Protokół Nr 54/2020
posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 7 października 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
Lidia Nyga-Skwara
Skarbnik Powiatu
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.
10.

11.
12.
13.

Otwarcie.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.
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 wydania opinii o zaliczeniu dróg do
kategorii dróg gminnych w Gminie Płośnica.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg do
kategorii dróg gminnych w Gminie Płośnica.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia
wysokości opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie.
Rozpatrzenie wniosku Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie dotyczącego
uzgodnienia projektu planu zadań inwestycyjnych drogowych na lata 2021-2024.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia części 1 postępowania 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”, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
Informacja
o
podsumowaniu
Współzawodnictwa
Sportowego
Szkół
Ponadpodstawowych Powiatu Działdowskiego za rok szkolny 2019/2020.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Nagród Starosty
Działdowskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2020 roku.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o.
Dyrektorowi II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Działdowie do
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14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.

22.

23.
24.
25.
26.

podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu pt. „Aqua … à
quoi?” Bewusstmachung der Bedeutung und Sensibilisierung für einen
verantwortungsvollen Umgang mit der Ressource Wasser durch gemeinsames
Forschen nach dem naturwissenschaftlichen Erkenntnisweg”.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi
Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Gen. Sylwestra Kaliskiego w Działdowie do
podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu pt. „Przyszłość
zaczyna się teraz – staż zawodowy dla technika handlowca i technika logistyka”.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi
Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie do podejmowania
wszelkich czynności wynikających z udziału Zespołu Szkół im. Emilii SukertowejBiedrawiny w Malinowie w konkursie wniosków o akredytację w programie Erasmus
na lata 2021-2027.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi
Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie do podejmowania
wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu pt. „Termomodernizacja budynku
dydaktycznego przy Zespole Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie”.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej w celu
dokonania oceny prac fotograficznych zgłoszonych do konkursu fotograficznego pn.
„Wyjątkowe miejsca powiatu działdowskiego”.
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.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele
budowlane nieruchomością położoną w Grzybinach.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie dwóch
drzew z terenu działki oznaczonej numerem 62/6 w Gródkach.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie dziesięciu
drzew z terenu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Działdowie.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie dziewięciu
drzew z terenu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Działdowie.
Rozpatrzenie wniosku Wójta Gminy Działdowo o dofinansowanie zadań własnych z
zakresu działalności OSP na rok 2020.
Sprawy bieżące.
Wolne wnioski.
Zamknięcie obrad.

Sekretarz Powiatu Lidia Nyga-Skwara
Zaproponowała wprowadzenie dodatkowych punktów porządku posiedzenia: jako pkt 16 –
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu
Szkół nr 1 w Działdowie do podejmowania wszelkich czynności wynikających z udziału
Zespołu Szkół nr 1 w Działdowie w konkursie wniosków o akredytację w programie Erasmus
na lata 2021 – 2027; jako punkt 17 - Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia
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pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. Sylwestra
Kaliskiego w Działdowie do podejmowania wszelkich czynności wynikających z udziału
Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Działdowie w konkursie
wniosków o akredytację w programie Erasmus na lata 2021 – 2027; jako punkt 18 Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu
Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie –
Osadzie do podejmowania wszelkich czynności wynikających z udziału Zespołu Szkół
Technicznych i Ogólnokształcących im. ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie – Osadzie w
konkursie wniosków o akredytacje w programie Erasmus na lata 2021-2027 oraz jako punkt
26 porządku posiedzenia - Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Działdowie.
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Zaproponowała wprowadzenie dodatkowego punktu porządku posiedzenia, jako punktu 28 –
Rozpatrzenie wniosku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie
dotyczącego dofinansowania w 2020 roku zakupu terenowego lekkiego samochodu
rozpoznawczo – ratowniczego.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

Otwarcie.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.
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 wydania opinii o zaliczeniu dróg do
kategorii dróg gminnych w Gminie Płośnica.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg do
kategorii dróg gminnych w Gminie Płośnica.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia
wysokości opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie.
Rozpatrzenie wniosku Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie dotyczącego
uzgodnienia projektu planu zadań inwestycyjnych drogowych na lata 2021-2024.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia części 1 postępowania 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”, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
Informacja
o
podsumowaniu
Współzawodnictwa
Sportowego
Szkół
Ponadpodstawowych Powiatu Działdowskiego za rok szkolny 2019/2020.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Nagród Starosty
Działdowskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2020 roku.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o.
Dyrektorowi II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Działdowie do
podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu pt. „Aqua … à
quoi?” Bewusstmachung der Bedeutung und Sensibilisierung für einen
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.
24.

verantwortungsvollen Umgang mit der Ressource Wasser durch gemeinsames
Forschen nach dem naturwissenschaftlichen Erkenntnisweg”.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi
Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Gen. Sylwestra Kaliskiego w Działdowie do
podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu pt. „Przyszłość
zaczyna się teraz – staż zawodowy dla technika handlowca i technika logistyka”.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi
Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie do podejmowania
wszelkich czynności wynikających z udziału Zespołu Szkół im. Emilii SukertowejBiedrawiny w Malinowie w konkursie wniosków o akredytację w programie Erasmus
na lata 2021-2027.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi
Zespołu Szkół nr 1 w Działdowie do podejmowania wszelkich czynności
wynikających z udziału Zespołu Szkół nr 1 w Działdowie w konkursie wniosków o
akredytację w programie Erasmus na lata 2021 – 2027.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi
Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Działdowie do
podejmowania wszelkich czynności wynikających z udziału Zespołu Szkół
Zawodowych nr 1 im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Działdowie w konkursie
wniosków o akredytację w programie Erasmus na lata 2021 – 2027.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi
Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. ks. Edmunda Domańskiego w
Iłowie – Osadzie do podejmowania wszelkich czynności wynikających z udziału
Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. ks. Edmunda Domańskiego w
Iłowie – Osadzie w konkursie wniosków o akredytacje w programie Erasmus na lata
2021-2027.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi
Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie do podejmowania
wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu pt. „Termomodernizacja budynku
dydaktycznego przy Zespole Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie”.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej w celu
dokonania oceny prac fotograficznych zgłoszonych do konkursu fotograficznego pn.
„Wyjątkowe miejsca powiatu działdowskiego”.
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.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele
budowlane nieruchomością położoną w Grzybinach.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie dwóch
drzew z terenu działki oznaczonej numerem 62/6 w Gródkach.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie dziesięciu
drzew z terenu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Działdowie.
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25. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie dziewięciu
drzew z terenu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Działdowie.
26. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego
Starostwa Powiatowego w Działdowie.
27. Rozpatrzenie wniosku Wójta Gminy Działdowo o dofinansowanie zadań własnych z
zakresu działalności OSP na rok 2020.
28. Rozpatrzenie wniosku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w
Działdowie dotyczącego dofinansowania w 2020 roku zakupu terenowego lekkiego
samochodu rozpoznawczo – ratowniczego.
29. Sprawy bieżące.
30. Wolne wnioski.
31. Zamknięcie obrad.
Zarząd jednogłośnie przyjął porządek posiedzenia ze zmianami.
Ad. 4
Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag do protokołów z poprzednich posiedzeń Zarządu i po
zapoznaniu się z ich treścią złożyli podpisy pod tekstem protokołów.
Ad.5
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
Pozbawienie kategorii drogi zgodnie z przepisami powinno odbyć się do końca trzeciego
kwartału, więc jak Gminy zamierzają tego dokonać?
Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Komunikacji Krzysztof Gorczyński
Zgodnie z ustawą o drogach publicznych Zarząd Powiatu wyraża opinię na wniosek wójta
gminy, jeżeli Zarząd nie podejmie uchwały w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg do
kategorii dróg gminnych wówczas zgodnie z przepisami po upływie 21 dni uznaje się, że
nastąpiła milcząca zgoda.
Starosta Paweł Cieśliński
Możliwe, że Gminy potrzebują naszej opinii, żeby wdrożyć odpowiednie procedury z tym
związane.
Radny Wiesław Cieślak
Cała odpowiedzialność za dopełnienie procedur i terminów leży po stronie Gminy, my tylko
wydajemy opinię.
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Zarząd - 4 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym podjął:
Uchwałę Nr 317/20
w sprawie: wydania opinii o zaliczeniu dróg do kategorii dróg gminnych w Gminie
Iłowo-Osada.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad. 6
Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Komunikacji Krzysztof Gorczyński
Przedstawił projekt uchwały w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg do kategorii dróg
gminnych w Gminie Płośnica, obręb Gródki.
Zarząd - 4 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym podjął:
Uchwałę Nr 318/20
w sprawie: wydania opinii o zaliczeniu dróg do kategorii dróg gminnych w Gminie
Płośnica.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad. 7
Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Komunikacji Krzysztof Gorczyński
Przedstawił projekt uchwały w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg do kategorii dróg
gminnych w Gminie Płośnica, obręb Mały Łęck.
Zarząd - 4 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym podjął:
Uchwałę Nr 319/20
w sprawie: wydania opinii o zaliczeniu dróg do kategorii dróg gminnych w Gminie
Płośnica.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad. 8
Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Komunikacji Krzysztof Gorczyński
Przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za
usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
ustalenia wysokości opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie.
Ad. 9
Starosta Paweł Cieśliński
Przedstawił wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie dotyczący uzgodnienia
projektu planu zadań inwestycyjnych drogowych na lata 2021-2024. Poinformował, że jeżeli
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zostanie zaakceptowany wniosek, który został złożony do „tarczy II” to mogą wejść
dodatkowe zadania do przedstawionego planu.
Radny Krzysztof Aurast
Poinformował szczegółowo, jakie odcinki dróg są planowane do przebudowy i remontu w
kolejnych latach oraz na jakie przedsięwzięcia będą opracowywane projektu.
Zarząd jednogłośnie – 5 głosami za pozytywnie rozpatrzył i uzgodnił powyższy wniosek.
Ad. 10
Sekretarz Powiatu Lidia Nyga-Skwara
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia części 1 postępowania 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”, przeprowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego. Omówiła przebieg prac komisji przetargowej.
Zarząd jednogłośnie - 5 głosami za podjął:
Uchwałę Nr 320/20
w sprawie: rozstrzygnięcia części 1 postępowania 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”, przeprowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad. 11
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z
Organizacjami Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Przedstawiła informację z podsumowania Współzawodnictwa Sportowego Szkół
Ponadpodstawowych Powiatu Działdowskiego za rok szkolny 2019/2020.
Wicestarosta Marian Brandt
Zauważył, że w niektórych placówkach pracuje aż czterech nauczycieli wychowania
fizycznego, a uczniowie biorą udział w czterech dyscyplinach.
Zarząd przyjął powyższą informację.
Ad. 12
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
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Przedstawiła projekt uchwały w sprawie zaopiniowania Nagród Starosty Działdowskiego z
okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2020 roku. Omówiła wnioski o przyznanie Nagrody
Starosty Działdowskiego dla Pani Doroty Sadowskiej oraz Pana Tomasza Nąć.
Etatowy Członek Zarządu Janusz Kaczmarek
Wszystkie zasługi, które Pani Naczelnik przed chwilą przedstawiła wynikają z zakresu
obowiązków i pełnionej funkcji. Pani Sadowska otrzymała nagrodę w ubiegłym roku,
natomiast Pan Nąć pełni funkcję dyrektora dopiero rok. Zawsze można zawnioskować
również o nagrodę dla nauczyciela, bądź odstąpić od jej przyznania. Nie neguję tych
wniosków, ale czy inni dyrektorzy nie mają porównywalnych osiągnięć?
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Chodzi o poziom zaangażowania i efektywność wykonywanych działań przez panią
Sadowską i pana Nącia. Wachlarz zadań należących do obowiązków dyrektorów jest bardzo
szeroki, więc trudno znaleźć sprawę, która nie należy do zadań i obowiązków dyrektora.
Dodatkowo niski wyniki egzaminów w 4 szkołach spowodowały konieczność opracowania
programów naprawczych. Z kolei w ZS Nr 1 w Działdowie oraz w LO w Lidzbarku wyniki
egzaminu maturalnego są najwyższe.
Wicestarosta Marian Brandt
Poinformował, że są nauczyciele, którzy zasługują na wyróżnienie ze względu na
zaangażowanie w realizację programu nauczania.
Starosta Paweł Cieśliński
Poinformował o możliwości przyznania Nagrody Starosty nauczycielowi, zgodnie z zapisami
Regulaminu. Proszę przekazać dyrektorom, że będzie możliwość wyróżnienia w przyszłym
roku pojedynczych osób z grona pedagogicznego po spełnieniu kryteriów określonych w
uchwale. Osiągnięcia nauczyciela powinny mieć rang wojewódzką, regionalną lub
ogólnopolską.
Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował powyższe wnioski.
Zarząd jednogłośnie - 5 głosami za podjął:
Uchwałę Nr 321/20
w sprawie: zaopiniowania Nagród Starosty Działdowskiego z okazji Dnia Edukacji
Narodowej w 2020 roku.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad. 13
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektorowi II
Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Działdowie do podejmowania wszelkich
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czynności w zakresie realizacji projektu pt. „Aqua … à quoi?” Bewusstmachung der
Bedeutung und Sensibilisierung für einen verantwortungsvollen Umgang mit der Ressource
Wasser durch gemeinsames Forschen nach dem naturwissenschaftlichen Erkenntnisweg”.
Zarząd jednogłośnie - 5 głosami za podjął:
Uchwałę Nr 322/20
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektorowi II Liceum Ogólnokształcącego
im. Jana Pawła II w Działdowie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie
realizacji projektu pt. „Aqua … à quoi?” Bewusstmachung der Bedeutung und
Sensibilisierung für einen verantwortungsvollen Umgang mit der Ressource Wasser
durch gemeinsames Forschen nach dem naturwissenschaftlichen Erkenntnisweg”.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 14
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu
Szkół Zawodowych nr 1 im. Gen. Sylwestra Kaliskiego w Działdowie do podejmowania
wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu pt. „Przyszłość zaczyna się teraz – staż
zawodowy dla technika handlowca i technika logistyka”.
Zarząd jednogłośnie - 5 głosami za podjął:
Uchwałę Nr 323/20
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych nr 1
im. Gen. Sylwestra Kaliskiego w Działdowie do podejmowania wszelkich czynności w
zakresie realizacji projektu pt. „Przyszłość zaczyna się teraz – staż zawodowy dla
technika handlowca i technika logistyka”.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.15
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu
Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie do podejmowania wszelkich
czynności wynikających z udziału Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w
Malinowie w konkursie wniosków o akredytację w programie Erasmus na lata 2021-2027.
Zarząd jednogłośnie - 5 głosami za podjął:
Uchwałę Nr 324/20
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Emilii
Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie do podejmowania wszelkich czynności
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wynikających z udziału Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie
w konkursie wniosków o akredytację w programie Erasmus na lata 2021-2027.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.16
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu
Szkół nr 1 w Działdowie do podejmowania wszelkich czynności wynikających z udziału
Zespołu Szkół nr 1 w Działdowie w konkursie wniosków o akredytację w programie Erasmus
na lata 2021 – 2027.
Zarząd jednogłośnie - 5 głosami za podjął:
Uchwałę Nr 325/20
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 1 w Działdowie do
podejmowania wszelkich czynności wynikających z udziału Zespołu Szkół nr 1 w
Działdowie w konkursie wniosków o akredytację w programie Erasmus na lata 2021 –
2027.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.17.
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu
Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Działdowie do podejmowania
wszelkich czynności wynikających z udziału Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. gen.
Sylwestra Kaliskiego w Działdowie w konkursie wniosków o akredytację w programie
Erasmus na lata 2021 – 2027.
Zarząd jednogłośnie - 5 głosami za podjął:
Uchwałę Nr 326/20
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych nr 1
im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Działdowie do podejmowania wszelkich czynności
wynikających z udziału Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. Sylwestra Kaliskiego
w Działdowie w konkursie wniosków o akredytację w programie Erasmus na lata 2021
– 2027.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.18
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu
Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie –
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Osadzie do podejmowania wszelkich czynności wynikających z udziału Zespołu Szkół
Technicznych i Ogólnokształcących im. ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie – Osadzie w
konkursie wniosków o akredytację w programie Erasmus na lata 2021-2027.
Zarząd jednogłośnie - 5 głosami za podjął:
Uchwałę Nr 327/20
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych i
Ogólnokształcących im. ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie – Osadzie do
podejmowania wszelkich czynności wynikających z udziału Zespołu Szkół
Technicznych i Ogólnokształcących im. ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie – Osadzie
w konkursie wniosków o akredytację w programie Erasmus na lata 2021-2027.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.19
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu
Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie do podejmowania wszelkich
czynności w zakresie realizacji projektu pt. „Termomodernizacja budynku dydaktycznego
przy Zespole Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie”.
Zarząd jednogłośnie - 5 głosami za podjął:
Uchwałę Nr 328/20
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Emilii
Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie
realizacji projektu pt. „Termomodernizacja budynku dydaktycznego przy Zespole
Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie”.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.20
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej w celu dokonania
oceny prac fotograficznych zgłoszonych do konkursu fotograficznego pn. „Wyjątkowe
miejsca powiatu działdowskiego”. Zaproponowała na członków komisji Pana Zygmunta
Mężykowskiego , Pani Anetę Rozentalską oraz Pana Karola Wrombla, którzy są związani z
fotografiką w instytucjach kultury na terenie powiatu działdowskiego.
Starosta Paweł Cieśliński
Zaproponował na Przewodniczącą Komisji Panią Marlenę Perzyńską oraz Panią Beatę
Gołębiewską.
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Zarząd jednogłośnie - 5 głosami za podjął:
Uchwałę Nr 329/20
w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu dokonania oceny prac
fotograficznych zgłoszonych do konkursu fotograficznego pn. „Wyjątkowe miejsca
powiatu działdowskiego”.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad. 21
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie udzielenia dotacji
celowej w 2020 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Dotacja w wysokości 20 000 zł będzie przeznaczona
na przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich ścian wewnętrznych kościoła
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Koszelewach.
Etatowy Członek Zarządu Janusz Kaczmarek
Czy wszystkie dokumenty zostały złożone przez wnioskodawcę?
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Tak. Poinformowała, że na ten cel środki znajdują się jeszcze w budżecie.
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przekazała, że jest kolejny wniosek.
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Przekazała, że projekt uchwały zostanie przedstawiony na kolejnym Zarządzie, gdzie również
będą rozpatrywane zmiany budżetu.
Starosta Paweł Cieśliński
Poinformował, że Gmina Rybno również udziela dotacji na ten cel w takiej samej wysokości.
Radny Krzysztof Aurast
Poinformował o powtórzeniu w uzasadnieniu, które należy usunąć.
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.
Ad. 22
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
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Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane
nieruchomością położoną w Grzybinach.
Starosta Paweł Cieśliński
Poinformował, że został ogłoszony przetarg na remont pomieszczeń po byłej szkole w
Grzybinach, jednak nie został rozstrzygnięty m.in. z powodu zbyt małej kwoty
zabezpieczonej w budżecie i zbyt krótkiego czasu realizacji. Przekazał, że Pani Dyrektor
złoży wniosek o zwiększenie kwoty na to zadania oraz wydłuży termin jego realizacji.
Zarząd jednogłośnie - 5 głosami za podjął:
Uchwałę Nr 330/20
w sprawie: wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością
położoną w Grzybinach.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad. 23
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie dwóch drzew z terenu
działki oznaczonej numerem 62/6 w Gródkach.
Zarząd jednogłośnie - 5 głosami za podjął:
Uchwałę Nr 331/20
w sprawie: wyrażenia zgody na usunięcie dwóch drzew z terenu działki oznaczonej
numerem 62/6 w Gródkach.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad. 24
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie dziesięciu drzew z
terenu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie.
Poinformował, że wniosek do SP ZOZ w Działdowie złożyła Wspólnota Mieszkaniowa Leśna
3 w Działdowie.
Wicestarosta Marian Brandt
Czy dyrektor szpitala jest w stanie porozumieć się ze Wspólnotą Mieszkaniową w sprawie
partycypacji w kosztach wycinki i nasadzeń drzew?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Jeżeli szpital uzyska takie pozwolenie to będzie zobowiązany do usunięcia drzew, lecz
zaproponuję, żeby dyrektor szpitala spróbował porozumieć się ze Wspólnotą Mieszkaniową
odnośnie partycypacji w kosztach wycinki i nasadzeń.
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Starosta Paweł Cieśliński
Zanim Dyrektor zajmie się realizacją uchwały, powinien spróbować zawrzeć porozumienie ze
Wspólnotą Mieszkaniową na wspólną realizację wycinki oraz nasadzenia nowych drzew.
Zarząd jednogłośnie - 5 głosami za podjął:
Uchwałę Nr 332/20
w sprawie: wyrażenia zgody na usunięcie dziesięciu drzew z terenu Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.25
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie dziewięciu drzew z
terenu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie.
Zarząd jednogłośnie - 5 głosami za podjął:
Uchwałę Nr 333/20
w sprawie: wyrażenia zgody na usunięcie dziewięciu drzew z terenu Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad. 26
Sekretarz Powiatu Lidia Nyga-Skwara
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa
Powiatowego w Działdowie. Podała przyczyny tych zmian związane z aspektami kadrowymi
w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
Starosta Paweł Cieśliński
Jeśli uda się uregulować sytuację panującą w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o
Niepełnosprawności to jeden z etatów zostanie zlikwidowany. Musimy na dzień dzisiejszy
zabezpieczyć prawidłowe funkcjonowanie Zespołu.
Zarząd jednogłośnie - 5 głosami za podjął:
Uchwałę Nr 334/20
w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Działdowie.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad. 27
Starosta Paweł Cieśliński
14

Przedstawił wniosek Wójta Gminy Działdowo o dofinansowanie zadań własnych z zakresu
działalności OSP na rok 2020. Wójt wnioskuje o dofinansowanie zakupu aparatów tlenowych
dla OSP Petrykozy oraz OSP Turza Wielka w wysokości 50 % kwoty czyli 11 000 zł.
Zarząd jednogłośnie 5 głosami za pozytywnie rozpatrzył powyższy wniosek.
Ad. 28
Skarbnik Powiatu Działdowskiego Urszula Wojtczyk
Przedstawiła wniosek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie
dotyczącego dofinansowania w 2020 roku zakupu terenowego lekkiego samochodu
rozpoznawczo – ratowniczego w kwocie 50 tys. zł.
Starosta Paweł Cieśliński
Poinformował, że zabezpieczone środki finansowe na zakup łodzi dla KPP w Działdowie
zostaną przesunięte na zakup wyżej wymienionego pojazdu i dołożona zostanie różnica.
Natomiast zadanie polegające na zakupie łodzi zostanie wpisane do budżetu powiatu na
przyszły rok. Poinformował jakimi pojazdami dysponuje KP PSP.
Zarząd jednogłośnie 5 głosami za pozytywnie rozpatrzył powyższy wniosek.
Ad.29
Starosta Paweł Cieśliński
Przedstawił wniosek o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla
jednostek samorządu terytorialnego. Omówił inwestycje, które zostały w nim ujęte.
Poinformował o pozostałych wnioskach złożonych na pozyskanie środków zewnętrznych.
Wicestarosta Marian Brandt
Czy pozyskanie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych nie wykluczy
pozyskania środków z Funduszu Dróg Samorządowych?
Starosta Paweł Cieśliński
Tego nie wiemy. Składamy wnioski na kolejne inwestycje. Te zadania, które zgłosiliśmy do
FDS czekają na weryfikacje i decyzję. Te inwestycje, o których wspomniałem są nowymi,
jeszcze nigdzie nieaplikowanymi.
Wicestarosta Marian Brandt
Poinformował o konieczności zakupu zamgławiacza do dezynfekcji nadtlenkiem wodoru dla
poprawy bezpieczeństwa w szkołach. Zadeklarował, że przygotuje na kolejne posiedzenie
dokładne informację na temat tego urządzenia.
Ad. 31
Wobec niezgłoszenia przez członków Zarządu żadnych dodatkowych wniosków
i wyczerpania w ten sposób porządku obrad, Starosta Paweł Cieśliński zamknął posiedzenie
Zarządu Powiatu.
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