Protokół Nr 8/2019
posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 14 marca 2019 roku
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu Powiatu Działdowskiego wg załączonej
listy obecności:
Starosta
Paweł Cieśliński
Wicestarosta
Marian Brandt
Członkowie Zarządu:
Krzysztof Aurast
Wiesław Cieślak
Janusz Kaczmarek
Ponadto uczestniczył:
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. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia przez
Radę Powiatu Działdowskiego rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie za rok 2018.
5. Rozpatrzenie i podjęcie decyzji w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu
ustanowionego na rzecz Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w
Malinowie.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia trzecich przetargów
ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę
mieszkaniową, położonych we wsi Malinowo w obrębie Komorniki gmina Działdowo.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu
realizacji zadań własnych Powiatu Działdowskiego w roku 2019 z zakresu kultury,
upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz promocji i ochrony zdrowia.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie organizacji Warmińsko-Mazurskiego
Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie organizacji Przeglądu Orkiestr Dętych.
10. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniająca Uchwałę Nr
XXXI/248/06 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 20 stycznia 2006 roku w sprawie
określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
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11. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia dotacji
celowej w 2019 roku na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania
budżetu powiatu za 2018 r.
13. Rozpatrzenie wniosku Wójta Gminy Działdowo w sprawie dofinansowania zadania
inwestycyjnego pn: „Modernizacja i rozbudowa remizy strażackiej w Petrykozach”.
14. Rozpatrzenie wniosku Wójta Gminy Rybno w sprawie uwzględnienia w budżecie
Powiatu działdowskiego środków finansowych na pomoc finansową dla Gminy Rybno
przy realizacji inwestycji polegającej na wybudowaniu budynku strażnicy OSP w
Rybnie.
15. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Lidzbarka w sprawie dofinansowania zadania
„Budowa garażu dla OSP Lidzbark”.
16. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 20192022.
17. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu
powiatu działdowskiego na rok 2019.
18. Sprawy bieżące.
19. Wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad.
Starosta Paweł Cieśliński
Zaproponował dodatkowy punkt porządku posiedzenie po punkcie 17 – Rozpatrzenie
wniosku Komendy Powiatowej Policji w Działdowie o wsparcie finansowe Funduszu
Wsparcia Policji, z przeznaczeniem na 50% dofinansowanie zakupu radiowozu
oznakowanego, na potrzeby KPP w Działdowie.
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

Otwarcie.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia przez
Radę Powiatu Działdowskiego rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie za rok 2018.
Rozpatrzenie i podjęcie decyzji w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu
ustanowionego na rzecz Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w
Malinowie.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia trzecich przetargów
ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę
mieszkaniową, położonych we wsi Malinowo w obrębie Komorniki gmina Działdowo.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu
realizacji zadań własnych Powiatu Działdowskiego w roku 2019 z zakresu kultury,
upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz promocji i ochrony zdrowia.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie organizacji Warmińsko-Mazurskiego
Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego.
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9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie organizacji Przeglądu Orkiestr Dętych.
10. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniająca Uchwałę Nr
XXXI/248/06 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 20 stycznia 2006 roku w sprawie
określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
11. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia dotacji
celowej w 2019 roku na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania
budżetu powiatu za 2018 r.
13. Rozpatrzenie wniosku Wójta Gminy Działdowo w sprawie dofinansowania zadania
inwestycyjnego pn: „Modernizacja i rozbudowa remizy strażackiej w Petrykozach”.
14. Rozpatrzenie wniosku Wójta Gminy Rybno w sprawie uwzględnienia w budżecie
Powiatu działdowskiego środków finansowych na pomoc finansową dla Gminy Rybno
przy realizacji inwestycji polegającej na wybudowaniu budynku strażnicy OSP w
Rybnie.
15. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Lidzbarka w sprawie dofinansowania zadania
„Budowa garażu dla OSP Lidzbark”.
16. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 20192022.
17. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu
powiatu działdowskiego na rok 2019.
18. Rozpatrzenie wniosku Komendy Powiatowej Policji w Działdowie o wsparcie
finansowe Funduszu Wsparcia Policji, z przeznaczeniem na 50% dofinansowanie
zakupu radiowozu oznakowanego, na potrzeby KPP w Działdowie.
19. Sprawy bieżące.
20. Wolne wnioski.
21. Zamknięcie obrad.
Zarząd jednogłośnie 5 głosami za przyjął porządek posiedzenia po zmianach.
Ad.4
Uczestniczy Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Tadeusz
Modzelewski
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Tadeusz Modzelewski
Przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia przez Radę Powiatu
Działdowskiego rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie za rok 2018.
Radny Wiesław Cieślak
Do ilu dzieci może mieć jedna rodzina zastępcza?
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Tadeusz Modzelewski
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Jeżeli chodzi o rodzinę spokrewnioną to nie ma liczby określonej, jeżeli chodzi o rodzinę
niezawodową czy zawodową do 3, rodzinny dom dziecka do 8 i placówka opiekuńczowychowawcza do 14 i 30 jeszcze w tym roku.
Radny Wiesław Cieślak
Czy dzieci z gminy Lidzbark przebywają, czy mogą przebywać w Placówkach OpiekuńczoWychowawczych „Mario” czy „Olek”?
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Tadeusz Modzelewski
Tak, przebywają.
Radny Wiesław Cieślak
W sprawozdaniu mowa jest o przeprowadzonych ocenach sytuacji dzieci, czy były one
pozytywne.
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Tadeusz Modzelewski
Dwa razy w roku odbywa się ocena każdej rodziny i dziecka, w końcowym efekcie opinie
były pozytywne.
Radny Wiesław Cieślak
Poinformował pan, że dwukrotnie występowaliście o przyznanie alimentów, czy zostały one
przyznane.
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Tadeusz Modzelewski
Nie wiem, te alimenty nie wpływają do PCPR-u, tylko na konto opiekuna prawnego, bądź
placówki opiekuńczo-wychowawczej. Są one gromadzone i z chwilą ukończenia 18 lat
przekazywane temu dziecku.
Radny Krzysztof Aurast
Jaka ilość rodzin zawodowych zaspokoiłaby potrzeby dzieci
działdowskiego?

z

terenu powiatu

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Tadeusz Modzelewski
3-4 rodziny zawodowe, w chwili obecnej. Natomiast przeszkoliliśmy 5 rodzin
niezawodowych, które są dalszą rodziną. Corocznie dajemy ogłoszenia w lokalnych mediach
dotyczące naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
Wicestarosta Marian Brandt
Zaproponował nagranie spotu zachęcającego rodziny do pełnienia funkcji zawodowej rodziny
zastępczej. Zauważyłem, że w instytucjonalnej pieczy zastępczej, poza naszym powiatem,
poza POW „Mario” i „Olek” jest 15 dzieci, i po przeliczeniu kosztów jest on znacznie wyższy
niż w placówkach instytucjonalnych z terenu naszego powiatu, dlatego Pańska sugestia we
wnioskach końcowych dotycząca zadbania o utworzenie samorządowej placówki opiekuńczowychowawczej jest uzasadniona. Realizując dofinansowanie w turnusach rehabilitacyjnych
przyznali Państwo 58 osobom taką pomoc, ale dofinansowanie tylko 57, dlaczego?
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Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Tadeusz Modzelewski
Jedna osoba zrezygnowała.
Wicestarosta Marian Brandt
Podpisano umowy na likwidację barier architektonicznych na wnioski indywidualne z 72
osobami, ale rozliczono 71 umów, dlaczego?
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Tadeusz Modzelewski
Zdarza się, że w trakcie realizacji umowy wnioskodawca umiera.
Wicestarosta Marian Brandt
Jednym z wniosków do dalszej pracy i właściwego funkcjonowania systemu opieki nad
dzieckiem i rodziną jest pozyskanie z zasobów powiatu lokalu z przeznaczeniem na
utworzenie młodzieżowego ośrodka socjoterapii. Czy Pan uważa, że taki ośrodek jest
potrzebny? Ile dzieci kwalifikowałoby się, na dzisiejszy dzień do takiego ośrodka?
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Tadeusz Modzelewski
Jest to ośrodek pomiędzy MOW-em, a szkołą. Nie mam takiego rozeznania, bo to Powiat
kieruje do MOW-u, jeśli chodzi i MOS to z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczowychowawczych umieszczonych jest 12 dzieci.
Starosta Paweł Cieśliński
Podziękował za intensywną pracę i zaangażowanie, szczególnie w kontrolę placówek
opiekuńczo-wychowawczych.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
przyjęcia przez Radę Powiatu Działdowskiego rocznego sprawozdania z działalności
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za rok 2018.
Ad.5
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Przedstawił projekt decyzję w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu ustanowionego na rzecz
Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie, dla nieruchomości
niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Działdowskiego, oznaczonej w operacie
ewidencji gruntów numerem działku 5/47.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za podjął:
Decyzję Nr 2/2019
w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Zespołu Szkół im.
Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie, dla nieruchomości niezabudowanej,
stanowiącej własność Powiatu Działdowskiego, oznaczonej w operacie ewidencji
gruntów numerem działku 5/47.
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(Gn.6844.1.1.2019)
(Decyzja stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.6
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Przedstawił projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia trzecich przetargów ustnych
nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową,
położonych we wsi Malinowo w obrębie Komorniki gmina Działdowo.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 52/19
w sprawie: przeprowadzenia trzecich przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż
nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, położonych we wsi
Malinowo w obrębie Komorniki gmina Działdowo.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.7
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu realizacji zadań
własnych Powiatu Działdowskiego w roku 2019 z zakresu kultury, upowszechniania kultury
fizycznej i sportu oraz promocji i ochrony zdrowia. Poinformowała, że ogłoszenie konkursu
nastąpi dopiero po sesji 26 marca br., bo wtedy będą zmiany w budżecie.
Najprawdopodobniej termin składania ofert będzie określony do 15-16 kwietnia br. Na stronie
3 ogłoszenia w zadaniach z zakresu promocji i ochrony zdrowia nazwa zadania powinna
brzmieć „Cykl wykładów dotyczących cukrzycy”.
Wicestarosta Marian Brandt
Kto jest inicjatorem Otwartych Mistrzostw Polski Juniorów i Młodzików w Kempko Taj
Jutsu? Jest to forma samoobrony, łącząca rożne sztuki walki. Pierwszy raz słyszę o
organizowaniu mistrzostw Polski, skoro nie ma mistrzostw województwa, brakuje eliminacji.
Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
UKS Uzdowo. Jeżeli to związki sportowe organizują to są eliminacje.
Starosta Paweł Cieśliński
Jest to promocja, która przyciągnie ludzi spoza powiatu, bierze w niej udział dużo dzieci i
młodzieży. Treningi i przygotowanie do tych mistrzostw, tego turnieju, jest formą aktywnego
spędzenia czasu. Co olimpiada wprowadzane są nowe dyscypliny sportowe, bo stają się one
coraz bardziej popularne.
Radny Krzysztof Aurast
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Te dyscypliny, które nie mają zbyt dużej popularności i nie są zbyt liczne, nie mają
możliwości zrobienia eliminacji na niższych szczeblach.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 53/19
w sprawie: ogłoszenia II otwartego konkursu realizacji zadań własnych Powiatu
Działdowskiego w roku 2019 z zakresu kultury, upowszechniania kultury fizycznej i
sportu oraz promocji i ochrony zdrowia.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.8
Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie organizacji Warmińsko-Mazurskiego
Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego.
Wicestarosta Marian Brandt
Gdzie będzie organizowany etap powiatowy tego turnieju?
Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
Zespół uzgodni termin i miejsce, ale najprawdopodobniej będzie ten turniej odbywał się na
terenie Zespołu Szkół w Malinowie.
Wicestarosta Marian Brandt
Jest to jedno z lepszych miejsc.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 54/19
w sprawie: organizacji Warmińsko-Mazurskiego Młodzieżowego Turnieju
Motoryzacyjnego.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.9
Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie organizacji Przeglądu Orkiestr Dętych.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 55/19
w sprawie: organizacji Przeglądu Orkiestr Dętych.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.10
Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
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Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/248/06 Rady
Powiatu Działdowskiego z dnia 20 stycznia 2006 roku w sprawie określenia zasad udzielania
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków.
Starosta Paweł Cieśliński
Poinformował o obowiązujących przepisach ustawy o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniająca
Uchwałę Nr XXXI/248/06 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 20 stycznia 2006 roku w
sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Ad.11
Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia dotacji celowej w 2019
roku na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Parafia
Rzymsko-Katolicka pw. Matki Bożej Różańcowej wystąpiła z wnioskiem o udzielenie dotacji
na prace konserwatorskie sklepienia Kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Uzdowie.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
udzielenia dotacji celowej w 2019 roku na prace konserwatorskie przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków.
Ad.12
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu
powiatu za 2018 r. Poprosiła o możliwość naniesienia poprawki na str. 24 sprawozdania
kwoty ogółem dotyczącej wykonania na dzień 31.12.2018 r. tj. 6 233 072,29.
Wicestarosta Marian Brandt
Poinformował, że cieszy go ubiegłoroczna nadwyżka w budżecie. Przedstawił przyczyny
tejże nadwyżki, które są związane m. in. z niewykonanymi inwestycjami drogowymi z
udziałem środków zewnętrznych, środków unijnych. Odniósł się do sprawozdania SP ZOZ, w
szczególności w kwestii dotyczącej przychodów i osiągniętej straty.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 56/19
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2018 r.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.13
Starosta Paweł Cieśliński
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Przedstawił wniosek Wójta Gminy Działdowo w sprawie dofinansowania zadania
inwestycyjnego pn: „Modernizacja i rozbudowa remizy strażackiej w Petrykozach”.
Poinformował, że do tej pory Powiat nie dofinansowywał obiektów strażackich, tylko sprzęt.
Jestem zwolennikiem dofinansowania remontu czy dużego sprzętu, a drobny sprzęt i środki
ochrony osobistej powinien zapewnić wójt, chyba że jednostki są w KSRG. Chciałbym,
abyśmy wypracowali zasady, najpóźniej do jesieni, które będziemy stosowali w roku
przyszłym. Zasady zostaną przedstawione wójtom i burmistrzom. Były ustalane zasady,
odnośnie dofinansowania tj. Powiat 50% dofinansowania gminy dla jednostek w KSRG, 30%
dofinansowania gminy dla jednostek spoza KSRG. Proponuję, żebyśmy dofinansowywali
większy sprzęt oraz wydatki majątkowe, remonty. Omówił sytuację jednostek OSP na terenie
powiatu.
Radny Krzysztof Aurast
Do tej pory Powiat nigdy nie dawał środków na inwestycje trwałe, majątkowe, natomiast było
przekazywane dofinansowanie na sprzęt. Należy ustalić zasady, których będziemy się
trzymać.
Radny Janusz Kaczmarek
Poinformował o zasadach jakie były ustalone w poprzedniej kadencji na dofinansowanie dla
jednostek OSP.
Wicestarosta Marian Brandt
Należy ustalić priorytet, czy dofinansowujemy środki trwałe czy majątek ruchomy. Ustalmy
zasady i terminy składania i rozpatrywania wniosków.
Starosta Paweł Cieśliński
Zaproponował, aby przychylić się do powyższego wniosku i przekazać dofinansowanie w
kwocie 50 000 zł na zadanie inwestycyjne pn: „Modernizacja i rozbudowa remizy strażackiej
w Petrykozach”
Zarząd jednogłośnie – 5 głosami za pozytywnie rozpatrzył powyższy wniosek o
dofinansowanie w kwocie 50 000 zł zadania inwestycyjnego pn: „Modernizacja i
rozbudowa remizy strażackiej w Petrykozach”.
Ad.14
Starosta Paweł Cieśliński
Przedstawił wniosek Wójta Gminy Rybno w sprawie uwzględnienia w budżecie Powiatu
działdowskiego środków finansowych na pomoc finansową dla Gminy Rybno przy realizacji
inwestycji polegającej na wybudowaniu budynku strażnicy OSP w Rybnie.
Radny Krzysztof Aurast
We wniosku nie ma podanej kwoty o jaką prosi Pan Wójt?
Starosta Paweł Cieśliński
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Zaproponował, aby przychylić się do powyższego wniosku i uwzględnić w budżecie Powiatu
dofinansowanie w kwocie 50 000 zł na pomoc finansową dla Gminy Rybno przy realizacji
inwestycji polegającej na wybudowaniu budynku strażnicy OSP w Rybnie.
Zarząd jednogłośnie – 5 głosami za pozytywnie rozpatrzył powyższy wniosek o
uwzględnienie w budżecie Powiatu działdowskiego środków finansowych na pomoc
finansową w kwocie 50 000 zł dla Gminy Rybno przy realizacji inwestycji polegającej na
wybudowaniu budynku strażnicy OSP w Rybnie.
Ad.15
Starosta Paweł Cieśliński
Przedstawił wniosek Burmistrza Lidzbarka w sprawie dofinansowania zadania „Budowa
garażu dla OSP Lidzbark”. Zaproponował, aby przychylić się do powyższego wniosku i
przekazać dofinansowanie w kwocie 100 000 zł na dofinansowanie zadania „Budowa garażu
dla OSP Lidzbark”.
Zarząd jednogłośnie – 5 głosami za pozytywnie rozpatrzył powyższy wniosek o
dofinansowanie w kwocie 100 000 zł zadania „Budowa garażu dla OSP Lidzbark”.
Ad.16
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2019-2022.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata
2019-2022.
Ad.17
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu powiatu
działdowskiego na rok 2019.
Wicestarosta Marian Brandt
Na 3 stronie informacji do zmian budżetu nie ma błędu w kwocie dotyczącej wydatków w
rozdziale 80120 LO w Lidzbarku?
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Kwota jest prawidłowa, zostanie naniesiona poprawka dotycząca łącznej kwoty zadania tj.
146 446 zł.
Wicestarosta Marian Brandt
Poinformował o nierozstrzygniętych 2 przetargach na przebudowę pomieszczeń na pracownię
USG oraz na przebudowę pracowni endoskopowej celem dostawania do obowiązujących
przepisów.
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Zarząd jednogłośnie-5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2019.
Ad.18
Starosta Paweł Cieśliński
Przedstawił wniosku Komendy Powiatowej Policji w Działdowie o wsparcie finansowe
Funduszu Wsparcia Policji, z przeznaczeniem na 50% dofinansowanie zakupu radiowozu
oznakowanego, na potrzeby KPP w Działdowie.
Zarząd jednogłośnie – 5 głosami za pozytywnie rozpatrzył wniosek Komendy
Powiatowej Policji w Działdowie o wsparcie finansowe Funduszu Wsparcia Policji, z
przeznaczeniem na 50% dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego, na potrzeby
KPP w Działdowie.
Ad.19
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Komunikacji Krzysztof
Gorczyński
Starosta Paweł Cieśliński
Poinformował o rozstrzygniętym przetargu na drogę Wierzbowo-Narzym. Zrelacjonował
odbyte spotkanie z wójtami i burmistrzami na temat m. in. transportu publicznego na terenie
powiatu, przywrócenia połączeń autobusowych.
Radny Wiesław Cieślak
Poinformował o problemach z połączeniami autobusowymi na trasie Lidzbark – Działdowo
oraz Olsztyn – Lidzbark przez Działdowo.
Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Komunikacji Krzysztof Gorczyński
Przedstawił procedurę układania rozkładów jazdy przez przewoźników zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
Radny Krzysztof Aurast
Poinformował o rozmowie z przedstawicielami Działdowskiego Towarzystwa Wędkarskiego
dotyczącego składu Społecznej Straży Rybackiej.
Starosta Paweł Cieśliński
Temat jest mi znany. Zajmujemy się nim już od ok. 2 miesięcy. Poinformował o odbytym
spotkaniu z udziałem przedstawicieli Działdowskiego Towarzystwa Wędkarskiego oraz
Społecznej Straży Rybackiej.
Ad.21
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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Protokołowała
Karolina Zawierucha

Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
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Wiesław Cieślak
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Janusz Kaczmarek
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