Protokół Nr 83/2021
posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 19 października 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, informując, że Wicestarosta
uczestniczy w posiedzeniu zdalnie oraz przedstawił następujący projekt porządku
posiedzenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

Otwarcie.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia
wysokości opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie czterech
drzew z terenu Zespołu Szkół Nr 1 przy ul. Grunwaldzkiej 4 w Działdowie.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy działek
ogrodowych, stanowiących własność Powiatu Działdowskiego, położonych na terenie
nieruchomości oznaczonej numerami działek ewidencyjnych 62/15, 77/2, 79/37 we
wsi Gródki gmina Płośnica z jednoczesnym odrzuceniem projektu uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów
dzierżawy działek ogrodowych, stanowiących własność Powiatu Działdowskiego,
położonych na terenie nieruchomości oznaczonej numerami działek ewidencyjnych
62/15, 77/2, 79/37 we wsi Gródki gmina Płośnica przyjętego w dniu 8 października
2021 roku.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy działek gruntu rolnego, stanowiących
własność Powiatu Działdowskiego, położonych we wsi Gródki gmina Płośnica,
oznaczonych numerami 76/2, 76/3, 76/12 i część 77/2.
Uzgodnienie stanowiska Zarządu Powiatu Działdowskiego dotyczącego negocjacji
ceny nabycia nieruchomości przy ul. Lidzbarskiej 31 w Działdowie na potrzeby
Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie.
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10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyboru laureatów Konkursu pn. „Łąki
kwietne w szkołach powiatu działdowskiego”.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi
Zespołu Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku do podejmowania
wszelkich czynności wynikających z udziału Zespołu Szkół im. Króla Władysława
Jagiełły w Lidzbarku w konkursie wniosków o akredytację w programie Erasmus na
lata 2021-2027.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu
nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego albo udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu działdowskiego w 2022
roku.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej
do opiniowania ofert złożonych w trybie otwartego konkursu ofert na powierzenie
realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy
prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielania
nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego na terenie powiatu działdowskiego w 2022 roku.
14. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia
Programu Współpracy Powiatu Działdowskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz
Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.
15. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia woli
utworzenia Spółdzielni Socjalnej „Każdy jest ważny”.
16. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Działdowski.
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.
Zarząd jednogłośnie przyjął porządek posiedzenia.
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
Gorczyński

Naczelnik

Wydziału

Zarządzania

Kryzysowego

Komunikacji

Krzysztof
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Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Komunikacji Krzysztof Gorczyński
Przedstawił szczegółowo projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat
i kosztów za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
ustalenia wysokości opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie.
Ad.6
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie czterech drzew z terenu
Zespołu Szkół Nr 1 przy ul. Grunwaldzkiej 4 w Działdowie.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 485/2021
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie czterech drzew z terenu Zespołu Szkół Nr 1
przy ul. Grunwaldzkiej 4 w Działdowie.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.7
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy działek ogrodowych,
stanowiących własność Powiatu Działdowskiego, położonych na terenie nieruchomości
oznaczonej numerami działek ewidencyjnych 62/15, 77/2, 79/37 we wsi Gródki gmina
Płośnica. Dodał, że projekt uchwały Rady Powiatu w tej samej sprawie został przyjęty
na poprzednim posiedzeniu Zarządu, jednak nie zawierał informacji, iż wyraża się zgodę
na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy. Rada Powiatu
uprawniona jest do wyrażenia zgody na odstąpienie od tego trybu. Poinformował o braku
skrótu „r.” po wskazanym w podstawie prawnej roku publikacji ustawy.
Sekretarz Powiatu Lidia Nyga-Skwara
Poinformowała, że przyjęcie niniejszego projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy
działek ogrodowych, stanowiących własność Powiatu Działdowskiego, położonych na terenie
nieruchomości oznaczonej numerami działek ewidencyjnych 62/15, 77/2, 79/37 we wsi
Gródki gmina Płośnica będzie skutkowało jednoczesnym odrzuceniem projektu uchwały
w przedmiotowej sprawie, który był tematem obrad na poprzednim posiedzeniu Zarządu.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów
dzierżawy działek ogrodowych, stanowiących własność Powiatu Działdowskiego,
położonych na terenie nieruchomości oznaczonej numerami działek ewidencyjnych
62/15, 77/2, 79/37 we wsi Gródki gmina Płośnica jednocześnie odrzucając projekt
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uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami
kolejnych umów dzierżawy działek ogrodowych, stanowiących własność Powiatu
Działdowskiego, położonych na terenie nieruchomości oznaczonej numerami działek
ewidencyjnych 62/15, 77/2, 79/37 we wsi Gródki gmina Płośnica przyjęty
w dniu 8 października 2021 roku.
Ad.8
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej
umowy dzierżawy działek gruntu rolnego, stanowiących własność Powiatu Działdowskiego,
położonych we wsi Gródki gmina Płośnica, oznaczonych numerami 76/2, 76/3, 76/12 i część
77/2. Poinformował, że z wnioskiem o przedłużenie umowy dzierżawy na okres 3 lat wystąpił
dotychczasowy dzierżawca. Poinformował o braku skrótu „r.” po wskazanym w podstawie
prawnej roku publikacji ustawy.
Radny Marian Brandt
Przypomniał, że Zarząd na jednym z ostatnich posiedzeń wyraził opinię dotyczącą
konieczności zaktualizowania stawek za m2.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Poinformował, że dopiero po podjęciu uchwały Rady Powiatu w niniejszej sprawie, Zarząd
Powiatu rozpatrzy i podejmie uchwałę, w której określi warunki dotyczące m.in. stawki
czynszu dzierżawnego.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
działek gruntu rolnego, stanowiących własność Powiatu Działdowskiego, położonych
we wsi Gródki gmina Płośnica, oznaczonych numerami 76/2, 76/3, 76/12 i część 77/2.
Ad.9
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Przedstawił szczegółowo informację o wartości nieruchomości przy ul. Lidzbarskiej 31,
oszacowanej przez rzeczoznawcę majątkowego w celu jej nabycia na potrzeby Powiatowego
Zarządu Dróg w Działdowie. Sprawa dotyczy możliwości nabycia na własność
nieruchomości budynkowej wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu, położonej przy
ul. Lidzbarskiej 31 w Działdowie. Poinformował o zleconej wycenie i wartościach
wynikających ze sporządzonego 7 lipca 2021 r. operatu szacunkowego. Przekazał informację,
że pomiędzy aktualnym użytkownikiem wieczystym gruntu a jednym z przedsiębiorstw,
zawarty został akt notarialny – umowa przedwstępna sprzedaży ww. nieruchomości, w
którym spółka zobowiązała się do ustanowienia na rzecz każdoczesnego właściciela bądź
użytkownika wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną o numerze
2142/26 - za odpłatnością, która zostanie uzgodniona pomiędzy spółką a nabywcą prawa
użytkowania wieczystego działki nr 2142/26 odrębnym porozumieniem – nieograniczonej w
czasie służebności gruntowej.
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Radny Marian Brandt
Już w poprzednich latach ustaliliśmy, że teren jest potrzebny Powiatowemu Zarządowi Dróg
do wykonywania podstawowych zadań, zlokalizowane są tam urządzenia niezbędne m.in.
do zimowego utrzymania dróg, w związku z tym konieczne jest zapewnienie dojazdu do
działki nr 2142/26.
Starosta Paweł Cieśliński
Poinformował, że od momentu sporządzenia wyceny wartości nieruchomości oraz prawa
służebności gruntowej ceny poszły znacząco w górę, więc należy się liczyć z ich zmianą.
Wicestarosta Krzysztof Aurast
Zauważył, że Powiatowy Zarząd Dróg potrzebuje działki nr 2142/26, gdyż na niej mieści
się garaż oraz przechowywane są sprzęty. Sytuacja jest o tyle trudna, że wycena, którą mamy
może być nieadekwatna przy aktualnie rosnących cenach nieruchomości i może być
konieczne negocjowanie ceny zakupu ww. nieruchomości.
Radny Wiesław Cieślak
Jeżeli uznamy, że kwota jest zbyt wysoka to należy poszukać innej lokalizacji dla maszyn
i sprzętów, które się tam znajdują, może na innej działce będącej własnością Powiatu
Działdowskiego.
Starosta Paweł Cieśliński
Negocjacje będziemy prowadzić jeszcze w tym roku. Jeżeli dojdzie do porozumienia to
podpisanie umów będzie miało miejsce nie wcześniej niż w marcu. Wybudowanie nowego
budynku będzie droższe, patrząc na obecne ceny materiałów budowlanych.
Ad.10
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 wyboru laureatów Konkursu pn. „Łąki kwietne
w szkołach powiatu działdowskiego”. Poinformowała, że zdjęcia zostały wyłożone do
wglądu. Omówiła pracę Komisji Konkursowej oraz zbiorcze zestawienie punktacji.
Starosta Paweł Cieśliński
Poprosił o umieszczenie na stronie internetowej Powiatu Działdowskiego zdjęć łąk kwietnych
zgłoszonych do konkursu.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 486/2021
w sprawie wyboru laureatów Konkursu pn. „Łąki kwietne w szkołach powiatu
działdowskiego”.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
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Ad.11
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu
Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku do podejmowania wszelkich czynności
wynikających z udziału Zespołu Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku
w konkursie wniosków o akredytację w programie Erasmus na lata 2021-2027.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 487/2021
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Króla
Władysława Jagiełły w Lidzbarku do podejmowania wszelkich czynności wynikających
z udziału Zespołu Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku w konkursie
wniosków o akredytację w programie Erasmus na lata 2021-2027.
(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 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie
realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielania nieodpłatnej
pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie
powiatu działdowskiego w 2022 roku. Zaproponowała wyznaczenie terminu składania ofert
do 10 listopada 2021 r., natomiast terminu dokonania wyboru oferty do 29 listopada 2021 r.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 488/2021
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania
publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz
świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielania nieodpłatnej
pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie
powiatu działdowskiego w 2022 roku.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.13
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania
ofert złożonych w trybie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania
publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub
świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu działdowskiego
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w 2022 roku. Poinformowała, że Forum Liderów Organizacji Pozarządowych Powiatu
Działdowskiego wyznaczyło panią Małgorzatę Nawrocką do składu Komisji Konkursowej,
natomiast Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Działdowskiego wskazała pana Jerzego
Wisińskiego.
Starosta Paweł Cieśliński
Zaproponował do składu Komisji Konkursowej panią Marlenę Perzyńską jako
przewodniczącą, panią Martę Zawadzką jako zastępcę przewodniczącego oraz panią Beatę
Gołębiewską jako sekretarza.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 489/2021
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w trybie
otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie
prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego albo udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub
świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu
działdowskiego w 2022 roku.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.14
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia Programu Współpracy
Powiatu Działdowskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2022 rok. Dodała, że niniejszy program został poddany konsultacjom,
żadna z organizacji nie zgłosiła uwag.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Działdowskiego z Organizacjami
Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.
Ad.15
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia woli utworzenia
Spółdzielni Socjalnej „Każdy jest ważny”. Dodała, że jest przygotowany projekt Statutu
Spółdzielni, który może jeszcze ulec modyfikacjom w trakcie dyskusji i uzgodnień przez
członków założycieli. Na pierwszym posiedzeniu powinien zostać przyjęty ostateczny Statut
Spółdzielni.
Starosta Paweł Cieśliński
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Przedstawił cele i zadania Spółdzielni Socjalnej „Każdy jest ważny”. Poinformował,
że Powiat Działdowski przystępując do tworzonej Spółdzielni dokona wpłaty wpisowego
w kwocie 5 000 zł oraz obejmie jeden udział o wartości całkowitej 5 000 zł.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
wyrażenia woli utworzenia Spółdzielni Socjalnej „Każdy jest ważny”.
Ad.16
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Przedstawiła szczegółowo informacje o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym
2020/2021 w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Działdowski.
Radny Wiesław Cieślak
Poprosił o wyjaśnienie zapisu na stronie 21 Informacji, dotyczącego zajęć w ZS
w Malinowie z zakresu kształcenia zawodowego w zawodzie kucharz, które prowadzone
są w specjalistycznych pracowniach szkoły przez kadrę pedagogiczną szkoły, a nie
u pracodawców, przez co zwiększone są koszty kształcenia.
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
W większości szkół prowadzących kształcenie zawodowe uczniowie branżowych szkół I
stopnia są młodocianymi pracownikami i ich kształcenie odbywa się u pracodawcy i wtedy
koszty dotyczące kształcenia zawodowego ponosi pracodawca, natomiast szkoła ponosi
wyłącznie koszty kształcenia ogólnego. W Zespole Szkół w Malinowie zajęcia zarówno
z kształcenia teoretycznego, jak i praktycznego odbywają się w szkole, co oznacza
konieczność zatrudnienia nauczycieli specjalistów, doposażenie klas, podział klasy na
mniejsze grup. Rozwiązaniem mogłoby być zwiększenie stanowisk w pracowni kucharskiej,
w której obecnie znajduje się 6 stanowisk.
Sekretarz Powiatu Lidia Nyga-Skwara
Czy nie można rozważyć kształcenia młodzieży w zawodzie kucharz u pracodawców?
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Przez szkołę nie została nawiązana współpraca z pracodawcami.
Radny Marian Brandt
Realizowaliśmy projekt unijny, z którego pozyskaliśmy środki m.in. na wyposażenie
pracowni dla kucharza, dlatego zasadnym jest prowadzenie procesu kształcenia w szkole. Są
tam też uczniowie z niepełnosprawnościami, co wymaga dużego zaangażowania nauczycieli
oraz nauczyciela wspomagającego. Zajęcia prowadzone w szkole zapewniają różnorodne
warunki kształcenia. Dodatkowo poinformował, że została obniżona różnica między
subwencją oświatową a wydatkami bieżącymi poniesionymi przez prowadzone oraz
dotowane szkoły i placówki w porównaniu do roku 2019, co oznacza niższą dopłatę w 2020
roku do funkcjonowania szkół.
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Zarząd przyjął powyższą informację.
Ad.17
Naczelnik Wydziału Finansowego Maria Zębalska
Przedstawiła szczegółowo projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2021-2024.
Starosta Paweł Cieśliński
Poinformował, że przesunęły się terminy realizacji inwestycji, przebudowy sali
gimnastycznej przy ZSZ nr 1 w Działdowie oraz termomodernizacji budynku głównego
ZS w Malinowie. Dodał, że prawdopodobnie w przyszłym roku będzie można pozyskać
środki z RPO na termomodernizację budynku DPS w Uzdowie oraz budynku internatu w ZS
w Malinowie.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata
2021-2024.
Ad.18
Naczelnik Wydziału Finansowego Maria Zębalska
Przedstawiła szczegółowo projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu powiatu
działdowskiego na rok 2021. Dodała, że uchwały mogą jeszcze ulec zmianie z powodu
konieczności wprowadzenia zadań, zaplanowanych pierwotnie na 2022 rok, w tym roku.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2021.
Ad.21
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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