Protokół Nr 18/2019
posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 10 lipca 2019 roku
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu Powiatu Działdowskiego wg załączonej
listy obecności:
Starosta
Paweł Cieśliński
Wicestarosta
Marian Brandt
Członkowie Zarządu:
Krzysztof Aurast
Wiesław Cieślak
Janusz Kaczmarek
Ponadto uczestniczył:
Sekretarz Powiatu
Naczelnik Wydziału Finansowego

Lidia Nyga - Skwara
Maria Zębalska

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 w Iłowie-Osadzie o zawartych
umowach na wynajem pomieszczeń hali sportowej oraz pomieszczeń szkolnych.
6. Informacja Dyrektora Zespołu Szkół w Malinowie o zawartych umowach na wynajem
pokoi oraz pomieszczenia szkolnego.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele
budowlane nieruchomością położoną w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś gmina
Rybno.
8. Rozpatrzenie i podjęcie decyzji w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu
przysługującego Zespołowi Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie do nieruchomości
zabudowanej Ośrodkiem Wypoczynkowym położonej w obrębie ewidencyjnym
Rynek gmina Grodziczno.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Tadeusza
Modzelewskiego z funkcji Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Działdowie i rozwiązania umowy o pracę.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie oraz powołania
Komisji Konkursowej.
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11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej w celu
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w
Działdowie.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej w celu
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Działdowie.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla
nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz
ustalenia wysokości wynagrodzenia dla ekspertów wchodzących w skład komisji za
przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie.
15. Informacja o sprawozdaniach z działań podejmowanych w 2018 roku na terenie
powiatu działdowskiego złożonych przez Kierowników Nadzoru Wodnego z
Działdowa, Nidzicy, Przasnysza, Sierpca, Nowego Miasta Lubawskiego, Żuromina,
Brodnicy, Mławy.
16. Sprawy bieżące.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad.
Starosta Paweł Cieśliński
Zaproponował rozszerzenie porządku posiedzenia o następujące punkty: Rozpatrzenie i
podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie jako pkt 16; Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w
sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na
wykonanie usługi pn: „Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i
Mazur w Powiecie Działdowskim” jako pkt 17; Rozpatrzenie i przyjęcie projektu stanowiska
Rady Powiatu w sprawie przywrócenia połączeń kolejowych oraz wznowienia ruchu
pasażerskiego na linii kolejowej nr 208 na odcinku Działdowo-Brodnica jako pkt 18.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Otwarcie.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.
Informacja Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Iłowie-Osadzie o zawartych
umowach na wynajem pomieszczeń hali sportowej oraz pomieszczeń szkolnych.
Informacja Dyrektora Zespołu Szkół w Malinowie o zawartych umowach na wynajem
pokoi oraz pomieszczenia szkolnego.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele
budowlane nieruchomością położoną w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś gmina
Rybno.
Rozpatrzenie i podjęcie decyzji w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu
przysługującego Zespołowi Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie do nieruchomości
zabudowanej Ośrodkiem Wypoczynkowym położonej w obrębie ewidencyjnym
Rynek gmina Grodziczno.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.
17.

18.

19.
20.
21.

Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Tadeusza
Modzelewskiego z funkcji Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Działdowie i rozwiązania umowy o pracę.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie oraz powołania
Komisji Konkursowej.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej w celu
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w
Działdowie.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej w celu
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Działdowie.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla
nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz
ustalenia wysokości wynagrodzenia dla ekspertów wchodzących w skład komisji za
przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie.
Informacja o sprawozdaniach z działań podejmowanych w 2018 roku na terenie
powiatu działdowskiego złożonych przez Kierowników Nadzoru Wodnego z
Działdowa, Nidzicy, Przasnysza, Sierpca, Nowego Miasta Lubawskiego, Żuromina,
Brodnicy, Mławy.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko
Dyrektora Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji przetargowej do
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi pn: „Zintegrowana
Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Działdowskim”.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu stanowiska Rady Powiatu w sprawie przywrócenia
połączeń kolejowych oraz wznowienia ruchu pasażerskiego na linii kolejowej nr 208
na odcinku Działdowo-Brodnica.
Sprawy bieżące.
Wolne wnioski.
Zamknięcie obrad.

Zarząd jednogłośnie 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
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Przedstawił informacje Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Iłowie-Osadzie o zawartych
umowach na wynajem pomieszczeń hali sportowej w okresie od 1.04 do 30.06.2019 r. oraz
pomieszczeń szkolnych pracowni obrabiarek sterowanych numerycznie CNC w okresie od
20.05 do 30.06.2019 r.
Zarząd przyjął powyższą informację.
Ad.6
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Przedstawił informacje Dyrektora Zespołu Szkół w Malinowie o zawartych umowach na
wynajem pokoi dla 40 osób w okresie od 17.08 do 18.08.2019 r. oraz pomieszczenia
szkolnego do 31.08.2021 r.
Zarząd przyjął powyższą informację.
Ad.7
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane
nieruchomością położoną w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś gmina Rybno.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 97/19
w sprawie: wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością
położoną w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś gmina Rybno.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.8
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Przedstawił projekt decyzji w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu przysługującego
Zespołowi Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie do nieruchomości zabudowanej
Ośrodkiem Wypoczynkowym położonej w obrębie ewidencyjnym Rynek gmina Grodziczno.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Decyzję Nr 5/2019
w sprawie: wygaśnięcia trwałego zarządu przysługującego Zespołowi Szkół
Zawodowych Nr 1 w Działdowie do nieruchomości zabudowanej Ośrodkiem
Wypoczynkowym położonej w obrębie ewidencyjnym Rynek gmina Grodziczno.
(Gn. 6844.1.5.2019)
(Decyzja stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.9
Sekretarz Powiatu Lidia Nyga-Skwara
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Przedstawiła projekt uchwały w sprawie odwołania Pana Tadeusza Modzelewskiego z funkcji
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie i rozwiązania umowy o
pracę.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 98/19
w sprawie: odwołania Pana Tadeusza Modzelewskiego z funkcji Dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie i rozwiązania umowy o pracę.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.10
Sekretarz Powiatu Lidia Nyga-Skwara
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie oraz powołania Komisji
Konkursowej. Poinformowała, że w §2 pkt 1 należy wskazać skład Komisji Konkursowej.
Zaproponowała Romana Lewandowskiego na Przewodniczącego Komisji oraz Marlenę
Perzyńską, Wiesława Muszyńskiego, Marię Zębalską i Teresę Stańczak jako członków
Komisji. Dodatkowo zaproponowała, aby oferty składane były do dnia 22.07.2019 r.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 99/19
w sprawie: ogłoszenia naboru na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Działdowie oraz powołania Komisji Konkursowej.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.11
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej w celu
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie.
Poinformował, że w związku z pismem Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty nastąpiła
zmiana przedstawiciela wskazanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty i stąd
konieczność podjęcia uchwały i uchylenia poprzedniej.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 100/19
w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na
stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.12
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Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej w celu
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Działdowie. Poinformował, że w związku z pismem Warmińsko-Mazurskiego Kuratora
Oświaty nastąpiła zmiana przedstawiciela wskazanego przez Warmińsko-Mazurskiego
Kuratora Oświaty i stąd konieczność podjęcia uchwały i uchylenia poprzedniej.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 101/19
w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na
stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Działdowie.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.13
Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz ustalenia wysokości
wynagrodzenia dla ekspertów wchodzących w skład komisji za przeprowadzenie
postępowania egzaminacyjnego.
Starosta Paweł Cieśliński
Zaproponował na przedstawiciela organu prowadzącego panią Marlenę Perzyńską.
Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
Wyraziła zgodę. Zaproponowała 18.07.2019 r. jako termin odbycia postępowania
egzaminacyjnego.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 102/19
w sprawie: uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz ustalenia wysokości
wynagrodzenia dla ekspertów wchodzących w skład komisji za przeprowadzenie
postępowania egzaminacyjnego.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.14
Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
Rozdała członkom Zarządu nowy projekt uchwały. Poinformowała, że zmianie uległ tytuł
oraz podstawa prawna. Przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia z
tytułu powierzenia obowiązków Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Działdowie.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
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Uchwałę Nr 103/19
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia z tytułu powierzenia obowiązków Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.15
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Irena
Kozłowska
Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Irena Kozłowska
Omówiła sprawozdania z działań podejmowanych w 2018 roku na terenie powiatu
działdowskiego złożonych przez Kierowników Nadzoru Wodnego z Działdowa, Nidzicy,
Przasnysza, Sierpca, Nowego Miasta Lubawskiego, Żuromina, Brodnicy, Mławy ze
szczególnym uwzględnieniem rzek Wkra oraz Wel.
Zarząd przyjął informacje zawarte w sprawozdaniach z działań podejmowanych w 2018
roku na terenie powiatu działdowskiego złożonych przez Kierowników Nadzoru
Wodnego z Działdowa, Nidzicy, Przasnysza, Sierpca, Nowego Miasta Lubawskiego,
Żuromina, Brodnicy, Mławy i skierował je pod obrady sesji Rady Powiatu
Działdowskiego.
Ad.16
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
Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie. Zaproponowała zmianę w §2 pkt
2, aby informacja o ogłoszeniu o konkursie została zamieszczona również w mediach o
zasięgu powiatowym. Streściła dotychczasową pracę Komisji Konkursowej i poinformowała
o jej kolejnych działaniach.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 104/19
w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Działdowie.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.17
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru Roman Lewandowski
Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru Roman Lewandowski
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Przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia
przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi pn: „Zintegrowana Informacja Geodezyjna i
Kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Działdowskim”.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 105/19
w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu
nieograniczonego na wykonanie usługi pn: „Zintegrowana Informacja Geodezyjna i
Kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Działdowskim”.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.18
Sekretarz Powiatu Lidia Nyga-Skwara
Przedstawiła projekt stanowiska Rady Powiatu w sprawie przywrócenia połączeń kolejowych
oraz wznowienia ruchu pasażerskiego na linii kolejowej nr 208 na odcinku DziałdowoBrodnica. Poinformowała, że Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu
Działdowskiego wystąpiła z wnioskiem do Zarządu o przygotowanie takiego stanowiska.
Przekazała, że przywrócenia połączeń kolejowych oraz wznowienia ruchu pasażerskiego na
linii kolejowej nr 208 będzie zgłoszone przez Powiat jako jeden z elementów zmian do
strategii rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego do 2030 r.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za przyjął projekt stanowiska Rady Powiatu w sprawie
przywrócenia połączeń kolejowych oraz wznowienia ruchu pasażerskiego na linii
kolejowej nr 208 na odcinku Działdowo-Brodnica.
Ad.19
Starosta Paweł Cieśliński
Poinformował o planowanym podjęciu działań nad stworzeniem programu zagospodarowania
rzeki Wel we współpracy np. z organizacją pozarządową i samorządami.
Radny Janusz Kaczmarek
Poinformował o potrzebie zagospodarowania rzeki Wel i możliwości rozwoju m.in.
gospodarczego i turystycznego dzięki takim działaniom.
Radny Krzysztof Aurast
Poprosił o podjęcie działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa w miejscowości
Malinowo na drodze do szkoły i budowy ciągu pieszo-rowerowego na tym odcinku.
Starosta Paweł Cieśliński
Poinformował o prowadzonych rozmowach i planowanych działaniach dotyczących
przebudowy ulicy Leśnej oraz drugi etap prac od granicy miasta Działdowo do Malinowa
wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego.
Wicestarosta Marian Brandt
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Poinformował, że już 3 lata temu powstała taka koncepcja na przebudowę ulicy Leśnej i i
drogi od Działdowa do Malinowa, której założenia streścił.
Ad.21
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

Wicestarosta

Marian Brandt

Członek Zarządu

Krzysztof Aurast

Członek Zarządu

Wiesław Cieślak

Członek Zarządu

Janusz Kaczmarek
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