Protokół Nr 82/2021
posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 8 października 2021 roku
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu Powiatu Działdowskiego wg załączonej
listy obecności:
Starosta
Paweł Cieśliński
Wicestarosta
Krzysztof Aurast
Członkowie Zarządu:
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, informując, że Wicestarosta
uczestniczy w posiedzeniu zdalnie oraz przedstawił następujący projekt porządku
posiedzenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Informacje Dyrektora Zespołu Szkół w Malinowie o zawartych umowach najmu.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy działek
ogrodowych, stanowiących własność Powiatu Działdowskiego, położonych na terenie
nieruchomości oznaczonej numerami działek ewidencyjnych 62/15, 77/2, 79/37 we
wsi Gródki gmina Płośnica.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu dokumentu
pt. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Działdowo na lata 2021-2024
z perspektywą do roku 2028”.
8. Analiza wniosków złożonych do projektu budżetu Powiatu Działdowskiego na rok
2022 wraz z dochodami i wydatkami budżetu Powiatu Działdowskiego na 2022 rok.
9. Sprawy bieżące.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.
Zarząd jednogłośnie przyjął porządek posiedzenia.
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.
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Ad.5
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Przedstawił informacje Dyrektora Zespołu Szkół w Malinowie o zawartych trzech umowach
najmu. Pierwsza z nich dotyczy wynajmu sali gimnastycznej w okresie od 1.11.2021 r. do
30.04.2022 r. Akademii Piłkarskiej „goalManiA”, kolejne dotyczą wynajmu osobą
fizycznym: sali gimnastycznej w okresie od 1.10.2021 r. do 31.05.2022 r., a ostatnia wynajmu
pokoi w okresie 2-3.10.2021 r. dla 10 osób.
Zarząd przyjął powyższą informację.
Ad.6
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy działek ogrodowych,
stanowiących własność Powiatu Działdowskiego, położonych na terenie nieruchomości
oznaczonej numerami działek ewidencyjnych 62/15, 77/2, 79/37 we wsi Gródki gmina
Płośnica. Poinformował, że omawiany projekt uchwały nie dotyczy działek użytkowanych
z Karty Nauczyciela, to będzie przedstawione w innym terminie. Przekazał, że obecnie
8 dzierżawców wystąpiło o przedłużenie umów dzierżawy, ale z pewnością wkrótce wpłyną
kolejne wnioski o przedłużenie dzierżawy .
Etatowy Członek Zarządu Janusz Kaczmarek
Zaproponował, aby zweryfikować, czy działki są użytkowane przez dzierżawców i nie
wydzierżawiane dalej. Należałoby zorganizować spotkanie z dzierżawcami oraz
przedstawicielami Starostwa.
Wicestarosta Krzysztof Aurast
Czy stawki czynszu dzierżawnego pozostają bez zmian?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Obecnie omawiany projekt uchwały Rady Powiatu dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie
z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy. Dopiero gdy Rada Powiatu
podejmie tę uchwałę będzie przygotowany projekt uchwały Zarządu przeznaczający działki
pod dzierżawę, wtedy Zarząd ustali stawkę, tak jak była o tym mowa na jednym
z poprzednich posiedzeń Zarządu.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów
dzierżawy działek ogrodowych, stanowiących własność Powiatu Działdowskiego,
położonych na terenie nieruchomości oznaczonej numerami działek ewidencyjnych
62/15, 77/2, 79/37 we wsi Gródki gmina Płośnica.
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Ad.7
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Irena
Kozłowska
Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Irena Kozłowska
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu dokumentu pt. „Program
Ochrony Środowiska dla Gminy Działdowo na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028”.
Szczegółowo omówiła zastrzeżenia do ww. projektu Programu.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 484/2021
w sprawie zaopiniowania projektu dokumentu pt. „Program Ochrony Środowiska dla
Gminy Działdowo na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028”.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.8
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Omówiła plan dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2022 rok. Poinformowała,
że dochody zaplanowane są na dzień dzisiejszy na poziomie subwencji i wpływów z podatku
z roku 2021.
Etatowy Członek Zarządu Janusz Kaczmarek
Zauważył, że wpływy ze sprzedaży tablic rejestracyjnych w przyszłym roku również mogą
być niższe.
Starosta Paweł Cieśliński
Poinformował, że przyszłoroczne wydatki zaplanowane są na poziomie roku bieżącego.
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Omówiła wnioski złożone do budżetu Powiatu Działdowskiego na rok 2022 m.in. przez:
KP PSP w Działdowie, PSONI Koło w Działdowie, PUP w Działdowie, Działdowskie
Centrum CARITAS, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz
wydziały Starostwa.
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Przedstawiła wnioski z zakresu kultury, upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz
promocji i ochrony zdrowia, a także dotyczące prac konserwatorskich, restauratorskich lub
robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków złożone do budżetu
Powiatu Działdowskiego na 2022 rok. Przedstawiła również wnioski szkół i placówek
oświatowych do budżetu Powiatu Działdowskiego na 2022 rok, a także wnioski o stypendia
naukowe i sportowe.
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Etatowy Członek Zarządu Janusz Kaczmarek
Zaproponował, żeby organizacje i stowarzyszenia, które otrzymują środki na realizację
danych zadań, nie otrzymywały gadżetów od Powiatu.
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Irena
Kozłowska
Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Irena Kozłowska
Omówiła wnioski i zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną planowane
do realizacji w 2022 r. Poinformowała, że wpłynęły wnioski o doposażenie Młodzieżowych
Drużyn Pożarniczych, jednak jest to sprzęt, którym dysponują już jednostki OSP, przy
których funkcjonują MDP.
Starosta Paweł Cieśliński
Zobowiązał się do szczegółowego rozpoznania
Drużyn Pożarniczych.

rzeczywistych potrzeb Młodzieżowych

Uczestniczy Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie Krzysztof Chyliński
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie Krzysztof Chyliński
Przedstawił i omówił wnioski złożone do budżetu Powiatu Działdowskiego na rok 2022 przez
radnych, sołtysów, burmistrzów i wójtów w zakresie przebudowy i remontów dróg oraz
chodników, a także wnioski, które złożył Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie.
Zarząd rozpatrzył wnioski złożone przez radnych, wydziały Starostwa Powiatowego,
jednostki organizacyjne Powiatu, gminy, stowarzyszenia, organizacje społeczne i inne
osoby oraz podmioty, a także wyraził opinię, że wnioski zaopiniowane pozytywnie
zostaną umieszczone w projekcie budżetu Powiatu Działdowskiego na 2022 rok.
Ad.11
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

Wiesław Cieślak

Członek Zarządu

Janusz Kaczmarek
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