Protokół Nr 81/2021
posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 29 września 2021 roku
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu Powiatu Działdowskiego wg załączonej
listy obecności:
Starosta
Paweł Cieśliński
Wicestarosta
Krzysztof Aurast
Członkowie Zarządu:
Marian Brandt
Wiesław Cieślak
Janusz Kaczmarek
Ponadto uczestniczyli:
Sekretarz Powiatu
Lidia Nyga-Skwara
Skarbnik Powiatu
Urszula Wojtczyk
Ad. 1, 2, 3
Starosta Paweł Cieśliński
Otworzył posiedzenie Zarządu, stwierdził prawomocność obrad oraz przedstawił następujący
projekt porządku posiedzenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.

Otwarcie.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.
Informacja Dyrektora Zespołu Szkół w Malinowie o zawartych umowach najmu.
Informacja Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w IłowieOsadzie o zawartych umowach na wynajem pomieszczeń Ośrodka Wczasowego
„Perła” w Rynku.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie z ksiąg
wieczystych ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii na temat inwestycji
drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 185006 N w Hartowcu”.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi
Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Działdowie do podejmowania wszelkich
czynności związanych z przystąpieniem do projektu grupowego zakupu dostępu do
bazy IBUK Libra: Biblioteki Pedagogiczne Polski Północnej.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
dotyczących
projektu
Programu
Współpracy
Powiatu
Działdowskiego
z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2022 rok.
Sprawy bieżące.
Wolne wnioski.
Zamknięcie obrad.
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Starosta Paweł Cieśliński
Poinformował o konieczności wprowadzenia 7 zmian w porządku posiedzenia, w związku
z czym odczytał i rozdał członkom Zarządu nowy porządek posiedzenia w poniższym
brzmieniu:
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.
Rozpatrzenie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie
dotyczącego projektu aneksu do umowy o finansowanie kosztów działalności
Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych w Działdowie.
Informacja Dyrektora Zespołu Szkół w Malinowie o zawartych umowach najmu.
Informacja Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w IłowieOsadzie o zawartych umowach na wynajem pomieszczeń Ośrodka Wczasowego
„Perła” w Rynku.
Informacja Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi
w Lidzbarku w sprawie zawarcia umowy najmu z Działdowska Agencją Rozwoju
S.A. w Działdowie.
Informacja Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi
w Lidzbarku w sprawie zawarcia umowy użyczenia z fundacją DAR Społeczny
w Gródkach.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie usunięcia drzewa z terenu siedziby
Starostwa Powiatowego w Działdowie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 15A.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy
najmu lokalu mieszczącego się na parterze Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Działdowie.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie z ksiąg
wieczystych ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii na temat inwestycji
drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 185006 N w Hartowcu”.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi
Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Działdowie do podejmowania wszelkich
czynności związanych z przystąpieniem do projektu grupowego zakupu dostępu do
bazy IBUK Libra: Biblioteki Pedagogiczne Polski Północnej.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
dotyczących
projektu
Programu
Współpracy
Powiatu
Działdowskiego
z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2022 rok.
Rozpatrzenie wniosku Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. Sylwestra Kaliskiego
w Działdowie dotyczącego możliwości wykorzystania oszczędności na zakup pomocy
dydaktycznych.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki z budżetu Powiatu
Działdowskiego w roku 2021 dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Działdowie.
2

18. Sprawy bieżące.
19. Wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad.
Zarząd jednogłośnie przyjął porządek posiedzenia ze zmianami.
Ad.4
Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag do protokołów z poprzednich posiedzeń Zarządu
i po zapoznaniu się z ich treścią złożyli podpisy pod tekstami protokołów.
Ad.5
Starosta Paweł Cieśliński
Omówił wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie dotyczący projektu
aneksu do umowy o finansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej dla
osób niepełnosprawnych w Działdowie. Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Działdowie zwrócił się z prośbą
o możliwość przeniesienia środków finansowych w kwocie 5 000 zł z przeznaczeniem na
zakup nowego komputera.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za pozytywnie rozpatrzył powyższy wniosek.
Ad.6
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Przedstawił informację Dyrektora Zespołu Szkół w Malinowie o zawartych dwóch umowach
najmu. Pierwsza z nich dotyczy wynajmu sali gimnastycznej w okresie od 14.09.2021 r. do
30.06.2022 r. na rzecz Klubu Sportowego „Działdowianka”, natomiast druga dotyczy
wynajmu pokoju w okresie od 18.09.2021 r. do 19.09.2021 r.
Radny Marian Brandt
Na ostatnim posiedzeniu rozmawialiśmy o dokonaniu analizy kosztów w związku
z podwyżkami cen mediów. Czy dyrektor w umowach zawarł klauzulę, że może w trakcie jej
trwania, ze względu na wzrost kosztów utrzymania zwiększyć wartość najmu?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Przytoczył zapis §6, mówiący o możliwości wcześniejszego rozwiązania umowy najmu.
Starosta Paweł Cieśliński
Zweryfikujemy koszty od nowego roku.
Zarząd przyjął powyższą informację.
Ad.7
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
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Przedstawił informację Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
w Iłowie-Osadzie o zawartych w miesiącu lipcu i sierpniu br. 14 umowach na wynajem
pomieszczeń Ośrodka Wczasowego „Perła” w Rynku.
Radny Marian Brandt
Zauważył, że w umowie wynajmu nr 4/ZSTiO/RYNEK/2021 odwrotne zapisane są daty na
jaki została ona zawarta. Zaznaczył, że dyrektor szkoły powinien przykładać większą
staranność do wypełniania dokumentów.
Zarząd przyjął powyższą informację.
Ad.8
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Przedstawił informację Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi
w Lidzbarku w sprawie zawarcia umowy najmu z Działdowską Agencją Rozwoju S.A.
w Działdowie na czas oznaczony od 1.10.2021 r do 31.12.2021 r. Omówił zapisy umowy
najmu. Poinformował, że wspomniana umowa na chwilę obecną została już zawarta.
Zarząd przyjął powyższą informację.
Ad.9
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Przedstawił informację Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi
w Lidzbarku w sprawie zawarcia umowy użyczenia z Fundacją DAR Społeczny
w Gródkach do 31.12.2021 r. Poinformował, że pomieszczenia przeznaczone na siedzibę
Fundacji zostaną udostępnione nieodpłatnie z uwagi na społecznie użyteczny charakter
działalności. Poinformował, że wspomniana umowa na chwilę obecną została już zawarta.
Zarząd przyjął powyższą informację.
Ad.10
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Przedstawił projekt uchwały w sprawie usunięcia drzewa z terenu siedziby Starostwa
Powiatowego w Działdowie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 15A. Konieczność usunięcia
drzewa związana jest z planowanym wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych
przed budynkiem.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 477/2021
w sprawie usunięcia drzewa z terenu siedziby Starostwa Powiatowego w Działdowie
przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 15A.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.11
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
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Przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu
mieszczącego się na parterze Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Działdowie. Umowa najmu zawarta zostanie na okres od 1.10.2021 r. do 30.09.2024 r. pod
działalność usługowo-handlową związaną z działalnością medyczną, niestanowiącą
konkurencji dla SPZOZ w Działdowie.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 478/2021
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu mieszczącego się na
parterze Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.12
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie z ksiąg wieczystych
ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na działkach oznaczonych
numerami 79/33 oraz 79/38 położonych w Gródkach, w związku z niezgodnością wpisów
z faktycznych stanem na gruncie. Poinformował, że przygotowywany już jest przez kancelarię
notarialną stosowny projekt porozumienia w tej sprawie.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 479/2021
w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie z ksiąg wieczystych ograniczonego prawa
rzeczowego – służebności przesyłu.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.13
Uczestniczy
Gorczyński

Naczelnik

Wydziału

Zarządzania

Kryzysowego

Komunikacji

Krzysztof

Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Komunikacji Krzysztof Gorczyński
Przedstawił projekt uchwały w sprawie wydania opinii na temat inwestycji drogowej
pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 185006 N w Hartowcu”.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 480/2021
w sprawie wydania opinii na temat inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej
nr 185006 N w Hartowcu”.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.14
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 udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowej
Biblioteki Pedagogicznej w Działdowie do podejmowania wszelkich czynności związanych
z przystąpieniem do projektu grupowego zakupu dostępu do bazy IBUK Libra: Biblioteki
Pedagogiczne Polski Północnej na okres od 1.10.2021 r. do 30.09.2022 r.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 481/2021
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej
w Działdowie do podejmowania wszelkich czynności związanych z przystąpieniem do
projektu grupowego zakupu dostępu do bazy IBUK Libra: Biblioteki Pedagogiczne
Polski Północnej.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.15
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
dotyczących projektu Programu Współpracy Powiatu Działdowskiego z Organizacjami
Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok. Zaproponowała,
aby konsultacje zostały przeprowadzone w okresie od 30.09.2021 r. do 11.10.2021 r.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 482/2021
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu
Współpracy Powiatu Działdowskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz
Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.16
Starosta Paweł Cieśliński
Przedstawił wniosek Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. Sylwestra Kaliskiego
w Działdowie dotyczący możliwości wykorzystania oszczędności w kwocie 24 817 zł na
zakup pomocy dydaktycznych.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za pozytywnie rozpatrzył powyższy wniosek.
Ad.17
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
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Przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia pożyczki z budżetu Powiatu
Działdowskiego w roku 2021 dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Działdowie.
Starosta Paweł Cieśliński
Poinformował, że powoli spływają do szpitala zaległe środki finansowe z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Warmińsko – Mazurskiego
Urzędu Wojewódzkiego.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 483/2021
w sprawie udzielenia pożyczki z budżetu Powiatu Działdowskiego w roku 2021 dla
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.20
Wobec wyczerpania porządku obrad, Starosta Paweł Cieśliński zamknął posiedzenie Zarządu
Powiatu.
Protokołowała
Karolina Zawierucha

Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
Starosta

Paweł Cieśliński

Wicestarosta

Krzysztof Aurast

Członek Zarządu

Marian Brandt

Członek Zarządu

Wiesław Cieślak

Członek Zarządu

Janusz Kaczmarek
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