Protokół Nr 4/2019
posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 29 stycznia 2019 roku
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu Powiatu Działdowskiego wg załączonej
listy obecności:
Starosta
Paweł Cieśliński
Członkowie Zarządu:
Krzysztof Aurast
Wiesław Cieślak
Janusz Kaczmarek
Ponadto uczestniczył:
Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru
Skarbnik Powiatu

Roman Lewandowski
Urszula Wojtczyk

Ad. 1, 2, 3
Starosta Paweł Cieśliński
Dokonał otwarcia posiedzenia, stwierdził prawomocność obrad oraz przedstawił następujący
projekt porządku posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
5. Rozpatrzenie wniosku Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Działdowskiego Piotra
Olszewskiego dot. wyremontowania odcinka drogi powiatowej od skrzyżowania z
drogą nr 1554N w kierunku m. Białuty do m. Sochy.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. Rozwoju Ekonomii
Społecznej i Przedsiębiorczości w Powiecie Działdowskim.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej we wsi
Malinowo obręb Komorniki gmina Działdowo.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzewa z
terenu nieruchomości położonej w Gródkach, oznaczonej numerem 79/37.
9. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody
Zespołowi Szkół w Malinowie, na zawarcie kolejnej umowy na wynajem części
nieruchomości szkolnej.
10. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
11. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
12. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Malinowie dotyczącego
zabezpieczenia środków w budżecie na rok 2019.
13. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Iłowie-Osadzie dotyczącego
zabezpieczenia środków w budżecie na rok 2019.
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14. Rozpatrzenie pisma dyrektorów w sprawie wyrażenia zgody na korzystanie z
samochodu prywatnego do celów służbowych.
15. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Lidzbarku dotyczącego
zabezpieczenia środków w budżecie na rok 2019 na zakup wyposażenia i pomocy
dydaktycznych.
16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Zespołu
Szkół Zawodowych im. ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie-Osadzie do prowadzenia
inwestycji polegającej na adaptacji części budynku szkoły na potrzeby internatu.
17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi
Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. gen. Sylwestra Kaliskiego do podejmowania
wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu pt. „Dobry start – Nabywanie i
rozwijanie kluczowych kompetencji i umiejętności w zawodzie. Staż dla technika
mechatronika i elektryka ZSZ nr 1 w Działdowie”.
18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi
Zespołu Szkół Zawodowych im. ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie-Osadzie do
podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu pt.
„Unowocześnienie procesu kształcenia w Zespole Szkół Zawodowych im. ks.
Edmunda Domańskiego w Iłowie-Osadzie”.
19. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi
Zespołu Szkół Zawodowych im. ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie-Osadzie do
podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu pt. „Zagraniczne
staże zawodowe szansą rozwoju”.
20. 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. „MALINOWO – kształci
zawodowo”.
21. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli w 2019 roku
podmiotów wykonujących zadania Powiatu Działdowskiego na podstawie odrębnych
przepisów.
22. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Organizacji Współzawodnictwa
Sportowego Szkół Ponadgimnazjalnych i Ponadpodstawowych powiatu
Działdowskiego.
23. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie organizacji XI Powiatowego Konkursu
Astronomicznego „COPERNICUS”.
24. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do
rozpatrywania i oceny wniosków o przyznanie stypendiów, nagród i wyróżnień
sportowych.
25. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przejęcia przez
Powiat Działdowski powierzonego Gminie Płośnica zadania publicznego w zakresie
edukacji, polegającego na prowadzenia Zespołu Szkół w Gródkach.
26. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 20192022.
27. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu
powiatu działdowskiego na rok 2019.
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28. Sprawy bieżące.
29. Wolne wnioski.
30. Zamknięcie obrad.
Zarząd jednogłośnie 4 głosami za przyjął porządek posiedzenia.
Ad.4
Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu i po
zapoznaniu się z jego treścią złożyli podpis pod tekstem protokołu.
Ad.5
Uczestniczy Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie Krzysztof
Chyliński
Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie Krzysztof Chyliński
Przedstawił wniosek Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Działdowskiego Piotra
Olszewskiego dot. wyremontowania odcinka drogi powiatowej od skrzyżowania z drogą nr
1554N w kierunku m. Białuty do m. Sochy oraz opinię PZD w tym temacie.
Starosta Paweł Cieśliński
Czy potrzebna jest dodatkowa dokumentacja na naprawę tej drogi?
Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie Krzysztof Chyliński
Zrobilibyśmy to w ramach odnowy, czyli w trybie zgłoszenia robót, bo szerokość drogi jest
właściwa.
Starosta Paweł Cieśliński
Mamy przyjęty budżet. Są ogłoszone przetargi. Tej decyzji w pierwszym półroczu nie
chciałbym, abyśmy podejmowali. Poinformował o możliwościach pozyskania środków
rządowych na projekty inwestycji drogowych.
Zarząd postanowił, że wniosek Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Działdowskiego
Piotra Olszewskiego dot. wyremontowania odcinka drogi powiatowej od skrzyżowania z
drogą nr 1554N w kierunku m. Białuty do m. Sochy, będzie rozpatrywany po analizie
stopnia realizacji inwestycji drogowych w trakcie roku budżetowego 2019.
Ad.6
Uczestniczy pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Katarzyna
Napiwocka
Pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Katarzyna
Napiwocka
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. Rozwoju Ekonomii
Społecznej i Przedsiębiorczości w Powiecie Działdowskim. Poinformowała, że na terenie
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powiatu zarejestrowanych jest 16
funkcjonowania spółdzielni socjalnych.

spółdzielni

socjalnych.

Wyjaśniła

procedury

Radny Wiesław Cieślak
Jak Państwo docierają z ofertą do mieszkańców np. z terenu Lidzbarka?
Pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Katarzyna
Napiwocka
Poszukiwaniem beneficjentów do tworzenia spółdzielni socjalnej zajmuje się bezpośrednio
Działdowska Agencja Rozwoju, dodatkowo przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy
filia w Lidzbarku, jak również ośrodki pomocy społecznej.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 28/19
w sprawie: powołania Zespołu ds. Rozwoju Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości w
Powiecie Działdowskim.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.7
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Przedstawił projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej we wsi Malinowo
obręb Komorniki gmina Działdowo.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 29/19
w sprawie: sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości
przeznaczonej do sprzedaży, położonej we wsi Malinowo obręb Komorniki gmina
Działdowo.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.8
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzewa z terenu
nieruchomości położonej w Gródkach, oznaczonej numerem 79/37. Poinformował o
wnioskach z odbytych oględzin.
Radny Wiesław Cieślak
Poruszył temat wycięcia drzew na działkach ogrodowych w miejscowości Cibórz.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
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Jeżeli drzewa rosną w pasie drogowym to zarządcą drogi jest Powiatowy Zarząd Dróg, więc
należałoby się zwrócicie do nich.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 30/19
w sprawie: wyrażenia zgody na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej w
Gródkach, oznaczonej numerem 79/37.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.9
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody Zespołowi Szkół w
Malinowie, na zawarcie kolejnej umowy na wynajem części nieruchomości szkolnej.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
wyrażenia zgody Zespołowi Szkół w Malinowie, na zawarcie kolejnej umowy na
wynajem części nieruchomości szkolnej.
Ad.10
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Funduszy Europejskich i Promocji
Piotr Utrata
Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Funduszy Europejskich i Promocji Piotr
Utrata
Przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla
Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Pomoc dotyczy realizacji zadań
związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w Brukseli.
Radny Krzysztof Aurast
W jaki sposób Powiat Działdowski jest reprezentowany i w jaki sposób korzysta z tego biura?
Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Funduszy Europejskich i Promocji Piotr
Utrata
Korzystamy w sposób pośredni. Biuro zobowiązane jest do promowanie naszych
regionalnych produktów i kultury. Przekazujemy nasze materiały promocyjne. Wszystko jest
zawarte w raporcie, który jest dostępny na stronie powiatu.
Starosta Paweł Cieśliński
Poprosił, żeby każdy członek Zarządu dostał taki raport.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
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Ad.11
Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Funduszy Europejskich i Promocji Piotr
Utrata
Przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla
Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Uchwała dotyczy dofinansowania
zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 542 w zakresie budowy
ciągu pieszo-rowerowego oraz wzmocnienia nawierzchni w Działdowie”.
Radny Krzysztof Aurast
Poprosił o wykreślenie z treści uzasadnienia powtarzających się słów Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Olsztynie.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Ad.12
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
Przedstawiła wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Malinowie dotyczący zabezpieczenia
środków w budżecie na rok 2019, które są wymagane jako wkład własny w wysokości 10%
wartości projektu pt. „Zdrowo i zawodowo”.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za pozytywnie rozpatrzył powyższy wniosek.
Ad.13
Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
Przedstawiła wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Iłowie-Osadzie dotyczący
zabezpieczenia środków w budżecie na rok 2020, które są wymagane jako wkład własny w
wysokości 10% wartości projektu pt. „Unowocześnienie procesu kształcenia w Zespole Szkół
Zawodowych im. ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie-Osadzie”. Projekt realizowany będzie
w roku 2020.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za pozytywnie rozpatrzył powyższy wniosek.
Ad.14
Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
Przedstawiła pismo dyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat
Działdowski w sprawie wyrażenia zgody na korzystanie z samochodu prywatnego do celów
służbowych, nieprzekraczających 20 km oraz zabezpieczenie w budżecie każdej szkoły kwoty
ryczałtu na ten cel tj. 1200 zł w skali roku.
Radny Janusz Kaczmarek
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Wyraził negatywną opinię co do powyższego wniosku, tym bardziej, że dyrektorzy otrzymują
zgodę na odbycie podróży służbowej i zwrot poniesionych kosztów na podstawie
przedłożonej delegacji.
Radny Krzysztof Aurast
Zauważył, że niedawno przyjmowany był przez Zarząd projekt uchwały Rady Powiatu w
sprawie dodatków m.in. funkcyjnych.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami przeciw negatywnie rozpatrzył powyższy wniosek.
Ad.15
Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
Przedstawiła wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Lidzbarku dotyczący wyrażenia zgody na
zmianę przeznaczenia zabezpieczonych środków w budżecie na rok 2019 na zakup
wyposażenia i pomocy dydaktycznych. Dyrektor ma zabezpieczone środki na wspieranie
uczniów z niepełnosprawnościami, ale chciałby zmienić cel ich przeznaczenia. Według mnie
w styczniu jest za wcześnie na podejmowanie decyzji o zmianie celowości środków
przeznaczonych na uczniów niepełnosprawnych, uważam, że można podjąć taką decyzję nie
wcześniej niż we wrześniu. Zaproponowała, aby przełożyć rozpatrzenie wniosku na
późniejszy termin.
Zarząd jednogłośnie 4 głosami za postanowił rozpatrzyć powyższy wniosku w drugim
półroczu 2019 r.
Ad.16
Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Zespołu Szkół
Zawodowych im. ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie-Osadzie do prowadzenia inwestycji
polegającej na adaptacji części budynku szkoły na potrzeby internatu.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 31/19
w sprawie: wyrażenia zgody Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych im. ks. Edmunda
Domańskiego w Iłowie-Osadzie do prowadzenia inwestycji polegającej na adaptacji
części budynku szkoły na potrzeby internatu.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.17
Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu
Szkół Zawodowych Nr 1 im. gen. Sylwestra Kaliskiego do podejmowania wszelkich
czynności w zakresie realizacji projektu pt. „Dobry start – Nabywanie i rozwijanie
kluczowych kompetencji i umiejętności w zawodzie. Staż dla technika mechatronika i
elektryka ZSZ nr 1 w Działdowie”.
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Zarząd jednogłośnie-4 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 32/19
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1
im. gen. Sylwestra Kaliskiego do podejmowania wszelkich czynności w zakresie
realizacji projektu pt. „Dobry start – Nabywanie i rozwijanie kluczowych kompetencji i
umiejętności w zawodzie. Staż dla technika mechatronika i elektryka ZSZ nr 1 w
Działdowie”.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.18
Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu
Szkół Zawodowych im. ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie-Osadzie do podejmowania
wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu pt. „Unowocześnienie procesu kształcenia
w Zespole Szkół Zawodowych im. ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie-Osadzie”.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 33/19
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych im. ks.
Edmunda Domańskiego w Iłowie-Osadzie do podejmowania wszelkich czynności w
zakresie realizacji projektu pt. „Unowocześnienie procesu kształcenia w Zespole Szkół
Zawodowych im. ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie-Osadzie”.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.19
Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu
Szkół Zawodowych im. ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie-Osadzie do podejmowania
wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu pt. „Zagraniczne staże zawodowe szansą
rozwoju”.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 34/19
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych im. ks.
Edmunda Domańskiego w Iłowie-Osadzie do podejmowania wszelkich czynności w
zakresie realizacji projektu pt. „Zagraniczne staże zawodowe szansą rozwoju”.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.20
Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
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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. „MALINOWO – kształci zawodowo”.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 35/19
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Emilii
Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie
realizacji projektu pt. „MALINOWO – kształci zawodowo”.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.21
Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli w 2019 roku
podmiotów wykonujących zadania Powiatu Działdowskiego na podstawie odrębnych
przepisów.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 36/19
w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli w 2019 roku podmiotów wykonujących zadania
Powiatu Działdowskiego na podstawie odrębnych przepisów.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.22
Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie Organizacji Współzawodnictwa Sportowego Szkół
Ponadgimnazjalnych i Ponadpodstawowych Powiatu Działdowskiego.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 37/19
w sprawie: Organizacji Współzawodnictwa Sportowego Szkół Ponadgimnazjalnych i
Ponadpodstawowych Powiatu Działdowskiego.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.23
Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie organizacji XI Powiatowego Konkursu
Astronomicznego „COPERNICUS”.
Radny Wiesław Cieślak
Czy dyrektor Obserwatorium Astronomicznego w Truszczynach bierze udział w jakiś sposób
w tym konkursie?
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Starosta Paweł Cieśliński
Organizatorzy konkursu radzą się pana dyrektora obserwatorium w kwestii tematyki.
Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
Współpracuje z panią dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Lidzbarku, ale można
zasygnalizować, aby pani dyrektor wspólnie z panem dyrektorem Obserwatorium
Astronomicznego zorganizowała jego wykład podczas finału tej imprezy.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 38/19
w sprawie: organizacji XI Powiatowego Konkursu Astronomicznego „COPERNICUS”.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.24
Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do rozpatrywania i
oceny wniosków o przyznanie stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych. Poinformowała,
że należy podać nazwiska członków Komisji. Omówiła zadania Komisji Stypendialnej.
Starosta Paweł Cieśliński
Zaproponował na przewodniczącego Komisji pana Mariana Brandt, jako przedstawiciela
Zarządu pana Janusza Kaczmarka, a jako przedstawiciela Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
pana Michała Struzika, a jako przedstawiciela Wydziału panią Naczelnik Marlenę Perzyńską.
Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
Zaproponowała jako drugiego przedstawiciela Wydziału Oświaty Martę Zawadzką.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za, podjął wraz z zaproponowanymi nazwiskami
Uchwałę Nr 39/19
w sprawie: powołania Komisji Stypendialnej do rozpatrywania i oceny wniosków o
przyznanie stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.25
Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przejęcia przez Powiat Działdowski
powierzonego Gminie Płośnica zadania publicznego w zakresie edukacji, polegającego na
prowadzenia Zespołu Szkół w Gródkach. Gmina Płośnica 28 grudnia 2018 r. podjęła uchwałę
w sprawie przekazania do Powiatu tego zadania z dniem 1 lutego br. Poprosiła o poprawienie
w uzasadnieniu na 1 etat pracownika obsługi. Przedstawiła koszty związane z wypłatą
wynagrodzenia dla 2 pracowników. Poinformował, że jeżeli Rada Powiatu podejmie tą
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uchwałę to do końca lutego będzie musiała być podjęta uchwała o zamiarze likwidacji szkoły,
a dopiero później uchwała o likwidacji.
Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru Roman Lewandowski
Zasugerował, aby po przejęciu dynamicznie zająć się obiektem, żeby budynek nie niszczał
oraz aby wyznaczyć jednostkę organizacyjną powiatu, która przejmie zadania związane z
likwidacją placówki oświatowej.
Starosta Paweł Cieśliński
Poinformował, że są pomysły na zagospodarowanie obiektu, m.in. dom dziecka, dom pomocy
społecznej, może dom spokojnej starości, szukane są możliwości na pozyskanie środków
zewnętrznych. Może, któryś z pomysłów uda się wdrożyć.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
przejęcia przez Powiat Działdowski powierzonego Gminie Płośnica zadania publicznego
w zakresie edukacji, polegającego na prowadzenia Zespołu Szkół w Gródkach.
Ad.26
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2019-2022.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata
2019-2022.
Ad.27
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu powiatu
działdowskiego na rok 2019.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2019.
Ad.28
Starosta Paweł Cieśliński
Poinformował, że wpływają skargi m.in. na dyrekcję czy funkcjonowanie SP ZOZ w
Działdowie. Poinformował o sytuacji w SP ZOZ. Zauważył, że aby określić dokładny stan SP
ZOZ w Działdowie należy dokonać audytu wraz z programem restrukturyzacji. Przekazał
informacje na temat wizytowanych szpitali oraz odbytych rozmów ze starostami. Omówił
plany i zamierzenia związane z poprawą pracy i jakości świadczonych usług w SP ZOZ.
Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
Przedstawiła oferty firm audytorskich wraz z ceną i zakresem przeprowadzanych czynności w
ramach audytu.
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Starosta Paweł Cieśliński
Poinformował, o nałożonej na SP ZOZ karze. Związana jest ona z zakwestionowanymi
zabiegami gastroskopii za 2017 rok.
Ad.30
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

Członek Zarządu

Krzysztof Aurast

Członek Zarządu

Wiesław Cieślak

Członek Zarządu

Janusz Kaczmarek
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