Protokół Nr 70/2021
posiedzenia Zarządu Powiatu Działdowskiego
z dnia 5 maja 2021 roku

W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności:
Starosta Działdowski

Paweł Cieśliński

Członkowie Zarządu:

Krzysztof Aurast
Wiesław Cieślak
Janusz Kaczmarek

Ponadto uczestniczyła:
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
(lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Ad. 1, 2, 3
Starosta Działdowski 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 protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości położonej w obrębie Komorniki,
gmina Działdowo, oznaczonej nr działki 5/46.
6. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie nadania tytułu
honorowego „Osobowość Powiatu Działdowskiego”.
7. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Gminie Iłowo-Osada na realizację zadania pn.: „Przebudowa
boiska sportowego w miejscowości Iłowo-Osada”.
8. Złożenie przez Dyrektora SPZOZ w Działdowie sprawozdania z realizacji „Programu
naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie
na lata 2021-2022” za I kwartał roku 2021.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi
Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie do podejmowania
wszelkich czynności w zakresie prowadzenia inwestycji pn. „Termomodernizacja
budynku głównego Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie”.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi
Zespołu Szkół nr 1 w Działdowie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie
realizacji projektu pt. „Postaw na informatykę”.
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11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji
Programu Współpracy Powiatu Działdowskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz
Organizacjami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego za 2020 rok.
12. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia dotacji
celowej w 2021 roku na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków – ołtarz główny w kościele pw. św. Wojciecha
w Działdowie.
13. Rozpatrzenie wniosku Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Działdowie o wsparcie finansowe przy
realizacji projektu „28 marzeń niepełnosprawni w drodze na szczyt”.
14. Rozpatrzenie wniosku Stowarzyszenia Akademia Piłkarska Goalmania w sprawie
dofinansowania dojazdów na turnieje piłki nożnej grup dziecięcych.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i przekazania sprawozdania
finansowego za rok 2020.
16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych
z rezerwy celowej.
17. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 20212024.
18. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu
powiatu działdowskiego na rok 2021.
19. Sprawy bieżące.
20. Wolne wnioski.
21. Zamknięcie obrad.
Starosta Działdowski Paweł Cieśliński
Zaproponował wprowadzenie jako punkt 11 porządku posiedzenia: Rozpatrzenie i podjęcie
uchwały w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Króla
Władysława Jagiełły w Lidzbarku do podejmowania wszelkich czynności w zakresie
realizacji projektu pt. ,,Staż zagraniczny – ok. To się liczy” oraz jako punkt 20 udzielenia
pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na realizację zadania pn.:
„Budowa chodnika wraz z oświetleniem ulicznym przy ulicy Główny Dworzec droga
wojewódzka nr 541 w Lidzbarku”.
Projekt porządku posiedzenia Zarządu Powiatu po zmianie
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości położonej w obrębie Komorniki,
gmina Działdowo, oznaczonej nr działki 5/46.
6. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie nadania tytułu
honorowego „Osobowość Powiatu Działdowskiego”.
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7. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Gminie Iłowo-Osada na realizację zadania pn.: „Przebudowa
boiska sportowego w miejscowości Iłowo-Osada”.
8. Złożenie przez Dyrektora SPZOZ w Działdowie sprawozdania z realizacji „Programu
naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie
na lata 2021-2022” za I kwartał roku 2021.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi
Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie do podejmowania
wszelkich czynności w zakresie prowadzenia inwestycji pn. „Termomodernizacja
budynku głównego Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie”.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi
Zespołu Szkół nr 1 w Działdowie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie
realizacji projektu pt. „Postaw na informatykę”.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi
Zespołu Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku do podejmowania
wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu pt. ,,Staż zagraniczny – ok. To się
liczy.”
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji
Programu Współpracy Powiatu Działdowskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz
Organizacjami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego za 2020 rok.
13. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia dotacji
celowej w 2021 roku na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków – ołtarz główny w kościele pw. św. Wojciecha
w Działdowie.
14. Rozpatrzenie
wniosku
Polskiego
Stowarzyszenia
na
rzecz
Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Działdowie o wsparcie finansowe przy
realizacji projektu „28 marzeń niepełnosprawni w drodze na szczyt”.
15. Rozpatrzenie wniosku Stowarzyszenia Akademia Piłkarska Goalmania w sprawie
dofinansowania dojazdów na turnieje piłki nożnej grup dziecięcych.
16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i przekazania sprawozdania
finansowego za rok 2020.
17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych
z rezerwy celowej.
18. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 20212024.
19. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu
powiatu działdowskiego na rok 2021.
20. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na realizację zadania
pn.: „Budowa chodnika wraz z oświetleniem ulicznym przy ulicy Główny Dworzec
droga wojewódzka nr 541 w Lidzbarku”.
21. Sprawy bieżące.
22. Wolne wnioski.
23. Zamknięcie obrad.
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Zarząd jednogłośnie przyjął porządek posiedzenia wraz ze zmianą.

Ad. 4
Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu i po
zapoznaniu się z jego treścią złożyli podpisy pod tekstem protokołu.
Ad. 5
Starosta Działdowski Paweł Cieśliński
Przedstawił projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w drodze przetargu
ustnego nieograniczonego, nieruchomości położonej w obrębie Komorniki, gmina Działdowo,
oznaczonej nr działki 5/46.
Zarząd jednogłośnie- 4 głosami za, podjął:
Uchwałę Nr 427/2021
w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,
nieruchomości położonej w obrębie Komorniki, gmina Działdowo, oznaczonej nr działki
5/46.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 6
Starosta Działdowski Paweł Cieśliński
Przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie: nadania tytułu honorowego
„Osobowość Powiatu Działdowskiego”. Kapituła tytułu „Osobowość Powiatu
Działdowskiego” rozpatrzyła korespondencyjnie wniosek radnego Pawła Rutkowskiego o
przyznanie tytułu honorowego „Osobowość Powiatu Działdowskiego” panu Bogdanowi
Cywińskiemu byłemu Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w
Działdowie.
Zarząd Powiatu jednogłośnie, 4 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu
Działdowskiego w sprawie: nadania tytułu honorowego „Osobowość Powiatu
Działdowskiego”.
Ad. 7
Starosta Działdowski Paweł Cieśliński
Przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie
Iłowo-Osada na realizację zadania pn.: „Przebudowa boiska sportowego w miejscowości
Iłowo-Osada” w kwocie 500 000 zł.
Zarząd Powiatu jednogłośnie, 4 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu
Działdowskiego w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Iłowo-Osada na
realizację zadania pn.: „Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Iłowo-Osada”.
Ad. 8
Uczestniczy Ireneusz Weryk dyrektor SP ZOZ w Działdowie
Ireneusz Weryk Dyrektor SP ZOZ w Działdowie
Przedstawił sprawozdanie kwartalne z realizacji „Programu naprawczego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie na lata 2021 – 2022” dla Rady
Powiatu Działdowskiego za I kwartał 2021 r. Przyjęte założenia naprawcze, których celem
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jest poprawa płynności finansowej, obniżenie kosztów a także zwiększenie przychodów
i obniżenie strat z tytułu funkcjonowania SP ZOZ w Działdowie opartych na konkretnych
założeniach jest ciągle niemożliwe w związku z pandemią COVID-19. Poinformował
o aktualnym funkcjonowaniu SP ZOZ w związku z luzowaniem obostrzeń związanych
z COVID– 19.
Radny Wiesław Cieślak
Poprosił o przybliżenie zagadnienia związanego z aktualnym funkcjonowaniem oddziału
covidowego, wykorzystaniem respiratorów i łóżek covidowych oraz liczbą chorych.
Ireneusz Weryk Dyrektor SP ZOZ w Działdowie
Przedstawił informacje na temat funkcjonowania oddziału covidowego. Stwierdził, że
w obecnej chwili liczba osób hospitalizowanych ulega zmniejszeniu, a jeśli chodzi
o respiratory to tylko w krótkim czasie były wykorzystane w 100%.
Radny Krzysztof Aurast
Stwierdził, że szpital prowadzi inwestycje, majątek SP ZOZ rośnie, więc odpis amortyzacyjny
jest wyższy.
Ireneusz Weryk Dyrektor SP ZOZ w Działdowie
Poinformował, że w roku 2020 odpis amortyzacyjny wyniósł 1 mln 700 tys. zł, a w tym roku
jest wyższy i wynosi ponad 1 mln 800 tys. zł.
Etatowy Członek Zarządu Powiatu Janusz Kaczmarek
Stwierdził, że aktualna sytuacja w kraju związana z pandemią oraz całokształt działalności
SP ZOZ nie ulega stabilizacji, dlatego I kwartał tego roku nie jest jeszcze wskaźnikiem
realizacji planu naprawczego. Za trzy miesiące tego roku jest dług 1 mln 500 tys. zł.
Starosta Działdowski Paweł Cieśliński
I kwartał 2021 roku nie odzwierciedla, tym bardziej w sytuacji covidowej, funkcjonowania
szpitala. Zasugerował, że w związku z tym, iż została podjęta przez Sejm ustawa
o przystąpieniu do Krajowego Planu Odbudowy należałoby nakreślić strategię rozwoju
SP ZOZ na przyszłe lata. Dyrekcja szpitala ma wyznaczone priorytety do realizacji m.in.
SOR, oddział ginekologiczno – położniczy, parking, czy fotowoltaika.
Etatowy Członek Zarządu Powiatu Janusz Kaczmarek
Poprosił o wyjaśnienie procedur związanych ze szczepieniami przeciw COVID- 19.
Ireneusz Weryk Dyrektor SP ZOZ w Działdowie
Przedstawił informację na temat rejestracji i procedur szczepień.
Ad. 9
Starosta Działdowski Paweł Cieśliński
Przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu
Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie do podejmowania wszelkich
czynności w zakresie prowadzenia inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku głównego
Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie”.
Zarząd jednogłośnie- 4 głosami za, podjął:
Uchwałę Nr 428/2021
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w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Emilii
Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie
prowadzenia inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku głównego Zespołu Szkół im.
Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie”.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 10
Starosta Działdowski Paweł Cieśliński
Przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu
Szkół nr 1 w Działdowie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji
projektu pt. „Postaw na informatykę”.
Zarząd jednogłośnie- 4 głosami za, podjął:
Uchwałę Nr 429/2021
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 1 w Działdowie do
podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu pt. „Postaw na
informatykę”.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 11
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Przedstawiła szczegółowo projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku do podejmowania
wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu pt. ,,Staż zagraniczny – ok. To się liczy.”
Zarząd jednogłośnie- 4 głosami za, podjął:
Uchwałę Nr 430/2021
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Króla
Władysława Jagiełły w Lidzbarku do podejmowania wszelkich czynności w zakresie
realizacji projektu pt. ,,Staż zagraniczny – ok. To się liczy.”
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu
Ad. 12
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Przedstawiła szczegółowo projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji
Programu Współpracy Powiatu Działdowskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz
Organizacjami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego za 2020 rok.
Zarząd jednogłośnie- 4 głosami za, podjął:
Uchwałę Nr 431/2021
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Powiatu
Działdowskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Organizacjami Prowadzącymi
Działalność Pożytku Publicznego za 2020 rok.
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(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 13
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Przedstawiła szczegółowo projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia dotacji
celowej w 2021 roku na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków – ołtarz główny w kościele pw. św. Wojciecha w Działdowie.
Poinformowała, że udziela się dotacji celowej z budżetu Powiatu Działdowskiego
w wysokości 96 850 zł Parafii pw. św. Wojciecha w Działdowie na przeprowadzenie prac
konserwatorskich i restauratorskich ołtarza głównego.
Zarząd Powiatu jednogłośnie, 4 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu
Działdowskiego w sprawie: udzielenia dotacji celowej w 2021 roku na prace
konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – ołtarz
główny w kościele pw. św. Wojciecha w Działdowie.
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Poinformowała, że na posiedzeniu Zarządu Powiatu Działdowskiego w dniu 14 kwietnia
2021 r. został rozpatrzony i przyjęty projekt uchwały Rady Rady w sprawie udzielenia dotacji
celowej w 2021 roku na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków- kościół pw. św. Michała Archanioła w Uzdowie. W dniu 16 kwietnia
2021 r. został ogłoszony jednolity tekst ustawy, t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 710 o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami, w związku z tym podstawa prawna przyjętej uchwały Rady
Powiatu zostanie zaktualizowana.
Ad. 14
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło
w Działdowie złożyło wniosek o wsparcie finansowe na II edycję realizacji projektu „28
marzeń niepełnosprawni w drodze na szczyt”. W I edycji w latach 2019 – 2020 grupa
młodych niepełnosprawnych osób wraz z opiekunami zdobyła szczyty różnych pasm górskich
Polski. Inicjatywa spotkała się z pozytywnym odbiorem społecznym. Poinformowała, że
realizacja nowego projektu przewidziana jest od września 2021 r. do września 2022
i przewiduje przejechanie przez wychowanków stowarzyszenia rowerami trasy wzdłuż
polskiego wybrzeża, szlakiem latarni morskich. Celem tego przedsięwzięcia jest promowanie
potrzeby aktywnego i zdrowego stylu życia wśród osób niepełnosprawnych. Grupa będzie
liczyła około 20 uczestników.
Członkowie Zarządu Powiatu Działdowskiego jednogłośnie, 4 głosami za pozytywnie
rozpatrzyli wniosek wniosek Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Działdowie złożyło wniosek o wsparcie
finansowe na II edycję realizacji projektu „28 marzeń niepełnosprawni w drodze na
szczyt”.
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Ad.15
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Poinformowała, że wpłynął wniosek Stowarzyszenia Akademia Piłkarska Goalmania
w sprawie dofinansowania w kwocie 3 702 zł brutto dojazdów na turnieje piłki nożnej grup
dziecięcych. Stwierdziła, że celem tego zadania jest upowszechnienie piłki nożnej wśród
dzieci powiatu działdowskiego a także podnoszenia ich wydolności fizycznej, umiejętności
technicznych, taktycznych, zwiększenia koordynacji ruchowej oraz integracji w środowisku
rówieśniczym. Podopieczni Akademii to około 60 dzieci zamieszkujących powiat
działdowski.
Członkowie Zarządu Powiatu Działdowskiego jednogłośnie, 4 głosami za pozytywnie
rozpatrzyli wniosek Stowarzyszenia Akademia Piłkarska Goalmania w sprawie
dofinansowania dojazdów na turnieje piłki nożnej grup dziecięcych.
Ad.16
Skarbnik Powiatu Działdowskiego Urszula Wojtczyk
Przedstawiła szczegółowo projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia
i przekazania sprawozdania finansowego za rok 2020. Poinformowała, że w uzasadnieniu jest
błąd pisarski, ustawa o finansach publicznych Dziennik Ustaw z roku 2021 a nie jak jest
napisane z 2020 r.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 432/2021
w sprawie: przyjęcia i przekazania sprawozdania finansowego za rok 2020.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.17
Skarbnik Powiatu Działdowskiego Urszula Wojtczyk
Przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przeniesienia wydatków
budżetowych z rezerwy celowej. Stwierdziła, że rozdysponowuje się rezerwę celową z
przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Liceum
Ogólnokształcącego w Lidzbarku na kwotę 21 205 zł.
Starosta Paweł Cieśliński
Zarządził głosowanie imienne zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 10 ustawy o finansach publicznych.
Poszczególni członkowie Zarządu głosowali następująco:
Paweł Cieśliński – za
Krzysztof Aurast – za
Wiesław Cieślak – za
Janusz Kaczmarek – za
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za, podjął
8

Uchwałę Nr 433/2021
w sprawie: przeniesienia wydatków budżetowych z rezerwy celowej.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.18
Skarbnik Powiatu Działdowskiego Urszula Wojtczyk
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2021-2024.
Zarząd Powiatu jednogłośnie, 4 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu
Działdowskiego w sprawie: uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Działdowskiego na lata 2021-2024.
Ad.19
Skarbnik Powiatu Działdowskiego Urszula Wojtczyk
Przedstawiła szczegółowo projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie: zmiany budżetu
powiatu działdowskiego na rok 2021. Poinformowała o pomyłce pisarskiej w informacji do
zmian budżetu na 2021 r. w wydatkach w rozdziale 80147 powinna być biblioteka
pedagogiczna a nie bibliotek psychologiczno – pedagogiczna.
Zarząd Powiatu jednogłośnie, 4 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu
Działdowskiego w sprawie: zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2021.
Ad.20
Starosta Działdowski Paweł Cieśliński
W związku z kontynuacją w roku 2021 „Programu budowy chodników przy drogach
wojewódzkich” Zarząd Dróg Wojewódzki wystąpił pismem z dnia 18 stycznia 2021 r.
o możliwość rozważenia dofinansowania zadania pod nazwą „Budowa chodnika wraz
z oświetleniem ulicznym przy ulicy Główny Dworzec droga wojewódzka nr 544
w Lidzbarku”. W związku z tym na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 23 marca 2021 r.
był rozpatrzony i przyjęty projekt uchwały Rady Powiatu w tej sprawie. 28 kwietnia wpłynęło
pismo z Zarządu Dróg Wojewódzkich z prośbą o zamianę tego zadania w zakresie numeru
drogi wojewódzkiej, na numer drogi wojewódzkiej 541.
Zarząd Powiatu jednogłośnie, 4 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu
Działdowskiego w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Województwu WarmińskoMazurskiemu na realizację zadania pn.: „Budowa chodnika wraz z oświetleniem
ulicznym przy ulicy Główny Dworzec droga wojewódzka nr 541 w Lidzbarku”.
Ad. 21
Radny Wiesław Cieślak
Stwierdził, że Wydziały Starostwa Powiatowego w Działdowie powinny przekazywać na
bieżąco w miarę aktualne, rzetelne informacje dotyczące SP ZOZ.
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Starosta Działdowski Paweł Cieśliński
Poinformował o możliwościach zamieszczania informacji w prasie lokalnej i mediach
społecznościowych.
Ad. 23
Wobec nie zgłoszenia przez członków Zarządu żadnych dodatkowych wniosków
i wyczerpania w ten sposób porządku obrad, Starosta Działdowski Paweł Cieśliński zamknął
posiedzenie Zarządu Powiatu.
Protokołowała
Ewa Siedlecka

Podpisy Członków Zarządu Powiatu
Starosta Działdowski

Paweł Cieśliński

Członek Zarządu

Krzysztof Aurast

Członek Zarządu

Wiesław Cieślak

Członek Zarządu

Janusz Kaczmarek
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