Protokół Nr 52/2020
posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 16 września 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:
Skarbnik Powiatu
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.

Otwarcie.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Samodzielnemu
Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Działdowie na oddanie w dzierżawę
części nieruchomości położonej przy ul. Leśnej 1 w Działdowie.
5. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zasad
zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów
trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii w sprawie inwestycji
„Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1294N, nr 1298N i dróg gminnych
w miejscowości Stare Dłutowo”.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi
Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej do podejmowania wszelkich czynności
związanych z przystąpieniem do projektu grupowego zakupu dostępu do bazy IBUK
Libra: Biblioteki Pedagogiczne Polski Północnej.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o.
Dyrektorowi II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Działdowie do
podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu pt. „Edukacja w
Działdowie na szóstkę”.
9. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia dotacji
celowej w 2020 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytku znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków położonym na obszarze
powiatu działdowskiego.
10. Rozpatrzenie wniosku o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie
Programu Współpracy Powiatu Działdowskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz
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11.
12.
13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.

Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Mirosławie
Ormanowskiej – Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu działdowskiego.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierowników/Dyrektorów
jednostek organizacyjnych Powiatu Działdowskiego do zawierania umów mających
bezpośredni związek z wykonywaniem czynności opodatkowanych i wystawiania
faktur VAT w imieniu i na rzecz Powiatu Działdowskiego.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 20202023.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu
powiatu działdowskiego na rok 2020.
Informacja o stanie realizacji inwestycji w powiecie działdowskim w latach 20192020.
Sprawy bieżące.
Wolne wnioski.
Zamknięcie obrad.

Starosta Paweł Cieśliński
Zaproponował wprowadzenie dodatkowych punktów porządku posiedzenia. Jako pkt 17 –
Zatwierdzenie czynności Starosty Działdowskiego dokonanych na podstawie §70 ust. 2
Statutu Powiatu Działdowskiego oraz jako pkt 18 – Rozpatrzenie wniosku o wyrażenie zgody
na ogłoszenie komunikatu w sprawie przyjmowania wniosków organizacji pozarządowych do
projektu budżetu Powiatu Działdowskiego na rok 2021.
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

Otwarcie.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Samodzielnemu
Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Działdowie na oddanie w dzierżawę
części nieruchomości położonej przy ul. Leśnej 1 w Działdowie.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zasad
zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów
trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii w sprawie inwestycji
„Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1294N, nr 1298N i dróg gminnych
w miejscowości Stare Dłutowo”.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi
Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej do podejmowania wszelkich czynności
związanych z przystąpieniem do projektu grupowego zakupu dostępu do bazy IBUK
Libra: Biblioteki Pedagogiczne Polski Północnej.
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8.

9.

10.

11.
12.
13.

14.

15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.

Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o.
Dyrektorowi II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Działdowie do
podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu pt. „Edukacja w
Działdowie na szóstkę”.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia dotacji
celowej w 2020 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytku znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków położonym na obszarze
powiatu działdowskiego.
Rozpatrzenie wniosku o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie
Programu Współpracy Powiatu Działdowskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz
Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Mirosławie
Ormanowskiej – Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu działdowskiego.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierowników/Dyrektorów
jednostek organizacyjnych Powiatu Działdowskiego do zawierania umów mających
bezpośredni związek z wykonywaniem czynności opodatkowanych i wystawiania
faktur VAT w imieniu i na rzecz Powiatu Działdowskiego.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 20202023.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu
powiatu działdowskiego na rok 2020.
Informacja o stanie realizacji inwestycji w powiecie działdowskim w latach 20192020.
Zatwierdzenie czynności Starosty Działdowskiego dokonanych na podstawie §70 ust.
2 Statutu Powiatu Działdowskiego.
Rozpatrzenie wniosku o wyrażenie zgody na ogłoszenie komunikatu w sprawie
przyjmowania wniosków organizacji pozarządowych do projektu budżetu Powiatu
Działdowskiego na rok 2021.
Sprawy bieżące.
Wolne wnioski.
Zamknięcie obrad.

Zarząd jednogłośnie przyjął porządek posiedzenia ze zmianami.
Ad.4
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody Samodzielnemu Publicznemu
Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Działdowie na oddanie w dzierżawę części nieruchomości
położonej przy ul. Leśnej 1 w Działdowie na okres 10 lat, na rzecz wyłonionej w
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postępowaniu konkursowym firmy, w celu udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie
wykonywania badań diagnostycznych rezonansem magnetycznym.
Starosta Paweł Cieśliński
Poinformował, że jedna z karetek, która miała zostać wycofana uległa awarii.
Wicestarosta Marian Brandt
Poinformował, że należy przejrzeć jeszcze umowę dzierżawy oraz umowę na świadczenie
usług medycznych w celu dokonania korekty ewentualnych błędów w w/w dokumentach oraz
zapewnienia ich spójności.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 305/20
w sprawie: wyrażenia zgody Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki
Zdrowotnej w Działdowie na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej przy
ul. Leśnej 1 w Działdowie.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.5
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania
w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie. Dodatkowo poinformował, że w
§5.1.1.b słowo aktywum należy zamienić na aktywa, w §8 należy wykreślić słowo użyczenie,
a zespół zamienić na zakład i poprawić błędy pisarskie.
Radny Krzysztof Aurast
Przed chwilą podjęliśmy uchwałę dotyczącą wyrażenia zgody SP ZOZ w Działdowie na
oddanie w dzierżawę części nieruchomości na przedsięwzięcie polegające na wykonaniu
pomieszczeń i umieszczeniu rezonansu magnetycznego, którego koszt wynosi ok. 6 mln zł, a
teraz rozpatrujemy i będziemy przyjmować projekt uchwały w sprawie określenia zasad
zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Po rozmowach z radcami prawnymi postanowiliśmy, aby zaktualizować uchwałę Rady
Powiatu z 2003 r. w przedmiotowej sprawie.
Starosta Paweł Cieśliński
Inwestycja jest kosztowna, ale nie leży po stronie Powiatu, a wykonawcy.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie
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aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Działdowie.
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 inwestycji „Przebudowa
skrzyżowania dróg powiatowych nr 1294N, nr 1298N i dróg gminnych w miejscowości Stare
Dłutowo”.
Wicestarosta Marian Brandt
Czy wspomniana przebudowa będzie miała miejsce jeszcze w tym roku?
Starosta Paweł Cieśliński
Dokumentacja jest w przygotowaniu, prawdopodobnie inwestycja ta będzie realizowana w
2022 roku.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 306/20
w sprawie: wydania opinii w sprawie inwestycji „Przebudowa skrzyżowania dróg
powiatowych nr 1294N, nr 1298N i dróg gminnych w miejscowości Stare Dłutowo”.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.7
Wicestarosta Marian Brandt
Przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowej
Biblioteki Pedagogicznej do podejmowania wszelkich czynności związanych z
przystąpieniem do projektu grupowego zakupu dostępu do bazy IBUK Libra: Biblioteki
Pedagogiczne Polski Północnej.
Starosta Paweł Cieśliński
Poinformował czym jest program IBUK Libra.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 307/20
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowej Biblioteki
Pedagogicznej do podejmowania wszelkich czynności związanych z przystąpieniem do
projektu grupowego zakupu dostępu do bazy IBUK Libra: Biblioteki Pedagogiczne
Polski Północnej.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
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Ad.8
Starosta Paweł Cieśliński
Przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektorowi II
Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Działdowie do podejmowania wszelkich
czynności w zakresie realizacji projektu pt. „Edukacja w Działdowie na szóstkę”.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 308/20
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektorowi II Liceum Ogólnokształcącego
im. Jana Pawła II w Działdowie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie
realizacji projektu pt. „Edukacja w Działdowie na szóstkę”.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.9
Starosta Paweł Cieśliński
Przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia dotacji celowej w 2020 roku
na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku znajdującym się
w gminnej ewidencji zabytków położonym na obszarze powiatu działdowskiego. Dotacja
zostanie przeznaczona na remont budynku plebanii przy Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w.
Podwyższenia Krzyża Świętego w Działdowie. Poinformował, że przed rozpoczęciem obrad
zostało rozdane uzasadnienie do projektu uchwały w nowym brzmieniu. Przekazał jakie
jeszcze wnioski wpłyną, gdyż były planowane w tegorocznym budżecie i jakie środki będą
potrzebne na ich realizację.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
udzielenia dotacji celowej w 2020 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytku znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
położonym na obszarze powiatu działdowskiego.
Ad.10
Starosta Paweł Cieśliński
Przedstawił wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie Programu
Współpracy Powiatu Działdowskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2021 rok. Omówił projekt rzeczonego Programu, wzór
ogłoszenia i formularza konsultacji.
Radny Janusz Kaczmarek
Poinformował, że czas przeprowadzenia konsultacji nie powinien być krótszy niż 7 dni.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za pozytywnie rozpatrzył powyższy wniosek.
Ad.11
Starosta Paweł Cieśliński
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Przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Mirosławie
Ormanowskiej – Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie do wykonywania
czynności związanych z wdrożeniem i realizacją projektu pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i
opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych,
domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas
COVID-19”.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 309/20
w sprawie: udzielenia upoważnienia Pani Mirosławie Ormanowskiej – Dyrektorowi
Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.12
Starosta Paweł Cieśliński
Przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu działdowskiego.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu
działdowskiego.
Ad.13
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie upoważnienia Kierowników/Dyrektorów jednostek
organizacyjnych Powiatu Działdowskiego do zawierania umów mających bezpośredni
związek z wykonywaniem czynności opodatkowanych i wystawiania faktur VAT w imieniu i
na rzecz Powiatu Działdowskiego. Podjęcie tej uchwały jest konieczne w związku z
powołaniem p.o. dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Działdowie.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 310/20
w sprawie: upoważnienia Kierowników/Dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu
Działdowskiego do zawierania umów mających bezpośredni związek z wykonywaniem
czynności opodatkowanych i wystawiania faktur VAT w imieniu i na rzecz Powiatu
Działdowskiego.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.14
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2020-2023. Poinformowała, że w
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części opisowej przy wydatkach w rozdziale 80115 ZSZ Nr 1 wartość projektu powinna
stanowić kwotę 125 894,60 zł.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata
2020-2023.
Ad.15
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu powiatu
działdowskiego 2020. Poinformowała, że uchwała nie zawiera załącznika mówiącego o
zabytkach i o ten załącznik ulegnie ona zmianie w związku z przyjętym projektem uchwały
dot. remontu budynku plebanii przy Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża
Świętego w Działdowie.
Starosta Paweł Cieśliński
Wyjaśnił przyczyny zmniejszenia wydatków związane w dużej mierze z oszczędnościami
poprzetargowymi. Poinformował o planowanym złożeniu wniosku do „tarczy 2” oraz o
złożonym wniosku do Funduszy Norweskich na termomodernizację budynku internatu w ZS
w Malinowie.
Wicestarosta Marian Brandt
Z czego wynika zmniejszenie w rozdziale 60014 na kwotę 42 993 zł jeśli chodzi o Gminę
Lidzbark i czego ono dotyczyło?
Starosta Paweł Cieśliński
Wynika to ze zmniejszenia pomocy finansowej jednostek samorządu terytorialnego w
inwestycji po rozstrzygnięciu przetargu, a dotyczy to budowy chodników, gdzie finansowanie
jest po połowie.
Wicestarosta Marian Brandt
Skąd wynika różnica w kwocie na zadanie dotyczące termomodernizacji budynku
dydaktycznego w Zespole Szkół w Malinowie? Czy zmianie uległ zakres prac? Pierwsza
kwota to projekt, który złożyliśmy do RPO o wartości 3 464 282 zł i kwocie dofinansowania
2 250 040 zł, a drugi złożony do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, gdzie to zadanie już
kosztuje mniej 2 808 707 zł przy dofinansowaniu 1 873 193 zł.
Starosta Paweł Cieśliński
Została zmieniona technologia jak i zakres prac. Wyjaśnił różnicę w złożonych wnioskach
pod względem zaplanowanych prac dotyczących wspomnianej termomodernizacji.
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Pan Wicestarosta podaje te kwoty z zestawienia, informacji przygotowanej przez p. Utratę,
jednak nowy projekt opiewa na kwotę 3 931 584 zł, ale po sporządzeniu uchwały otrzymałam
informację, że jest to kwota 3 955 632 zł.
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Zarząd jednogłośnie-5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
zmiany budżetu powiatu działdowskiego 2020.
Ad.16
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Spraw Gospodarczych, Inwestycji i Promocji Piotr Utrata
Naczelnik Wydziału Spraw Gospodarczych, Inwestycji i Promocji Piotr Utrata
Przedstawił informacje o stanie realizacji inwestycji w powiecie działdowskim w latach 20192020. Rozdał członkom Zarządu zaktualizowane zestawienie.
Wicestarosta Marian Brandt
Poprosił o precyzyjne określenie wartości inwestycji polegającej na termomodernizacji
budynku dydaktycznego w ZS w Malinowie oraz poziomu dofinansowania ze środków RPO
WiM oraz z Funduszy Norweskich.
Naczelnik Wydziału Spraw Gospodarczych, Inwestycji i Promocji Piotr Utrata
Podał wartości inwestycji oraz poziom dofinansowania w ramach każdego z programów.
Starosta Paweł Cieśliński
Przedstawił plany inwestycyjne na przyszły rok.
Radny Wiesław Cieślak
Zauważył, że ujęty jest w zestawieniu odcinek Działdowo-Brodnica w Programie
Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+.
Naczelnik Wydziału Spraw Gospodarczych, Inwestycji i Promocji Piotr Utrata
Poinformował jak wygląda procedura realizacji poszczególnych etapów wspomnianego
Programu Kolej+.
Wicestarosta Marian Brandt
Zauważył, że w Krajowym Planie Odbudowy rząd może pokryć 100% wartości modernizacji
tego odcinka trasy 208 i wtedy wraz z innymi samorządami możemy przeznaczyć środki na
zapewnienie funkcjonowania tej linii.
Ad.17
Starosta Paweł Cieśliński
Przedstawił do zatwierdzenia czynności Starosty Działdowskiego dokonane na podstawie §70
ust. 2 Statutu Powiatu Działdowskiego, które dotyczą udzielenia pełnomocnictwa
Dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Iłowie-Osadzie im. ks.
Edmunda Domańskiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Dobry
pracownik fundamentem pracodawcy” oraz Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Emilii
Sukertowej -Biedrawiny w Malinowie w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie
projektu pt. „Zdrowo i zawodowo”.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za zatwierdził powyższe czynności.
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Ad.18
Starosta Paweł Cieśliński
Przedstawił wniosek o wyrażenie zgody na ogłoszenie komunikatu w sprawie przyjmowania
wniosków organizacji pozarządowych do projektu budżetu Powiatu Działdowskiego na rok
2021. Treść komunikatu stanowi załącznik do wniosku.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za pozytywnie rozpatrzył powyższy wniosek.
Ad.19
Wicestarosta Marian Brandt
Na ostatnim posiedzeniu Zarządu rozmawialiśmy o wniosku II LO w Działdowie na zakup
m.in. sprzętu komputerowego i programu księgowego. Wniosek opiewał na kwotę 15 tys. zł.
Zostało to zweryfikowane i wpłynął poprawiony wniosek na kwotę 8 tys. zł. Czy będzie to
ujęte w najbliższej uchwale budżetowej?
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Nie wpłynął jeszcze do mnie taki wniosek.
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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