Protokół Nr 75/2021
posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 21 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
Naczelnik Wydziału Finansowego
Maria Zębalska
Ad. 1, 2, 3
Starosta Paweł Cieśliński
Otworzył posiedzenie Zarządu, 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 wyrażenia zgody na dysponowanie na cele
budowlane nieruchomością położoną przy ul. Leśnej 1 w Działdowie.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie oddania w dzierżawę części działki gruntu
nr 77/2 położonej w Gródkach gmina Płośnica.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o zaliczeniu drogi
do kategorii dróg powiatowych, drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Bronowo –
Susz, gm. Susz.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg
do kategorii dróg gminnych w gminie Iłowo-Osada.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Staroście
Działdowskiemu do podejmowania wszelkich czynności faktycznych oraz prawnych
niezbędnych do złożenia wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski
Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz wniosków i oświadczeń do Banku
Gospodarstwa Krajowego w związku z postępowaniem dotyczącym przyznania
dofinansowania.
10. Sprawy bieżące.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.
Zarząd jednogłośnie przyjął porządek posiedzenia.
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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
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane
nieruchomością położoną przy ul. Leśnej 1 w Działdowie. Dyrektor SPZOZ wystąpił
z wnioskiem o wyrażenie zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością
położoną przy ul. Leśnej 1 w Działdowie w zakresie planowanej inwestycji „Dostawa
i montaż trzech dźwigów w SPZOZ w Działdowie”. Omówił zakres przedmiotowej
inwestycji.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 456/2021
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością
położoną przy ul. Leśnej 1 w Działdowie.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.6
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Przedstawił projekt uchwały w sprawie oddania w dzierżawę części działki gruntu nr 77/2
położonej w Gródkach gmina Płośnica. Poinformował, że wpłynął wniosek
o wydzierżawienie tej nieruchomości. Wnioskodawca porozumiał się z obecnym dzierżawcą
i dokonano pomiaru, zgodnie z którym przygotowany został projekt uchwały. Termin
dzierżawy wyznaczony jest na dzień, w którym upłyną terminy innych umów na dzierżawę
ww. działki, tj. na 9.11.2021 r. Stawka za dzierżawę została przyjęta na poziomie 0,12 zł
za m2, tak jak u pozostałych dzierżawców.
Radny Marian Brandt
Czy nie możemy, nie powinniśmy zaktualizować stawki? Za chwilę będą zawierane kolejne
umowy.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Za ok. 4 miesiące wygasną umowy, więc myślę, że wtedy można pochylić się nad
tą propozycją.
Starosta Paweł Cieśliński
Należy również przeanalizować stawki najmu pomieszczeń w budynku po byłym Zespole
Szkół w Gródkach z przeznaczeniem dla stowarzyszeń, fundacji czy spółdzielni socjalnych.
Wicestarosta Krzysztof Aurast
Czy są chętni, aby wydzierżawić te działki?
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Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Poinformował o ilości wydzierżawianych działek, sposobach ich dzierżawy, stawkach oraz
planowanym podjęciu działań związanym z zawarciem umów w najbliższym czasie.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 457/2021
w sprawie oddania w dzierżawę części działki gruntu nr 77/2 położonej w Gródkach
gmina Płośnica.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.7
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Komunikacji Krzysztof
Gorczyński
Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Komunikacji Krzysztof Gorczyński
Przedstawił projekt uchwały w sprawie wydania opinii o zaliczeniu drogi do kategorii dróg
powiatowych, drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Bronowo – Susz, gm. Susz.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 458/2021
w sprawie wydania opinii o zaliczeniu drogi do kategorii dróg powiatowych, drogi
wojewódzkiej nr 521 na odcinku Bronowo – Susz, gm. Susz.
(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 Iłowo-Osada. Poprosił o wykreślenie w §1 w tabeli słów zał. nr 1 oraz
zał. nr 2.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 459/2021
w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg do kategorii dróg gminnych w gminie IłowoOsada.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.9
Uczestniczy Zastępca Naczelnika Wydziału Spraw Gospodarczych, Inwestycji i Promocji
Mariusz Grabiński
Starosta Paweł Cieśliński
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Poinformował o potrzebie podjęcia tej uchwały. Wspomniał o planowanym złożeniu trzech
wniosków do końca lipca na kwotę ok. 20 mln zł oraz kolejnych w październiku.
Zastępca Naczelnika Wydziału Spraw Gospodarczych, Inwestycji i Promocji Mariusz
Grabiński
Przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Staroście
Działdowskiemu do podejmowania wszelkich czynności faktycznych oraz prawnych
niezbędnych do złożenia wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych oraz wniosków i oświadczeń do Banku Gospodarstwa
Krajowego w związku z postępowaniem dotyczącym przyznania dofinansowania. Omówił
założenia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, sposób
aplikowania do programu.
Starosta Paweł Cieśliński
Poinformował, że przygotowywane są dokumentacje na inwestycje drogowe i planowane
złożenie wniosków do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Radny Wiesław Cieślak
Poprosił, aby wspomnieć o przywróceniu połączenia kolejowego na trasie DziałdowoBrodnica.
Radny Marian Brandt
Czy ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
można kompleksowo zakupić środki dydaktyczne dla szkół np. na potrzeby robotyki w ZSZ
nr 1 w Działdowie i ZSTiO w Iłowie-Osadzie albo wyposażenie pracowni dla programisty
w ZS nr 1 w Działdowie.
Starosta Paweł Cieśliński
Jeżeli będzie możliwość to Powiat, jako beneficjent złoży wniosek na zakup wyposażenia,
które zostanie przekazane placówkom oświatowym. Na dzień dzisiejszy nie mamy takich
informacji. Przedstawił sposób finansowania zadań zgłoszonych do ww. programu.
Poinformował o planach zagospodarowania terenu i pomieszczeń po byłym Zespole Szkół
w Gródkach.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 460/2021
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Staroście Działdowskiemu do podejmowania
wszelkich czynności faktycznych oraz prawnych niezbędnych do złożenia wniosków
o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji
Strategicznych oraz wniosków i oświadczeń do Banku Gospodarstwa Krajowego
w związku z postępowaniem dotyczącym przyznania dofinansowania.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.10
Radny Marian Brandt
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Odniósł się do budowy i współfinansowania przez Powiat Działdowski basenu w Działdowie.
Omówił korzyści płynące z posiadania tego typu obiektu i możliwości korzystania z niego
przez uczniów m.in. szkół ponadpodstawowych.
Sekretarz Powiatu Lidia Nyga-Skwara
Poinformowała o planowanym na przyszły tydzień posiedzeniu Zarządu.
Radny Marian Brandt
Poprosił o informacje dotyczące wyników matur na przyszłotygodniowe posiedzenie Zarządu.
Starosta Paweł Cieśliński
Poinformował, że w razie możliwości również koncepcja dotycząca zagospodarowania
nieruchomości po byłym Zespole Szkół w Gródkach znajdzie się w porządku obrad.
Przekazał informacje na temat zmian w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy
Działdowo i terenów przy granicy z miastem Działdowo, na których planowana jest
zabudowa niska i wysoka, usługi publiczne, uzbrojenie terenu i zapewnienie dojazdu. Jako
Powiat moglibyśmy zagospodarować drogę i przekazać ją gminie.
Ad.12
Wobec wyczerpania 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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