Protokół Nr 21/2019
posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 22 sierpnia 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.

Otwarcie.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.
Rozpatrzenie i podjęcie decyzji o przekazaniu w trwały zarząd nieruchomości po
Zespole Szkół w Gródkach na rzecz Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami
Dwujęzycznymi w Lidzbarku.
6. Informacja Zespołu Szkół Zawodowych w Iłowie-Osadzie o zawarciu 28 umów na
wynajem pomieszczeń ośrodka wczasowego Perła.
7. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody
na nabycie mienia Skarbu Państwa służącego do wykonywania zadań powiatu.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o zaliczeniu drogi do
kategorii dróg gminnych w Gminie Płośnica.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenie pełnomocnictwa Dyrektorowi
Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie do podejmowania
wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu pt. „MALINOWO kształci zawsze
zawodowo”.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania Dyrektora Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dyrektora
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie.
12. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Gminie Działdowo.
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13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Katarzynie
Napiwockiej – Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie.
14. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przeniesienia
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między
zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2019 roku.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko
Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie oraz powołania Komisji
Konkursowej.
16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych z
rezerwy celowej.
17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego
na rok 2019.
18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie informacji z wykonania budżetu Powiatu
Działdowskiego za pierwsze półrocze 2019 roku.
19. Sprawy bieżące.
20. Wolne wnioski.
21. Zamknięcie obrad.
Sekretarz Powiatu Lidia Nyga-Skwara
Zaproponowała dodatkowe punkty porządku posiedzenia – Rozpatrzenie i podjęcie uchwały
w sprawie zatwierdzenia Planu zimowego utrzymania dróg powiatowych na rok 2020 na
terenie Powiatu Działdowskiego jako pkt 19; Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie
upoważnienia Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych Powiatowego Zarządu Dróg w
Działdowie do wykonywania zadań zarządcy dróg powiatowych, w tym wydawania decyzji
administracyjnych i postanowień oraz wydawania postanowień uzgadniających projekty
decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji jako pkt 20; Rozpatrzenie i podjęcie
uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych
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 jako
pkt 21.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Otwarcie.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.
Rozpatrzenie i podjęcie decyzji o przekazaniu w trwały zarząd nieruchomości po
Zespole Szkół w Gródkach na rzecz Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami
Dwujęzycznymi w Lidzbarku.
Informacja Zespołu Szkół Zawodowych w Iłowie-Osadzie o zawarciu 28 umów na
wynajem pomieszczeń ośrodka wczasowego Perła.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody
na nabycie mienia Skarbu Państwa służącego do wykonywania zadań powiatu.
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8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.

21.

22.
23.
24.

Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o zaliczeniu drogi do
kategorii dróg gminnych w Gminie Płośnica.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenie pełnomocnictwa Dyrektorowi
Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie do podejmowania
wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu pt. „MALINOWO kształci zawsze
zawodowo”.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania Dyrektora Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dyrektora
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Gminie Działdowo.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Katarzynie
Napiwockiej – Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przeniesienia
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między
zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2019 roku.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko
Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie oraz powołania Komisji
Konkursowej.
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 informacji z wykonania budżetu Powiatu
Działdowskiego za pierwsze półrocze 2019 roku.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu zimowego
utrzymania dróg powiatowych na rok 2020 na terenie Powiatu Działdowskiego.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora ds.
Technicznych Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie do wykonywania zadań
zarządcy dróg powiatowych, w tym 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 Zastępcy
Dyrektora ds. Technicznych 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.
Sprawy bieżące.
Wolne wnioski.
Zamknięcie obrad.

Zarząd jednogłośnie przyjął porządek posiedzenia po zmianach.
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Ad.4
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 Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Przedstawił projekt decyzji o przekazaniu w trwały zarząd nieruchomości po Zespole Szkół w
Gródkach na rzecz Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Lidzbarku.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Decyzję Nr 6/2019
w sprawie: ustanowienia na rzecz Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. K.K. Baczyńskiego w Lidzbarku przy ul. Garbuzy 20, na czas
oznaczony od dnia 1.09.2019 r. do dnia 31.08.2020 r. trwały zarząd nieruchomością po
Zespole Szkół w Gródkach.
(Gn.6844.1.6.2019)
(Decyzja stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.6
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Przedstawił informację Zespołu Szkół Zawodowych w Iłowie-Osadzie o zawarciu 28 umów
na wynajem pomieszczeń ośrodka wczasowego Perła
Zarząd przyjął powyższą informację.
Ad.7
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na nabycie mienia
Skarbu Państwa służącego do wykonywania zadań powiatu.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
wyrażenia zgody na nabycie mienia Skarbu Państwa służącego do wykonywania zadań
powiatu.
Ad.8
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 drogi do kategorii dróg
gminnych w Gminie Płośnica.
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Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 127/19
w sprawie: wydania opinii o zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych w Gminie
Płośnica.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.9
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenie pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu
Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie do podejmowania wszelkich
czynności w zakresie realizacji projektu pt. „MALINOWO kształci zawsze zawodowo”.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 128/19
w sprawie: udzielenie pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Emilii
Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie
realizacji projektu pt. „MALINOWO kształci zawsze zawodowo”.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.10
Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie powołania Dyrektora Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie.
Radny Krzysztof Aurast
Poprosił o przedstawienie przebiegu prac komisji konkursowej.
Radny Janusz Kaczmarek
Omówił przebieg prac komisji konkursowej, której był członkiem.
Starosta Paweł Cieśliński
Zasugerował comiesięczne spotkania z dyrektorem SP ZOZ, aby na bieżąco poznawać
sytuację szpitala.
Radny Krzysztof Aurast
Czy dyrekcja szpitala odniosła się do raportu z analizy sytuacji finansowej SP ZOZ?
Starosta Paweł Cieśliński
Wczoraj wpłynęły uwagi, odniesienie dyrekcji szpitala odnośnie wspomnianego raportu.
Zostaną one przeanalizowane i na jednym z kolejnych Zarządów przedstawione i omówione
w ostatecznym raporcie.
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Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 129/19
w sprawie: powołania Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Działdowie.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.11
Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dyrektora Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie.
Starosta Paweł Cieśliński
Zaproponował wynagrodzenie miesięczne w wysokości czterokrotności przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w
czwartym kwartale roku poprzedniego. Ponadto zasugerował, aby w umowie zapisać nagrodę
roczną, ustalić jej wysokość np. jednokrotność miesięcznego wynagrodzenia i kryteria jej
przyznawania zależne m.in. od wyniku finansowego szpitala.
Zarząd przychylił się do propozycji wynagrodzenia miesięcznego w wysokości
czterokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw
bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego.
Wicestarosta Marian Brandt
Czy dyrektor będzie również pełnił funkcję lekarza?
Starosta Paweł Cieśliński
Zgodnie z przepisami może łączyć te dwie funkcje, ale musi mieć pisemną zgodę Zarządu w
formie uchwały. Na chwilę obecną nie wiemy czy będzie pełnił te dwie funkcje.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 130/19
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Działdowie.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.12
Uczestniczy inspektor Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Katarzyna
Milczarek
inspektor Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Katarzyna Milczarek
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie
Działdowo.
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Zarząd jednogłośnie-5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Gminie Działdowo.
Ad.13
Uczestniczy Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Katarzyna
Napiwocka
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Katarzyna Napiwocka
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Katarzynie
Napiwockiej – Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 131/19
w sprawie: udzielenia upoważnienia Pani Katarzynie Napiwockiej – Dyrektorowi
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.14
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Katarzyna Napiwocka
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przeniesienia środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między zadaniami z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej w 2019 roku.
Radny Wiesław Cieślak
Na jaki okres pracodawca może zatrudnić osobę niepełnosprawną? Jaka jest kwota
dofinansowania na zatrudnienie osoby niepełnosprawnej?
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Katarzyna Napiwocka
Wynika to z ustawy i okres zatrudnienia wynosi 36 miesięcy, a kwota dofinansowania z
rozporządzenia i jest to do 15-krotoności przeciętnego wynagrodzenia czyli ok. 75 tys. zł. W
regulaminie mamy określoną kwotę dofinansowana do 25 tys. zł. na jedno stanowisko pracy
dla nowozatrudnionej osoby niepełnosprawnej. Ponadto pracodawca może ubiegać się o
zwrot wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne, ale tym już zajmuje się system
obsługi wynagrodzeń Zarząd Główny PFRON.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
przeniesienia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
między zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2019 roku.
Ad.15
Sekretarz Powiatu Lidia Nyga-Skwara
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Dyrektora
Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie oraz powołania Komisji Konkursowej. W pkt. 1
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podpunkt 2 załącznika nr 1 jakim jest ogłoszenie treść powinna brzmieć: posiadanie 5letniego stażu pracy, uznane jest w tym wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności
gospodarczej o charakterze zgodnym na danym stanowisku.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 132/19
w sprawie: ogłoszenia naboru na stanowisko Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w
Działdowie oraz powołania Komisji Konkursowej.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.16
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu 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 133/19
w sprawie: przeniesienia wydatków budżetowych z rezerwy celowej.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.17
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany budżetu powiatu
działdowskiego na rok 2019. Wniosła poprawkę w informacji do zmian budżetu na 2019 rok
w kwocie dochodów w rozdziale 85508 z 1 735,20 zł na 42 718 zł.
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
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Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 134/19
w sprawie: zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2019.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.18
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie informacji z wykonania budżetu Powiatu
Działdowskiego za pierwsze półrocze 2019 roku.
Radny Krzysztof Aurast
Na dole tekstu informacji o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ w Działdowie
jest urwane zdanie. Należy to zweryfikować i poprawić.
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Dobrze, ustalę to z dyrekcją SP ZOZ i zostanie naniesiona stosowna poprawka.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 135/19
w sprawie: informacji z wykonania budżetu Powiatu Działdowskiego za pierwsze
półrocze 2019 roku.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.19
Uczestniczy Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie Jerzy Grochocki
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie Jerzy Grochocki
Przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu zimowego utrzymania dróg
powiatowych na rok 2020 na terenie Powiatu Działdowskiego.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 136/19
w sprawie: zatwierdzenia Planu zimowego utrzymania dróg powiatowych na rok 2020
na terenie Powiatu Działdowskiego.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.20
Starosta Paweł Cieśliński
Przedstawił projekt uchwały w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych
Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie do wykonywania zadań zarządcy dróg
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powiatowych, w tym wydawania decyzji administracyjnych i postanowień oraz wydawania
postanowień uzgadniających projekty decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 137/19
w sprawie: upoważnienia Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych Powiatowego Zarządu
Dróg w Działdowie do wykonywania zadań zarządcy dróg powiatowych, w tym
wydawania decyzji administracyjnych i postanowień oraz wydawania postanowień
uzgadniających projekty decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.21
Starosta Paweł Cieśliński
Przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora ds.
Technicznych 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
Uchwałę Nr 138/19
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych
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.22
Starosta Paweł Cieśliński
Poinformował o skutkach rozmów dotyczących realizacji inwestycji na odcinku drogi z
Lidzbarka do Brodnicy tj. od Brodnicy do Bartniczki oraz przywrócenia połączeń
kolejowych.
Radny Krzysztof Aurast
Poprosił o przekazanie informacji dotyczących wizyty ambasadora Gruzji.
Starosta Paweł Cieśliński
Streścił przebieg wizyty ambasadora Gruzji, przeprowadzonych rozmów, wspomniał o
podpisanym liście intencyjnym.
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Poinformował o planowanym złożeniu wniosków i pozyskaniu środków na inwestycje
drogowe z funduszu samorządowego.
Radny Krzysztof Aurast
Na jakim etapie jest budowa ścieżki pieszo-rowerowej do Kisin?
Starosta Paweł Cieśliński
Przetarg jeszcze nie został rozstrzygnięty.
Ad.24
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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