Protokół Nr 31/2019
posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 20 grudnia 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.
5.
6.

7.

8.

9.

Otwarcie.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Informacja Dyrektora Zespołu Szkół w Malinowie o zawarciu umowy najmu placu
manewrowego.
Rozpatrzenie i podjęcie postanowienia w sprawie uzgodnienia w przedmiocie
„projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Płośnica w
części obrębów geodezyjnych: Skurpie, Jabłonowo, Gralewo”.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadania polegającego na prowadzeniu na terenie powiatu działdowskiego
Świetlicy Rehabilitacyjno-Rewalidacyjnej dla osób dorosłych z niepełnosprawnością
intelektualną.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu
opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań
własnych powiatu w roku 2020 z zakresu prowadzenia na terenie powiatu
działdowskiego Świetlicy Rehabilitacyjno-Rewalidacyjnej dla osób dorosłych z
niepełnosprawnością intelektualną.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zwiększenia i
przeniesienia
środków
Państwowego
Funduszu
Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych między zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
na 2019 rok.
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10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi
Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie
realizacji projektu pt. „Rozwijanie kompetencji priorytetem szkoły”.
11. Informacja dotycząca zmiany sposobu rozliczeń ponoszenia kosztów działalności
międzyzakładowej organizacji związkowej dotyczącej zatrudnienia pracownika
zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy.
12. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia
planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Działdowskiego.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych z
rezerwy celowej.
14. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 20192022.
15. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu
powiatu działdowskiego na rok 2019.
16. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wykazu
wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2019.
17. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2020-2023.
18. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie budżetu powiatu
działdowskiego na rok 2020.
19. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego
Starostwa Powiatowego w Działdowie.
20. Sprawy bieżące.
21. Wolne wnioski.
22. Zamknięcie obrad.
Sekretarz Powiatu Lidia Nyga-Skwara
Zaproponowała dodatkowy punkty porządku posiedzenia –Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w
sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Króla Władysława
Jagiełły w Lidzbarku do podejmowania wszelkich czynności w zakresie przygotowania
inwestycji pn. "Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego"- jako pkt 11.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Otwarcie.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Informacja Dyrektora Zespołu Szkół w Malinowie o zawarciu umowy najmu placu
manewrowego.
Rozpatrzenie i podjęcie postanowienia w sprawie uzgodnienia w przedmiocie
„projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Płośnica w
części obrębów geodezyjnych: Skurpie, Jabłonowo, Gralewo”.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadania polegającego na prowadzeniu na terenie powiatu działdowskiego
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8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Świetlicy Rehabilitacyjno-Rewalidacyjnej dla osób dorosłych z niepełnosprawnością
intelektualną.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu
opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań
własnych powiatu w roku 2020 z zakresu prowadzenia na terenie powiatu
działdowskiego Świetlicy Rehabilitacyjno-Rewalidacyjnej dla osób dorosłych z
niepełnosprawnością intelektualną.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zwiększenia i
przeniesienia
środków
Państwowego
Funduszu
Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych między zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
na 2019 rok.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi
Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie
realizacji projektu pt. „Rozwijanie kompetencji priorytetem szkoły”.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi
Zespołu Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku do podejmowania
wszelkich czynności w zakresie przygotowania inwestycji pn. "Budowa kompleksu
sportowo-rekreacyjnego".
Informacja dotycząca zmiany sposobu rozliczeń ponoszenia kosztów działalności
międzyzakładowej organizacji związkowej dotyczącej zatrudnienia pracownika
zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia
planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Działdowskiego.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych z
rezerwy celowej.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 20192022.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu
powiatu działdowskiego na rok 2019.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wykazu
wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2019.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2020-2023.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie budżetu powiatu
działdowskiego na rok 2020.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego
Starostwa Powiatowego w Działdowie.
Sprawy bieżące.
Wolne wnioski.
Zamknięcie obrad.

Zarząd jednogłośnie przyjął porządek posiedzenia wraz ze zmianami.
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Ad.4
Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu i po
zapoznaniu się z jego treścią złożyli podpisy pod tekstem protokołu.
Ad.5
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Przedstawił informację Dyrektora Zespołu Szkół w Malinowie o zawarciu umowy najmu
placu manewrowego na czas określony od 15.12.2019 r. do 31.08.2021 r.
Zarząd przyjął powyższą informację.
Ad.6
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego Małgorzata Strzałkowska
Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego Małgorzata Strzałkowska
Omówiła projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Płośnica oraz
prognozę oddziaływania na środowisko. Poinformowała, że zostały rozesłane pisma do
wydziałów i żaden z wydziałów nie zgłosił uwag. Odczytała opinię Naczelnika Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami. Przedstawiła przygotowany projekt postanowienia w sprawie
uzgodnienia w przedmiocie „projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Płośnica w części obrębów geodezyjnych: Skurpie, Jabłonowo, Gralewo”.
Radny Krzysztof Aurast
Dzięki planom zagospodarowania przestrzennego można ograniczyć budowę m.in. wielkich
kurników i ferm trzody chlewnej.
Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego Małgorzata Strzałkowska
Tam gdzie nie ma planów występują decyzje o warunkach zabudowy. Przedstawiła różnice
między planem zagospodarowania przestrzennego, a decyzją o warunkach zabudowa.
Poinformowała o tzw. zasadzie dobrego sąsiedztwa i ograniczeniu produkcji do 40 DJP.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Postanowienie Nr 3/19
w sprawie uzgodnienia w przedmiocie „projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Płośnica w części obrębów geodezyjnych: Skurpie, Jabłonowo,
Gralewo”.
(B.670.82.2019)
(Postanowienie stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.7
Uczestniczy Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Katarzyna
Napiwocka
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Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Katarzyna Napiwocka
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację
zadania polegającego na prowadzeniu na terenie powiatu działdowskiego Świetlicy
Rehabilitacyjno-Rewalidacyjnej dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną.
Omówiła działalność Świetlicy Rehabilitacyjno-Rewalidacyjnej. W rozdziale VII ogłoszenia
należy określić termin składania ofert, zatem zaproponowała 10.01.2020 r.
Wicestarosta Marian Brandt
W rozdziale VI pkt 2 napisano, że świetlica może przyjąć maksymalnie 7 osób. Czy takich
osób jest więcej na terenie powiatu? Jeżeli tak to dlaczego nie są zakwalifikowane do
realizacji zadań objętych przez Świetlicę Rehabilitacyjno-Rewalidacyjną?
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Katarzyna Napiwocka
W chwili obecnej nie ma nikogo na liście osób oczekujących. Omówiła sposób uzupełnienia
składu osobowego uczestników w przypadku, gdy osoba ze względu na stan zdrowia musi
zrezygnować z korzystania ze Świetlicy. Poinformowała o kontroli merytorycznej.
Radny Wiesław Cieślak
Jakie jest zapotrzebowanie na tego typu placówki? Czy następuje wzrost osób dorosłych z
niepełnosprawnością intelektualną?
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Katarzyna Napiwocka
Świetlica powstała, gdyż osoby opuszczające OREW nie kwalifikowały się do uczestnictwa
w Warsztatach Terapii Zajęciowej, ponieważ nie pozwalała na to głęboka niepełnosprawność.
Siedmioosobowa świetlica w chwili obecnej wystarcza i zaspokaja potrzeby rodziców i
uczestników. Przedstawiła procedurę naboru do świetlicy. Poinformowała o programach z
jakich mogą skorzystać osoby z niepełnosprawnością intelektualną.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął wraz ze zmianami
Uchwałę Nr 182/19
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania polegającego na
prowadzeniu na terenie powiatu działdowskiego Świetlicy RehabilitacyjnoRewalidacyjnej dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.8
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Katarzyna Napiwocka
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania
ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych powiatu w
roku 2020 z zakresu prowadzenia na terenie powiatu działdowskiego Świetlicy
Rehabilitacyjno-Rewalidacyjnej dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną.
Poinformowała, że jako przedstawiciel Forum Liderów Organizacji Pozarządowych Powiatu
Działdowskiego została wyznaczona pani Krystyna Mroczkowska.
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Starosta Paweł Cieśliński
Zaproponował na przewodniczącego Komisji Etatowego Członka Zarządu pana Janusza
Kaczmarka, natomiast jako pracownika Starostwa Powiatowego panią Martę Zawadzką
Wicestarosta Marian Brandt
Wskazał jako pracownika PCPR panią Katarzynę Napiwocką.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął wraz ze zmianami
Uchwałę Nr 183/19
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w
ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych powiatu w roku 2020 z
zakresu prowadzenia na terenie powiatu działdowskiego Świetlicy RehabilitacyjnoRewalidacyjnej dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.9
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Katarzyna Napiwocka
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zwiększenia i przeniesienia środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między zadaniami z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2019 rok.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
zwiększenia i przeniesienia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych między zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na
2019 rok.
Ad.10
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu
Szkół Nr 1 w Działdowie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji
projektu pt. „Rozwijanie kompetencji priorytetem szkoły”.
Radny Wiesław Cieślak
Jakie mają być efekty?
Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
Główne efekty to nastawienie na rozwój kompetencji kluczowych uczniów w zakresie
technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie edukacyjnym rozwijania kompetencji
cyfrowych.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
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Uchwałę Nr 184/19
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie do
podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu pt. „Rozwijanie
kompetencji priorytetem szkoły”.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.11
Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu
Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku do podejmowania wszelkich czynności
w zakresie przygotowania inwestycji pn. „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego".
Starosta Paweł Cieśliński
Wyjaśnił zasadność budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego oraz poinformował o
planowanym pozyskaniu środków na ten cel, jego lokalizacji i współpracy z Burmistrzem
Lidzbarka przy jego powstaniu.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 185/19
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Króla
Władysława Jagiełły w Lidzbarku do podejmowania wszelkich czynności w zakresie
przygotowania inwestycji pn. "Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego".
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.12
Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
Przedstawiła informację dotyczącą zmiany sposobu rozliczeń ponoszenia kosztów
działalności międzyzakładowej organizacji związkowej dotyczącej zatrudnienia pracownika
zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy. Poinformowała o przepisach ustawy o
związkach zawodowych. Przedstawiła propozycję pism do Burmistrza Miasta Działdowo oraz
Wójta Gminy Płośnica.
Zarząd zaakceptował treść pism.
Ad.13
Starosta Paweł Cieśliński
Przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji
stałych Rady Powiatu Działdowskiego.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Działdowskiego.
Ad.14
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
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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 186/19
w sprawie: przeniesienia wydatków budżetowych z rezerwy celowej.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.15
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2019-2022. Poinformowała, że na
ostatniej stronie objaśnień zostanie uzupełniony numer uchwały z dnia 18.12.2019 r. oraz
poprawiona zostanie nazwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej,
ponieważ omyłkowo zapisano „Społecznej”.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata
2019-2022.
Ad.16
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu powiatu
działdowskiego na rok 2019.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2019.
Ad.17
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie
wygasają z końcem roku budżetowego 2019.
Starosta Paweł Cieśliński
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Poinformował na jakim etapie są prace na wymienionych w projekcie uchwały zadaniach oraz
o procedurach związanych z ewentualnym niedotrzymaniem przez wykonawcę terminu
realizacji zadania.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2019.
Ad.18
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2020-2023. Poinformowała o pozytywnych
opiniach Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie.
Radny Krzysztof Aurast
Poprosił o naniesienie poprawek w części opisowej w pkt. 21 na rok 2020 „…wraz ze ścinką
poboczy…” nie ścieżką, oraz w roku 2022 w pkt. 2 jest powtórzona nazwa odcinka Turza
Mała – Płośnica.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 20202023 wraz ze zmianami.
Ad.19
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie budżetu powiatu działdowskiego na
rok 2020.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
budżetu powiatu działdowskiego na rok 2020.
Ad.20
Sekretarz Powiatu Lidia Nyga-Skwara
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa
Powiatowego w Działdowie. Omówiła zmiany wynikające m.in. z dostosowania Regulaminu
do bieżącej sytuacji organizacyjnej i prawnej oraz wnoszonych przez Naczelników
Wydziałów sugestii służących usprawnieniu pracy Starostwa. Poinformowała o znalezionych
literówkach, które zostaną poprawione, o przeredagowaniu §37 ust.2 oraz zmianie nazwy
projektu w §20 ust.2 pkt.20, a także dodaniu wyrazu kontrolowanie w §20 ust.2 pkt.28.
Radny Wiesław Cieślak
Czy funkcję audytora wewnętrznego będzie pełniła osoba z zewnątrz?
Sekretarz Powiatu Lidia Nyga-Skwara
Tak, będzie to osoba z zewnątrz.
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Wicestarosta Marian Brandt
W zakresie Wydziału Spraw Gospodarczych, Inwestycji i Promocji znajdują się zadania
dotyczące m.in. ubezpieczeń budynków i zarządzania lokalami, czy te zadania będą
powierzone pani Dominice?
Sekretarz Powiatu Lidia Nyga-Skwara
Te zadania cały czas wykonuje pani Dominika Sałwińska i nadal będzie je wykonywać.
Przedstawiła zakres obowiązków pani Dominiki Sałwińskiej.
Wicestarosta Marian Brandt
Czy zwiększone obowiązki w Wydziale Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z
Organizacjami Pozarządowymi będą podzielone między obecnych pracowników tego
Wydziału?
Sekretarz Powiatu Lidia Nyga-Skwara
Planowane jest przesunięcie pracownika z Wydziału Organizacji i Nadzoru do Wydziału
Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz
przeprowadzenie naboru do Wydziału Organizacji i Nadzoru.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 187/19
w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w
Działdowie.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.21
Radny Wiesław Cieślak
Poinformował o spostrzeżeniach dotyczących połączeń komunikacji publicznej do Lidzbarka
oraz o tym, że chciałby wiedzieć, iż w Urzędzie Marszałkowskim odbywają się spotkania, na
których poruszany jest temat połączeń kolejowych, w tym na trasie Dziadowo - Brodnica.
Chciałbym również poznać konkretne wyliczenia finansowe dot. tej linii.
Starosta Paweł Cieśliński
Zabezpieczone są połączenia komunikacyjne na terenie całego powiatu.
Wicestarosta Marian Brandt
Nic nie wiem o spotkaniu, które miałoby się odbyć w Urzędzie Marszałkowskim. Byłem na
konferencji pn. „Pociąg do przyszłości”, która dotyczyła przedstawionych możliwości
realizacji rządowego programu modernizacji infrastruktury kolejowej „Kolej+”. Przedstawił
koszty modernizacji wybranych linii kolejowych na terenie województwa warmińskomazurskiego.
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Ad.23
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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