Protokół Nr 36/2020
posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 26 lutego 2020 roku
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu Powiatu Działdowskiego wg załączonej
listy obecności:
Starosta
Paweł Cieśliński
Wicestarosta
Marian Brandt
Członkowie Zarządu:
Krzysztof Aurast
Wiesław Cieślak
Janusz Kaczmarek
Ponadto uczestniczyli:
Sekretarz Powiatu
Naczelnik Wydziału Finansowego

Lidia Nyga-Skwara
Maria Zębalska

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

Otwarcie.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Informacja Dyrektora Zespołu Szkół w Malinowie o zawarciu umowy najmu sali
gimnastycznej.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w drodze
przetargów ustnych nieograniczonych, nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę
mieszkaniową, położonych we wsi Malinowo w obrębie Komorniki gmina Działdowo.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie dokonania darowizny nieruchomości na
rzecz Gminy Działdowo.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji do odbioru prac
realizowanych w ramach projektu „Zintegrowana Informacja Geodezyjna
i Kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Działdowskim”.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii w sprawie inwestycji pn:
„Rozbudowa ulicy Granicznej i Prostej wraz z infrastrukturą” w Działdowie.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu
ofert na realizację zadań własnych Powiatu Działdowskiego w 2020 roku z zakresu
kultury, upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz promocji i ochrony zdrowia.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia w części otwartego
konkursu ofert na realizację zadań własnych Powiatu Działdowskiego w roku 2020.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie organizacji XII Powiatowego Konkursu
Astronomicznego „COPERNICUS”.
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13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie organizacji Warmińsko-Mazurskiego
Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego.
14. Rozpatrzenie wniosku PSONI Koło w Działdowie w sprawie dofinansowania
realizacji projektu „28 marzeń. Niepełnosprawni w drodze na szczyt”.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Starosty Działdowskiego do
dokonywania czynności prawnych.
16. Sprawy bieżące.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad.
Sekretarz Powiatu Lidia Nyga-Skwara
Zaproponowała rozszerzenie porządku posiedzenia o następujący punkt: Rozpatrzenie
i podjęcie uchwały w sprawie pełnomocnictwa procesowego ogólnego – pkt 16.
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 protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Informacja Dyrektora Zespołu Szkół w Malinowie o zawarciu umowy najmu sali
gimnastycznej.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w drodze
przetargów ustnych nieograniczonych, nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę
mieszkaniową, położonych we wsi Malinowo w obrębie Komorniki gmina Działdowo.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie dokonania darowizny nieruchomości na
rzecz Gminy Działdowo.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji do odbioru prac
realizowanych w ramach projektu „Zintegrowana Informacja Geodezyjna
i Kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Działdowskim”.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii w sprawie inwestycji pn:
„Rozbudowa ulicy Granicznej i Prostej wraz z infrastrukturą” w Działdowie.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu
ofert na realizację zadań własnych Powiatu Działdowskiego w 2020 roku z zakresu
kultury, upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz promocji i ochrony zdrowia.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia w części otwartego
konkursu ofert na realizację zadań własnych Powiatu Działdowskiego w roku 2020.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie organizacji XII Powiatowego Konkursu
Astronomicznego „COPERNICUS”.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie organizacji Warmińsko-Mazurskiego
Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego.
Rozpatrzenie wniosku PSONI Koło w Działdowie w sprawie dofinansowania
realizacji projektu „28 marzeń. Niepełnosprawni w drodze na szczyt”.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Starosty Działdowskiego do
dokonywania czynności prawnych.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie pełnomocnictwa procesowego ogólnego.
Sprawy bieżące.
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18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad.
Zarząd jednogłośnie przyjął porządek posiedzenia po zmianach.
Ad.4
Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu i po
zapoznaniu się z jego treścią złożyli podpisy pod tekstem protokołu.
Ad.5
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Przedstawił informację Dyrektora Zespołu Szkół w Malinowie o zawarciu umowy najmu sali
gimnastycznej na czas określony do 6 do 28 lutego 2020 r.
Zarząd przyjął powyższą informację.
Ad.6
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Przedstawił projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w drodze przetargów
ustnych nieograniczonych, nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową,
położonych we wsi Malinowo w obrębie Komorniki gmina Działdowo.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 219/20
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w drodze przetargów ustnych nieograniczonych,
nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, położonych we wsi
Malinowo w obrębie Komorniki gmina Działdowo.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.7
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Przedstawił projekt uchwały w sprawie dokonania darowizny nieruchomości na rzecz Gminy
Działdowo na cele związane z rekreacją i wypoczynkiem mieszkańców. Istotnym jest, aby cel
darowizny był wypełniony. W §2 proponuję, aby zgodnie z uzyskaną informacją z Urzędu
Gminy, wpisać termin do 31 sierpnia 2021 r.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 220/20
w sprawie dokonania darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Działdowo.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
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Ad.8
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Geodezji Mariusz Krzemieniewski
Naczelnik Wydziału Geodezji Mariusz Krzemieniewski
Przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania komisji do odbioru prac realizowanych w
ramach projektu „Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur w
Powiecie Działdowskim”.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 221/20
w sprawie powołania komisji do odbioru prac realizowanych w ramach projektu
„Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie
Działdowskim”.
(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 w sprawie inwestycji pn: „Rozbudowa
ulicy Granicznej i Prostej wraz z infrastrukturą” w Działdowie.
Radny Krzysztof Aurast
Czy planowane jest w przyszłości ewentualne przekazanie ulicy Księżodworskiej do Gminy
Miasto Działdowo, a w zamian przejęcie tych ulic, które będą teraz robione?
Starosta Paweł Cieśliński
Poinformował, że brane są pod uwagę takie warianty. Przedstawił procedury związane m.in.
z przygotowywaniem dokumentacji, które trwają ponad 2 lata oraz o koniecznych
przebudowach i remontach.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 222/20
w sprawie wydania opinii w sprawie inwestycji pn: „Rozbudowa ulicy Granicznej
i Prostej wraz z infrastrukturą” w Działdowie.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.10
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi Marlena Perzyńska
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Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na
realizację zadań własnych Powiatu Działdowskiego w 2020 roku z zakresu kultury,
upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz promocji i ochrony zdrowia.
Radny Janusz Kaczmarek
Przedstawił protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert
złożonych w trybie otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Powiatu
Działdowskiego w roku 2020 z zakresu kultury, upowszechniania kultury fizycznej i sportu
oraz promocji i ochrony zdrowa.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 223/20
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych
Powiatu Działdowskiego w 2020 roku z zakresu kultury, upowszechniania kultury
fizycznej i sportu oraz promocji i ochrony zdrowia.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.11
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie unieważnienia w części otwartego konkursu ofert na
realizację zadań własnych Powiatu Działdowskiego w roku 2020.
Wicestarosta Marian Brandt
Zastanawiam się, czy znane są powody, dlaczego nie wpłynęła żadna oferta na powyższe
zadania, skoro zapewne wpłynęły propozycje ofert, skoro mamy te zadania ujęte.
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość jest zainteresowane realizacją zadania w części, ale nie
pod taką nazwą i nie w takiej formule. Drugie zadanie zostało umieszone na wniosek
Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Iłowianka”, jednak z powodu problemu
z zebraniem drużyn do turnieju w ubiegłym roku i przypuszczalnie taką samą sytuacją w tym
roku, nie złożono oferty na realizację tego zadania.
Radny Wiesław Cieślak
Czy ten piknik patriotyczny odbędzie się w tym roku?
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
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Poinformowała o możliwości ogłoszenia II otwartego konkursu ofert albo złożenia
uproszczonej oferty na realizację tego zadania. Omówiła procedury związane z powyższymi
możliwościami.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 224/20
w sprawie unieważnienia w części otwartego konkursu ofert na realizację zadań
własnych Powiatu Działdowskiego w roku 2020.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.12
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie organizacji XII Powiatowego Konkursu
Astronomicznego „COPERNICUS”.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 225/20
w sprawie organizacji XII Powiatowego Konkursu Astronomicznego „COPERNICUS”.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.13
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie organizacji Warmińsko-Mazurskiego
Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 226/20
w sprawie organizacji Warmińsko-Mazurskiego Młodzieżowego Turnieju
Motoryzacyjnego.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.14
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Przedstawiła wniosek PSONI Koło w Działdowie w sprawie dofinansowania realizacji
projektu „28 marzeń. Niepełnosprawni w drodze na szczyt”. Omówiła cel i założenia projektu
„28 marzeń. Niepełnosprawni w drodze na szczyt”. Realizacja projektu planowana jest
w kwietniu, a dofinansowanie miałoby dotyczyć pokrycia kosztów transportu, ewentualnie
można byłoby dofinansować działania, które pomogą zrealizować dalszy etap tego projektu.
W art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym w zadaniach własnych powiatu jest wpisane, że
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jednym z zadań powiatu jest wspieranie zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki
lub z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych. We wniosku napisane jest, że głównym
celem projektu jest motywowanie osób niepełnosprawnych do podejmowania aktywności
fizycznej. Poinformowała, że istnieje możliwość realizacji tego zdania w formie uproszczonej
oferty konkursowej na wykonanie jego części. Przedstawiła przepisy dotyczące uproszczonej
oferty konkursowej, w tym limitu kwotowego przeznaczonego na realizację zadań
w powyższym trybie.
Radny Wiesław Cieślak
Zaproponował dofinansowanie w kwocie 8 tys. zł.
Starosta Paweł Cieśliński
Poparł propozycję dofinansowania realizacja powyższego zadania w kwocie nie wyższej niż
8 tys. zł.
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Wniosek do budżetu złożony będzie jak najszybciej, po dokładnym wyliczeniu kwoty.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za pozytywnie rozpatrzył
przeznaczając na jego realizację kwotę nie wyższą niż 8 tys. zł.
Ad.15
Sekretarz Powiatu Lidia Nyga-Skwara
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie
do dokonywania czynności prawnych.

upoważnienia

powyższy

Starosty

wniosek

Działdowskiego

Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 227/20
w sprawie upoważnienia Starosty Działdowskiego do dokonywania czynności prawnych.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.16
Sekretarz Powiatu Lidia Nyga-Skwara
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie pełnomocnictwa procesowego ogólnego.
Pełnomocnictwo udzielane jest radcy prawnemu Mirosławowi Antoszewskiemu do
reprezentowania Powiatu Działdowskiego przed sądami administracyjnymi i Naczelnym
Sądem Administracyjnym.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 228/20
w sprawie pełnomocnictwa procesowego ogólnego.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
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Ad.19
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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