Protokół Nr 43/2020
posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 8 maja 2020 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.

Otwarcie.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Informacja o działaniach Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie.
Zatwierdzenie czynności Starosty Działdowskiego podjętej w dniu 24 kwietnia 2020
roku Zarządzeniem Nr 18/2020 w sprawie czasowego zawieszenia działalności
niektórych placówek, działających na terenie powiatu działdowskiego, w terminie od
25 kwietnia 2020 r. do 10 maja 2020 r.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy
społecznej za rok 2019.
8. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań i
wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z
zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2020 rok i ustalenia Katalogu zadań
oraz zasad udzielania dofinansowań dla osób niepełnosprawnych w ramach
rehabilitacji społecznej przy udziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych na 2020 rok.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi
Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Działdowie do
podpisania porozumienia z Ministrem Cyfryzacji w ramach programu mLegitymacja
szkolna.
10. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia dotacji
celowej w 2020 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
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11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

19.
20.
21.

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze powiatu
działdowskiego.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia czynności odrzucenia
oferty i uznania czynności wezwania za nieważną w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego pn. Modernizacja, dostawa i wdrożenie systemów
informatycznych oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego
sprzętu w ramach realizacji projektu „Informatyzacja usług publicznych Powiatu
Działdowskiego”.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Gminie Lidzbark.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Gminie Iłowo-Osada.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Gminie Płośnica.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu
Działdowskiego Raportu o stanie Powiatu Działdowskiego w roku 2019.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i przekazania sprawozdania
finansowego za rok 2019.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu
Działdowskiego za 2019 rok.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia
Zarządowi Powiatu Działdowskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu
Powiatu Działdowskiego za rok 2019.
Sprawy bieżące.
Wolne wnioski.
Zamknięcie obrad.

Sekretarz Powiatu Lidia Nyga-Skwara
Zaproponowała jako pkt 16 – Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w
sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Działdowskiego wotum zaufania z tytułu przyjęcia
Raportu o stanie Powiatu Działdowskiego w 2019 roku.
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Zaproponowała jako pkt 18 – Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu
powiatu działdowskiego na rok 2020.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Informacja o działaniach Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie.
Zatwierdzenie czynności Starosty Działdowskiego podjętej w dniu 24 kwietnia 2020
roku Zarządzeniem Nr 18/2020 w sprawie czasowego zawieszenia działalności
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niektórych placówek, działających na terenie powiatu działdowskiego, w terminie od
25 kwietnia 2020 r. do 10 maja 2020 r.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy
społecznej za rok 2019.
8. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań i
wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z
zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2020 rok i ustalenia Katalogu zadań
oraz zasad udzielania dofinansowań dla osób niepełnosprawnych w ramach
rehabilitacji społecznej przy udziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych na 2020 rok.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi
Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Działdowie do
podpisania porozumienia z Ministrem Cyfryzacji w ramach programu mLegitymacja
szkolna.
10. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia dotacji
celowej w 2020 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze powiatu
działdowskiego.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia czynności odrzucenia
oferty i uznania czynności wezwania za nieważną w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego pn. Modernizacja, dostawa i wdrożenie systemów
informatycznych oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego
sprzętu w ramach realizacji projektu „Informatyzacja usług publicznych Powiatu
Działdowskiego”.
12. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Gminie Lidzbark.
13. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Gminie Iłowo-Osada.
14. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Gminie Płośnica.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu
Działdowskiego Raportu o stanie Powiatu Działdowskiego w roku 2019.
16. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia
Zarządowi Powiatu Działdowskiego wotum zaufania z tytułu przyjęcia Raportu o
stanie Powiatu Działdowskiego w 2019 roku.
17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i przekazania sprawozdania
finansowego za rok 2019.
18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego
na rok 2020.
19. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu
Działdowskiego za 2019 rok.
20. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia
Zarządowi Powiatu Działdowskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu
Powiatu Działdowskiego za rok 2019.
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21. Sprawy bieżące.
22. Wolne wnioski.
23. Zamknięcie obrad.
Zarząd jednogłośnie przyjął porządek posiedzenia wraz ze zmianami.
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 Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie Zofia Zyborowicz
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie Zofia Zyborowicz
Przedstawiła szczegółowo informacje o działaniach Powiatowego Urzędu Pracy w
Działdowie dotyczące realizowanych zadań w ramach Tarczy Antykryzysowej. Do wczoraj
zostały wypłacone m.in. 1672 pożyczki na kwotę 8 360 000 zł. Poinformowała, że wystąpiła
o kolejne środki - 10 mln zł na zadania w ramach Tarczy Antykryzysowej. Przedstawiła
statystyki dotyczące ilości osób bezrobotnych oraz sposoby ich rejestracji.
Radny Wiesław Cieślak
Czy jest pani znana planowana liczba osób zatrudnionych w powstającym w Lidzbarku
zakładzie Szynaka?
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie Zofia Zyborowicz
W ubiegłym roku uzyskaliśmy informację, że wspomniany zakład zatrudni ok. 100-150 osób.
Radny Janusz Kaczmarek
Zapytał o procedurę uzyskania i spłaty pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy.
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie Zofia Zyborowicz
Wyjaśniła zasady udzielania, wypłacania i spłaty pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy
umożliwiającej pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.
Wicestarosta Marian Brandt
Czy weryfikują Państwo złożone wnioski?
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie Zofia Zyborowicz
Po części tak, drukujemy wypis z CEIDG, sprawdzamy w naszym systemie czy dobrze jest
wyliczone średnioroczne zatrudnienie pracowników.
Ad.6
Uczestniczy Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Katarzyna
Napiwocka
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Starosta Paweł Cieśliński
Poinformował członków Zarządu o czynności Starosty Działdowskiego podjętej w dniu
24 kwietnia 2020 roku Zarządzeniem Nr 18/2020 w sprawie czasowego zawieszenia
działalności niektórych placówek, działających na terenie powiatu działdowskiego,
w terminie od 25 kwietnia 2020 r. do 10 maja 2020 r.
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Katarzyna Napiwocka
Poinformowała, iż w dniu wczorajszym w godzinach popołudniowych została zamieszczona
na stronie Urzędu Wojewódzkiego decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o kolejnym
zawieszeniu działalności wskazanych placówek w okresie od 11 do 24 maja br. W związku z
tym zwracam się z prośbą o rozszerzenie porządku posiedzenia o punkt dot. Rozpatrzenia i
podjęcia uchwały w sprawie czasowego zawieszenia działalności niektórych placówek,
działających na terenie powiatu działdowskiego, w terminie od dnia 11 maja 2020 r. do dnia
24 maja 2020 r.
Zarząd jednogłośnie – 5 głosami za przyjął jako pkt 21 - Rozpatrzenie i podjęcie
uchwały w sprawie czasowego zawieszenia działalności niektórych placówek,
działających na terenie powiatu działdowskiego, w terminie od dnia 11 maja 2020 r. do
dnia 24 maja 2020 r.
Członkowie Zarządu jednogłośnie – 5 głosami za zatwierdzili czynność Starosty
Działdowskiego podjętą w dniu 24 kwietnia 2020 roku Zarządzeniem Nr 18/2020 w
sprawie czasowego zawieszenia działalności niektórych placówek, działających na
terenie powiatu działdowskiego, w terminie od 25 kwietnia 2020 r. do 10 maja 2020 r.
Ad.7
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Katarzyna Napiwocka
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok
2019.
Radny Krzysztof Aurast
We wprowadzeniu przytoczony jest art. 16a ust. 4 ustawy o pomocy społecznej, w którym
mowa jest, że do 30 kwietnia organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego
przedstawia radzie powiatu ocenę zasobów pomocy społecznej, dziś mamy 8 maja. Dlaczego
nie zostało to przedłożone w odpowiednim terminie?
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Katarzyna Napiwocka
Dane statystyczne, które są publikowane w centralnym zbiorze dostępne są po 15 kwietnia,
dot. to danych od str. 4 do str. 22. 28 kwietnia Urząd Marszałkowski poinformował nas
telefonicznie, że wstępnie akceptuje nasze dane. W poprzednich latach ta ocena przyjmowana
była uchwałą Rady Powiatu, ale w chwili obecnej nie wymagana jest uchwała, wystarczy że
zostanie to przedstawione przeze mnie na Zarządzie, a następnie Zarząd przedstawia to
Radzie.
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Wicestarosta Marian Brandt
Czy są kandydaci na rodziny zastępcze?
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Katarzyna Napiwocka
Mamy 1 rodzinę kandydatów, ale wszystkie szkolenia obecnie są odwołane. Poinformowała o
podjętych działaniach promocyjnych zmierzających do pozyskania rodzin zastępczych.
Radny Wiesław Cieślak
Czym są mieszkania chronione, o których wspomniano na str. 24?
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Katarzyna Napiwocka
Mieszkanie chronione przysługuje osobom usamodzielnianym, które nie mają gdzie
zamieszkać w chwili opuszczania placówki. Nie mamy takiego miejsca w zasobach powiatu,
żeby utworzyć takie mieszkanie chronione.
Starosta Paweł Cieśliński
Będziemy tworzyć mieszkania chronione przy placówkach, które będziemy samodzielnie
prowadzić.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 251/20
w sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.8
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Katarzyna Napiwocka
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań i wysokości środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej na 2020 rok i ustalenia Katalogu zadań oraz zasad udzielania
dofinansowań dla osób niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji społecznej przy udziale
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2020 rok.
Radny Janusz Kaczmarek
Czy wkład własny stanowi problem i był przyczyną zrezygnowania z realizacji zadania?
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Katarzyna Napiwocka
Nie, najczęstsze przyczyny to brak wykonawcy, brak miejsca, gdzie wnioskodawca mógłby
się przenieść na czas remontu.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami
określenia zadań i wysokości
Niepełnosprawnych z zakresu
ustalenia Katalogu zadań

za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2020 rok i
oraz zasad udzielania dofinansowań dla osób
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niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji społecznej przy udziale
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2020 rok.

środków

Ad.9
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z
Organizacjami Pozarządowymi
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu
Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Działdowie do podpisania
porozumienia z Ministrem Cyfryzacji w ramach programu mLegitymacja szkolna.
Radny Krzysztof Aurast
Czy któraś z naszych szkół wdrożyła już mLegitymacje?
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi
Nie. Ale będziemy przekonywali dyrektorów do zawierania takich porozumień.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 252/20
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych nr 1
im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Działdowie do podpisania porozumienia z Ministrem
Cyfryzacji w ramach programu mLegitymacja szkolna.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.10
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia dotacji celowej w 2020
roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków położonym na obszarze powiatu działdowskiego. Omówiła wniosek
złożony przez księdza proboszcza Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Barbary w Rumianie
dotyczący odbudowy kamiennego muru oporowego będącego elementem cmentarza
przykościelnego.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
udzielenia dotacji celowej w 2020 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze
powiatu działdowskiego.
Ad.11
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Spraw Gospodarczych, Inwestycji i Promocji Piotr Utrata
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Naczelnik Wydziału Spraw Gospodarczych, Inwestycji i Promocji Piotr Utrata
Przedstawił projekt uchwały w sprawie unieważnienia czynności odrzucenia oferty i uznania
czynności wezwania za nieważną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.
Modernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych oraz uruchomienie e-usług
publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu w ramach realizacji projektu „Informatyzacja
usług publicznych Powiatu Działdowskiego”. Omówił powody przygotowania powyższego
projektu uchwały dotyczące błędnego zweryfikowania dokumentów oraz wpłynięcia
odwołania Konsorcjum Firm. Poinformował o dalszych krokach dotyczących przebiegu
postępowania o zamówienie publiczne.
Wicestarosta Marian Brandt
Wydaje mi się, że powinniśmy poczekać na rozstrzygnięcie Krajowej Izby Odwoławczej po
wpłynięciu odwołania.
Naczelnik Wydziału Spraw Gospodarczych, Inwestycji i Promocji Piotr Utrata
Przytoczył art. 186 ustawy Pzp.
Sekretarz Powiatu Lidia Nyga-Skwara
Gdybyśmy nie uwzględnili wszystkich zarzutów i roszczeń firmy, która się odwołuje to
wtedy lepiej byłoby czekać na decyzję KIO, ale jeżeli uwzględniamy w całości zarzuty
zawarte w odwołaniu do KIO i dopuszczamy tą firmę do procedury przetargowej to KIO
może umorzyć postępowanie.
Wicestarosta Marian Brandt
Nie jestem przekonany. Przytoczył sytuację z jedną ze szkół, dla których organem
prowadzącym jest Powiat Działdowski.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 253/20
w sprawie: unieważnienia czynności odrzucenia oferty i uznania czynności wezwania za
nieważną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Modernizacja,
dostawa i wdrożenie systemów informatycznych oraz uruchomienie e-usług publicznych
z dostawą niezbędnego sprzętu w ramach realizacji projektu „Informatyzacja usług
publicznych Powiatu Działdowskiego”.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.12
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Irena
Kozłowska
Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Irena Kozłowska
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie
Lidzbark.
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Starosta Paweł Cieśliński
Przypomniał zasady dofinansowywania ochotniczych straży pożarnych oraz młodzieżowych
drużyn pożarniczych.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Gminie Lidzbark.
Ad.13
Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Irena Kozłowska
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie
Iłowo-Osada.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Gminie Iłowo-Osada.
Ad.14
Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Irena Kozłowska
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie
Płośnica.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Gminie Płośnica.
Ad.15
Sekretarz Powiatu Lidia Nyga-Skwara
Omówiła projekt uchwały w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Działdowskiego
Raportu o stanie Powiatu Działdowskiego w roku 2019. Poinformowała, że naczelnicy i
kierownicy jednostek zaproponowali pewne zmiany w treści Raportu, które szczegółowo
zaprezentowała. Poinformowała, że zostaną poprawione błędy pisarskie.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął wraz ze zmianami
Uchwałę Nr 254/20
w sprawie: przedstawienia Radzie Powiatu Działdowskiego Raportu o stanie Powiatu
Działdowskiego w roku 2019.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.16
Sekretarz Powiatu Lidia Nyga-Skwara
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu
Działdowskiego wotum zaufania z tytułu przyjęcia Raportu o stanie Powiatu Działdowskiego
w 2019 roku.
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Zarząd jednogłośnie-5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
udzielenia Zarządowi Powiatu Działdowskiego wotum zaufania z tytułu przyjęcia
Raportu o stanie Powiatu Działdowskiego w 2019 roku.
Starosta Paweł Cieśliński przekazał prowadzenie Wicestaroście Marianowi Brandt.
Ad.17
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia i przekazania sprawozdania finansowego
za rok 2019.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za, podjął wraz ze zmianami
Uchwałę Nr 255/20
w sprawie: przyjęcia i przekazania sprawozdania finansowego za rok 2019.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
(W głosowaniu nie uczestniczył Starosta Paweł Cieśliński).
Ad.18
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany budżetu powiatu
działdowskiego na rok 2020.
Wicestarosta Działdowski Marian Brandt
Zarządził głosowanie imienne zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 10 ustawy o finansach publicznych.
Poszczególni członkowie Zarządu głosowali następująco:
Marian Brandt – za
Krzysztof Aurast - za
Wiesław Cieślak – za
Janusz Kaczmarek – za
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 256/20
w sprawie: zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2020.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
(W głosowaniu nie uczestniczył Starosta Paweł Cieśliński).
Ad.19
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Działdowskiego za 2019
rok.
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Zarząd jednogłośnie-4 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Powiatu Działdowskiego za 2019 rok.
(W głosowaniu nie uczestniczył Starosta Paweł Cieśliński).
Ad.20
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu
Działdowskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Działdowskiego za rok
2019.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
udzielenia Zarządowi Powiatu Działdowskiego absolutorium z tytułu wykonania
budżetu Powiatu Działdowskiego za rok 2019.
(W głosowaniu nie uczestniczył Starosta Paweł Cieśliński).
Ad.21
Sekretarz Powiatu Lidia Nyga-Skwara
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie czasowego zawieszenia działalności niektórych
placówek, działających na terenie powiatu działdowskiego, w terminie od dnia 11 maja 2020
r. do dnia 24 maja 2020 r.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 257/20
w sprawie: czasowego zawieszenia działalności niektórych placówek, działających na
terenie powiatu działdowskiego, w terminie od dnia 11 maja 2020 r. do dnia 24 maja
2020 r.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
(W głosowaniu nie uczestniczył Starosta Paweł Cieśliński).
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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