Protokół Nr 95/2022
posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 10 lutego 2022 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
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.
Zatwierdzenie czynności Starosty Działdowskiego podjętej w dniu 1 lutego 2022 r.
Zarządzeniem Nr 8/2022 w sprawie czasowego zawieszenia działalności
Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej w Działdowie,
w terminie od 31 stycznia 2022 r. do 13 lutego 2022 r.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii na temat inwestycji
drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 w zakresie budowy chodnika
w miejscowości Gródki”.
7. Sprawozdanie Starosty Działdowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku Powiatu Działdowskiego.
8. Rozpatrzenie i podjęcie decyzji w sprawie wygaśnięcia prawa trwałego zarządu
ustanowionego decyzją znak GN.6844.11.2015 z dnia 10 czerwca 2015 r.
przysługującego Liceum Ogólnokształcącemu z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K.K.
Baczyńskiego w Lidzbarku.
9. Rozpatrzenie i podjęcie decyzji w sprawie ustanowienia na rzecz Liceum
Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K.K. Baczyńskiego
w Lidzbarku oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Działdowie trwałego
zarządu nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Działdowskiego,
położonymi w obrębie nr 3 miasta Lidzbark, przy ul. Garbuzy 20.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie oddania w dzierżawę części działki gruntu
nr 62/15 w Gródkach gmina Płośnica.
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11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzewa
i krzewów z terenu nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Komorniki,
gmina Działdowo, oznaczonej numerem działki 278.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele
budowlane nieruchomością położoną przy ul. Leśnej 1 w Działdowie.
13. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody
Liceum Ogólnokształcącemu Dwujęzycznymi im. K.K. Baczyńskiego w Lidzbarku na
zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia trybu i specyfikacji
warunków zamówienia dla postępowania pn. „Poprawa funkcjonalności
poszczególnych pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Działdowie”.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Staroście Działdowskiemu
wykonywania czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego określonych
w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w postępowaniu
pn. „Poprawa funkcjonalności poszczególnych pomieszczeń Starostwa Powiatowego
w Działdowie”.
16. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Województwu Warmińsko - Mazurskiemu na realizację zadań
związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko –
Mazurskiego w Brukseli w 2022 roku.
17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji
udzielonych w 2021 roku z budżetu Powiatu Działdowskiego publicznym oraz
niepublicznym szkołom i placówkom, dla których Powiat Działdowski jest organem
rejestrującym.
18. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniający uchwałę
nr XXXVIII/294/2021 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 8 grudnia 2021 r.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu
działdowskiego w 2022 roku.
19. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie włączenia Liceum
Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Krzysztofa Kamila
Baczyńskiego w Lidzbarku do Zespołu Szkół im. Króla Władysława Jagiełły
w Lidzbarku.
20. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia w 2022
roku pomocy finansowej na realizację zadań z zakresu kultury oraz upowszechniania
kultury fizycznej i sportu innym jednostkom samorządu terytorialnego.
21. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody
na oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki
270/15 położonej w obrębie ewidencyjnym Miasto Działdowo pod obiekt usługowohandlowy związany z działalnością medyczną niestanowiącą konkurencji dla
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie.
22. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyniku naboru
i zatrudnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie.
23. Sprawy bieżące.
24. Wolne wnioski.
25. Zamknięcie obrad.
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Sekretarz Powiatu Lidia Nyga-Skwara
Zaproponowała następujące zmiany w porządku posiedzenia: wycofanie pkt. 18 Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę nr
XXXVIII/294/2021 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie
ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu działdowskiego
w 2022 roku, z uwagi na brak opinii Okręgowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie oraz dodanie
jako pkt 7 - Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia
przez Powiat Działdowski zadania publicznego z zakresu administracji rządowej.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.

11.
12.

13.
14.

15.

Otwarcie.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Zatwierdzenie czynności Starosty Działdowskiego podjętej w dniu 1 lutego 2022 r.
Zarządzeniem Nr 8/2022 w sprawie czasowego zawieszenia działalności
Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej w Działdowie,
w terminie od 31 stycznia 2022 r. do 13 lutego 2022 r.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii na temat inwestycji
drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 w zakresie budowy chodnika
w miejscowości Gródki”.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia przez
Powiat Działdowski zadania publicznego z zakresu administracji rządowej.
Sprawozdanie Starosty Działdowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku Powiatu Działdowskiego.
Rozpatrzenie i podjęcie decyzji w sprawie wygaśnięcia prawa trwałego zarządu
ustanowionego decyzją znak GN.6844.11.2015 z dnia 10 czerwca 2015 r.
przysługującego Liceum Ogólnokształcącemu z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K.K.
Baczyńskiego w Lidzbarku.
Rozpatrzenie i podjęcie decyzji w sprawie ustanowienia na rzecz Liceum
Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K.K. Baczyńskiego
w Lidzbarku oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Działdowie trwałego
zarządu nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Działdowskiego,
położonymi w obrębie nr 3 miasta Lidzbark, przy ul. Garbuzy 20.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie oddania w dzierżawę części działki gruntu
nr 62/15 w Gródkach gmina Płośnica.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzewa
i krzewów z terenu nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Komorniki,
gmina Działdowo, oznaczonej numerem działki 278.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele
budowlane nieruchomością położoną przy ul. Leśnej 1 w Działdowie.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody
Liceum Ogólnokształcącemu Dwujęzycznymi im. K.K. Baczyńskiego w Lidzbarku na
zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia trybu i specyfikacji
warunków zamówienia dla postępowania pn. „Poprawa funkcjonalności
poszczególnych pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Działdowie”.
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16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Staroście Działdowskiemu
wykonywania czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego określonych
w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w postępowaniu
pn. „Poprawa funkcjonalności poszczególnych pomieszczeń Starostwa Powiatowego
w Działdowie”.
17. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Województwu Warmińsko - Mazurskiemu na realizację zadań
związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko –
Mazurskiego w Brukseli w 2022 roku.
18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji
udzielonych w 2021 roku z budżetu Powiatu Działdowskiego publicznym oraz
niepublicznym szkołom i placówkom, dla których Powiat Działdowski jest organem
rejestrującym.
19. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie włączenia Liceum
Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Krzysztofa Kamila
Baczyńskiego w Lidzbarku do Zespołu Szkół im. Króla Władysława Jagiełły
w Lidzbarku.
20. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia w 2022
roku pomocy finansowej na realizację zadań z zakresu kultury oraz upowszechniania
kultury fizycznej i sportu innym jednostkom samorządu terytorialnego.
21. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody
na oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki
270/15 położonej w obrębie ewidencyjnym Miasto Działdowo pod obiekt usługowohandlowy związany z działalnością medyczną niestanowiącą konkurencji dla
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie.
22. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyniku naboru
i zatrudnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie.
23. Sprawy bieżące.
24. Wolne wnioski.
25. Zamknięcie obrad.
Zarząd jednogłośnie przyjął porządek posiedzenia ze zmianami.
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 Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Katarzyna Napiwocka
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Katarzyna Napiwocka
Przedstawiła do zatwierdzenia czynność Starosty Działdowskiego podjętą w dniu 1 lutego
2022 r. Zarządzeniem Nr 8/2022 w sprawie czasowego zawieszenia działalności
Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej w Działdowie, w terminie
od 31 stycznia 2022 r. do 13 lutego 2022 r.
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Zarząd jednogłośnie – 5 głosami za zatwierdził czynność Starosty Działdowskiego
podjętą w dniu 1 lutego 2022 r. Zarządzeniem Nr 8/2022 w sprawie czasowego
zawieszenia działalności Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas Diecezji
Toruńskiej w Działdowie, w terminie od 31 stycznia 2022 r. do 13 lutego 2022 r.
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Poinformowała, że na stronie PGNiG znajduje się oświadczenie m.in. dla jednostek
organizacyjnych pomocy społecznej, jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej, warsztatów terapii zajęciowej o ochronie taryfowej przed podwyżkami gazu.
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Katarzyna Napiwocka
Poinformowała, że PCPR dla swojej części budynku już takie oświadczenie złożył, WTZ też
takie oświadczenie będzie składało, pozostałym jednostkom również została przekazana
informacja w ww. sprawie. Przedstawiła kwoty wzrostu opłat za ogrzewanie. Dodała, że
Warsztaty Terapii Zajęciowej przeszły w tryb pracy zdalnej, aby nie wystąpiło na ich terenie
ognisko spowodowane COVID-19.
Radny Marian Brandt
Zapytał o sytuację w Domu dla Dzieci „Na Zielonym Wzgórzu” w Grzybinach, gdyż
docierają do niego niepokojące informacje.
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Katarzyna Napiwocka
Poinformowała, że sytuacja jest wyjaśniana przez odpowiednie organy. Pokrótce przybliżyła
analizowane zdarzenie. Omówiła bieżącą sytuację w Domu dla Dzieci „Na Zielonym
Wzgórzu” w Grzybinach.
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 na temat inwestycji drogowej pn.
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 w zakresie budowy chodnika w miejscowości
Gródki”. Omówił planowany zakres prac przedstawiony w nadesłanym wniosku o wydanie
przedmiotowej opinii.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 547/2022
w sprawie wydania opinii na temat inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi
wojewódzkiej nr 544 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Gródki”.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.7
Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Komunikacji Krzysztof Gorczyński
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Przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia przez Powiat Działdowski
zadania publicznego z zakresu administracji rządowej, związanego z przeprowadzeniem
kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu działdowskiego.
Zarząd jednogłośnie - 5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
przyjęcia przez Powiat Działdowski zadania publicznego z zakresu administracji
rządowej.
Ad.8
Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Komunikacji Krzysztof Gorczyński
Przedstawił Sprawozdanie Starosty Działdowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku Powiatu Działdowskiego za rok 2021.
Ad.9
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Przedstawił projekt decyzji w sprawie wygaśnięcia prawa trwałego zarządu ustanowionego
decyzją znak GN.6844.11.2015 z dnia 10 czerwca 2015 r. przysługującego Liceum
Ogólnokształcącemu z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K.K. Baczyńskiego w Lidzbarku,
przy ul. Garbuzy 20. Poinformował, iż Liceum Ogólnokształcącemu z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. K.K. Baczyńskiego w Lidzbarku wystąpiło z wnioskiem
w przedmiotowej sprawie jako uzasadnienie wskazując potrzebę przeznaczenia części
nieruchomości na cele prowadzenia przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczna
w Działdowie Filii Poradni w Lidzbarku.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Decyzję Nr 14/2022
w sprawie wygaśnięcia prawa trwałego zarządu ustanowionego decyzją znak
GN.6844.11.2015 z dnia 10 czerwca 2015 r. przysługującego Liceum
Ogólnokształcącemu z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K.K. Baczyńskiego w Lidzbarku,
przy ul. Garbuzy 20.
(Decyzja stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.10
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Przedstawił projekt decyzji w sprawie ustanowienia na rzecz Liceum Ogólnokształcącego
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K.K. Baczyńskiego w Lidzbarku oraz Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Działdowie nieodpłatnie, na czas nieoznaczony trwałego
zarządu w częściach ułamkowych nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu
Działdowskiego, położonymi w obrębie nr 3 miasta Lidzbark, przy ul. Garbuzy 20.
Poinformował, że wniosek złożyli dyrektorzy obu ww. jednostek organizacyjnych Powiatu
Działdowskiego, wskazując zasady udziału nieruchomości oraz części wspólne
nieruchomości oraz części które jednostki mają na wyłączność.
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Radny Wiesław Cieślak
Zainteresowany był sposobem regulowanie rachunków za media.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Poinformował, że jednostki zawrą między sobą porozumienia w tej kwestii.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Decyzję Nr 15/2022
w sprawie ustanowienia na rzecz Liceum Ogólnokształcącego
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K.K. Baczyńskiego w Lidzbarku oraz Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Działdowie nieodpłatnie, na czas nieoznaczony
trwałego zarządu w częściach ułamkowych nieruchomościami stanowiącymi własność
Powiatu Działdowskiego, położonymi w obrębie nr 3 miasta Lidzbark, przy ul. Garbuzy
20.
(Decyzja stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.11
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Przedstawił szczegółowo projekt uchwały w sprawie oddania w dzierżawę części działki
gruntu nr 62/15 w Gródkach gmina Płośnica. Poinformował, że wpłynął wniosek z prośbą
o wydzierżawienie część działki wskazanej w załączniku graficznym.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 548/2022
w sprawie oddania w dzierżawę części działki gruntu nr 62/15 w Gródkach gmina
Płośnica.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.12
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzewa i krzewów
z terenu nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Komorniki, gmina Działdowo,
oznaczonej numerem działki 278. Poinformował, że z wnioskiem wystąpił dzierżawca
nieruchomości.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 549/2022
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzewa i krzewów
z terenu nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Komorniki, gmina Działdowo,
oznaczonej numerem działki 278.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.13
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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. Zaznaczył, iż w §1 należy
zamienić wyraz pięciokondygnacyjny na pięciopiętrowy.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 550/2022
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością
położoną przy ul. Leśnej 1 w Działdowie.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.14
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody Liceum
Ogólnokształcącemu z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K.K. Baczyńskiego w Lidzbarku na
zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami. Przedmiotem
dzierżawy są grunty usytuowane na działce nr 79/33 obręb Gródki gmina Płośnica.
Zarząd jednogłośnie - 5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
wyrażenia zgody Liceum Ogólnokształcącemu z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K.K.
Baczyńskiego w Lidzbarku na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi
dzierżawcami.
Ad.15
Uczestniczy Zastępca Naczelnika Wydziału Spraw Gospodarczych, Inwestycji i Promocji
Mariusz Grabiński
Zastępca Naczelnika Wydziału Spraw Gospodarczych, Inwestycji i Promocji Mariusz
Grabiński
Przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia trybu i specyfikacji warunków
zamówienia dla postępowania pn. „Poprawa funkcjonalności poszczególnych pomieszczeń
Starostwa Powiatowego w Działdowie”. Omówił szczegółowo protokół z szacowania
wartości zamówienia oraz specyfikację warunków zamówienia wraz z załącznikami.
Zaprezentował również wizualizację poszczególnych pomieszczeń.
Sekretarz Powiatu Lidia Nyga-Skwara
Projekt dotyczący przebudowy pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Działdowie zawiera
również aspekt dostosowania obiektu do zapisów ustawy o zapewnieniu dostępności osobom
ze szczególnymi potrzebami.
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Poinformowała, że w marcu należy zaktualizować kwotę zaplanowaną w budżecie na to
zadanie.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
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Uchwałę Nr 551/2022
w sprawie zatwierdzenia trybu i specyfikacji warunków zamówienia dla postępowania
pn. „Poprawa funkcjonalności poszczególnych pomieszczeń Starostwa Powiatowego
w Działdowie”.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.16
Zastępca Naczelnika Wydziału Spraw Gospodarczych, Inwestycji i Promocji Mariusz
Grabiński
Przedstawił szczegółowo projekt uchwały w sprawie powierzenia Staroście Działdowskiemu
wykonywania czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego określonych
w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w postępowaniu
pn. „Poprawa funkcjonalności poszczególnych pomieszczeń Starostwa Powiatowego
w Działdowie”. Przedstawił potrzebę i zasadność podjęcia takiej uchwały.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 552/2022
w sprawie powierzenia Staroście Działdowskiemu wykonywania czynności
zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego określonych w ustawie z dnia 11 września
2019 r. Prawo zamówień publicznych w postępowaniu pn. „Poprawa funkcjonalności
poszczególnych pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Działdowie”.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.17
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 zadań związanych
z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego
w Brukseli w 2022 roku.
Zarząd jednogłośnie - 5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko - Mazurskiemu na realizację
zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko –
Mazurskiego w Brukseli w 2022 roku.
Ad.18
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
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Przedstawiła szczegółowo projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji
udzielonych w 2021 roku z budżetu Powiatu Działdowskiego publicznym oraz niepublicznym
szkołom i placówkom, dla których Powiat Działdowski jest organem rejestrującym.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 553/2022
w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji udzielonych w 2021 roku z budżetu Powiatu
Działdowskiego publicznym oraz niepublicznym szkołom i placówkom, dla których
Powiat Działdowski jest organem rejestrującym.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.19
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Przedstawiła szczegółowo projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie włączenia Liceum
Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
w Lidzbarku do Zespołu Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku. Dodała, że
projekt aktu założycielskiego Zespołu Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku
musi zostać zaopiniowany przez rady pedagogiczne szkół. Poinformowała o konieczności
zmiany uzasadnienia, które w nowym brzmieniu zostało przekazane członkom Zarządu.
Starosta Paweł Cieśliński
Zapoznał z przyczynami procedowania tego projektu uchwały oraz korzyściami płynącymi
z podjęcia takiego rozwiązania, które będzie służyło obu placówkom.
Radny Wiesław Cieślak
Zauważył, że w naszym powiecie jest tendencja wybierania szkół ponadpodstawowych,
dzięki którym zdobywa się zawód, stąd też coraz mniej uczniów kontynuuje naukę w liceach
ogólnokształcących.
Etatowy Członek Zarządu Janusz Kaczmarek
Zapytał, jak będzie wyglądała struktura organizacyjna placówki.
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Omówiła zmiany, jakie zajdą w strukturze organizacyjnej Zespołu Szkół im. Króla
Władysława Jagiełły w Lidzbarku, w szczególności dotyczące dyrekcji czy pracowników
księgowości, administracji i obsługi.
Radny Marian Brandt
Poinformował, że obawia się utraty prestiżu Liceum Ogólnokształcącego w Lidzbarku po
włączeniu go do Zespołu Szkół. Dodał, że osiągnięcia i wyniki matur świadczyły o tym, że
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Krzysztofa Kamila
Baczyńskiego w Lidzbarku jest jedną z czołowych szkół w naszym powiecie, chociaż
zastanawiający jest tak niski nabór.
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Zarząd jednogłośnie - 5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
włączenia Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Krzysztofa
Kamila Baczyńskiego w Lidzbarku do Zespołu Szkół im. Króla Władysława Jagiełły
w Lidzbarku.
Ad.20
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia w 2022 roku pomocy
finansowej na realizację zadań z zakresu kultury oraz upowszechniania kultury fizycznej
i sportu innym jednostkom samorządu terytorialnego, informując o przeniesieniu wydarzenia
pn. VI Bieg Tropem Wilka. Bitwa o Grądy z §1 ust.1 do §1 ust.2, zmianie kwot oraz roku
Dziennika Urzędowego. Projekt uchwały w nowym brzmieniu został przekazany członkom
Zarządu.
Zarząd jednogłośnie - 5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
udzielenia w 2022 roku pomocy finansowej na realizację zadań z zakresu kultury oraz
upowszechniania kultury fizycznej i sportu innym jednostkom samorządu
terytorialnego.
Ad.21
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na oddanie
w dzierżawę części nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 270/15 położonej
w obrębie ewidencyjnym Miasto Działdowo pod obiekt usługowo-handlowy związany
z działalnością medyczną niestanowiącą konkurencji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Działdowie.
Starosta Paweł Cieśliński
Poinformował, że Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Działdowie podjęła uchwałę, w której pozytywnie opiniuje wydzierżawienie ww.
nieruchomości.
Zarząd jednogłośnie - 5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowej oznaczonej
numerem działki 270/15 położonej w obrębie ewidencyjnym Miasto Działdowo pod
obiekt usługowo-handlowy związany z działalnością medyczną niestanowiącą
konkurencji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie.
Ad.22
Wicestarosta Krzysztof Aurast
Przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wyniku naboru i zatrudnienia
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie.
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Sekretarz Powiatu Lidia Nyga-Skwara
Przybliżyła życiorys, wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe pana Kazimierza
Truszczyńskiego.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 554/2022
w sprawie zatwierdzenia wyniku naboru i zatrudnienia Dyrektora Domu Pomocy
Społecznej w Uzdowie.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.23
Radny Wiesław Cieślak
Zainteresowany był sytuacją związaną z Covid-19 w SPZOZ. Zapytał o planowaną
rozbudowę parkingu przy szpitalu.
Starosta Paweł Cieśliński
Przekazał posiadane informacje dotyczące nieuruchamiania oddziału covidowego w naszym
szpitalu oraz bieżącego funkcjonowania placówki, a także statystyki zachorowań
i wyzdrowień. Poinformował również, że tym roku planowane jest pozyskanie działki pod
budowę parkingu dla pracowników szpitala.
Etatowy Członek Zarządu Janusz Kaczmarek
Wyraził zaniepokojenie docierającymi do niego informacjami o pożarze w SPZOZ i osobach
poszkodowanych.
Ad.25
Wobec wyczerpania porządku obrad, Starosta Paweł Cieśliński zamknął posiedzenie Zarządu
Powiatu.
Protokołowała
Karolina Zawierucha
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