Protokół Nr 86/2021
posiedzenia Zarządu Powiatu Działdowskiego
z dnia 12 listopada 2021 roku
W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności:
Starosta Działdowski
Wicestarosta
Członkowie Zarządu:
Ponadto uczestniczyła:
Sekretarz Powiatu
Skarbnik Powiatu

Paweł Cieśliński
Krzysztof Aurast
Marian Brandt
Wiesław Cieślak
Janusz Kaczmarek
Lidia Nyga – Skwara
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.
7.

8.
9.
10.
11.

12.

13.

14.

Otwarcie.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii na temat inwestycji
drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 185011N na odc. Kopaniarze-Wery
o długości około 1,3 km oraz remont drogi gminnej nr 185011N na odc. dr. pow.
nr 1274N Kopaniarze o długości około 2,2 km”.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg
do kategorii dróg gminnych w Gminie Iłowo-Osada.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przez Zarząd Powiatu
Działdowskiego Rocznego Planu Pracy dla uczestników Środowiskowego Domu
Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej w Działdowie na 2022 rok.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Działdowskiego na lata 2022-2025.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie projektu budżetu powiatu działdowskiego
na 2022 r.
Informacje Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi
w Lidzbarku w sprawie zawarcia umowy najmu oraz umowy użyczenia sali
gimnastycznej.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Polskiej Spółce
Gazownictwa Sp. z o.o. na lokalizację inwestycji oraz na dysponowanie na cele
budowlane nieruchomością położoną w Lidzbarku przy ulicy Jeleńskiej 38.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie oddania w dzierżawę działek gruntu rolnego
położonych we wsi Gródki gmina Płośnica, oznaczonych numerami 76/2, 76/3, 76/12
i część 77/2, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie oddania w dzierżawę działek ogrodowych
położonych we wsi Gródki gmina Płośnica na rzecz dotychczasowych dzierżawców.
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15. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody
Zespołowi Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku na zawarcie kolejnych
umów najmu z dotychczasowymi najemcami.
16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Raportu za okres 2019-2020
z wykonania „Programu ochrony środowiska dla powiatu działdowskiego do 2020 r.”.
17. 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”.
18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu dokumentu
pt. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Płośnica na lata 2021-2024 z perspektywą
do roku 2028”.
19. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu dokumentu
pt. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno na lata 2021-2024 z perspektywą
do roku 2028”.
20. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu
przeprowadzenia konkursu fotograficznego pn. „Przyroda powiatu działdowskiego
w barwach czterech pór roku”.
21. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podania do publicznej wiadomości
informacji o przystąpieniu do opracowania projektu „Strategii Rozwoju Obszaru
Funkcjonalnego Południowe Mazury 2030/ OF Południowe Mazury 2030” wraz
z projektem „Prognozy oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Obszaru
Funkcjonalnego Południowe Mazury 2030”.
22. Sprawy bieżące.
23. Wolne wnioski.
24. Zamknięcie obrad.
Zarząd jednogłośnie przyjął porządek posiedzenia.
Ad.4
Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag do protokołów z poprzednich posiedzeń Zarządu
i po zapoznaniu się z ich treścią złożyli podpisy pod tekstem protokołu.
Ad.5
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Komunikacji – Krzysztof
Gorczyński
Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Komunikacji – Krzysztof Gorczyński
Poinformował, że Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Ostródy zwróciło się o wydanie opinii
na temat inwestycji drogowej dotyczącej „Rozbudowa drogi gminnej nr 185011N na odc.
Kopaniarze-Wery o długości około 1,3 km oraz remont drogi gminnej nr 185011N na odc. dr.
pow. nr 1274N Kopaniarze o długości około 2,2 km”. Opinia jest niezbędna do wydania decyzji
o zezwoleniu na realizacje powyższej inwestycji drogowej.
Przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął:
Uchwałę Nr 491/2021
w sprawie wydania opinii na temat inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej
nr 185011N na odc. Kopaniarze-Wery o długości około 1,3 km oraz remont drogi
gminnej nr 185011N na odc. dr. pow. nr 1274N Kopaniarze o długości około 2,2 km”.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
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Ad.6
Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Komunikacji – Krzysztof Gorczyński
Poinformował, że Wójt Gminy Iłowo – Osada zwrócił się z wnioskiem o wydanie opinii na
temat zaliczenia do kategorii dróg gminnych: działki nr 120, obręb Dźwierznia i włączenie jej
drogi publicznej Nr 188077N. Opinia jest niezbędna do podjęcia przez Radę Gminy Iłowo –
Osada uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
Przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął:
Uchwałę Nr 492/2021
w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg do kategorii dróg gminnych w Gminie
Iłowo-Osada.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad.7
Uczestniczy Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Katarzyna Napiwocka
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Katarzyna Napiwocka
Szczegółowo przedstawiła Roczny Plan Pracy dla uczestników Środowiskowego Domu
Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej w Działdowie na rok 2022.
Zarząd jednogłośnie- 5 głosami za, podjął:
Uchwałę Nr 493 /2021
w sprawie zatwierdzenia przez Zarząd Powiatu Działdowskiego Rocznego Planu Pracy
dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej
w Działdowie na 2022 rok.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu
Ad.8
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Katarzyna Napiwocka
Poinformowała, że istnieje konieczność zmiany schematu graficznego struktury organizacyjnej
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie stanowiącego załącznik Nr 1 do
Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie.
Zmiana podyktowana została zamiarem zatrudnienia w Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Działdowie pracownika socjalnego oraz zatrudnieniem pedagoga oddzielnie dla
PCPR, do obsługi Zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej oraz do obsługi Domu dla Dzieci
„Na Zielonym Wzgórzu” w Grzybinach.
Przedstawiła projekt uchwały w powyższej sprawie.
Zarząd jednogłośnie- 5 głosami za, podjął:
Uchwałę Nr 494 /2021
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Działdowie.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu
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Ad.9
Starosta Działdowski Paweł Cieśliński
Przedstawił szczegółowo projekt uchwały w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2022-2025.
Radny Marian Brandt
Zainteresowany był dlaczego w inwestycjach na przyszłe lata nie pojawiło się zadanie
dotyczące przebudowy ulicy Księżodoworskiej?
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Wyjaśniła, że Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie w swoich wydatkach remontowych ma
ujęte to zadanie.
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
Krzysztof Aurast - za
Marian Brandt – za
Wiesław Cieślak – za
Janusz Kaczmarek – za
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął:
Uchwałę Nr 495/2021
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata
2022-2025.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad.10
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła szczegółowo projekt uchwały w sprawie projektu budżetu powiatu
działdowskiego na 2022 r. Poinformowała, że w związku z przystąpieniem naszego Powiatu do
nowego programu finansowego „Budżet 24” załącznik dotyczący zestawienia wydatków
poszczególnych jednostek oświatowych pojawił się w nowym kształcie i bardzo obrazowo
przedstawia wydatki.
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
Krzysztof Aurast - za
Marian Brandt – za
Wiesław Cieślak – za
Janusz Kaczmarek – za
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął :
Uchwałę Nr 496 /2021
w sprawie projektu budżetu powiatu działdowskiego na 2022 r.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
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Ad.11
Sekretarz Powiatu Lidia Nyga – Skwara
Przedstawiała informacje Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami
Dwujęzycznymi w Lidzbarku na temat zawarcia umowy najmu sali gimnastycznej z Miejskim
Uczniowskim Klubem Lekkoatletycznym „Brodnica” od 1 listopada 2021r. do 31 marca 2022r.
oraz umowy użyczenia sali gimnastycznej ze Stowarzyszeniem Wiosna z siedzibą w Krakowie
od 11 do 12 grudnia 2021r. na realizację akcji charytatywnej „Szlachetna Paczka”.
Zarząd
Powiatu
Działdowskiego
przyjął
informację
Dyrektora
Liceum
Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Lidzbarku na temat zawarcia
umowy najmu oraz umowy użyczenia sali gimnastycznej.
Ad.12
Sekretarz Powiatu Lidia Nyga – Skwara
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody Polskiej Spółce Gazownictwa
Sp. z o.o. na lokalizację inwestycji oraz na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością
położoną w Lidzbarku przy ulicy Jeleńskiej 38 w związku z planowaną inwestycja polegającą
na budowie przyłącza gazu na działce przy ulicy Jeleńskiej 38A.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął :
Uchwałę Nr 497 /2021
w sprawie wyrażenia zgody Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. na lokalizację
inwestycji oraz na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością położoną
w Lidzbarku przy ulicy Jeleńskiej 38.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad.13
Sekretarz Powiatu Lidia Nyga – Skwara
Szczegółowo omówiła projekt uchwały w sprawie oddania w dzierżawę działek gruntu rolnego
położonych we wsi Gródki gmina Płośnica, oznaczonych numerami 76/2, 76/3, 76/12 i część
77/2, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. Poinformowała, że wyżej wymienione działki
zostaną oddane w dzierżawę na cele wyłącznie rolnicze, na okres 5 lat, a czynsz dzierżawny
w skali roku będzie wynosił równowartość pieniężną 116 dt pszenicy.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął :
Uchwałę Nr 498 /2021
w sprawie oddania w dzierżawę działek gruntu rolnego położonych we wsi Gródki
gmina Płośnica, oznaczonych numerami 76/2, 76/3, 76/12 i część 77/2, na rzecz
dotychczasowego dzierżawcy.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad.14
Sekretarz Powiatu Lidia Nyga – Skwara
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie oddania w dzierżawę działek ogrodowych położonych
we wsi Gródki gmina Płośnica na rzecz dotychczasowych dzierżawców. Poinformowała, że
działki zostaną oddane w dzierżawę na cele wyłącznie rolnicze, na okres 5 lat, a stawka
rocznego czynszu dzierżawnego będzie wynosić netto 0,20 zł/m².
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Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął :
Uchwałę Nr 499 /2021
w sprawie oddania w dzierżawę działek ogrodowych położonych we wsi Gródki gmina
Płośnica na rzecz dotychczasowych dzierżawców.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad.15
Sekretarz Powiatu Lidia Nyga – Skwara
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie wyrażenia zgody
Zespołowi Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku na zawarcie kolejnych umów
najmu z dotychczasowymi najemcami.
Zarząd Powiatu Działdowskiego jednogłośnie, 5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady
Powiatu Działdowskiego w sprawie wyrażenia zgody Zespołowi Szkół im. Króla
Władysława Jagiełły w Lidzbarku na zawarcie kolejnych umów najmu
z dotychczasowymi najemcami.
Ad.16
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa - Irena
Kozłowska
Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa - Irena Kozłowska
Przedstawiła szczegółowo Raport za okres 2019-2020 z wykonania „Programu ochrony
środowiska dla powiatu działdowskiego do 2020 r.”. Zwróciła się do Zarządu Powiatu
o wykreślenie z tabeli na stronie 77 pozycji 7, gdyż zdublowała się informacja z pozycji 4 i 5
i niewłaściwie określono podmiot odpowiadający za realizację zadania, w związku z tym
zmianie ulegnie numeracja kolejnych zadań.
Radny Wiesław Cieślak
Stwierdził, że zbyt mało propaguje się masowe sprzątanie lasów państwowych. Uważa, że
w każdej gminie po sezonie wakacyjnym, raz w roku powinna być przeprowadzona akcja
oczyszczania lasów ze śmieci.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął wraz z zaproponowaną zmianą:
Uchwałę Nr 500 /2021
w sprawie przyjęcia Raportu za okres 2019-2020 z wykonania „Programu ochrony
środowiska dla powiatu działdowskiego do 2020 r.”.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad.17
Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa - Irena Kozłowska
Poinformowała o uwzględnieniu przez Gminę Działdowo szeregu uwag Zarządu Powiatu do
Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Działdowo. W związku z tym proponuje się
pozytywnie zaopiniowanie projektu dokumentu pt. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy
Działdowo na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028”.
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Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął:
Uchwałę Nr 501 /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.18
Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa - Irena Kozłowska
Przedstawiła szczegółowo zastrzeżenia do projektu dokumentu pt. „Program Ochrony
Środowiska dla Gminy Płośnica na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028”.W związku
z licznymi uwagami do Programu Ochrony dla Gminy Płośnica proponujemy zaopiniować
negatywnie w/w dokument.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął:
Uchwałę Nr 502 /2021
w sprawie zaopiniowania projektu dokumentu pt. „Program Ochrony Środowiska dla
Gminy Płośnica na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028”.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad.19
Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa - Irena Kozłowska
Przedstawiła szereg zastrzeżeń do projektu dokumentu pt. „Program Ochrony Środowiska dla
Gminy Rybno na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028”.W związku z licznym uwagami
do Programu Ochrony dla Gminy Rybno proponujemy zaopiniować negatywnie
w/w dokument.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął:
Uchwałę Nr 503 /2021
w sprawie zaopiniowania projektu dokumentu pt. „Program Ochrony Środowiska dla
Gminy Rybno na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028”.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad.20
Starosta Działdowski Paweł Cieśliński
Przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu
przeprowadzenia konkursu fotograficznego pn. „Przyroda powiatu działdowskiego
w barwach czterech pór roku”. Zaproponował do składu Komisji Konkursowej następujące
osoby: panią Beatę Gołębiewską jako przewodniczącą Komisji, Marzenę Erdman, Benedykta
Perzyńskiego, Anitę Zawadzką oraz Marcina Ostrowskiego jako członków Komisji.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął:
Uchwałę Nr 504 /2021
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu
fotograficznego pn. „Przyroda powiatu działdowskiego w barwach czterech pór roku”.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
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Ad.21
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Spraw Gospodarczych , Inwestycji i Promocji – Piotr Utrata
Naczelnik Wydziału Spraw Gospodarczych , Inwestycji i Promocji – Piotr Utrata
Poinformował, że zgodnie z procedurą należy podać do wiadomości publicznej informację
o przystąpieniu do opracowania projektu „Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego
Południowe Mazury 2030/ OF Południowe Mazury 2030” wraz z projektem „Prognozy
oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Południowe
Mazury 2030”. Celem przekazania do publicznej wiadomości jest umożliwienie mieszkańcom,
instytucjom społecznym oraz podmiotom gospodarczym złożenia uwag i wniosków
dotyczących projektów Strategii oraz Prognozy oddziaływania na środowisko. Wnioski i uwagi
będą mogły być składane w okresie od 23 listopada 2021 roku do 15 grudnia 2021 roku
w formie: elektronicznej, papierowej na adres: Starostwo Powiatowe w Działdowie oraz ustnie
do protokołu w Wydziale Spraw Gospodarczych, Inwestycji i Promocji w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Działdowie.
Zarząd - 4 głosami za, podjął:
Uchwałę Nr 505 /2021
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do
opracowania projektu „Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Południowe
Mazury 2030/ OF Południowe Mazury 2030” wraz z projektem „Prognozy
oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego
Południowe Mazury 2030”.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad.22
Sekretarz Powiatu Lidia Nyga – Skwara
Przedstawiła wynik rozmów z Burmistrzem Lidzbarka i jego zastępcą o możliwości
przeprowadzania rekrutacji na terenie szkół podstawowych w Lidzbarku przez szkoły średnie
z terenu powiatu działdowskiego, którzy serdecznie zapraszają dyrekcje, nauczycieli oraz
uczniów szkół średnich z naszego powiatu w celu promowania swoich placówek
i zadeklarowali pomoc w miarę swoich możliwości, w tym udostępnianie sali MGOK na wyżej
wymienione potrzeby oraz publikowanie informacji o prowadzonych rekrutacjach w gazecie
i stronie internetowej.
Radny Marian Brandt
Zwrócił się z prośbą o przekazanie
ponadpodstawowych w naszym Powiecie.

powyższej

informacji

dyrektorom

szkół

Ad.23
Wicestarosta Działdowski Krzysztof Aurast
Poinformował, że Powiatowy Inspektoriat Sanitarny zwraca się do dyrektorów szkół
ponadpodstawowych w naszym powiecie o przedłożenie listy uczniów danej szkoły z takim
danymi jak pesel i numer telefonu. Nie każda placówka przekazuje pełne dane uczniów a to
utrudnia przeprowadzenie procedur związanych z pandemią.
Ad.24
Wobec nie zgłoszenia przez członków Zarządu żadnych dodatkowych wniosków
i wyczerpania w ten sposób porządku obrad, Starosta Działdowski Paweł Cieśliński zamknął
posiedzenie Zarządu Powiatu.
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Protokołowała
Ewa Siedlecka

Podpisy Członków Zarządu Powiatu
Starosta Działdowski
Paweł Cieśliński
Wicestarosta
Krzysztof Aurast
Członek Zarządu
Marian Brandt
Członek Zarządu
Wiesław Cieślak
Członek Zarządu
Janusz Kaczmarek
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