Protokół Nr 40/2020
posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 1 kwietnia 2020 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 uczestniczyli:
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.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad obciążania
nieruchomości stanowiących własność Powiatu Działdowskiego służebnością
przesyłu.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii w sprawie ustalenia
przebiegu istniejącej drogi gminnej w Gminie Miasto Działdowo.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg do
kategorii dróg gminnych w Gminie Miasto Działdowo.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych z
rezerwy celowej.
9. Sprawy bieżące.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.
Sekretarz Powiatu Lidia Nyga-Skwara
Zaproponowała wprowadzenie następujących punktów do porządku posiedzenia:
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg do kategorii
dróg gminnych w Gminie Działdowo – jako pkt 8; Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w
sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 1 w Działdowie do
podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji inwestycji pn. „Wybudowanie
windy dla osób niepełnoprawnych oraz dostosowanie łazienki dla potrzeb osób
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niepełnosprawnych”- jako pkt 9 oraz Rozpatrzenie wniosku Wójta Gminy Działdowo o
dofinansowanie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych przy OSP w Uzdowie i przy OSP w
Petrykozach – jako pkt 11.
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 ustalenia szczegółowych zasad obciążania
nieruchomości stanowiących własność Powiatu Działdowskiego służebnością
przesyłu.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii w sprawie ustalenia
przebiegu istniejącej drogi gminnej w Gminie Miasto Działdowo.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg do
kategorii dróg gminnych w Gminie Miasto Działdowo.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg do
kategorii dróg gminnych w Gminie Działdowo.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi
Zespołu Szkół nr 1 w Działdowie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie
realizacji inwestycji pn. „Wybudowanie windy dla osób niepełnoprawnych oraz
dostosowanie łazienki dla potrzeb osób niepełnosprawnych”.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych z
rezerwy celowej.
Rozpatrzenie wniosku Wójta Gminy Działdowo o dofinansowanie Młodzieżowych
Drużyn Pożarniczych przy OSP w Uzdowie i przy OSP w Petrykozach.
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 podpisy pod tekstem protokołów.
Ad.5
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad obciążania
nieruchomości stanowiących własność Powiatu Działdowskiego służebnością przesyłu.
Omówił szczegółowo metodykę ustalenia wysokości wynagrodzenia za ustanowienie
służebności przesyłu na podstawie dotychczasowych wycen służebności przez
rzeczoznawców majątkowych.
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Radny Wiesław Cieślak
Poprosił o wyjaśnienie pojęcia służebności przesyłu?
Starosta Paweł Cieśliński
Wyjaśnił czym jest służebność przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność
Powiatu Działdowskiego.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 239/20
w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad obciążania nieruchomości stanowiących
własność Powiatu Działdowskiego służebnością przesyłu.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.6
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Komunikacji Krzysztof
Gorczyński
Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Komunikacji Krzysztof Gorczyński
Przedstawił projekt uchwały w sprawie wydania opinii w sprawie ustalenia przebiegu
istniejącej drogi gminnej w Gminie Miasto Działdowo, tj. ul. Przemysłowej w Działdowie.
Radny Krzysztof Aurast
Zaznaczył, że mapa dołączona do materiałów nie odzwierciedla stanu rzeczywistego, gdyż nie
ma na niej zaznaczonych chociażby rond oraz numerów działek.
Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Komunikacji Krzysztof Gorczyński
Taka mapa została nam dostarczona wraz z wnioskiem, a numery działek wynikają z projektu
uchwały Rady Miasta Działdowo w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 240/20
w sprawie: wydania opinii w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej w
Gminie Miasto Działdowo.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.7
Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Komunikacji Krzysztof Gorczyński
Przedstawił projekt uchwały w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg do kategorii dróg
gminnych w Gminie Miasto Działdowo. Projekt uchwały dotyczy ulic: Chmielnej,
Dożynkowej, Gryczanej oraz Wiejskiej.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
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Uchwałę Nr 241/20
w sprawie: wydania opinii o zaliczeniu dróg do kategorii dróg gminnych w Gminie
Miasto Działdowo.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.8
Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Komunikacji Krzysztof Gorczyński
Przedstawił projekt uchwały w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg do kategorii dróg
gminnych w Gminie Działdowo.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 242/20
w sprawie: wydania opinii o zaliczeniu dróg do kategorii dróg gminnych w Gminie
Działdowo.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.9
Wicestarosta Marian Brandt
Przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu
Szkół nr 1 w Działdowie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji
inwestycji pn. „Wybudowanie windy dla osób niepełnoprawnych oraz dostosowanie łazienki
dla potrzeb osób niepełnosprawnych”.
Radny Krzysztof Aurast
Czy winda projektowana jest na zewnątrz budynku?
Wicestarosta Marian Brandt
Tak, będzie ona zlokalizowana od strony Komendy Powiatowej Policji. Poinformował o
kosztach realizacji inwestycji i możliwościach pozyskania środków zewnętrznych na ten cel.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 243/20
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 1 w Działdowie do
podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji inwestycji pn. „Wybudowanie
windy dla osób niepełnoprawnych oraz dostosowanie łazienki dla potrzeb osób
niepełnosprawnych”.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.10
Naczelnik Wydziału Finansowego Maria Zębalska
Przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przeniesienia wydatków
budżetowych z rezerwy celowej.
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Starosta Działdowski Paweł Cieśliński
Poinformował, że środki te zostaną przeznaczone na przeciwdziałanie i zapobiegania COVID19, w tym np. środki ochrony osobistej, w szacunkowych kwotach około: 60 tys. zł dla SP
ZOZ w Działdowie, 20 tys. zł dla DPS w Uzdowie, 10 tys. zł dla KPP w Działdowie i 10 tys.
zł dla KP PSP w Działdowie.
Wicestarosta Marian Brandt
Czy podmioty, którym zostanie udzielone wparcie na ww. cel są zobligowane do złożenia
wniosku?
Starosta Działdowski Paweł Cieśliński
Istotnym jest, aby ww. podmioty zgłosiły zapotrzebowanie na konkretne zakupy np. środki do
ochrony osobistej.
Zarządził głosowanie imienne zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 10 ustawy o finansach publicznych.
Poszczególni członkowie Zarządu głosowali następująco:
Paweł Cieśliński – za
Marian Brandt – za
Krzysztof Aurast - za
Wiesław Cieślak – za
Janusz Kaczmarek – za
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 244/20
w sprawie: przeniesienia wydatków budżetowych z rezerwy celowej.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.11
Starosta Paweł Cieśliński
Przedstawił wniosek Wójta Gminy Działdowo o dofinansowanie Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych przy OSP w Uzdowie i przy OSP w Petrykozach. Łączna kwota
wnioskowanego dofinansowania to 27.352 zł, z czego 12.516 zł na zakup wyposażenia oraz
umundurowania dla drużyny MDP w Petrykozach, a 14.836 zł dla drużyny MDP w Uzdowie.
Wicestarosta Marian Brandt
Należy ustalić z jakiego paragrafu zostaną przeznaczone środki na ten cel.
Naczelnik Wydziału Finansowego Maria Zębalska
Wszystko zależy od terminu realizacji tego zadania. Poinformowała o możliwościach
finansowania wspomnianego zakupu.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za pozytywnie rozpatrzył powyższy wniosek.
Ad.12
Radny Wiesław Cieślak
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Poprosił o zaproszenie Dyrektora SP ZOZ w Działdowie na jedno z kolejnych posiedzeń
Zarządu, aby móc zapoznać się z aktualną sytuacją szpitala.
Ad.14
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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