Protokół Nr 10/2019
posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 17 kwietnia 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:
Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru
Skarbnik Powiatu

Roman Lewandowski
Urszula Wojtczyk

Ad. 1, 2, 3
Starosta Paweł Cieśliński
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 i podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert
na realizację zadania publicznego Powiatu Działdowskiego z zakresu wspierania
rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: „Prowadzenie placówki opiekuńczowychowawczej typu socjalizacyjnego na terenie Powiatu Działdowskiego”.
6. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia przez
Radę Powiatu Działdowskiego oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 53/07 Zarządu
Powiatu Działdowskiego z dnia 19 czerwca 2007 roku w sprawie uchwalenia
regulaminu organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie.
8. Rozpatrzenie wniosku Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie w sprawie pisma
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
9. Rozpatrzenie wniosku Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie w sprawie
zwiększenia wydatków na zakup usług pozostałych.
10. Rozpatrzenie wniosku Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie w sprawie zmian w
budżecie powiatu działdowskiego na rok 2019.
11. Informacja Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Iłowie-Osadzie o zawarciu
umowy najmu hali sportowej.
12. Rozpatrzenie wniosku o odsprzedanie części działki nr 79/35 w Gródkach.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie odwołania darowizny dokonanej na rzecz
Gminy Płośnica.
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14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie 3 drzew z
terenu Bazy Sprzętu i Transportu nr 2 w Lidzbarku.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew z
terenu Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie.
16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele
budowlane nieruchomością położoną przy ulicy Leśnej 1 w Działdowie.
17. Informacja Wójta Gminy Rybno do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie w
sprawie nadania nazwy rondu na drodze wojewódzkiej nr 538 w miejscowości Tuczki.
18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg do
kategorii dróg gminnych w Gminie Iłowo-Osada.
19. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyznania stypendiów sportowych.
20. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisku
dyrektora Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Działdowie.
21. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora
Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Działdowie.
22. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowej
Biblioteki Pedagogicznej w Działdowie do dokonywania czynności prawnych.
23. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia planu
sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających
siedzibę na obszarze powiatu działdowskiego od dnia 1 września 2019 roku.
24. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia
pomocy finansowej na realizację zadań z zakresu kultury oraz upowszechniania
kultury fizycznej i sportu innym jednostkom samorządu terytorialnego.
25. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia dotacji
celowej w 2019 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
26. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyłączenia
Liceum Ogólnokształcącego w Gródkach z Zespołu Szkół w Gródkach.
27. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie likwidacji Liceum
Ogólnokształcącego w Gródkach w Zespole Szkół w Gródkach.
28. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyłączenia
Technikum w Gródkach z Zespołu Szkół w Gródkach.
29. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie likwidacji
Technikum w Gródkach z Zespołu Szkół w Gródkach.
30. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyłączenia
Branżowej Szkoły I stopnia w Gródkach z Zespołu Szkół w Gródkach.
31. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie likwidacji
Branżowej Szkoły I stopnia w Gródkach w Zespole Szkół w Gródkach.
32. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie rozwiązania
Zespołu Szkół w Gródkach.
33. Rozpatrzenie wniosku Wójta Gminy Iłowo-Osada w sprawie wspólnej realizacji
przedsięwzięcia pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 188078N ulica Akacyjna i nr
188044N ulica Lipowa w miejscowości Iłowo-Osada – etap”.
34. Rozpatrzenie wniosku Zespołu Szkół w Malinowie w sprawie zmian w planie
finansowym na 2019 r.
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35. Rozpatrzenie wniosku Zespołu Szkół w Lidzbarku w sprawie zmiany w budżecie na
2019 rok – wykonanie dokumentacji projektowej.
36. Rozpatrzenie wniosku Zespołu Szkół Zawodowych w Iłowie-Osadzie w sprawie
zwiększenia planu wydatków w budżecie szkoły na 2019 r.
37. Rozpatrzenie wniosku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Działdowie w
sprawie zwiększenia budżetu w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
38. Rozpatrzenie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie w sprawie zmiany
przeznaczenia oraz zwiększenia środków w budżecie na 2019 r.
39. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 20192022.
40. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu
powiatu działdowskiego na rok 2019.
41. Sprawy bieżące.
42. Wolne wnioski.
43. Zamknięcie obrad.
Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru Roman Lewandowski
Zaproponował wprowadzenie dodatkowego punktu porządku - Rozpatrzenie i przyjęcie
projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji
celowej dla Gminy Iłowo-Osada na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych nr
188078N ulica Akacyjna i nr 188044N ulica Lipowa w miejscowości Iłowo-Osada etap II” po
punkcie 33.
Starosta Paweł Cieśliński
Zaproponował wprowadzenie dodatkowych punktów porządku. Jako punkt 42 - Rozpatrzenie
i podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Nr 42/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia
19 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia audytu zewnętrznego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie oraz jako punkt 43 – Rozpatrzenie
wniosku Komisji Stypendialnej do rozpatrywania i oceny wniosków o przyznanie
stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych w sprawie przyznania nagrody sportowej w 2019
r.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Otwarcie.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert
na realizację zadania publicznego Powiatu Działdowskiego z zakresu wspierania
rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: „Prowadzenie placówki opiekuńczowychowawczej typu socjalizacyjnego na terenie Powiatu Działdowskiego”.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia przez
Radę Powiatu Działdowskiego oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018.
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7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.

25.

26.
27.

Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 53/07 Zarządu
Powiatu Działdowskiego z dnia 19 czerwca 2007 roku w sprawie uchwalenia
regulaminu organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie.
Rozpatrzenie wniosku Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie w sprawie pisma
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Rozpatrzenie wniosku Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie w sprawie
zwiększenia wydatków na zakup usług pozostałych.
Rozpatrzenie wniosku Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie w sprawie zmian w
budżecie powiatu działdowskiego na rok 2019.
Informacja Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Iłowie-Osadzie o zawarciu
umowy najmu hali sportowej.
Rozpatrzenie wniosku o odsprzedanie części działki nr 79/35 w Gródkach.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie odwołania darowizny dokonanej na rzecz
Gminy Płośnica.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie 3 drzew z
terenu Bazy Sprzętu i Transportu nr 2 w Lidzbarku.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew z
terenu Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele
budowlane nieruchomością położoną przy ulicy Leśnej 1 w Działdowie.
Informacja Wójta Gminy Rybno do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie w
sprawie nadania nazwy rondu na drodze wojewódzkiej nr 538 w miejscowości Tuczki.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg do
kategorii dróg gminnych w Gminie Iłowo-Osada.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyznania stypendiów sportowych.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisku
dyrektora Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Działdowie.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora
Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Działdowie.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowej
Biblioteki Pedagogicznej w Działdowie do dokonywania czynności prawnych.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia planu
sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających
siedzibę na obszarze powiatu działdowskiego od dnia 1 września 2019 roku.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia
pomocy finansowej na realizację zadań z zakresu kultury oraz upowszechniania
kultury fizycznej i sportu innym jednostkom samorządu terytorialnego.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia dotacji
celowej w 2019 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyłączenia
Liceum Ogólnokształcącego w Gródkach z Zespołu Szkół w Gródkach.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie likwidacji Liceum
Ogólnokształcącego w Gródkach w Zespole Szkół w Gródkach.
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28. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyłączenia
Technikum w Gródkach z Zespołu Szkół w Gródkach.
29. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie likwidacji
Technikum w Gródkach z Zespołu Szkół w Gródkach.
30. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyłączenia
Branżowej Szkoły I stopnia w Gródkach z Zespołu Szkół w Gródkach.
31. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie likwidacji
Branżowej Szkoły I stopnia w Gródkach w Zespole Szkół w Gródkach.
32. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie rozwiązania
Zespołu Szkół w Gródkach.
33. Rozpatrzenie wniosku Wójta Gminy Iłowo-Osada w sprawie wspólnej realizacji
przedsięwzięcia pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 188078N ulica Akacyjna i nr
188044N ulica Lipowa w miejscowości Iłowo-Osada – etap”.
34. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia
pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Iłowo-Osada na realizację
zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych nr 188078N ulica Akacyjna i nr 188044N
ulica Lipowa w miejscowości Iłowo-Osada etap II”.
35. Rozpatrzenie wniosku Zespołu Szkół w Malinowie w sprawie zmian w planie
finansowym na 2019 r.
36. Rozpatrzenie wniosku Zespołu Szkół w Lidzbarku w sprawie zmiany w budżecie na
2019 rok – wykonanie dokumentacji projektowej.
37. Rozpatrzenie wniosku Zespołu Szkół Zawodowych w Iłowie-Osadzie w sprawie
zwiększenia planu wydatków w budżecie szkoły na 2019 r.
38. Rozpatrzenie wniosku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Działdowie w
sprawie zwiększenia budżetu w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
39. Rozpatrzenie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie w sprawie zmiany
przeznaczenia oraz zwiększenia środków w budżecie na 2019 r.
40. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 20192022.
41. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu
powiatu działdowskiego na rok 2019.
42. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Nr 42/19 Zarządu Powiatu
Działdowskiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia audytu
zewnętrznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie.
43. Rozpatrzenie wniosku Komisji Stypendialnej do rozpatrywania i oceny wniosków o
przyznanie stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych w sprawie przyznania
nagrody sportowej w 2019 r.
44. Sprawy bieżące.
45. Wolne wnioski.
46. Zamknięcie obrad.
Zarząd jednogłośnie 5 głosami za przyjął porządek posiedzenia wraz ze zmianami.
Ad.4
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Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag do protokołów z poprzednich posiedzeń Zarządu i po
zapoznaniu się z ich treścią złożyli podpis pod tekstem protokołu.
Ad.5
Uczestniczy pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Katarzyna
Napiwocka
pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Katarzyna
Napiwocka
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na
realizację zadania publicznego Powiatu Działdowskiego z zakresu wspierania rodziny i
systemu pieczy zastępczej pod nazwą: „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej
typu socjalizacyjnego na terenie Powiatu Działdowskiego”. Omówiła pracę Zespołu
Opiniującego w sprawie wyboru oferty na realizację zadań publicznych oraz ocenę złożonej
oferty. Przedstawiła kalkulację kosztów na prowadzenie powyższej placówki.
Wicestarosta Marian Brandt
Czy jest znana Pani przyczyna zmniejszenia czynszu z 17 tys. zł. na 10 tys. zł.?
pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Katarzyna
Napiwocka
Nie jest mi znana przyczyna.
Starosta Paweł Cieśliński
Intensywna praca PCPR, stanowisko dyrektora PCPR, udział w kontrolach oraz posiedzenia
komisji stałych Rady spowodowały obniżenie stawki czynszu. Zmniejszyły się koszty
utrzymania obiektu w związku ze spłatą kredytów. Nie ma to wpływu na jakość usług
świadczonych przez placówkę.
Wicestarosta Marian Brandt
Czy jest znany Pani protokół z ostatniego posiedzenia Zespołu właśnie tego Stowarzyszenia,
wypowiedzi młodzieży, dzieci, Pana Dyrektora, Pani Prezes, co tam się działo na tym
spotkaniu?
pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Katarzyna
Napiwocka
Nie jest jeszcze przygotowany protokół. Wiem, że kontrola odbyła się 4 kwietnia, ale
protokół nie jest jeszcze przygotowany przez Panią psycholog i pracownika socjalnego, które
przeprowadzały kontrolę w obecności Dyrektora PCPR.
Wicestarosta Marian Brandt
Miałem okazję zapoznać się z projektem tego protokołu. I pod wielkim znakiem zapytania
stawiam rzetelność wykonywania zdania, które ma wykonywać ta placówka. Ponieważ pani
Prezes zamiast prowadzić placówkę opiekuńczo-wychowawczą zajmuje się sprawami
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pobocznymi. Mnie się to nie podoba. Powinniśmy zapoznać się z tym protokołem wszyscy, z
opinią pani prezes na temat powierzonych zadań i podejścia do nich.
Starosta Paweł Cieśliński
Dlatego podczas kontroli pani Prezes została poinformowana, żeby nie włączała się w
organizację i pracę placówki. PCPR przeprowadza kontrole, bo jest to wrażliwa materia.
Nadzór nad prowadzeniem tych placówek będzie cały czas. Na dzień dzisiejszy sytuacja się
poprawiła i mam nadzieję, że się utrzyma.
Wicestarosta Marian Brandt
Czy po zawarciu umowy, będzie klauzula, że gdyby ten proces był niewłaściwy, to możemy
zerwać umowę i umieścić dzieci w innych ośrodkach?
pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Katarzyna
Napiwocka
Tak, jest to umowa cywilnoprawna, możemy.
Wicestarosta Marian Brandt
Zwracam się, żeby PCPR objął troskliwą i rzetelną opieką realizowane zadanie w placówce
„Mario” w Lidzbarku.
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Czy mieścimy się w planie finansowym?
pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Katarzyna
Napiwocka
Tak.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 58/19
w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
Powiatu Działdowskiego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod
nazwą: „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego na
terenie Powiatu Działdowskiego”.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.6
pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Katarzyna
Napiwocka
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia przez Radę Powiatu
Działdowskiego oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018.
Radny Krzysztof Aurast
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We wprowadzeniu mamy zdanie informujące o wzroście liczby osób potrzebujących pomocy,
jednak na wykresach ze stron 15-17 wynika, ze jest spadek osób korzystających z pomocy
społecznej. Skąd ta rozbieżność?
pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Katarzyna
Napiwocka
Sprawozdanie zaciągane jest w 70% z centralnej aplikacji statystycznej i zawiera dane, które
napływają z całego województwa. W całym województwie liczba osób spada, w naszej
jednostce jeszcze nie. Poinformowała, jakie dane przekazywane są do celów
sprawozdawczych.
Wicestarosta Marian Brandt
Na stronie 27 prognozowana kwota na rok 2019 na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne,
środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny jest znacznie niższa. Skąd tak duża różnica? Bo
środki na to zadanie są najbardziej potrzebne.
pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Katarzyna
Napiwocka
To wynika ze środków jakie otrzymujemy z PFRON-u, dzielimy tę kwotę na wszystkie
zadania. W tym roku przekazane środki są niższe. Jeżeli występują oszczędności na innych
zadaniach, po ich rozliczeniu, to robimy przeniesienia. Wyjaśniła powód różnicy w kwocie
prognozowanej na rok 2019 w stosunku do kwoty zrealizowanej w ubiegłym roku. Omówiła
zasady rozpatrywania wniosków i przyznawania środków PFRON.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
przyjęcia przez Radę Powiatu Działdowskiego oceny zasobów pomocy społecznej za rok
2018.
Ad.7
Uczestniczy Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie Jerzy Grochocki
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie Jerzy Grochocki
Przedstawił wniosek dotyczący dokonania zmian w Regulaminie Organizacyjnym
Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie związanych z planowanym podniesieniem
standardów utrzymania dróg i mostów i niezbędnym zwiększeniem stanu osobowego baz
sprzętu i transportu do 10 osób na każdej z nich. W związku z tym przygotowany został
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 53/07 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia
19 czerwca 2007 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego
Zarządu Dróg w Działdowie, który przedstawił.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 59/19
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w sprawie: zmiany uchwały nr 53/07 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 19
czerwca 2007 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego
Zarządu Dróg w Działdowie.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.8
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie Jerzy Grochocki
Poinformował, że wpłynęło pismo PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczące podjęcia
działań zmierzających do przejęcia obiektów drogowych i kolejowych w zarządzenie przez
Powiat Działdowski wraz z przejęciem tytułu prawnego do działek, na których jest
zlokalizowana infrastruktura. Wyjaśnił dotychczasowe zasady utrzymania obiektów.
Poinformował, że dotychczasowe porozumienia wygasły. Zwrócił się z prośbą o pomoc w
powołaniu komisji, która oceni majątek przejmowany na stan Powiatu. Zaproponował, aby w
skład takiego zespołu, komisji weszła jedna bądź dwie osoby z Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami oraz dwie z PZD. Zwrócił się z prośbą o pozytywne rozpatrzenie wniosku.
Wicestarosta Marian Brandt
Uważam, że należy wstrzymać się od przejęcia tego majątku, bo jest to bardzo kosztowna
decyzja. Przejęcie wiaduktu jest poważnym kosztem i zobowiązaniem, bo nie można przejąć
tylko drogi, na której jest umiejscowiony wiadukt. Uważam, że lepiej byłoby zawrzeć
porozumienie niż przejmować te obiekty.
Radny Krzysztof Aurast
Z tego co się orientuję to przy modernizacji tej linii kolejowej już było wstępnie ustalone, że z
czasem przejmiemy te obiekty.
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie Jerzy Grochocki
Art. 28 ustawy o drogach publicznych mówi co jest obowiązkiem kolei. Naszym
obowiązkiem jest przejąć obiekty drogowe, wiadukty drogowe, natomiast pozostałych
przypadkach przejmiemy tylko jezdnie i chodniki, a pozostałe elementy takie jak: np. mury
oporowe, odwodnienie, będą musieli obsługiwać kolejarze. Poinformował o procedurze
przejęcia drogi.
Starosta Paweł Cieśliński
Trzeba podnieść standardy utrzymania dróg powiatowych, bo za tym idzie poprawa
bezpieczeństwa.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za pozytywnie rozpatrzył
Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie.
(W głosowaniu nie uczestniczył radny Janusz Kaczmarek).

powyższy

wniosek

Ad.9
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie Jerzy Grochocki
Przedstawił wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie w sprawie zwiększenia
wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 12485 zł, które zostały zwrócone przez firmę
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ubezpieczeniowej, w związku z remontem poręczy i barier mostu na drodze powiatowej na
1294N w m. Nowy Dwór, które uległy uszkodzeniu po wypadku. Szkoda została już
naprawiona. Środki zostały przekazane przez ubezpieczyciela, znajdują i chcielibyśmy, żeby
zostały zwrócone na konto Powiatowego Zarządu Dróg.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za pozytywnie rozpatrzył
Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie.
(W głosowaniu nie uczestniczył radny Janusz Kaczmarek).

powyższy

wniosek

Ad.10
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie Jerzy Grochocki
Przedstawił wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie w sprawie zmian w budżecie
powiatu działdowskiego na rok 2019, które związane są ze zmianą w wydatkach na zakupy
inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup samochodu ciężarowego o DMC 18 ton, piaskarki
do zimowego utrzymania dróg, pługu odśnieżnego jednostronny oraz ładowacza czołowego
do ciągnika Zetor, a także ze zwiększeniem wydatków na zakupy inwestycyjne o kwotę
250000 zł z przeznaczeniem na zakup remontera drogowego.
Wicestarosta Marian Brandt
Pani Skarbnik czy dysponujemy taką kwotą, która wystarczy na pokrycie propozycji Pana
Dyrektora?
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Tak.
Radny Krzysztof Aurast
Poparł wniosek PZD, motywując to rzeczywistymi potrzebami w tym zakresie.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za pozytywnie
Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie.

rozpatrzył

powyższy

wniosek

Ad.11
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Przedstawił informację Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Iłowie-Osadzie o zawarciu
umowy najmu hali sportowej na dzień 17.02.2019 r.
Zarząd przyjął powyższą informację do wiadomości.
Ad.12
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Przedstawił wniosek o odsprzedanie części działki nr 79/35, o pow. 0,30 ha, w Gródkach.
Poinformował, że dodatkowo wspólnota mieszkaniowa bloku naprzeciwko, chciałaby nabyć
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kawałek gruntu, na którym mogliby umieścić kontener na śmieci. Jeżeli byłaby wola Zarządu
można by wydzielić część gruntu dla wspólnoty na ten cel.
Starosta Paweł Cieśliński
Przedstawił plany dotyczące zagospodarowani działki 79/35. Zaproponował na ten czas
wstrzymanie się od sprzedaży tej działki, która może okazać się potrzebna w celu realizacji
planów i zamierzeń Powiatu, związanych z zadaniami własnymi i statutowymi.
Zaproponował również wydzielenie małej działki dla wspólnoty mieszkaniowej i możliwość
jej odsprzedania.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami przeciw negatywnie rozpatrzył wniosek o odsprzedanie
części działki nr 79/35, o pow. 0,30 ha, w Gródkach.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za pozytywnie rozpatrzył możliwość wydzielenia dla
wspólnoty mieszkaniowej i możliwość jej odsprzedania.
Ad.13
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Przedstawił projekt uchwały w sprawie odwołania darowizny dokonanej na rzecz Gminy
Płośnica.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 60/19
w sprawie: odwołania darowizny dokonanej na rzecz Gminy Płośnica.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.14
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Przedstawił projekt uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie 3 drzew z
terenu Bazy Sprzętu i Transportu nr 2 w Lidzbarku.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 61/19
w sprawie: wyrażenia zgody na usunięcie 3 drzew z terenu Bazy Sprzętu i Transportu nr
2 w Lidzbarku.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.15
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew z terenu Zespołu
Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
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Uchwałę Nr 62/19
w sprawie: wyrażenia zgody na usunięcie drzew z terenu Zespołu Szkół im. Emilii
Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.16
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane
nieruchomością położoną przy ulicy Leśnej 1 w Działdowie.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 63/19
w sprawie: wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością
położoną przy ulicy Leśnej 1 w Działdowie.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.17
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Funduszy Europejskich i Promocji
Piotr Utrata
Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Funduszy Europejskich i Promocji Piotr
Utrata
Poinformował, że Wójt Gminy Rybno przesłał do wiadomości Starosty Działdowskiego,
pismo do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, zawierające prośbę o wyrażenie zgody
na nadanie rondu na drodze wojewódzkiej nr 538 w miejscowości Tuczki nazwy: „Rondo im.
Mikołaj Kopernika” oraz ustawienie na środku ronda masztu flagowego.
Ad.18
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Komunikacji Krzysztof
Gorczyński
Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Komunikacji Krzysztof Gorczyński
Przedstawił projekt uchwały w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg do kategorii dróg
gminnych w Gminie Iłowo-Osada.
Wicestarosta Marian Brandt
Czy któreś z tych nieruchomość graniczą z naszą drogą powiatową?
Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Komunikacji Krzysztof Gorczyński
Tak, te które znajdują się w tabeli pod pozycją 1 i 2 w obrębie Białuty graniczą z drogą
powiatową nr 1554N, natomiast 4 i 5 w obrębie Dźwierznia graniczą z drogą powiatową nr
1556N.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
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Uchwałę Nr 64/19
w sprawie: wydania opinii o zaliczeniu dróg do kategorii dróg gminnych w Gminie
Iłowo-Osada.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.19
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyznania stypendiów sportowych.
Wicestarosta Marian Brandt
Omówił przebieg prac Komisji Stypendialnej do rozpatrywania i oceny wniosków o
przyznanie stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych.
Radny Krzysztof Aurast
Z czego wynika wysokość miesięcznej raty stypendium?
Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
Wynika to z regulaminu, za wysokie osiągnięcia sportowe tj. np. udział w mistrzostwach
Europy, bądź za 1-4 miejsce na mistrzostwach Polski i jest to 200 zł, za 1-3 miejsce w
mistrzostwach województwa – 100 zł.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 65/19
w sprawie: przyznania stypendiów sportowych.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.20
Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisku dyrektora
Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Działdowie. Omówiła prace komisji konkursowej.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 66/19
w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisku dyrektora Powiatowej Biblioteki
Pedagogicznej w Działdowie.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.21
Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
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Przedstawiła projekt uchwały w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowej
Biblioteki Pedagogicznej w Działdowie.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 67/19
w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w
Działdowie.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.22
Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowej Biblioteki
Pedagogicznej w Działdowie do dokonywania czynności prawnych.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 68/19
w sprawie: upoważnienia dyrektora Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Działdowie
do dokonywania czynności prawnych.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.23
Starosta Paweł Cieśliński
Złożył wniosek o przełożenie procedowania projektu uchwały Rady Powiat w sprawie
ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających
siedzibę na obszarze powiatu działdowskiego od dnia 1 września 2019 roku na majowe
posiedzenie Zarządu
Zarząd jednogłośnie-5 głosami przychylił się do powyższej propozycji.
Ad.24
Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiat w sprawie udzielenia pomocy finansowej na
realizację zadań z zakresu kultury oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu innym
jednostkom samorządu terytorialnego.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań z zakresu kultury oraz
upowszechniania kultury fizycznej i sportu innym jednostkom samorządu
terytorialnego.
Ad.25
Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
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Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiat w sprawie udzielenia dotacji celowej w 2019 roku
na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków.
Wicestarosta Marian Brandt
Kiedy wniosek wpłynął do urzędu?
Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
Wniosek wpłynął 17 grudnia, a korekta wniosku 28 lutego. Podała powód złożenia korekty
wniosku. Poinformowała o kryteriach i terminach wynikających z uchwały Rady Powiatu w
sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Wicestarosta Marian Brandt
Czy w związku z tym projektem uchwały będzie zwiększana kwota w budżecie?
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Kwota była zwiększona na poprzedniej sesji o 80000 zł i ta dotacja jest już ujęta w budżecie.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
udzielenia dotacji celowej w 2019 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Ad.26
Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiat w sprawie wyłączenia
Ogólnokształcącego w Gródkach z Zespołu Szkół w Gródkach.

Liceum

Zarząd jednogłośnie-5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
wyłączenia Liceum Ogólnokształcącego w Gródkach z Zespołu Szkół w Gródkach.
Ad.27
Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiat w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego
w Gródkach w Zespole Szkół w Gródkach.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Gródkach w Zespole Szkół w Gródkach.
Ad.28
Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiat w sprawie wyłączenia Technikum w Gródkach z
Zespołu Szkół w Gródkach.
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Zarząd jednogłośnie-5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
wyłączenia Technikum w Gródkach z Zespołu Szkół w Gródkach.
Ad.29
Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiat w sprawie likwidacji Technikum w Gródkach z
Zespołu Szkół w Gródkach.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
likwidacji Technikum w Gródkach z Zespołu Szkół w Gródkach.
Ad.30
Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiat w sprawie wyłączenia Branżowej Szkoły I stopnia
w Gródkach z Zespołu Szkół w Gródkach.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
wyłączenia Branżowej Szkoły I stopnia w Gródkach z Zespołu Szkół w Gródkach.
Ad.31
Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiat w sprawie likwidacji Branżowej Szkoły I stopnia
w Gródkach w Zespole Szkół w Gródkach.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
likwidacji Branżowej Szkoły I stopnia w Gródkach w Zespole Szkół w Gródkach.
Ad.32
Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiat w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w
Gródkach.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
rozwiązania Zespołu Szkół w Gródkach.
Ad.33
Starosta Paweł Cieśliński
Przedstawił wniosek Wójta Gminy Iłowo-Osada w sprawie wspólnej realizacji
przedsięwzięcia pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 188078N ulica Akacyjna i nr 188044N
ulica Lipowa w miejscowości Iłowo-Osada – etap”. Zaproponował przekazanie na to zadanie
kwoty 300000 zł. Poinformował o rozmowie z Wójtem Gminy Iłowo-Osada.
Zarząd przychylił się do powyższej propozycji.
Ad.34
16

Starosta Paweł Cieśliński
Przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej w
formie dotacji celowej dla Gminy Iłowo-Osada na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg
gminnych nr 188078N ulica Akacyjna i nr 188044N ulica Lipowa w miejscowości IłowoOsada etap II”.
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Poprosiła o dopisanie w ostatnim akapicie uzasadnienia po rozdziale 60016 drogi publiczne
gminne.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Iłowo-Osada na
realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych nr 188078N ulica Akacyjna i nr
188044N ulica Lipowa w miejscowości Iłowo-Osada etap II”.
Ad. 35
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła wniosek Zespołu Szkół w Malinowie w sprawie zmian w planie finansowym na
2019 r., które związane są ze zwiększeniem o kwotę 3 590 zł w związku z zatrudnieniem
Inspektora Ochrony Danych.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za pozytywnie rozpatrzył powyższy wniosek.
Ad. 36
Starosta Paweł Cieśliński
Przedstawił wniosek Zespołu Szkół w Lidzbarku w sprawie zmiany w budżecie na 2019 rok,
dotyczącą zabezpieczenia w budżecie kwoty 47 400 zł na wykonanie dokumentacji projektu
budowlanego kompleksu sportowo-rekreacyjnego na potrzeby szkoły
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za pozytywnie rozpatrzył powyższy wniosek.
Ad. 37
Starosta Paweł Cieśliński
Przedstawił wniosek Zespołu Szkół Zawodowych w Iłowie-Osadzie w sprawie zwiększenia
planu wydatków w budżecie szkoły na 2019 r. o kwotę 7 257 zł na zakup i wymianę pompy
obiegowej podawania ciepłej wody przy piecu grzewczym na hali gimnastycznej.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za pozytywnie rozpatrzył powyższy wniosek.
Ad. 38
Starosta Paweł Cieśliński
Przedstawił wniosek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Działdowie w sprawie
zwiększenia budżetu w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o kwotę 16 022 w związku z
koniecznością poszerzenia usług psychologicznych i zatrudnienia psychologa od 1.09.2019 r.
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Zarząd jednogłośnie-5 głosami za pozytywnie rozpatrzył powyższy wniosek.
Ad.39
Uczestniczy Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie Zofia Zyborowicz
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie Zofia Zyborowicz
Przedstawiła wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie w sprawie zmiany
przeznaczenia oraz zwiększenia środków w budżecie na 2019 r. Sprawa dotyczy remontu
zachodniej części elewacji budynku mieszczącego się przy ul. Chopina 6 w Działdowie. W
związku z tym zwracam się z prośbą o zmianę przeznaczenia kwoty 6 003 zł zaplanowanych
na remont podnośnika na wspomniany remont zachodniej części elewacji budynku przy ul.
Chopina 6 i zwiększenie środków na ten cel o 26 124 zł.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za pozytywnie rozpatrzył powyższy wniosek.
Ad.40
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Poinformowała, że w projekcie zarówno WPF jak i budżetu nie są ujęte pomoce finansowe
dla Gmin z przeznaczeniem dla OSP. W związku z tym rozdała nowe projekty uchwał Rady
Powiat w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Działdowskiego na lata 2019-2022 oraz zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok
2019. Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiat w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2019-2022.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata
2019-2022.
Ad.41
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiat w sprawie zmiany budżetu powiatu
działdowskiego na rok 2019.
Radny Krzysztof Aurast
Dlaczego nie są ujęte pomoce finansowe dla Gmin z przeznaczeniem dla OSP.
Starosta Paweł Cieśliński
Mamy wątpliwość jeżeli chodzi o celowość wydatkowania, gdyż są różne opinie regionalnych
izb obrachunkowych, jeżeli chodzi o dofinansowanie tego typu obiektów, środków trwałych.
Sprzęt możemy dofinansować.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2019.
Ad.42
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Uczestniczy Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały zmieniającą Uchwałę Nr 42/19 Zarządu Powiatu
Działdowskiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia audytu zewnętrznego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie. Poinformowała,
czym spowodowane jest podjęcie przedmiotowej uchwały.
Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru Roman Lewandowski
Czy nazwa, podczas podejmowania uchwały w lutym była taka jaka znajduje się w uchwale
czy taka jaka jest proponowana teraz?
Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
W lutym obowiązywała nazwa Grupa Prawna Togatus z siedzibą w Olsztynie i taka też jest w
uchwale Zarządu z dnia 19.02.2019 r. NIP i KRS nie zmieniły się, zmieniła się siedziba,
oddział nadal mieści się w Olsztynie. Ponadto ta firma weszła w konsorcjum z Grupą Togatus
Audyt i Restrukturyzacja, rozszerzając swoją działalność.
Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru Roman Lewandowski
Skoro podmiot się nie zmienił i jest identyfikowalny poprzez NIP i KRS to liczy się nazwa
podmiotu obowiązująca wtedy kiedy powstawała uchwała. Według mnie nie popełniliśmy
błędu w uchwale w sprawie przeprowadzenia audytu w SP ZOZ w Działdowie.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami przeciw nie podjął uchwały zmieniającej Uchwałę Nr
42/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie
przeprowadzenia audytu zewnętrznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Działdowie.
Ad.43
Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
Przedstawiła wniosek Komisji Stypendialnej do rozpatrywania i oceny wniosków o
przyznanie stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych w sprawie przyznania jednorazowej
nagrody sportowej w 2019 r. w kwocie 1 500 zł, zawodniczce za osiągnięcie wysokich
wyników sportowych w dyscyplinie mającej istotne znaczenie dla Powiatu Działdowskiego tj.
taekwondo. Zawodniczka w związku ze swoimi osiągnięciami została powołana do kadry
narodowej Polski i jedzie na Mistrzostwa Świata do Brazylii w 2019 r.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za pozytywnie rozpatrzył powyższy wniosek.
Ad.46
Wobec niezgłoszenia przez członków Zarządu żadnych dodatkowych wniosków
i wyczerpania w ten sposób porządku obrad, Starosta Paweł Cieśliński zamknął posiedzenie
Zarządu Powiatu.
Protokołowała
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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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