Protokół Nr 74/2021
posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 7 lipca 2021 roku
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu Powiatu Działdowskiego wg załączonej
listy obecności:
Starosta
Paweł Cieśliński
Wicestarosta
Krzysztof Aurast
Członkowie Zarządu:
Marian Brandt
Wiesław Cieślak
Janusz Kaczmarek
Ponadto uczestniczyli:
Sekretarz Powiatu
Lidia Nyga-Skwara
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.
5.

Otwarcie.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przeniesienia
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między
zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2021 rok.
6. Informacja Dyrektora Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej- Biedrawiny w Malinowie
o zawarciu umowy najmu na czas określony od 1.06 do 31.08.2021 r.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół
Technicznych i Ogólnokształcących im. ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie-Osadzie
do likwidacji i rozbiórki środków trwałych.
8. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie kolejnych umów dzierżawy części działki nr 1182 obręb Iłowo-Osada
z dotychczasowymi dzierżawcami.
9. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zaliczenia do
kategorii dróg powiatowych odcinka drogi gminnej Nr 184035N.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla
nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz
ustalenia wysokości wynagrodzenia ekspertów wchodzących w skład komisji za
przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia w 2021 roku stypendium
sportowego.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wicestarosty
Działdowskiego do reprezentowania Powiatu Działdowskiego na Zgromadzeniach
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13.
14.
15.

16.

17.
18.

19.
20.
21.

Wspólników Warmińsko – Mazurskiego Funduszu „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o.
w Działdowie.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert
na realizację zadania publicznego w zakresie ekologii, oświaty i wychowania.
Rozpatrzenie wniosku OSP w Uzdowie dotyczącego zakupu i nieodpłatnego
przekazania sprzętu niezbędnego do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych.
Informacja o sprawozdaniach z działań podejmowanych w 2020 r. na terenie powiatu
działdowskiego, złożonych przez Kierowników Nadzorów Wodnych w Działdowie,
Nidzicy, Przasnyszu, Sierpcu, Nowym Mieście Lubawskim, Żurominie, Brodnicy
i Mławie.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 20212024.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu
powiatu działdowskiego na rok 2021.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na realizację zadania
pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Działdowo-Mławka dla
części pn.: Budowa ciągu pieszo - rowerowego oraz zatok autobusowych na odcinku
Działdowo – Kisiny na etapy – Etap II”.
Sprawy bieżące.
Wolne wnioski.
Zamknięcie obrad.

Sekretarz Powiatu Lidia Nyga-Skwara
Zaproponowała zmiany w porządku posiedzenia poprzez dodanie następujących punków:
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozbiórkę budynku
znajdującego się na działce oznaczonej numerem 2108/2 przy ulicy Lidzbarskiej 31
w Działdowie – jako pkt 8; Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w
sprawie udzielenia dotacji celowej w 2021 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytku znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków położonym
na obszarze powiatu działdowskiego – spichlerz w Hartowcu – jako pkt 13; Wstępna
informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2021 roku w
szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Działdowski – jako pkt 14;
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na
założenie i przystąpienie do stowarzyszenia pn. Stowarzyszenie Samorządowe Południowe
Mazury – jako pkt 22.
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przeniesienia
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między
zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2021 rok.
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6.
7.

8.

9.

10.
11.

12.
13.

14.
15.

16.
17.
18.

19.

20.
21.

Informacja Dyrektora Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej- Biedrawiny w Malinowie
o zawarciu umowy najmu na czas określony od 1.06 do 31.08.2021 r.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół
Technicznych i Ogólnokształcących im. ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie-Osadzie
do likwidacji i rozbiórki środków trwałych.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozbiórkę budynku
znajdującego się na działce oznaczonej numerem 2108/2 przy ulicy Lidzbarskiej 31
w Działdowie.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie kolejnych umów dzierżawy części działki nr 1182 obręb Iłowo-Osada
z dotychczasowymi dzierżawcami.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zaliczenia do
kategorii dróg powiatowych odcinka drogi gminnej Nr 184035N.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla
nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz
ustalenia wysokości wynagrodzenia ekspertów wchodzących w skład komisji za
przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia w 2021 roku stypendium
sportowego.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia dotacji
celowej w 2021 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytku znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków położonym na obszarze
powiatu działdowskiego – spichlerz w Hartowcu.
Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju
2021 roku w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Działdowski.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wicestarosty
Działdowskiego do reprezentowania Powiatu Działdowskiego na Zgromadzeniach
Wspólników Warmińsko – Mazurskiego Funduszu „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o.
w Działdowie.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert
na realizację zadania publicznego w zakresie ekologii, oświaty i wychowania.
Rozpatrzenie wniosku OSP w Uzdowie dotyczącego zakupu i nieodpłatnego
przekazania sprzętu niezbędnego do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych.
Informacja o sprawozdaniach z działań podejmowanych w 2020 r. na terenie powiatu
działdowskiego, złożonych przez Kierowników Nadzorów Wodnych w Działdowie,
Nidzicy, Przasnyszu, Sierpcu, Nowym Mieście Lubawskim, Żurominie, Brodnicy
i Mławie.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 20212024.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu
powiatu działdowskiego na rok 2021.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na realizację zadania
pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Działdowo-Mławka dla
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22.

23.
24.
25.

części pn.: Budowa ciągu pieszo - rowerowego oraz zatok autobusowych na odcinku
Działdowo – Kisiny na etapy – Etap II”.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody
na założenie i przystąpienie do stowarzyszenia pn. Stowarzyszenie Samorządowe
Południowe Mazury.
Sprawy bieżące.
Wolne wnioski.
Zamknięcie obrad.

Zarząd jednogłośnie przyjął porządek posiedzenia ze zmianami.
Ad.4
Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag do protokołów z poprzednich posiedzeń Zarządu i po
zapoznaniu się z ich treścią złożyli podpisy pod tekstami protokołów.
Ad.5
Uczestniczy Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Katarzyna
Napiwocka
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Katarzyna Napiwocka
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przeniesienia środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między zadaniami z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej na 2021 rok. Poinformowała, że tak znacząca kwota zmniejszenia
dofinansowania do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych wynika z dużego wzrostu cen
tych turnusów, w związku z czym rodzice rezygnują z wyjazdów. Jeżeli chodzi
o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się wszystkie złożone wnioski zostały
rozpatrzone, zostawiliśmy rezerwę na wypadek kolejnych, a pozostałą kwotę przeniesiemy na
inne zadania. Szczegółowo omówiła wprowadzane zmiany, informując, że zwiększania
również wynikają ze wzrostu cen przedmiotów ortopedycznych oraz materiałów
budowlanych niezbędnych przy likwidacji barier architektonicznych. Przekazała opinię
Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście
Działdowskim.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
przeniesienia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
między zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2021 rok.
Ad.6
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Przedstawił informację Dyrektora Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej - Biedrawiny
w Malinowie o zawarciu umowy najmu pokoju na czas określony od 1.06 do 31.08.2021 r.
Zarząd przyjął powyższą informację.
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Ad.7
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Przedstawił projekt uchwały w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących im. ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie-Osadzie do likwidacji
i rozbiórki środków trwałych, a dokładnie dawnego budynku usługowego (sklepiku) w
Ośrodku Wczasowym „Perła” w Rynku. Poinformował, że dyrektor ZSTiO wystąpił z
wnioskiem, jednak był błąd w numerze działki, zostało to wyjaśnione i w uchwale jest
poprawny numer działki.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 450/2021
w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
im. ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie-Osadzie do likwidacji i rozbiórki środków
trwałych.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.8
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozbiórkę budynku znajdującego
się na działce oznaczonej numerem 2108/2 przy ulicy Lidzbarskiej 31
w Działdowie, który dotyczy rozbiórki budynku niemieszkalnego, gospodarczego (po byłym
sklepie) przy siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 451/2021
w sprawie wyrażenia zgody na rozbiórkę budynku znajdującego się na działce
oznaczonej numerem 2108/2 przy ulicy Lidzbarskiej 31
w Działdowie.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.9
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnych umów dzierżawy części działki nr 1182 obręb Iłowo-Osada z dotychczasowymi
dzierżawcami. Poinformował, że jest dwóch dzierżawców tej działki, którzy zwrócili się
z prośbą o umożliwienie kontynuowania dzierżawy przedmiotowej działki.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy części działki nr 1182 obręb
Iłowo-Osada z dotychczasowymi dzierżawcami.
Ad.10
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
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Przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zaliczenia do kategorii dróg
powiatowych odcinka drogi gminnej Nr 184035N. Poinformował, że w ubiegłym roku Rada
Powiatu podejmowała taką uchwałę, z tym że Rada Miejska w Lidzbarku nie podjęła uchwały
w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej, a czynność taka wymaga jednoczesnego
zaliczenia tej drogi do nowej kategorii oraz nie może być dokonana później niż do końca
trzeciego kwartału danego roku, z mocą od 1 stycznia roku następnego.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
zaliczenia do kategorii dróg powiatowych odcinka drogi gminnej Nr 184035N.
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 projekt uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz ustalenia wysokości
wynagrodzenia ekspertów wchodzących w skład komisji za przeprowadzenie postępowania
egzaminacyjnego. Poinformowała, że organ sprawujący nadzór pedagogiczny delegował pana
Marka Kozłowskiego jako przedstawiciela. Należy wskazać przedstawiciela organu
prowadzącego oraz ustalić wynagrodzenie ekspertom, które w roku ubiegłym wynosiło
160 zł.
Radny Marian Brandt
Zaproponował panią Marlenę Perzyńską na przedstawiciela organu prowadzącego
i przewodniczącą komisji.
Starosta Paweł Cieśliński
Zaproponował utrzymanie wynagrodzenie ekspertów z tytułu uczestnictwa w pracach komisji
egzaminacyjnej na dotychczasowym poziomie, czyli w wysokości 160 zł.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 452/2021
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans
na stopień nauczyciela mianowanego oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia
ekspertów wchodzących w skład komisji za przeprowadzenie postępowania
egzaminacyjnego.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.12
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie pozbawienia w 2021 roku stypendium sportowego.
Klub Sportowy Dekorglass Działdowo poinformował, że w związku ze zmianą barw
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klubowych przez zawodnika, nie będzie on uczestniczył w treningach i zawodach
reprezentując Powiat, zatem należy pozbawić go stypendium.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 453/2021
w sprawie pozbawienia w 2021 roku stypendium sportowego.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.13
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia dotacji celowej w 2021
roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku
znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków położonym na obszarze powiatu
działdowskiego – spichlerz w Hartowcu. Kwota dotacji, która przeznaczona zostanie na
wykonanie stropów nad częścią pomieszczeń budynku spichlerza w Hartowcu wynosi
18 000 zł i stanowi 46% nakładów na wykonanie ww. prac.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
udzielenia dotacji celowej w 2021 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytku znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
położonym na obszarze powiatu działdowskiego – spichlerz w Hartowcu.
Ad.14
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Przedstawiła wstępną informację o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego
w maju 2021 roku w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat
Działdowski. Szczegółowo omówiła wskaźniki zdawalności egzaminu maturalnego
porównując go ze średnią w kraju oraz w województwie. Poinformowała o efektach
realizowanych programów naprawczych służących poprawie efektywności nauczania.
Przekazała, że nie ma jeszcze informacji o staninach, która wraz ze wskaźnikami zdawalności
służy Kuratorowi Oświaty do podjęcia decyzji o ewentualnym wdrożeniu kolejnych
programów naprawczych.
Radny Marian Brandt
Poprosił o możliwość zapoznania się ze zdawalnością egzaminów maturalnych na poziomie
rozszerzonym.
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
W informacji oświatowej takie dane będą zawarte. Informacje o których Pan wspomina
pojawiają się później niż pierwsze dane o wynikach egzaminu maturalnego.
Zarząd przyjął powyższą informację.
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Ad.15
Starosta Paweł Cieśliński
Przedstawił projekt uchwały w sprawie upoważnienia Wicestarosty Działdowskiego do
reprezentowania Powiatu Działdowskiego na Zgromadzeniach Wspólników Warmińsko –
Mazurskiego Funduszu „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. w Działdowie.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 454/2021
w sprawie upoważnienia Wicestarosty Działdowskiego do reprezentowania Powiatu
Działdowskiego na Zgromadzeniach Wspólników Warmińsko – Mazurskiego Funduszu
„Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. w Działdowie.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.16
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Irena
Kozłowska
Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Irena Kozłowska
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na
realizację zadania publicznego w zakresie ekologii, oświaty i wychowania. Poinformowała, że
w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta na realizację zadania pn. Warsztaty
przyrodniczo-historyczne – LIDZBARK 2021.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 455/2021
w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
w zakresie ekologii, oświaty i wychowania.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.17
Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Irena Kozłowska
Przedstawiła wniosek OSP w Uzdowie dotyczący zakupu i nieodpłatnego przekazania sprzętu
niezbędnego do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych na kwotę 10 088 zł. Przekazała, że
wniosek powinna złożyć Gmina Działdowo. Wspomniała o przyjętych wcześniej zasadach
dotyczących dofinansowywania OSP. Poinformowała, że na chwilę obecną w budżecie nie
ma środków przeznaczonych na ten cel. Ostatnio warunkowo pozytywnie zostały rozpatrzone
wnioski, na których realizację nadal nie ma środków.
Starosta Paweł Cieśliński
Poinformował, że jednostka znajduje się w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.
Biorąc pod uwagę brak środków na dzień dzisiejszy nie możemy rozpatrzyć wniosku
pozytywnie. Jeżeli wpłyną dodatkowe środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wtedy
Gmina Działdowo może złożyć wniosek na dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP Uzdowo.
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Zarząd jednogłośnie-4 głosami przeciw negatywnie rozpatrzył powyższy wniosek.
/W głosowaniu nie uczestniczył radny Marian Brandt/.
Ad.18
Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Irena Kozłowska
Przedstawiła informacje o sprawozdaniach z działań podejmowanych w 2020 r. na terenie
powiatu działdowskiego, złożonych przez Kierowników Nadzorów Wodnych w Działdowie,
Nidzicy, Przasnyszu, Sierpcu, Nowym Mieście Lubawskim, Żurominie, Brodnicy i Mławie.
Poinformowała, że Rada Powiatu, na podstawie wspomnianych sprawozdań, może w drodze
uchwały określić istotne dla wspólnoty samorządowej problemy gospodarowania wodami.
Radny Wiesław Cieślak
Zapytał na czym polega konserwacja rzeki?
Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Irena Kozłowska
Konserwacja rzeki polega przede wszystkim na odmuleniu i utrzymaniu koryta
w odpowiednich parametrach, usunięciu krzaków i chaszczy, wykaszaniu skarp.
Etatowy Członek Zarządu Janusz Kaczmarek
Zauważył, że w ostatnich latach nie było przeprowadzane odmulanie rzeki Wel.
Zarząd przyjął powyższą informację.
Ad.19
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przypomniała, że przed rozpoczęciem posiedzenia zostały rozdane aktualne wersje projektów
uchwał. Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2021-2024.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata
2021-2024.
/W głosowaniu nie uczestniczył radny Marian Brandt/.
Ad.20
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła szczegółowo projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu powiatu
działdowskiego na rok 2021, który uwzględnia decyzje Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2021.
/W głosowaniu nie uczestniczył radny Marian Brandt/.
Ad.21
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Uczestniczy Zastępca Naczelnika Wydziału Spraw Gospodarczych, Inwestycji i Promocji
Mariusz Grabiński
Zastępca Naczelnika Wydziału Spraw Gospodarczych, Inwestycji i Promocji Mariusz
Grabiński
Przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi
wojewódzkiej nr 544 na odcinku Działdowo-Mławka dla części pn.: Budowa ciągu pieszo rowerowego oraz zatok autobusowych na odcinku Działdowo – Kisiny na etapy – Etap II”.
Przedstawił montaż finansowy na powyższą inwestycję.
Starosta Paweł Cieśliński
Przybliżył zakres prac ww. inwestycji. Przypomniał o zrealizowanych inwestycjach we
współpracy z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Zarządem Dróg
Wojewódzkich w Olsztynie.
Etatowy Członek Zarządu Janusz Kaczmarek
Zainteresowany był budową ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Działdowo - Lidzbark.
Starosta Paweł Cieśliński
Poinformował o planach dotyczących budowy ciągów pieszo-rowerowych w województwie
warmińsko-mazurskim, szczególnie w powiecie działdowskim. Przedstawił informacje
o przygotowaniach do skorzystania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji
Strategicznych. Przybliżył plany inwestycyjne Powiatu na najbliższe lata.
Radny Wiesław Cieślak
Zapytał o przywrócenie połączeń kolejowych na trasie Działdowo-Lidzbark-Brodnica przy
okazji planów inwestycyjnych oraz współpracy z Samorządem Województwa WarmińskoMazurskiego?
Starosta Paweł Cieśliński
Będziemy przypominać, że jest to ważny temat, jednak realizatorem tego przedsięwzięcia
powinien być Urząd Marszałkowski z Polskimi Kolejami Państwowymi.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na realizację
zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Działdowo-Mławka
dla części pn.: Budowa ciągu pieszo - rowerowego oraz zatok autobusowych na odcinku
Działdowo – Kisiny na etapy – Etap II”.
/W głosowaniu nie uczestniczył radny Marian Brandt/.
Ad.22
Zastępca Naczelnika Wydziału Spraw Gospodarczych, Inwestycji i Promocji Mariusz
Grabiński
Przypomniał, że przed rozpoczęciem posiedzenia została rozdana ostateczna, na dzień
dzisiejszy, wersja projektu uchwały. Przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
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wyrażenia zgody na założenie i przystąpienie do stowarzyszenia pn. Stowarzyszenie
Samorządowe Południowe Mazury. Omówił zmiany w przedłożonym przed posiedzenie
projekcie uchwały oraz projekcie Statutu. Poinformował o podjęciu uchwały przez Radę
Powiatu Szczycieńskiego i o różnicach w projektach Statutu Stowarzyszenia.
Wicestarosta Krzysztof Aurast
Poinformował, że uczestniczył w roboczym spotkaniu przedstawicieli czterech powiatów
dotyczącym założenia Stowarzyszenia Południowe Mazury. Ponadto streścił przebieg
rozmów nad koncepcją realizacji wspólnych działań w ramach opracowywanej Strategii
Rozwoju Obszaru Południowych Mazur.
Sekretarz Powiatu Lidia Nyga-Skwara
Poinformowała, że załącznikiem do projektu uchwały jest projekt Statutu Stowarzyszenia,
którego ostateczną treść przyjmie Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
wyrażenia zgody na założenie i przystąpienie do stowarzyszenia pn. Stowarzyszenie
Samorządowe Południowe Mazury.
/W głosowaniu nie uczestniczył radny Marian Brandt/.
Ad.25
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

Krzysztof Aurast

Członek Zarządu

Marian Brandt

Członek Zarządu

Wiesław Cieślak

Członek Zarządu

Janusz Kaczmarek
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