Marian Janicki
Przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Artura
Cybulskiego nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz
ustalenia wysokości wynagrodzenia ekspertów wchodzących w skład komisji za
przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego.
Zarząd jednogłośnie – 5 głosami za, podjął
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Uchwałę Nr 88/11
w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Artura Cybulskiego nauczyciela
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz ustalenia wysokości
wynagrodzenia ekspertów wchodzących w skład komisji za przeprowadzenie
postępowania egzaminacyjnego.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Starosta Działdowski Marian Janicki
Przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Moniki
Agnieszki Burzyńskiej nauczycielki ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia ekspertów wchodzących w skład
komisji za przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego.
Zarząd jednogłośnie – 5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 89/11
w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Moniki Agnieszki Burzyńskiej
nauczycielki ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz ustalenia
wysokości wynagrodzenia ekspertów wchodzących w skład komisji za przeprowadzenie
postępowania egzaminacyjnego.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad. 12
Uczestniczy p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Leon Żujewski
p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Leon Żujewski
Poinformował, że w składzie komisji egzaminacyjnej o awans na stopień nauczyciela
mianowanego zmienił się ekspert w dziedzinie filologii angielskiej, pedagogiki społecznej.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 75/11 Zarządu Powiatu
Działdowskiego z dnia 6 lipca 2011 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla
Pani Katarzyny Burchackiej nauczycielki ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia ekspertów wchodzących w skład
komisji za przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego.
Zarząd jednogłośnie – 5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 90/11
w sprawie: zmiany uchwały Nr 75/11 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 6 lipca
2011 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Katarzyny
Burchackiej nauczycielki ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia ekspertów wchodzących w skład komisji za
przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad. 13
Uczestniczy p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Leon Żujewski
p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Leon Żujewski
Wpłynął wniosek Klubu Sportowego „START” Działdowo o cofnięcie stypendium
sportowego dla zawodników, którzy zaniechali działalności sportowej: Robertowi Madejowi,
Błażejowi Moszczyńskiemu, Jarosławowi Pełkowskiemu, Krzysztofowi Pieckowskiemu,
Mateuszowi Janickiemu.
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Starosta Działdowski Marian Janicki
Przedstawił projekt uchwały w sprawie cofnięcia stypendium sportowego.
Zarząd jednogłośnie – 5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 91/11
w sprawie: cofnięcia stypendium sportowego.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad. 14
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego Małgorzata Strzałkowska
Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego Małgorzata Strzałkowska
Przedstawiła informację Wójta Gminy Rybno o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rybno w obrębie geodezyjnym Naguszewo.
Wydziały Starostwa Powiatowego nie wniosły uwag.
Zarząd przyjął informację Wójta Gminy Rybno o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rybno w obrębie
geodezyjnym Naguszewo
Ad. 15
Sekretarz Powiatu Erwin Smoliński
Przedstawił wniosek firmy ANMAR Mariusz Brzęcki z Konina w sprawie rozpowszechniania
wizerunku Herbu Powiatu Działdowskiego w celach komercyjnych w postaci płaskorzeźby.
Poinformował, że uchwała Nr XXXV/219/02 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 26
czerwca 2002 roku w sprawie ustanowienia herbu i flagi Powiatu Działdowskiego, ustalenia
zasad ich używania oraz zmian w Statucie Powiatu Działdowskiego, nie przewiduje
udostępnianie herbu do celów komercyjnych.
Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek firmy ANMAR Mariusz Brzęcki z Konina w
sprawie rozpowszechniania wizerunku Herbu Powiatu Działdowskiego w celach
komercyjnych, ponieważ uchwała Nr XXXV/219/02 Rady Powiatu Działdowskiego z
dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie ustanowienia herbu i flagi Powiatu
Działdowskiego, ustalenia zasad ich używania oraz zmian w Statucie Powiatu
Działdowskiego, nie przewiduje udostępnianie herbu do celów komercyjnych
Ad. 16
Uczestniczy p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Leon Żujewski
Wicestarosta Witold Ostrowski
Przedstawił pismo dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie w sprawie wyrażenia
stanowisko dotyczącego projektu budowy nowej sali gimnastycznej bądź zagospodarowanie
boiska wielofunkcyjnego.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Stwierdził, że w szkole potrzebne są boiska sportowe, które wymagają rewitalizacji.
Konieczna jest koncepcja zagospodarowani terenu przy ZS.
Radny Grzegorz Kaszubski
Jest to największa szkoła w powiecie. Uważam, że powinniśmy pomyśleć o hali sportowej.
Radny Jan Raczyński
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Stwierdził, że teren przy szkole powinien być zagospodarowany pod względem
administracyjnym i budowlanym. Jest to największa szkoła, która powinna mieć zapewnione
warunki do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego.
Zarząd przyjął stanowisko, aby Wydział Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu wspólnie z
dyrektorem Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie przygotowali koncepcję
zagospodarowania całego obszaru dla celów sportowych, uwzględniając boiska i salę
gimnastyczną.

Wobec nie zgłoszenia przez członków Zarządu żadnych dodatkowych wniosków
i wyczerpania w ten sposób porządku obrad, Starosta Działdowski Marian Janicki
zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.

Protokołowała
Agnieszka Ptaszyńska
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