Protokół Nr 15/2019
posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 11 czerwca 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:
Sekretarz Powiatu
Skarbnik Powiatu

Lidia Nyga - Skwara
Urszula Wojtczyk

Ad. 1, 2, 3
Starosta Paweł Cieśliński
Dokonał otwarcia posiedzenia, stwierdził prawomocność obrad oraz przedstawił następujący
projekt porządku posiedzenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.
Wręczenie nagrody sportowej Starosty Działdowskiego.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie
remontu lokalu Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Działdowie.
7. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody
na oddanie w dzierżawę działki rolnej nr 278 obręb Komorniki gmina Działdowo, na
rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert
na realizację programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących
przemoc w rodzinie.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o pozbawieniu kategorii
drogi powiatowej leżącej w Powiecie Ostródzkim.
10. Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Działdowie w 2018 r.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowej
Biblioteki Pedagogicznej w Działdowie do podejmowania wszelkich czynności
związanych z przeprowadzeniem remontu lokalu Powiatowej Biblioteki
Pedagogicznej w Działdowie.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyznania stypendiów sportowych.
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13. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającą uchwałę Nr
XXVIII/215/17 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie
przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży będącej
mieszkańcami Powiatu Działdowskiego”.
14. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającą uchwałę Nr
XXVIII/216/17 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie
określenia warunków i trybu przyznawania stypendiów naukowych uzdolnionej
młodzieży
szkół
ponadgimnazjalnych,
będącej
mieszkańcami
Powiatu
Działdowskiego.
15. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia
kryteriów rekrutacji do internatu zorganizowanego w Zespole Szkół Zawodowych im.
ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie-Osadzie, liczby punktów na te kryteria oraz
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.
16. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania
Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie.
17. Informacja o opinii Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty na temat sieci szkół
powiatu działdowskiego.
18. Rozpatrzenie wniosku organu prowadzącego Liceum Ogólnokształcącego dla
Dorosłych w Działdowie dotyczącego rozłożenia na raty zwrotu dotacji wykorzystanej
niezgodnie z przeznaczeniem.
19. Rozpatrzenie wniosku nauczycieli przedmiotów z zakresu kształcenia zawodowego
Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie o udzielenie comiesięcznego dodatku
finansowego od roku szkolnego 2019/2020 .
20. Rozpatrzenie wniosku Gminy Działdowo dotyczącego dofinansowania zadań
własnych z zakresu działalności OSP na rok 2019.
21. Rozpatrzenie wniosku Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie w sprawie
zwiększenia środków finansowych na zakup frezarki do karczowania pni wyciętych
drzew przydrożnych.
22. Rozpatrzenie wniosku Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
dotyczącego dokonania zmian w budżecie powiatu działdowskiego z przeznaczeniem
na zakup sensorów do monitorowania jakości powietrza na terenie powiatu
działdowskiego.
23. Rozpatrzenie wniosku o zwiększenie planu finansowego wydatków na rok 2019 w
Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Działdowie.
24. Sprawy bieżące.
25. Wolne wnioski.
26. Zamknięcie obrad.
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Zaproponowała dodatkowe punkty porządku posiedzenia. Jako punkt 24 – Rozpatrzenie i
podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych z rezerwy celowej; punkt
25 - Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2019-2022; punkt 26 2

Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu powiatu
działdowskiego na rok 2019.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

Otwarcie.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.
Wręczenie nagrody sportowej Starosty Działdowskiego.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie
remontu lokalu Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Działdowie.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody
na oddanie w dzierżawę działki rolnej nr 278 obręb Komorniki gmina Działdowo, na
rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert
na realizację programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących
przemoc w rodzinie.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o pozbawieniu kategorii
drogi powiatowej leżącej w Powiecie Ostródzkim.
Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Działdowie w 2018 r.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowej
Biblioteki Pedagogicznej w Działdowie do podejmowania wszelkich czynności
związanych z przeprowadzeniem remontu lokalu Powiatowej Biblioteki
Pedagogicznej w Działdowie.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyznania stypendiów sportowych.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającą uchwałę Nr
XXVIII/215/17 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie
przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży będącej
mieszkańcami Powiatu Działdowskiego”.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającą uchwałę Nr
XXVIII/216/17 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie
określenia warunków i trybu przyznawania stypendiów naukowych uzdolnionej
młodzieży
szkół
ponadgimnazjalnych,
będącej
mieszkańcami
Powiatu
Działdowskiego.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia
kryteriów rekrutacji do internatu zorganizowanego w Zespole Szkół Zawodowych im.
ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie-Osadzie, liczby punktów na te kryteria oraz
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania
Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie.
Informacja o opinii Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty na temat sieci szkół
powiatu działdowskiego.
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18. Rozpatrzenie wniosku organu prowadzącego Liceum Ogólnokształcącego dla
Dorosłych w Działdowie dotyczącego rozłożenia na raty zwrotu dotacji wykorzystanej
niezgodnie z przeznaczeniem.
19. Rozpatrzenie wniosku nauczycieli przedmiotów z zakresu kształcenia zawodowego
Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie o udzielenie comiesięcznego dodatku
finansowego od roku szkolnego 2019/2020 .
20. Rozpatrzenie wniosku Gminy Działdowo dotyczącego dofinansowania zadań
własnych z zakresu działalności OSP na rok 2019.
21. Rozpatrzenie wniosku Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie w sprawie
zwiększenia środków finansowych na zakup frezarki do karczowania pni wyciętych
drzew przydrożnych.
22. Rozpatrzenie wniosku Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
dotyczącego dokonania zmian w budżecie powiatu działdowskiego z przeznaczeniem
na zakup sensorów do monitorowania jakości powietrza na terenie powiatu
działdowskiego.
23. Rozpatrzenie wniosku o zwiększenie planu finansowego wydatków na rok 2019 w
Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Działdowie.
24. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych z
rezerwy celowej.
25. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 20192022.
26. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu
powiatu działdowskiego na rok 2019.
27. Sprawy bieżące.
28. Wolne wnioski.
29. Zamknięcie obrad.
Zarząd jednogłośnie przyjął porządek posiedzenia po zmianach.
Ad.4
Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag do protokołów z poprzednich posiedzeń Zarządu i po
zapoznaniu się z ich treścią złożyli podpis pod tekstem protokołu.
Ad.5
Starosta Paweł Cieśliński w obecności członków Zarządu Powiatu Działdowskiego wręczył
Kindze Nowińskiej, powołanej do kadry Polski, nagrodę za wysoki wynik sportowy oraz
pogratulował jej ojcu, p. Dariuszowi Nowińskiemu, wychowania tak wybitnej zawodniczki.
Kinga Nowińska z Lidzbarka udaje się na Mistrzostwa Świata Taekwon-do w Foz de Iguas w
Brazylii, które będą rozgrywane w dn. 9-11 sierpnia 2019 r.
Ad.6
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
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Przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie remontu lokalu
Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Działdowie.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 85/19
w sprawie: wyrażenia zgody na przeprowadzenie remontu lokalu Powiatowej Biblioteki
Pedagogicznej w Działdowie.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.7
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na oddanie
w dzierżawę działki rolnej nr 278 obręb Komorniki gmina Działdowo, na rzecz
dotychczasowego dzierżawcy.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę działki rolnej nr 278 obręb Komorniki gmina
Działdowo, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
Ad.8
Uczestniczy Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Tadeusz
Modzelewski
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Tadeusz Modzelewski
Przedstawił projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację
programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
Zaproponował, aby dokonać wyboru ofert złożonej przez NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień
i Współuzależnień, ul. Rydygiera 6 z Działdowa.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 86/19
w sprawie: wyrażenia zgody na przeprowadzenie remontu lokalu Powiatowej Biblioteki
Pedagogicznej w Działdowie.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.9
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 pozbawieniu kategorii drogi
powiatowej leżącej w Powiecie Ostródzkim.
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Wicestarosta Marian Brandt
Czy ta droga łączy się z jakąś naszą drogą powiatową?
Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Komunikacji Krzysztof Gorczyński
Nie.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 87/19
w sprawie: wydania opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej leżącej w Powiecie
Ostródzkim.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.10
Uczestniczy Główny Księgowy SP ZOZ w Działdowie Jarosław Marciniak, Uczestniczy
Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
Główny Księgowy SP ZOZ w Działdowie Jarosław Marciniak
Omówił przedłożony członkom Zarządu Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie za 2018 r.
Poinformował o bieżącej sytuacji ekonomiczno-finansowej SP ZOZ oraz planowanych
działaniach, które zapewnią płynność finansową, a także potrzebach i możliwości pomocy
Powiatu. Przedstawił zmiany wynikające z przepisów prawa. Gospodarka finansowa i
funkcjonowanie szpitali w wielu przypadkach jest trudne do ocenienia i oszacowania.
Poinformował o możliwych problemach z zaciąganiem zobowiązań finansowych w
najbliższych latach., wynikających z prognozowanego wzrostu zadłużenia.
Wicestarosta Marian Brandt
Poprosił, żeby na przyszłość tak właśnie były przekazywane informacje, odnośnie potrzeb,
planów, sytuacji bieżącej SP ZOZ.
Starosta Paweł Cieśliński
Poinformował o możliwościach wsparcia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Działdowie przez Powiat, aby móc poprawić jego kondycję finansową.
Zarząd zapoznał się z Raportem o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie za 2018 r.
Ad.11
Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowej Biblioteki
Pedagogicznej w Działdowie do podejmowania wszelkich czynności związanych z
przeprowadzeniem remontu lokalu Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Działdowie.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
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Uchwałę Nr 88/19
w sprawie: upoważnienia Dyrektora Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Działdowie
do podejmowania wszelkich czynności związanych z przeprowadzeniem remontu lokalu
Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Działdowie.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.12
Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyznania stypendiów sportowych.
Wicestarosta Marian Brandt
Przedstawił protokół Komisji Stypendialnej.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 89/19
w sprawie: przyznania stypendiów sportowych.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.13
Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającą uchwałę Nr XXVIII/215/17 Rady
Powiatu Działdowskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego
programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży będącej mieszkańcami Powiatu
Działdowskiego”.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającą
uchwałę Nr XXVIII/215/17 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. w
sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży
będącej mieszkańcami Powiatu Działdowskiego”.
Ad.14
Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającą uchwałę Nr XXVIII/216/17 Rady
Powiatu Działdowskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu
przyznawania stypendiów naukowych uzdolnionej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych,
będącej mieszkańcami Powiatu Działdowskiego. Zaproponowała zmianę w §1 ust.3, który
otrzyma następujące brzmienie: w § 5 w ust. 6 wyrazy: „w terminie 14 dni od dnia
zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym” zastępuje się
wyrazami: „w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku. Jeżeli termin złożenia wniosku
przypada w sobotę, ulega on przesunięciu na najbliższy następny dzień roboczy.”
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającą
uchwałę Nr XXVIII/216/17 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. w
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sprawie określenia warunków i trybu przyznawania stypendiów naukowych uzdolnionej
młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, będącej mieszkańcami Powiatu Działdowskiego.
Ad.15
Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do
internatu zorganizowanego w Zespole Szkół Zawodowych im. ks. Edmunda Domańskiego w
Iłowie-Osadzie, liczby punktów na te kryteria oraz dokumentów niezbędnych do
potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Nie wpłynął jeszcze wniosek dotyczący kosztów funkcjonowania tego internatu.
Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
Lipcu zostaną przekazane szacunkowe koszty funkcjonowania internatu.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
określenia kryteriów rekrutacji do internatu zorganizowanego w Zespole Szkół
Zawodowych im. ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie-Osadzie, liczby punktów na te
kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.
Ad.16
Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania Komisji Konkursowej w
celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie. Zaproponowała, aby zamienić kolejność §2 stałby
się §3, a §3 - §2.
Radny Krzysztof Aurast
Zaproponował, żeby w §1 wpisać już nazwisko Władysława Kubińskiego, jako
przedstawiciela Rady Społecznej SP ZOZ w Działdowie.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko
dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie.
Ad.17
Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
Przedstawiła informację o pozytywnej opinii Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty na
temat projektu 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 r. Poinformowała, że wspomniany projekt
uchwały został również wysłany do zaopiniowania przez związku zawodowe. Przedstawiła
nadesłane już opinie. Poprosiła Zarząd o zgodę na modyfikację zapisów uzasadnienia do
projektu uchwały Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie ustalenia planu sieci publicznych
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szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu
działdowskiego od dnia 1 września 2019 r., polegającą na zapisaniu, ze projekt został wysłany
do zaopiniowania przez związku zawodowe, a opinie te nie są wiążące.
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na modyfikację zapisów uzasadnienia do projektu
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 r.
Ad.18
Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
Przedstawiła wniosek organu prowadzącego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w
Działdowie dotyczącego rozłożenia na raty zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z
przeznaczeniem. Przybliżyła informacje na temat prywatnego Liceum Ogólnokształcącego
dla Dorosłych w Działdowie, którego organem prowadzącym jest osoba fizyczna.
Poinformowała o przeprowadzonych kontrolach wykorzystania dotacji. Omówiła przebieg
rozmów i wymiany korespondencji.
Wicestarosta Marian Brandt
Poinformował o relacjach organu prowadzącego prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla
Dorosłych w Działdowie z Powiatem podczas prowadzonych kontroli.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami przeciw negatywnie rozpatrzył powyższy wniosek.
Ad.19
Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
Przedstawiła wniosek nauczycieli przedmiotów z zakresu kształcenia zawodowego Zespołu
Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie o udzielenie comiesięcznego dodatku finansowego od
roku szkolnego 2019/2020. Poinformowała o planowanych zmianach w ustawie Karta
Nauczyciela.
Starosta Paweł Cieśliński
Poprosił o przygotowanie na koniec września informacji o sytuacji finansowej w placówkach
jeśli chodzi o wynagrodzenie w związku z projektem zmiany m.in. Karty Nauczyciela.
Wicestarosta Marian Brandt
Poinformował, że sam będąc pedagogiem, nigdy nie ośmieliłby się podzielić grona
pedagogicznego na nauczycieli przedmiotów zawodowych i innych przedmiotów, ponieważ
wszyscy razem realizują proces edukacji i wychowania.
Zarząd 4 głosami przeciw, przy 1 głosie wstrzymującym negatywnie rozpatrzył
powyższy wniosek.
Ad.20
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Uczestniczy Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Irena
Kozłowska
Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Irena Kozłowska
Przedstawiła wniosek Gminy Działdowo dotyczący dofinansowania zadań własnych z
zakresu działalności OSP na rok 2019, tj. zakupu 12 ubrań specjalnych, 6 par obuwia
specjalnego oraz 6 hełmów dla OSP w Uzdowie na łączną kwotę 24 tys. zł. Jednocześnie
mowa jest o wycofaniu wcześniejszego wniosku na dofinansowanie zakupu kamery
termowizyjnej.
Starosta Paweł Cieśliński
Przypomniał o planowanym opracowaniu regulaminu dotyczącego dofinansowania dla OSP.
Zaproponował, żeby przychylić się do wniosku i dofinansować z budżetu Powiatu 50%
kwoty.
Wicestarosta Marian Brandt
Kiedy zdecydujemy się na termomodernizację obiektu w Zespole Szkół w Malinowie?
Omówił potrzebę przeprowadzenia termomodernizacji.
Starosta Paweł Cieśliński
Prawdopodobnie ogłoszenie konkursów będzie na jesieni. Więc jeżeli pozyskamy środki
możliwe będzie przeprowadzenie termomodernizacji w przyszłym roku.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami pozytywnie rozpatrzył wniosek dotyczący
dofinansowania w kwocie 12 000 zł zakupu 12 ubrań specjalnych, 6 par obuwia
specjalnego oraz 6 hełmów dla OSP w Uzdowie oraz wycofaniu wcześniejszego wniosku
na dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej.
Ad.21
Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Irena Kozłowska
Przedstawiła wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie w sprawie zwiększenia
środków finansowych na zakup frezarki do karczowania pni wyciętych drzew przydrożnych o
kwotę 7 tys. zł.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami pozytywnie rozpatrzył powyższy wniosek.
Ad.22
Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Irena Kozłowska
Przedstawiła wniosek Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa dotyczącego
dokonania zmian w budżecie powiatu działdowskiego z przeznaczeniem środków
finansowych w kwocie 35 tys. zł na zakup sensorów do monitorowania jakości powietrza na
terenie powiatu działdowskiego.
Starosta Paweł Cieśliński
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Omówił potrzebę utworzenia sieci monitoringu jakości powietrza na terenie powiatu
działdowskiego.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami pozytywnie rozpatrzył powyższy wniosek.
Ad.23
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła wniosek o zwiększenie planu finansowego wydatków na rok 2019 w
Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Działdowie w paragrafie zakup usług pozostałych o
kwotę 1500 zł.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami pozytywnie rozpatrzył powyższy wniosek.
Ad.24
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu 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:
Paweł Cieśliński – za
Marian Brandt – za
Krzysztof Aurast - za
Wiesław Cieślak – za
Janusz Kaczmarek - za
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 90/19
w sprawie: przeniesienia wydatków budżetowych z rezerwy celowej.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad.25
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.26
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
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Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu powiatu
działdowskiego na rok 2019.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2019.
Ad.27
Starosta Paweł Cieśliński
Poinformował o rozstrzygniętych konkursach i podpisanych umowach na przebudowy i
remonty dróg oraz planowanym sporządzeniu koncepcji planów inwestycji drogowych na
najbliższe 5 lat.
Ad.29
Wobec niezgłoszenia przez członków Zarządu żadnych dodatkowych wniosków
i wyczerpania w ten sposób porządku obrad, Starosta Paweł Cieśliński zamknął posiedzenie
Zarządu Powiatu.
Protokołowała
Karolina Zawierucha

Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
Starosta

Paweł Cieśliński

Wicestarosta

Marian Brandt

Członek Zarządu

Krzysztof Aurast

Członek Zarządu

Wiesław Cieślak

Członek Zarządu

Janusz Kaczmarek
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