Protokół Nr 12/2019
posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 15 maja 2019 roku

W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności:
Starosta Działdowski

Paweł Cieśliński

Wicestarosta

Marian Brandt

Członkowie Zarządu:

Krzysztof Aurast
Wiesław Cieślak
Janusz Kaczmarek

Ponadto uczestniczył:
Sekretarz Powiatu

Lidia Nyga – Skwara

Skarbnik Powiatu

Urszula Wojtczyk

Ad. 1, 2, 3
Starosta Działdowski 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 protokołów z poprzednich posiedzeń.
Informacja z przebiegu audytu kontroli SP ZOZ w Działdowie.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia planu
sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających
siedzibę na obszarze powiatu działdowskiego od dnia 1 września 2019 roku.
7. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia dotacji
celowej w 2019 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
8. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia dotacji
celowej w 2019 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg do
kategorii dróg gminnych w Gminie Rybno.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących
przemoc w rodzinie.
11. Zapoznanie się z protokołem z kompleksowej kontroli w placówce opiekuńczowychowawczej „Mario” w Lidzbarku.
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12. Informacja Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Iłowie-Osadzie o zawarciu
umowy najmu hali sportowej i aneksu do umowy nr 10/2019.
13. Rozpatrzenie i podjęcie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu ustanowionego na
rzecz Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej – Biedrawiny w Malinowie.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół
Zawodowych Nr 1 w Działdowie do likwidacji i rozbiórki środków trwałych.
15. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody
na nabycie nieruchomości położonej w Gródkach, na rzecz Powiatu Działdowskiego,
w wyniku odwołania darowizny dokonanej na rzecz Gminy Płośnica.
16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert i
wyłonienia Komisji Konkursowej na realizację zadania publicznego w zakresie
ekologii, oświaty i wychowania.
17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych z
rezerwy celowej.
18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego
na rok 2019.
19. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i przekazania sprawozdania
finansowego za rok 2018.
20. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu
Działdowskiego za 2018 rok.
21. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia
Zarządowi Powiatu Działdowskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu
Powiatu Działdowskiego za rok 2018.
22. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia
sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Powiatu Działdowskiego z
Organizacjami Pozarządowymi w 2018 roku.
23. Sprawy bieżące.
24. Wolne wnioski.
25. Zamknięcie obrad
Starosta Działdowski Paweł Cieśliński
Zaproponował wprowadzenie do porządku posiedzenia jako pkt 23 Rozpatrzenie i przyjęcie
uchwały w sprawie: przyjęcia i przedstawienia Radzie Powiatu Działdowskiego Raportu o
stanie Powiatu Działdowskiego w 2018 roku,
jako pkt 24 Rozpatrzenie i podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie: udzielenia Zarządowi
Powiatu Działdowskiego wotum zaufania z tytułu przyjęcia Raportu o stanie Powiatu
Działdowskiego w 2018 roku,
jako pkt 25 Rozpatrzenie i podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie: powołania
Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Działdowskiego.
Wicestarosta Marian Brandt
Zaproponował wprowadzenie do porządku posiedzenia jako pkt 9 Rozpatrzenie i przyjęcie
uchwały w sprawie: upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. gen.
Sylwestra Kaliskiego w Działdowie do podejmowania wszelkich czynności związanych z
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prowadzeniem inwestycji pod nazwą „Nadbudowa części istniejącego budynku szkoły w
Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 przy ulicy Pocztowej w Działdowie”.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.
Informacja z przebiegu audytu kontroli SP ZOZ w Działdowie.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia planu
sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających
siedzibę na obszarze powiatu działdowskiego od dnia 1 września 2019 roku.
7. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia dotacji
celowej w 2019 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
8. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia dotacji
celowej w 2019 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
9. Rozpatrzenie i przyjęcie uchwały w sprawie: upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół
Zawodowych Nr 1 im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Działdowie do podejmowania
wszelkich czynności związanych z prowadzeniem inwestycji pod nazwą „ Nadbudowa
części istniejącego budynku szkoły w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 przy ulicy
Pocztowej w Działdowie”.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg do
kategorii dróg gminnych w Gminie Rybno.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących
przemoc w rodzinie.
12. Zapoznanie się z protokołem z kompleksowej kontroli w placówce opiekuńczowychowawczej „Mario” w Lidzbarku.
13. Informacja Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Iłowie-Osadzie o zawarciu
umowy najmu hali sportowej i aneksu do umowy nr 10/2019.
14. Rozpatrzenie i podjęcie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu ustanowionego na
rzecz Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej – Biedrawiny w Malinowie.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół
Zawodowych Nr 1 w Działdowie do likwidacji i rozbiórki środków trwałych.
16. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody
na nabycie nieruchomości położonej w Gródkach, na rzecz Powiatu Działdowskiego,
w wyniku odwołania darowizny dokonanej na rzecz Gminy Płośnica.
17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert i
wyłonienia Komisji Konkursowej na realizację zadania publicznego w zakresie
ekologii, oświaty i wychowania.
18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych z
rezerwy celowej.
19. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego
na rok 2019.
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20. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i przekazania sprawozdania
finansowego za rok 2018.
21. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu
Działdowskiego za 2018 rok.
22. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia
Zarządowi Powiatu Działdowskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu
Powiatu Działdowskiego za rok 2018.
23. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia
sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Powiatu Działdowskiego z
Organizacjami Pozarządowymi w 2018 roku.
24. Rozpatrzenie i przyjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia i przedstawienia Radzie
Powiatu Działdowskiego Raportu o stanie Powiatu Działdowskiego w 2018 roku.
25. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie: udzielenia Zarządowi
Powiatu Działdowskiego wotum zaufania z tytułu przyjęcia Raportu o stanie Powiatu
Działdowskiego w 2018 roku.
26. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały Rady Powiatu
w sprawie: powołania
Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji Rady Powiatu
Działdowskiego.
27. Sprawy bieżące.
28. Wolne wnioski.
29. Zamknięcie obrad
Członkowie Zarządu jednogłośnie, 5 głosami za przyjęli porządek posiedzenia po
zmianie.
Ad. 4
Członkowie Zarządu Powiatu nie wnieśli uwag do protokołów z poprzednich posiedzeń
Zarządu i zapoznaniu się z ich treścią złożyli podpis pod tekstem protokołu.
Ad.5
/ W posiedzeniu uczestniczy Sławomir Trojanowski – radca prawny, Grupa Prawna
„Togatus” oraz Przewodniczący Rady Powiatu Michał Struzik /
Sławomir Trojanowski – radca prawny, Grupa Prawna „Togatus”
Przedstawił informacje z aktualnie przeprowadzanej kontroli z SP ZOZ w Działdowie.
Poinformował, że dokumenty dotyczące spraw finansowych zostały przekazane przez
dyrekcję szpitala dopiero w ubiegłym tygodniu. W związku z tym poprosił o przesuniecie
terminu wykonania tego zlecenia do końca lipca, brak tych dokumentów uniemożliwił
rozpoczęcie właściwej kontroli finansowej. Na dzień dzisiejszy uchybienia możemy
zauważyć w następujących obszarach: brak konkursów na stanowiska lekarskie, brakuje
polityki kadrowej, zatrudniania pracowników, nie ma polityki co do sposobu zakupu leków,
nie ma wewnętrznych procedur gospodarki lekami. Szpital nie jest zarządzany w nowoczesny
sposób, brak nowoczesnej formy zarządzania.
Radny Janusz Kaczmarek
Z informacji przekazanych przez pana wynika, że na dzień dzisiejszy brak jest komunikacji
miedzy podmiotem kontrolującym a panią dyrektor. Ten brak komunikacji przyczynia się
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bezwzględnie do przedłużenia samej kontroli. Jak wygląda od strony prawnej brak konkursów
na stanowiska lekarskie? Czy przedłużenie umowy wiąże się z dodatkowymi kosztami?
Sławomir Trojanowski – radca prawny, Grupa Prawna „Togatus”
Zgodnie z przepisami prawa nie zawsze obligatoryjnie jest potrzeba przeprowadzania
konkursów. Z puntu nowoczesnego zarzadzania konkursy są o tyle istotne, bo dają pole do
zgłaszania się przez innych kandydatów a tym samym to wpływa na cenę.
Przedłużenie umowy na wykonie zadania nie wiąże się z dodatkowymi kosztami.
Marian Brandt Wicestarosta
Na podstawie pana wypowiedzi wynika, że nie jesteście Państwo w stanie określić rodzajów
kosztów.
Sławomir Trojanowski – radca prawny, Grupa Prawna „Togatus”
Rodzaj kosztów jesteśmy w stanie określić z danych finansowych, które księgowość
udostępniła, natomiast polityki wynagradzania czy polityki zatrudniania, tego nie powiemy.
Marian Brandt Wicestarosta
Ogólne dane nic nam nie powiedzą, nie pokażą nam niczego, co byśmy mogli usprawnić,
ulepszyć czy wzmocnić. O tym nie bez powodu mówiłem na sesji.
Z kim jeszcze rozmawialiście, z jakimi pracownikami oprócz Zarządu?
Sławomir Trojanowski – radca prawny, Grupa Prawna „Togatus”
Sekcja zamówień publicznych, kadry i główny księgowy.
Radny Wiesław Cieślak
Jaki należałoby wykonać pierwszy krok w kierunku naprawy sytuacji szpitala?
Sławomir Trojanowski – radca prawny, Grupa Prawna „Togatus”
Wprowadzić nowoczesne formy zarządzania jednostką.
Ad.6
W posiedzeniu uczestniczy Marlena Perzyńska Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia Kultury
i Sportu oraz Przewodniczący Rady Powiatu Michał Struzik
Marlena Perzyńska Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia Kultury i Sportu
Informacja o planowanej sieci szkół była przedstawiona na posiedzeniu Komisji Oświaty,
Kultury i Sportu. Trzech radnych: Witold Ostrowski, Paweł Rutkowski oraz Jan Sokołowski
zobowiązali mnie do tego, abym na posiedzeniu Zarządu Powiatu przedstawiła ich
negatywne stanowisko w przedmiotowej sprawie. Nie będą głosować za tym projektem sieci
szkół, ze względu na zafunkcjonowanie Liceum Ogólnokształcącego DAR. Organ
prowadzący, który wystąpił do Powiatu Działdowskiego o wydanie zezwolenia na
prowadzenia LO DAR spełnił wszystkie warunki, które są określone w ustawie prawo
oświatowe i rozporządzeniu dotyczącym wydania zezwoleń na założenie nowych szkół
czy placówek. Ponadto pozytywną opinię o założeniu szkoły wydał Warmińsko – Mazurski
Kurator Oświaty.
Paweł Cieśliński Starosta Działdowski
Czym motywowali swoje stanowisko radni?
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Marlena Perzyńska Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia Kultury i Sportu
Były dwa argumenty, że cześć uczniów nie rozpocznie nauki w naszych szkołach dla których
organem prowadzącym jest Powiat. W związku z tym subwencja oświatowa dla Powiatu
zmniejszy się o kwotę, która będzie przyznana na prowadzenie LO DAR.
Paweł Cieśliński Starosta Działdowski
Stwierdził, że pojawiają się opinie, że oddając uczniów z naszych placówek zabierzemy pracę
nauczycielom.
Omówił nabór uczniów w placówkach oświatowych na rok szkolny 2019/20, których
organem prowadzącym jest Powiat Działdowski. W nadchodzącym roku szkolnym uczniów
klas pierwszych będzie o 710 więcej w naszych placówkach, a z arkuszy organizacyjnych
wynika, że jesteśmy w stanie przyjąć 420, brakuje miejsca na 8 oddziałów. Utworzenie
nowej placówki z jednym lub dwoma oddziałami nie wpłynie na nabór w naszych
placówkach. Z naszych ustaleń wynika, że ze względu na podwójny rocznik może nastąpić
w naszych placówkach deficyt nauczycieli i może być wprowadzona zmianowość , co byłoby
bardzo niekorzystne dla uczniów. Nie preferuję dwuzmianowości w naszych placówkach.
Radny Krzysztof Aurast
Do 1 września musimy uregulować sprawę przewozu młodzieży do szkół.
Paweł Cieśliński Starosta Działdowski
Omówił aktualny stan uzgodnień z wójtami w kwestii wspólnego dowozu dzieci do szkół
podstawowych i ponadpodstawowych. Poinformował, że do końca czerwca musi zostać
wypracowana wspólna koncepcje z wójtami dotycząca transportu dzieci i młodzieży.
Przewodniczący Rady Powiatu Michał Struzik
Należy pomyśleć nad poprawą nauczania w naszych placówkach, należy obniżyć
uczniów w oddziałach.

ilość

Wicestarosta Marian Brandt
W regulaminach jest zapisane, że w oddziale ma być od 26-28 uczniów.
Marlena Perzyńska Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia Kultury i Sportu
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych
szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu
działdowskiego od dnia 1 września 2019 roku.
Członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie 5 głosami za, przyjęli projekt uchwały Rady
Powiatu Działdowskiego w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół
ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu
działdowskiego od dnia 1 września 2019 roku.
Ad.7
W posiedzeniu uczestniczy Marlena Perzyńska Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia Kultury
i Sportu
Marlena Perzyńska Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia Kultury i Sportu
Poinformowała, że dotacja celowa w kwocie 49 485 zł przeznaczona jest dla Parafii Rzymsko
– Katolickiej w Wielkim Łęcku. Wniosek został złożony we wrześniu 2018 na zabezpieczenie
środków w budżecie powiatu.
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Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie: udzielenia dotacji celowej w 2019
roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków.
Członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie 5 głosami za, przyjęli projekt uchwały Rady
Powiatu Działdowskiego w sprawie: udzielenia dotacji celowej w 2019 roku na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków.
Ad.8
Marlena Perzyńska Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia Kultury i Sportu
Dotacja celowa w kwocie 50 000 zł przeznaczona jest dla Diecezji Toruńskiej –
Diecezjalnemu Domowi Rekolekcyjnymi Diecezji Toruńskiej w Hartowcu. Wniosek również
został złożony we wrześniu 2018 roku na zabezpieczenie środków w budżecie powiatu.
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie: udzielenia dotacji celowej w 2019
roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków.
Członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie 5 głosami za, przyjęli projekt uchwały Rady
Powiatu Działdowskiego w sprawie: udzielenia dotacji celowej w 2019 roku na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków.
Ad.9
Marlena Perzyńska Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia Kultury i Sportu
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie: upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół
Zawodowych Nr 1 im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Działdowie do podejmowania wszelkich
czynności związanych z prowadzeniem inwestycji pod nazwą „Nadbudowa części
istniejącego budynku szkoły w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 przy ulicy Pocztowej w
Działdowie”.
Urszula Wojtczyk Skarbnik Powiatu
W budżecie zmieni się nazwa zadania przebudowa na nadbudowa.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął:
Uchwałę Nr 70 /19
w sprawie: upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. gen. Sylwestra
Kaliskiego w Działdowie do podejmowania wszelkich czynności związanych z
prowadzeniem inwestycji pod nazwą „ Nadbudowa części istniejącego budynku szkoły w
Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 przy ulicy Pocztowej w Działdowie”.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad.10
W posiedzeniu uczestniczy Krzysztof Gorczyński Naczelnik Wydziału Komunikacji i
Zarzadzania Kryzysowego
Krzysztof Gorczyński Naczelnik Wydziału Komunikacji i Zarzadzania Kryzysowego
Przedstawił Projekt uchwały w sprawie: wydania opinii o zaliczeniu dróg do kategorii dróg
gminnych w Gminie Rybno.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął:
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Uchwałę Nr 71 /19
w sprawie: wydania opinii o zaliczeniu dróg do kategorii dróg gminnych w Gminie
Rybno.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad.11
W posiedzeniu uczestniczy Tadeusz Modzelewski Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Działdowie
Tadeusz Modzelewski Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie
Przedstawił projekt uchwały w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację
programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
Poinformował, że ostateczny termin składania ofert upłynie 6 czerwca 2019 r.
Wicestarosta Marian Brandt
Czy zmieniły się kryteria progowe od ostatniego konkursu?
Tadeusz Modzelewski Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie
Nie zmieniły się, są identyczne.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął:
Uchwałę Nr 72 /19
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację programu oddziaływań
korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad.12
Tadeusz Modzelewski Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie
Zapoznał członków Zarządu Powiatu z protokołem z kompleksowej kontroli w placówce
opiekuńczo-wychowawczej „Mario” w Lidzbarku.
Zarząd Powiatu Działdowskiego przyjął informację z kontroli kompleksowej dotyczącej
oceny stanu, efektywności, rzetelności i jakości realizacji zadania, jak również
prawidłowości prowadzonej dokumentacji od dnia 08.02.2019 do dnia 04.04.2019r. w
placówce opiekuńczo – wychowawczej „Mario” w Lidzbarku.
Ad.13
W posiedzeniu uczestniczy Robert Gromadkiewicz Naczelnik Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami
Robert Gromadkiewicz Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Przedstawił informację dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Iłowie – Osadzie o
zawarciu umowy najmu sali sportowej w okresie od 1 marca 2019 roku do 31 grudnia 2019
r. oraz o aneksie nr 1 do umowy nr 10/2019 z dnia 01 marca 2019 roku.
Zarząd Powiatu przyjął powyższą informację.
Ad.14
Robert Gromadkiewicz Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Dyrektor Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej - Biedrawiny w Malinowie w dniu 24.08.2018
r. złożył wniosek o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu do nieruchomości
8

niezabudowanej, położonej we wsi Malinowo, w obrębie Komorniki gmina Działdowo,
oznaczonej w operacie ewidencji gruntów numerem działki 5/18 o powierzchni 0,0272 ha
przed modernizacją operatu ewidencji gruntów w jednostce ewidencyjnej Działdowo, a po
odnowieniu w dniu 02.11.2018 r. o powierzchni 0,0277 ha, stanowiącej własność Powiatu
Działdowskiego, zapisanej w księdze wieczystej ELlD/00041874/8, pozostającej w trwałym
zarządzie Zespołu Szkół uzasadniając, że nieruchomość była przekazana w trwały zarząd na
cele dydaktyczno-oświatowe, a aktualnie nie jest i nie będzie wykorzystywana zgodnie z ww.
przeznaczeniem. Nieruchomość przekazana została w trwały zarząd na czas nieoznaczony, na
cele dydaktyczno - oświatowe, decyzją Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 10
października 2007 r. Nr 1/2007.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął:
Decyzję Nr 3 /19
w sprawie: wygaśnięcia trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Zespołu Szkół im.
Emilii Sukertowej – Biedrawiny w Malinowie.
(Decyzja stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad.15
Robert Gromadkiewicz Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Przedstawił projekt uchwały w sprawie: upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych
Nr 1 w Działdowie do likwidacji i rozbiórki środków trwałych.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął:
Uchwałę Nr 73 /19
w sprawie: upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie do
likwidacji i rozbiórki środków trwałych.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad.16
Robert Gromadkiewicz Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości położonej w Gródkach, na rzecz Powiatu Działdowskiego, w wyniku
odwołania darowizny dokonanej na rzecz Gminy Płośnica.
Członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie 5 głosami za, przyjęli projekt uchwały Rady
Powiatu Działdowskiego w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
położonej w Gródkach, na rzecz Powiatu Działdowskiego, w wyniku odwołania
darowizny dokonanej na rzecz Gminy Płośnica.
Ad.17
W posiedzeniu uczestniczy Irena Kozłowska Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony
Środowiska i Leśnictwa
Irena Kozłowska Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert i wyłonienia
Komisji Konkursowej na realizację zadania publicznego w zakresie ekologii, oświaty i
wychowania.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął:
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Uchwałę Nr 74 /19
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert i wyłonienia Komisji Konkursowej na
realizację zadania publicznego w zakresie ekologii, oświaty i wychowania
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad.18
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Działdowskiego w sprawie przeniesienia
wydatków budżetowych z rezerwy celowej.
Starosta Działdowski Paweł Cieśliński
Zarządził głosowanie imienne zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 10 ustawy o finansach publicznych.
Poszczególni członkowie Zarządu głosowali następująco:
Krzysztof Aurast – za
Marian Brandt – za
Wiesław Cieślak - za
Paweł Cieśliński – za
Janusz Kaczmarek – za
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął:
Uchwałę Nr 75/19
w sprawie: przeniesienia wydatków budżetowych z rezerwy celowej.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.19
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Działdowskiego w sprawie zmiany budżetu
powiatu działdowskiego na rok 2019.
Starosta Działdowski Paweł Cieśliński
Zarządził głosowanie imienne zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 10 ustawy o finansach publicznych.
Poszczególni członkowie Zarządu głosowali następująco:
Krzysztof Aurast – za
Marian Brandt – za
Wiesław Cieślak - za
Paweł Cieśliński – za
Janusz Kaczmarek – za
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął:
Uchwałę Nr 76/19
w sprawie: zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2019.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.20
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie: przyjęcia i przekazania sprawozdania finansowego
za rok 2018.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął:
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Uchwałę Nr 77/19
w sprawie: przyjęcia i przekazania sprawozdania finansowego za rok 2018
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.21
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Działdowskiego za 2018
rok.
Członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie 5 głosami za, przyjęli projekt uchwały Rady
Powiatu Działdowskiego w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Działdowskiego za 2018 rok.
Ad.22
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie: udzielenia Zarządowi Powiatu
Działdowskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Działdowskiego za rok
2018.
Członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie 5 głosami za, przyjęli projekt uchwały Rady
Powiatu Działdowskiego w sprawie: udzielenia Zarządowi Powiatu Działdowskiego
absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Działdowskiego za rok 2018.
Ad.23
W posiedzeniu uczestniczy Roman Lewandowski Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru
Roman Lewandowski Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru
Przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji
Programu Współpracy Powiatu Działdowskiego z Organizacjami Pozarządowymi w 2018
roku. Poprosił o naniesie poprawki w załączniku na stronie 10, w zadaniach z zakresu
nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej skorzystało 830 mieszkańców a w
punkcie prowadzonym przez organizacje pozarządową jest napisane że skorzystało 737
mieszkańców a powinno być 236.
Członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie 5 głosami za, przyjęli projekt uchwały Rady
Powiatu Działdowskiego w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu
Współpracy Powiatu Działdowskiego z Organizacjami Pozarządowymi w 2018 roku.
Ad.24
Roman Lewandowski Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru
Przedstawił projekt uchwały w sprawie: przyjęcia i przedstawienia Radzie Powiatu
Działdowskiego Raportu o stanie Powiatu Działdowskiego w 2018 roku.
Radny Krzysztof Aurast
Po raz pierwszy radni otrzymają bardzo syntetyczny dokument o powiecie działdowskim.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął:
Uchwałę Nr 78/19
w sprawie: przyjęcia i przedstawienia Radzie Powiatu Działdowskiego Raportu o stanie
Powiatu Działdowskiego w 2018 roku.
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(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.25
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie: udzielenia Zarządowi Powiatu
Działdowskiego wotum zaufania z tytułu przyjęcia Raportu o stanie Powiatu Działdowskiego
w 2018 roku.
Członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie 5 głosami za, przyjęli projekt uchwały Rady
Powiatu Działdowskiego w sprawie: udzielenia Zarządowi Powiatu Działdowskiego
wotum zaufania z tytułu przyjęcia Raportu o stanie Powiatu Działdowskiego w 2018
roku.
Ad.26
Starosta Działdowski Paweł Cieśliński
Przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie: powołania Przewodniczącego Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Działdowskiego.
Członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie 5 głosami za, przyjęli projekt uchwały Rady
Powiatu Działdowskiego w sprawie: powołania Przewodniczącego Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji Rady Powiatu Działdowskiego.
Ad.28
Radny Wiesław Cieślak
Skierował prośbę do Wicestarosty Mariana Brandta, aby ten zwrócił się do Marszałka
Województwa Warmińsko – Mazurskiego Gustawa Brzezina w kwestii zajęcia stanowiska
dotyczącego uruchomienia linii kolejowej Działdowo – Brodnica.
Wicestarosta Marian Brandt
Zaproponował odłożenie tematu linii kolejowej na czas późniejszy, czas jesienny.
Ad.29
Wobec nie zgłoszenia przez członków Zarządu żadnych dodatkowych wniosków
i wyczerpania w ten sposób porządku obrad, Starosta Działdowski Paweł Cieśliński
zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.
Protokołowała
Ewa Siedlecka

Podpisy Członków Zarządu Powiatu
Starosta Działdowski

Paweł Cieśliński

Wicestarosta

Marian Brandt

Członek Zarządu

Krzysztof Aurast

Członek Zarządu

Wiesław Cieślak

Członek Zarządu

Janusz Kaczmarek
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