Protokół Nr 7/2019
posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 7 marca 2019 roku
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu Powiatu Działdowskiego wg załączonej
listy obecności:
Starosta
Paweł Cieśliński
Członkowie Zarządu:
Krzysztof Aurast
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.

6.

7.

8.
9.

Otwarcie.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
powierzenie realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej pod nazwą „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu
socjalizacyjnego na terenie Powiatu Działdowskiego”.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań i
wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z
zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2019 rok i ustalenia Katalogu zadań
oraz zasad udzielania dofinansowań dla osób niepełnosprawnych w ramach
rehabilitacji społecznej przy udziale Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na 2019 rok.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dla zadania „Rozbiórka
starego i budowa nowego mostu nad rzeką Wkrą, w km 56+321 drogi wojewódzkiej
nr 544 k/m Działdowo wraz z wykonaniem mostu objazdowego”.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko
dyrektora Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Działdowie.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert
na realizację zadań własnych Powiatu Działdowskiego w 2019 roku z zakresu kultury,
upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz promocji i ochrony zdrowia.
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10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert
na realizację zadania własnego Powiatu Działdowskiego w 2019 roku z zakresu
upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
11. Rozpatrzenie wniosków z zakresu kultury, upowszechniania kultury fizycznej i sportu
oraz promocji i ochrony zdrowia i opieki nad zabytkami.
12. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniająca Uchwałę Nr
XXVIII/216/17 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie
określenia warunków i trybu przyznawania stypendiów naukowych uzdolnionej
młodzieży
szkół
ponadgimnazjalnych,
będącej
mieszkańcami
Powiatu
Działdowskiego.
13. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniająca Uchwałę Nr
XXIV/179/2017 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie
określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów
sportowych oraz nagród i wyróżnień sportowych dla osób fizycznych.
14. Rozpatrzenie wniosku Wójta Gminy Rybno dotyczącego udzielenia pomocy
finansowej na zakup wyposażenia oraz środków ochrony osobistej dla członków
Ochotniczych Straży Pożarnych.
15. Rozpatrzenie wniosku Wójta Gminy Działdowo dotyczącego udzielenia pomocy
finansowej na zakup sprzętu strażackiego, kamery termowizyjnej dla OSP Uzdowo.
16. Sprawy bieżące.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad.
Zarząd jednogłośnie 4 głosami za przyjął porządek posiedzenia.
Ad.4
Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu i po
zapoznaniu się z jego treścią złożyli podpis pod tekstem protokołu.
Ad.5
Uczestniczy Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Tadeusz
Modzelewski
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Tadeusz Modzelewski
Przedstawił projekt uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie
realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą
„Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego na terenie Powiatu
Działdowskiego”. Zaproponował, aby termin składania ofert upływał dnia 29.03.2019 r.
Omówił planowaną kalkulację kosztów na to zadanie.
Radny Krzysztof Aurast
Czy inna firma, z terenu powiatu działdowskiego, może zgłosić się do tego konkursu?
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Tadeusz Modzelewski
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Na terenie powiatu działdowskiego nie ma innego podmiotu, który mógłby prowadzić taką
placówkę. Jest obowiązek ogłoszenia konkursu.
Radny Janusz Kaczmarek
Czy obniżenie kosztów związanych z czynszem nie spowoduje rezygnacji właścicieli?
Przenoszenie dzieci do innych placówek jest według mnie niewskazane.
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Tadeusz Modzelewski
Oczywiście, że przeniesienie dzieci jest niewskazane i niekorzystne dla dzieci. Rozmawiałem
ze skarbnikiem Stowarzyszenia i taka wysokość czynszu jest do zaakceptowania. Koszty
utrzymania tylko w tym punkcie byłyby obniżone, w pozostałych zostały utrzymane na tym
samym poziomie, albo zwiększone. Istnieje możliwość, że Stowarzyszenie nie przystąpi do
konkursu.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 47/19
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z
zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą „Prowadzenie
placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego na terenie Powiatu
Działdowskiego”.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.6
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Tadeusz Modzelewski
Przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań i wysokości środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej na 2019 rok i ustalenia Katalogu zadań oraz zasad udzielania
dofinansowań dla osób niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji społecznej przy udziale
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2019 rok. Omówił rodzaje
dofinansowań i pomocy udzielanej w danym paragrafie.
Radny Janusz Kaczmarek
Czy istnieje możliwość refundacji podjazdu dla osoby niepełnosprawnej w domku
jednorodzinnym?
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Tadeusz Modzelewski
Jest możliwość dofinansowania dla osób fizycznych z niepełnosprawnością. Koszt
dofinansowania na jedno zadanie wynosi średnio od 6 000 do 10 000 zł. Wysokość
dofinansowania zadania zatwierdzonego przez PCPR zależy od dochodu osoby
niepełnosprawnej.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2019 rok i
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ustalenia Katalogu zadań oraz zasad udzielania dofinansowań dla osób
niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji społecznej przy udziale Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2019 rok.
Ad.7
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Komunikacji Krzysztof
Gorczyński
Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Komunikacji Krzysztof Gorczyński
Przedstawił projekt uchwały w sprawie wydania opinii dla zadania „Rozbiórka starego i
budowa nowego mostu nad rzeką Wkrą, w km 56+321 drogi wojewódzkiej nr 544 k/m
Działdowo wraz z wykonaniem mostu objazdowego”.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 48/19
w sprawie: wydania opinii dla zadania „Rozbiórka starego i budowa nowego mostu nad
rzeką Wkrą, w km 56+321 drogi wojewódzkiej nr 544 k/m Działdowo wraz z
wykonaniem mostu objazdowego”.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.8
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora
Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Działdowie.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 49/19
w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowej Biblioteki
Pedagogicznej w Działdowie.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.9
Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na
realizację zadań własnych Powiatu Działdowskiego w 2019 roku z zakresu kultury,
upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz promocji i ochrony zdrowia.
Radny Wiesław Cieślak
Omówił przebieg prac Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w trybie
otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Powiatu Działdowskiego w roku 2019
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z zakresu kultury, upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz promocji i ochrony
zdrowia.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 50/19
w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych
Powiatu Działdowskiego w 2019 roku z zakresu kultury, upowszechniania kultury
fizycznej i sportu oraz promocji i ochrony zdrowia.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.10
Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na
realizację zadania własnego Powiatu Działdowskiego w 2019 roku z zakresu
upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 51/19
w sprawie: unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego
Powiatu Działdowskiego w 2019 roku z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i
sportu.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.11
Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
Poinformowała, że zestawienie zawiera wnioski, które nie zostały poprzednio rozpatrzone
pozytywnie i na które środki nie zostały zabezpieczone w budżecie oraz takie, które zostały
złożone po ogłoszeniu otwartego konkursu ofert. Omówiła wnioski z zakresu kultury,
upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz promocji i ochrony zdrowia i opieki nad
zabytkami.
Radny Krzysztof Aurast
Czy na te wnioski są pieniądze w budżecie?
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przygotowujemy uchwałę w sprawie zmiany budżetu, jest to uchwała na koniec kwartału i
mamy wyliczone wolne środki. Poinformowała jakie kwoty z przedstawionych wniosków
zostały przyjęte do przygotowywanego projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany
budżetu. Jeżeli Zarząd uzna, że nie wszystkie zadania wejdą to wtedy będzie mniejsza kwota
do wykonania, albo plan zostanie pomniejszony.
Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
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Ustawa o ochronie zabytków, pozwala przyznać dotację na zabytki, które są wpisane nie tylko
do rejestru zabytków wojewódzkiego konserwatora zabytków, ale także na zabytki wpisane
do gminnej ewidencji zabytków. Przedstawiła kryteria przyznawania dotacji na zabytki
zwarte w uchwale Rady Powiatu w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków. Omówiła złożone wnioski i poinformowała o terminie ich wpływu. Dodatkowo
zaznaczyła, ze wnioski złożone przez dwie parafie są kontynuacją działań ubiegłorocznych.
Starosta Paweł Cieśliński
Zaproponował, aby w budżecie uwzględnić tylko te wnioski z zakresu opieki nad zabytkami,
które spełniają wszystkie kryteria wynikające z uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia
zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub te które są kontynuacją prac z roku 2018.
Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
Poinformowała, że 1 marca wpłynęła korekta wniosku Diecezji Toruńskiej, Diecezjalny Dom
Rekolekcyjny Diecezji Toruńskiej w Hartowcu, w sprawie zwiększenia wartości
kosztorysowej całości prac. Omówiła powyższy wniosek i kalkulację kosztów.
Zaproponowała 25% dofinansowanie Powiatu, gdyż zabytek znajduje się w gminnej
ewidencji zabytków i nie jest zabytkiem o wyjątkowej wartości historycznej, na który można
przyznać do 50% wartości kosztorysowej. W budżecie mamy już zabezpieczone środki na
kwotę 50 000 zł na ten cel.
Radny Janusz Kaczmarek
Obiekt, o którym mowa we wniosku to spichlerz, położony w znacznej odległości od
kościoła. Przekazywaliśmy w ubiegłym roku dotację na fundamenty tego budynku.
Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
Zaproponowała, aby wniosek Parafii Rzymsko-Katolickiej w Iłowie-Osadzie dot.
dofinansowania wyjazdu rekolekcyjno-wypoczynkowego dzieci i młodzieży do „Domu
Marii” w Poroninie, nie był uwzględniony w otwartym konkursie ofert, gdyż organizacja
wypoczynku dzieci i młodzieży nie jest zadaniem własnym Powiatu. Zaproponowała również,
żeby na zadanie pn. Mistrzostwa Województwa w Zapasach, wniosek urzędu Gminy w
Rybnie, przekazać pieniądze na zakup nagród ze środków Wydziału Oświaty, ponieważ nie
zostanie rozstrzygnięty, do czasu ich odbycia, II otwarty konkurs ofert. Natomiast IX Zlot
Foczek i Morsów Iłowo-Osada 2019 już się odbył.
Radny Janusz Kaczmarek
Jakie kwoty przyjmujemy do budżetu? Bo w zestawieniu nie ma zaproponowanych kwot.
Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
Jeżeli Państwo nie proponują i nie modyfikują to będą przyjęte kwoty wnioskowane, tych
zadań, które Państwo przyjmą.
Radny Janusz Kaczmarek
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Zaproponował, aby wykreślić zadanie I Zawody w walkach rycerskich na broń bezpieczną.
Mamy podobną imprezę w Działdowie.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za pozytywnie rozpatrzył i zarekomendował przyjęcie do
budżetu przedstawionych wniosków z wyjątkiem wniosków: Parafii RzymskoKatolickiej w Iłowie-Osadzie na zadanie Dofinansowanie wyjazdu rekolekcyjnowypoczynkowego dzieci i młodzieży do „Domu Marii” w Poroninie, Gminnego Ośrodka
Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie na IX Zlot Foczek i Morsów Iłowo-Osada 2019,
Urzędu Gminy w Rybnie na Mistrzostwa Województwa w Zapasach i I Zawody w
walkach rycerskich na broń bezpieczną oraz Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości
Waryńskiego 12 w Działdowie.
Ad.12
Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu zmieniający Uchwałę Nr XXVIII/216/17 Rady
Powiatu Działdowskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu
przyznawania stypendiów naukowych uzdolnionej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych,
będącej mieszkańcami Powiatu Działdowskiego.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniający
Uchwałę Nr XXVIII/216/17 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. w
sprawie określenia warunków i trybu przyznawania stypendiów naukowych uzdolnionej
młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, będącej mieszkańcami Powiatu Działdowskiego.
Ad.13
Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu zmieniający Uchwałę Nr XXIV/179/2017 Rady
Powiatu Działdowskiego z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie określenia szczegółowych
zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień
sportowych dla osób fizycznych.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniający
Uchwałę Nr XXIV/179/2017 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 15 lutego 2017 roku w
sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów
sportowych oraz nagród i wyróżnień sportowych dla osób fizycznych.
Ad.14
Uczestniczy inspektor Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Katarzyna
Milczarek
inspektor Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Katarzyna Milczarek
Przedstawiła wniosek oraz korektę wniosku Wójta Gminy Rybno dotyczącego udzielenia
pomocy finansowej na zakup wyposażenia oraz środków ochrony osobistej dla członków
Ochotniczych Straży Pożarnych w Hartowcu, Rybnie, Jeglii oraz Koszelewach.
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Poinformowała o pozytywnej opinii KPSP w Działdowie, w której jest mowa, aby w
pierwszej kolejności uzupełniać sprzęt jednostkom, które są w KSRG.
Radny Janusz Kaczmarek
Zaproponował, aby ustalić zasady udzielenia pomocy finansowej dla Ochotniczych Straży
Pożarnych, tak jak było to w poprzedniej kadencji.
Starosta Paweł Cieśliński
Zgadzam się, żeby na przyszły rok przyjąć określone zasady udzielenia pomocy finansowej
dla OSP. Wolałabym, aby dofinansowywać środki trwałe niż sprzęt. A jeżeli mamy
dofinansowywać sprzęt to w pierwszej kolejności dla jednostek, które są w KSRG. I
faktycznie ustalić czy dofinansowujemy inwestycyjne czy sprzęt i wyposażenie.
Radny Janusz Kaczmarek
Zaproponował, aby dla jednostek OSP, które są w KSRG przyznać 50% pomoc finansową
środków, które przekaże gmina, natomiast dla pozostałych 30% pomoc finansową środków,
które przekaże gmina.
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Poinformowała, jaka kwota zostanie przyjęta do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie
zmiany budżetu na te zadania.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za przyjął zasadę, aby dla jednostek OSP, które są w
KSRG przyznać pomoc finansową w wysokości 50% środków, które przekaże gmina,
natomiast dla pozostałych jednostek pomoc finansową w wysokości 30% środków, które
przekaże gmina.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za pozytywnie rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Rybno
dotyczącego udzielenia pomocy finansowej na zakup wyposażenia oraz środków
ochrony osobistej dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Hartowcu, Rybnie,
Jeglii oraz Koszelewach przyznając środki zgodnie z przyjętymi powyżej zasadami.
Ad.15
inspektor Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Katarzyna Milczarek
Przedstawiła wniosek Wójta Gminy Działdowo dotyczącego udzielenia pomocy finansowej
na zakup sprzętu strażackiego, kamery termowizyjnej dla OSP Uzdowo.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za pozytywnie rozpatrzył wniosek Wójta Gminy
Działdowo dotyczącego udzielenia pomocy finansowej na zakup sprzętu strażackiego,
kamery termowizyjnej dla OSP Uzdowo przyznając środki zgodnie z przyjętymi
powyżej zasadami.
Ad.16
Starosta Paweł Cieśliński
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Poinformował o rozstrzygniętych przetargach i kwotach jakie pozostały w związku z
niższymi kwotami niż kosztorysowe. Przedstawił plany dotyczące złożenia wniosków na
kolejne inwestycje. Poinformował, że wpłynęła propozycja Burmistrza Lidzbarka o
współfinansowaniu z własnych środków drogi Lidzbark- Bryńsk, o wartości kosztorysowej
ok. 1,8 mln zł. Gmina Lidzbark deklaruje kwotę 500000 zł, Powiat musiałby zabezpieczyć
kwotę 1300000 zł. Przedstawił możliwości finansowania tego zadania.
Radny Wiesław Cieślak
Ta droga zasługuje na to, żeby ją skończyć. Jest to dobra propozycja.
Radny Krzysztof Aurast
Czy nie ma możliwości pozyskania środków centralnych?
Starosta Paweł Cieśliński
Dopiero w sierpniu będzie ogłoszony nowy konkurs i będziemy składali wnioski, jednak w
tym roku inwestycje, jeżeli wnioski zostaną przyjęte, to nie zostaną zakończone w tym roku.
Poinformował o planowanej inwestycji na odcinku Gralewo – Turza Wielka i montażu
finansowym na tę inwestycję.
Radny Janusz Kaczmarek
Zapytał czy jest zaplanowana do realizacji inwestycja na odcinku Dębień-Rumian?
Starosta Paweł Cieśliński
Jest ujęta w planie inwestycji na 2019 r.
Radny Janusz Kaczmarek
Zaproponował, aby nie realizować tej inwestycji, jeżeli Gmina Rybno wycofa się z
partycypacji kosztów inwestycji na odcinku Dębień-Rumian.
Zarząd ustalił, żeby przygotowywać montaż finansowy na inwestycję na drodze
Lidzbark-Bryńsk oraz prowadzić rozmowy z wójtami na temat realizacji zadania na
drodze Gralewo – Turza.
Starosta Paweł Cieśliński
Poinformował o przeprowadzonych rozmowach m. in. ze Starostą Brodnickim oraz
Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na temat przywrócenia lokalnych
połączeń kolejowych.
Radny Wiesław Cieślak
Zadeklarował pomoc w prowadzeniu rozmów dot. przywrócenia lokalnych połączeń
kolejowych.
Starosta Paweł Cieśliński
Poinformował o wizycie w Bydgoszczy wraz z przedstawicielami DAR S.A. i rozmowach w
kwestiach dotyczących oświaty i dalszej współpracy z Wyższą Szkołą Gospodarki w
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Bydgoszczy na temat utworzenia studiów II stopnia pedagogiki i I stopnia pielęgniarstwa.
Natomiast DAR S.A. na bazie swojego wyposażenia planuje uruchomić liceum tzw.
profilowane o większej ilości przedmiotów biologiczno-chemicznych z ukierunkowaniem na
pielęgniarstwo i ratownictwo.
Ad.18
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

Krzysztof Aurast

Członek Zarządu

Wiesław Cieślak

Członek Zarządu

Janusz Kaczmarek
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