Protokół Nr 6/2019
posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 19 lutego 2019 roku
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu Powiatu Działdowskiego wg załączonej
listy obecności:
Starosta
Paweł Cieśliński
Członkowie Zarządu:
Wiesław Cieślak
Janusz Kaczmarek
Ponadto uczestniczył:
Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru
Skarbnik Powiatu

Roman Lewandowski
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.

Otwarcie.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.
Informacja Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie o zawarciu
umów na wynajem sali gimnastycznej.
6. Informacja Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w
Lidzbarku o zawarciu umowy użyczenia sali gimnastycznej.
7. Informacja Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Iłowie- Osadzie o zawarciu
umów na wynajem pomieszczeń hali sportowej.
8. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie delegowania
dwóch radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
9. Zatwierdzenie rocznego rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu Powiatu
Działdowskiego w 2018 roku dla publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek,
dla których Powiat Działdowski jest organem rejestrującym.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia audytu zewnętrznego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na rok 2019 planu
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat pobieranych przez uczelnie za kształcenie nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Działdowski.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi
Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie
realizacji projektu pt. „KOMPETENCJE ZAWODOWE W NASZEJ SZKOLE SĄ
KLUCZOWE – ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W DZIAŁDOWIE”.
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13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi
Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie do podejmowania wszelkich
czynności w zakresie realizacji projektu pt. „ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH nr 1
W DZIAŁDOWIE. PRACOWNIK NA MIARĘ PRZYSZŁOŚCI”.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi
Zespołu Szkół w Lidzbarku do podejmowania wszelkich czynności w zakresie
realizacji projektu pt. „Zawodowcy w Zespole Szkół w Lidzbarku”.
15. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zamiaru
likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Gródkach
16. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zamiaru
likwidacji Technikum w Zespole Szkół w Gródkach.
17. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zamiaru
likwidacji Branżowej Szkoły I stopnia w Zespole Szkół w Gródkach.
18. Rozpatrzenie wniosku Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie dot. wyłączenia
inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1349N od drogi wojewódzkiej nr
538 do miejscowości Gronowo i drogi powiatowej nr 1274N od granicy powiatu do
miejscowości Gronowo”.
19. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 20192022.
20. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu
powiatu działdowskiego na rok 2019.
21. Sprawy bieżące.
22. Wolne wnioski.
23. Zamknięcie obrad.
Starosta Paweł Cieśliński
Zaproponował dwa dodatkowe punkty porządku posiedzenia jako punkt 21 - Rozpatrzenie i
przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla
Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz jako punkt 22 - Rozpatrzenie i
przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla
Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Pierwszy projekt uchwały dotyczy
„Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 538 w miejscowości Żabiny” w kwocie 425 000 zł.
drugi natomiast „Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Dębień – Rybno w
zakresie ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszym” w kwocie 225 000 zł. W
związku z tym, że na dzień dzisiejszy nie posiadamy środków niezbędnych na realizację
inwestycji dot. przebudowa drogi powiatowej nr 1349N od drogi wojewódzkiej nr 538 do
miejscowości Gronowo i drogi powiatowej nr 1274N od granicy powiatu do miejscowości
Gronowo”, o czym będzie mówił później Dyrektor Chyliński.
Proponowany porządek posiedzenia po zmianach:
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.
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5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.
16.
17.
18.

19.

20.
21.

Informacja Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie o zawarciu
umów na wynajem sali gimnastycznej.
Informacja Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w
Lidzbarku o zawarciu umowy użyczenia sali gimnastycznej.
Informacja Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Iłowie- Osadzie o zawarciu
umów na wynajem pomieszczeń hali sportowej.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie delegowania
dwóch radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
Zatwierdzenie rocznego rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu Powiatu
Działdowskiego w 2018 roku dla publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek,
dla których Powiat Działdowski jest organem rejestrującym.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia audytu zewnętrznego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na rok 2019 planu
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat pobieranych przez uczelnie za kształcenie nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Działdowski.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi
Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie
realizacji projektu pt. „KOMPETENCJE ZAWODOWE W NASZEJ SZKOLE SĄ
KLUCZOWE – ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W DZIAŁDOWIE”.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi
Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie do podejmowania wszelkich
czynności w zakresie realizacji projektu pt. „ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH nr 1
W DZIAŁDOWIE. PRACOWNIK NA MIARĘ PRZYSZŁOŚCI”.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi
Zespołu Szkół w Lidzbarku do podejmowania wszelkich czynności w zakresie
realizacji projektu pt. „Zawodowcy w Zespole Szkół w Lidzbarku”.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zamiaru
likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Gródkach.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zamiaru
likwidacji Technikum w Zespole Szkół w Gródkach.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zamiaru
likwidacji Branżowej Szkoły I stopnia w Zespole Szkół w Gródkach.
Rozpatrzenie wniosku Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie dot. wyłączenia
inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1349N od drogi wojewódzkiej nr
538 do miejscowości Gronowo i drogi powiatowej nr 1274N od granicy powiatu do
miejscowości Gronowo”.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 20192022.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu
powiatu działdowskiego na rok 2019.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
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22. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
23. Sprawy bieżące.
24. Wolne wnioski.
25. Zamknięcie obrad.
Zarząd jednogłośnie 3 głosami za 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
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Przedstawił informacje Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie o zawarciu
umowy najmu sali gimnastycznej ze Skarbem Państwa – Komendą Wojewódzką policji w
Olsztynie oraz drugą z Klubem Sportowym Działdowianka.
Zarząd przyjął powyższe informacje.
Ad.6
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Przedstawił informację Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi
w Lidzbarku o zawarciu umowy użyczenia sali gimnastycznej z Uniwersytetem Trzeciego
Wieku w Lidzbarku.
Zarząd przyjął powyższą informację.
Ad.7
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Przedstawił informacje Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Iłowie- Osadzie o zawarciu
8 umów na wynajem pomieszczeń hali sportowej.
Zarząd przyjął powyższą informację.
Ad.8
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Komunikacji Krzysztof
Gorczyński
Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Komunikacji Krzysztof Gorczyński
Przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie delegowania dwóch radnych do pracy
w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
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Radny Janusz Kaczmarek
Zaproponował, aby na sesji Rady Powiatu zarekomendować jako delegata do pracy w
powyższej Komisji radnego Krzysztofa Aurasta.
Radny Wiesław Cieślak
Zaproponował, aby na sesji Rady Powiatu zarekomendować jako delegata do pracy w
powyższej Komisji radnego Janusza Kaczmarka.
Zarząd jednogłośnie-3 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
delegowania dwóch radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
Ad.9
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
Przedstawiła roczne rozliczenie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Działdowskiego w
2018 roku dla publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek, dla których Powiat
Działdowski jest organem rejestrującym.
Zarząd jednogłośnie-3 głosami zatwierdził roczne rozliczenie dotacji udzielonych z
budżetu Powiatu Działdowskiego w 2018 roku dla publicznych oraz niepublicznych
szkół i placówek, dla których Powiat Działdowski jest organem rejestrującym.
Ad.10
Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia audytu zewnętrznego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie. Zarekomendowała
Grupę Prawną Togatus Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, która przeprowadza audyty szpitali,
ma w tym zakresie doświadczenie. Dodatkowo firma ta może prowadzić kompleksowy
nadzór nad ustaloną strategią restrukturyzacji. Poinformowała, że oczekiwania spełnia
również firma Formedis Medical & Consulting z Poznania.
Radny Wiesław Cieślak
Mam wątpliwości co do firmy z Olsztyna, ale nie są one związane z doświadczeniem firmy,
ale z odległością od Działdowa. Skłaniałbym się ku firmie z Poznania.
Starosta Paweł Cieśliński
Istotnym jest zakres działań jaki proponuje firma audytorska. Zespół, który liczy kilkunastu
specjalistów od prawników, poprzez managerów, audytorów i biegłych rewidentów daje
gwarancję, że każdy element działalności szpitala będzie sprawdzony. Jestem przekonany do
firmy Grupa Prawna Togatus z Olsztyna, która poza audytem i strategią restrukturyzacji
proponuje również nadzór nad strategią restrukturyzacji. Przedstawił oczekiwania związane z
przeprowadzeniem audytu.
Radny Janusz Kaczmarek
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Czy znane są referencje, opinie firmy, którą pani Naczelnik rekomenduje?
Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
Grupa Prawna Togatus z Olsztyna ma kilkanaście pozytywnych referencji m.in. ze starostw
po wykonanym audycie szpitali. Oprócz szpitali audytowała jednostki samorządu
terytorialnego, a także dwa ministerstwa. Przygotowuje się do audytowania kolejnego
ministerstwa. Jest to niezależna firma, posiadająca kilkunastoosobowy zespół pracowników z
różnych obszarów. Jednak uważam, że bliska odległość może być atutem.
Radny Wiesław Cieślak
Jeżeli Państwo uważają, że firma rekomendowana przez Państwa gwarantuje dokonanie
obiektywnego i rzeczowego audytu, to popieram wybór Grupy Prawnej Togatus z Olsztyna.
Czy jest możliwość przywrócenia oddziału kardiologicznego w działdowskim szpitalu?
Starosta Paweł Cieśliński
Każdy szpital ma 1-3 wiodące oddziały. Poinformował o wiodących oddziałach w SP ZOZ w
Działdowie oraz o planach związanych z ubieganiem się o drugi stopień w sieci szpitali.
Poinformował o planowanym terminie spotkania z firmą Nowy Szpital i celu tego spotkania.
Zarząd wybrał do przeprowadzenia audytu Grupę Prawną Togatus Sp. z o.o. z siedzibą
w Olsztynie.
Zarząd jednogłośnie-3 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 42/19
w sprawie: przeprowadzenia audytu zewnętrznego Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Działdowie.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.11
Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia na rok 2019 planu dofinansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat
pobieranych przez uczelnie za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i
placówkach prowadzonych przez Powiat Działdowski.
Zarząd jednogłośnie-3 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 43/19
w sprawie: ustalenia na rok 2019 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez uczelnie
za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez
Powiat Działdowski.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
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Ad.12
Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu
Szkół Nr 1 w Działdowie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji
projektu pt. „KOMPETENCJE ZAWODOWE W NASZEJ SZKOLE SĄ KLUCZOWE –
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W DZIAŁDOWIE”.
Zarząd jednogłośnie-3 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 44/19
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie do
podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu pt. „KOMPETENCJE
ZAWODOWE W NASZEJ SZKOLE SĄ KLUCZOWE – ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W
DZIAŁDOWIE”.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.13
Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu
Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie
realizacji projektu pt. „ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH nr 1 W DZIAŁDOWIE.
PRACOWNIK NA MIARĘ PRZYSZŁOŚCI”.
Zarząd jednogłośnie-3 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 45/19
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w
Działdowie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu pt.
„ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH nr 1 W DZIAŁDOWIE. PRACOWNIK NA
MIARĘ PRZYSZŁOŚCI”.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.14
Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu
Szkół w Lidzbarku do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu pt.
„Zawodowcy w Zespole Szkół w Lidzbarku”.
Zarząd jednogłośnie-3 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 46/19
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Lidzbarku do
podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu pt. „Zawodowcy w
Zespole Szkół w Lidzbarku”.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
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Ad.15
Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zamiaru likwidacji Liceum
Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Gródkach. Poinformowała, że do każdego
uzasadnienia dopisane zostanie zdanie, że w każdej innej szkole na terenie powiatu są te same
kierunki kształcenia, które będą likwidowane.
Zarząd jednogłośnie-3 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Gródkach.
Ad.16
Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zamiaru likwidacji Technikum w
Zespole Szkół w Gródkach.
Zarząd jednogłośnie-3 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
zamiaru likwidacji Technikum w Zespole Szkół w Gródkach.
Ad.17
Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zamiaru likwidacji Branżowej Szkoły
I stopnia w Zespole Szkół w Gródkach.
Zarząd jednogłośnie-3 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
zamiaru likwidacji Branżowej Szkoły I stopnia w Zespole Szkół w Gródkach.
Ad.18
Uczestniczy Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie Krzysztof
Chyliński
Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie Krzysztof Chyliński
Przedstawił wniosek dotyczący wyłączenia inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr
1349N od drogi wojewódzkiej nr 538 do miejscowości Gronowo i drogi powiatowej nr
1274N od granicy powiatu do miejscowości Gronowo” z budżetu Powiatu Działdowskiego na
rok 2019. Wniosek motywowany jest tym, że Funduszu Dróg Samorządowych wnioski będą
mogły być składane dopiero w sierpniu 2019 roku, a rozstrzygnięcie nastąpi dopiero w
listopadzie – grudniu 2019 roku.
Zarząd jednogłośnie-3 głosami za pozytywnie rozpatrzył powyższy wniosek.
Ad.19
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2019-2022. Poinformowała, że jutro
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upływa termin złożenia sprawozdań i może ulec zmianie kwota wykonania za rok 2018, w
związku z tym na sesji zostanie dokonana poprawa tych kwot.
Zarząd jednogłośnie-3 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata
2019-2022.
Ad.20
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu powiatu
działdowskiego na rok 2019.
Zarząd jednogłośnie-3 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2019.
Ad.21
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Funduszy Europejskich i Promocji
Piotr Utrata
Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Funduszy Europejskich i Promocji Piotr
Utrata
Przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla
Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Projekt uchwały dotyczy „Przebudowy
drogi wojewódzkiej nr 538 w miejscowości Żabiny” w kwocie 425 000 zł. Poinformował
czym jest Program Naprawczy drogi wojewódzkiej nr 538.
Radny Janusz Kaczmarek
Czy ta inwestycja dotyczy odcinka od ronda w Tuczkach do miejscowości Żabiny?
Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Funduszy Europejskich i Promocji Piotr
Utrata
Wydaje mi się, że jest to odcinek o długości 1200 m w miejscowości Żabiny.
Zarząd jednogłośnie-3 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Ad.22
Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Funduszy Europejskich i Promocji Piotr
Utrata
Przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla
Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Projekt uchwały dotyczy „Rozbudowy
drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Dębień – Rybno w zakresie ścieżki rowerowej z
dopuszczonym ruchem pieszym” w kwocie 225 000 zł.
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Zarząd jednogłośnie-3 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Ad.23
Starosta Paweł Cieśliński
W budżecie mamy zaplanowane środki na odnowienie nawierzchni na wybranych odcinkach
drogi powiatowej 1256N pomiędzy Dębieniem a Rumianem. Wójt Gminy Rybno będzie
składał wniosek o środki i deklaruje również dołożenie 500 000 zł, żeby starać się o
odnowienie całości tego odcinka. Poprosił Zastępcę Dyrektora PZD o przygotowanie
dokumentacji na całość. Szczegóły zostaną dopracowane niebawem.
Poinformował, że do gmin zostały rozesłane zapytania odnośnie transportu gminnego do
szkół, mamy również informacje z naszych placówek w tym temacie. Po zebraniu tych
informacji przygotujemy koncepcję dotyczącą możliwości połączenia gminnego i
powiatowego transportu oraz kosztów z tym związanych.
Ad.25
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

Członek Zarządu

Wiesław Cieślak

Członek Zarządu

Janusz Kaczmarek
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