Protokół Nr 97/2022
posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 16 marca 2022 roku
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu Powiatu Działdowskiego wg załączonej
listy obecności:
Starosta
Paweł Cieśliński
Wicestarosta
Krzysztof Aurast
Członkowie Zarządu:
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.
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie
za rok 2021 wraz z wykazem potrzeb w zakresie rodzinnej i instytucjonalnej pieczy
zastępczej oraz pomocy społecznej.
6. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań
i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2022 rok i ustalenia Katalogu zadań
oraz zasad udzielania dofinansowań dla osób z niepełnosprawnościami w ramach
rehabilitacji społecznej przy udziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych na 2022 rok.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu
ofert na realizację zadań własnych Powiatu Działdowskiego w 2022 roku z zakresu
kultury, upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz promocji i ochrony zdrowia.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia w części otwartego
konkursu ofert na realizację zadań własnych Powiatu Działdowskiego w 2022 roku
z zakresu kultury, upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz promocji i ochrony
zdrowia.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie organizacji w 2022 roku etapu
powiatowego Warmińsko-Mazurskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego
i powołania Powiatowego Komitetu Organizacyjnego.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Organizacji Współzawodnictwa
Sportowego Szkół Ponadpodstawowych powiatu działdowskiego w roku szkolnym
2021/2022.
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11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie organizacji w 2022 roku XIV
Powiatowego Konkursu Astronomicznego „Copernicus”.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi
Zespołu Szkół nr 1 w Działdowie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie
realizacji projektu pt. „Doposażenie bazy dydaktycznej I Liceum Ogólnokształcącego
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Działdowie”.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi
Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K.K. Baczyńskiego
w Lidzbarku do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu
pt. „Rozwojowo i przyszłościowo”.
14. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2022 2025.
15. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu
powiatu działdowskiego na rok 2022.
16. 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. Budowa
14 zatok autobusowych na odcinku Kisiny-Mławka”.
17. Sprawy bieżące.
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad.
Sekretarz Powiatu Lidia Nyga-Skwara
Zaproponowała dodatkowy punkt porządku - Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady
Powiatu w sprawie ustanowienia tytułu honorowego „Osobowość Powiatu Działdowskiego”,
jako pkt 17.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

Otwarcie.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie
za rok 2021 wraz z wykazem potrzeb w zakresie rodzinnej i instytucjonalnej pieczy
zastępczej oraz pomocy społecznej.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań
i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2022 rok i ustalenia Katalogu zadań
oraz zasad udzielania dofinansowań dla osób z niepełnosprawnościami w ramach
rehabilitacji społecznej przy udziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych na 2022 rok.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu
ofert na realizację zadań własnych Powiatu Działdowskiego w 2022 roku z zakresu
kultury, upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz promocji i ochrony zdrowia.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia w części otwartego
konkursu ofert na realizację zadań własnych Powiatu Działdowskiego w 2022 roku
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9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.
16.

17.
18.
19.
20.

z zakresu kultury, upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz promocji i ochrony
zdrowia.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie organizacji w 2022 roku etapu
powiatowego Warmińsko-Mazurskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego
i powołania Powiatowego Komitetu Organizacyjnego.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Organizacji Współzawodnictwa
Sportowego Szkół Ponadpodstawowych powiatu działdowskiego w roku szkolnym
2021/2022.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie organizacji w 2022 roku XIV
Powiatowego Konkursu Astronomicznego „Copernicus”.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi
Zespołu Szkół nr 1 w Działdowie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie
realizacji projektu pt. „Doposażenie bazy dydaktycznej I Liceum Ogólnokształcącego
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Działdowie”.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi
Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K.K. Baczyńskiego
w Lidzbarku do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu
pt. „Rozwojowo i przyszłościowo”.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2022 2025.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu
powiatu działdowskiego na rok 2022.
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. Budowa
14 zatok autobusowych na odcinku Kisiny-Mławka”.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustanowienia
tytułu honorowego „Osobowość Powiatu Działdowskiego”.
Sprawy bieżące.
Wolne wnioski.
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 w Działdowie Katarzyna
Napiwocka
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Katarzyna Napiwocka
Szczegółowo omówiła treść przedłożonego sprawozdania z działalności Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie za rok 2021 wraz z wykazem potrzeb w zakresie
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rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz pomocy społecznej. Poinformowała
o zmianach w przepisach m.in. dotyczących wypłaty świadczenia tzw. 500+, czy
dostosowania liczby dzieci w placówkach w Lidzbarku, a także wzroście kosztów utrzymania
dziecka w POW. Dodatkowo przedstawiła informację na temat bieżącej sytuacji w trzech
placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz Ośrodku Interwencji Kryzysowej. Dodatkowo
zrelacjonowała przygotowanie i możliwość przyjęcia uchodźców z Ukrainy, jak również
finansowanie pomocy.
Radny Wiesław Cieślak
Zainteresowany był założeniami i celami „Pilotażowego Programu Aktywny Samorząd”.
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Katarzyna Napiwocka
Poinformowała, że PCPR kontynuuje realizację programu „Aktywny Samorząd”. Omówiła
kierunki działań oraz warunki brzegowe, jakie obowiązują realizatorów wspomnianego
programu.
Ad.6
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Katarzyna Napiwocka
Przedstawiła szczegółowo projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań
i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2022 rok i ustalenia Katalogu zadań oraz
zasad udzielania dofinansowań dla osób z niepełnosprawnościami w ramach rehabilitacji
społecznej przy udziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na 2022 rok.
Zarząd jednogłośnie - 4 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2022 rok
i ustalenia Katalogu zadań oraz zasad udzielania dofinansowań dla osób
z niepełnosprawnościami w ramach rehabilitacji społecznej przy udziale środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2022 rok.
Ad.7
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 ogłoszenia wyników otwartego
konkursu ofert na realizację zadań własnych Powiatu Działdowskiego w 2022 roku z zakresu
kultury, upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz promocji i ochrony zdrowia.
Omówiła pracę Komisji Konkursowej, w tym kryteria oceny punktowej.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 558/2022
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w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych
Powiatu Działdowskiego w 2022 roku z zakresu kultury, upowszechniania kultury
fizycznej i sportu oraz promocji i ochrony zdrowia.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.8
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie unieważnienia w części otwartego konkursu ofert na
realizację zadań własnych Powiatu Działdowskiego w 2022 roku z zakresu kultury,
upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz promocji i ochrony zdrowia.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 559/2022
w sprawie unieważnienia w części otwartego konkursu ofert na realizację zadań
własnych Powiatu Działdowskiego w 2022 roku z zakresu kultury, upowszechniania
kultury fizycznej i sportu oraz promocji i ochrony zdrowia.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.9
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie organizacji w 2022 roku etapu powiatowego
Warmińsko-Mazurskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego i powołania
Powiatowego Komitetu Organizacyjnego. Zaproponowała, aby Turniej odbył się w Zespole
Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie, natomiast do składu Powiatowego
Komitetu Organizacyjnego wymieniła następujące osoby wskazane przez Starostę
Działdowskiego : Marlena Perzyńska - przewodnicząca, Naczelnik Wydziału Edukacji,
Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Starostwa
Powiatowego w Działdowie, Wiesław Nowociński - członek, p.o. zastępcy Naczelnika
Wydziału
Zarządzania
Kryzysowego
i Komunikacji
Starostwa
Powiatowego
w Działdowie, Beata Gołębiewska - członek, Inspektor ds. ochrony zdrowia, kultury, sportu
i współpracy z organizacjami pozarządowymi Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu
i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Starostwa Powiatowego w Działdowie, Marta
Zawadzka - członek, Inspektor ds. ochrony zdrowia, kultury, sportu i współpracy
z organizacjami pozarządowymi Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi Starostwa Powiatowego w Działdowie, Artur Sobotka członek, aspirant sztabowy, kierownik Ogniwa Ruchu Drogowego Wydziału Prewencji
i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Działdowie, Dariusz Piotrowicz członek, nauczyciel, instruktor nauki jazdy, Mateusz Trzciński- członek, pracownik SOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 560/2022
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w sprawie organizacji w 2022 roku etapu powiatowego Warmińsko-Mazurskiego
Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego i powołania Powiatowego Komitetu
Organizacyjnego.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.10
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie Organizacji Współzawodnictwa Sportowego Szkół
Ponadpodstawowych powiatu działdowskiego w roku szkolnym 2021/2022. Omówiła
Regulamin określający zasady współzawodnictwa, który stanowi załącznik do uchwały.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 561/2022
w sprawie Organizacji Współzawodnictwa Sportowego Szkół Ponadpodstawowych
powiatu działdowskiego w roku szkolnym 2021/2022.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.11
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie organizacji w 2022 roku XIV Powiatowego
Konkursu Astronomicznego „Copernicus”. Omówiła Regulamin Konkursu, który stanowi
załącznik do uchwały.
Starosta Paweł Cieśliński
Poinformował, że rok 2023 będzie rokiem Kopernikowskim, planowane są obchody
wojewódzkie, a Powiatowy Konkursu Astronomiczny „Copernicus” zainteresował Marszałka
Województwa podczas jego ostatniej wizyty w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. K.K. Baczyńskiego w Lidzbarku, więc można rozważyć, aby konkurs ten
w przyszłym roku miał zasięg wojewódzki.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 562/2022
w sprawie organizacji w 2022 roku XIV Powiatowego Konkursu Astronomicznego
„Copernicus”.
(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 udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu
Szkół nr 1 w Działdowie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji
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projektu pt. „Doposażenie bazy dydaktycznej I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Działdowie”.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 563/2022
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 1 w Działdowie do
podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu pt. „Doposażenie bazy
dydaktycznej I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana
Żeromskiego w Działdowie”.
(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 udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Liceum
Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K.K. Baczyńskiego w Lidzbarku do
podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu pt. „Rozwojowo
i przyszłościowo”.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 564/2022
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K.K. Baczyńskiego w Lidzbarku do podejmowania
wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu pt. „Rozwojowo i przyszłościowo”.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.14
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła szczegółowo projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2022 - 2025.
Poinformowała o konieczności wymiany załącznika nr 1 do uchwały w związku ze zmianą
kwoty dochodów i wydatków planowanych na 2023 rok. Powiadomiła o relacji dochodów
bieżących do wydatków bieżących, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach
publicznych.
Starosta Paweł Cieśliński
Omówił szczegółowo inwestycje realizowane od 2021 roku oraz planowane do realizacji
zarówno w roku bieżącym, jak i kolejnym oraz źródła ich finansowania. Przekazał, że
planowane jest złożenie wniosków do kolejnej edycji Polskiego Ładu.
Wicestarosta Krzysztof Aurast
Odniósł się do niedoszacowania związanego ze wzrostem cen gazu, zauważając możliwość
ich obniżenia we wskazanych sektorach po złożeniu stosownych oświadczeń.
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Zarząd jednogłośnie - 4 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata
2022 - 2025.
Ad.15
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła szczegółowo projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu powiatu
działdowskiego na rok 2022. Poinformowała o konieczności wymiany informacji opisowej do
uchwały, co związane jest z błędami pisarskimi.
Etatowy Członek Zarządu Janusz Kaczmarek
Zwrócił uwagę na niższe wpływy do budżetu związane ze zmianą przepisów dotyczących
rejestracji pojazdów używanych, wcześniej zarejestrowanych w Polsce. Zauważył, że
możliwe jest zrekompensowanie tego wpływami z kar za nieterminowe zarejestrowanie
pojazdu.
Starosta Paweł Cieśliński
Zaznaczył, że są to dochody własne, rzędu od 200 zł do 2000 zł, więc nie można zaniechać
ich egzekwowania.
Zarząd jednogłośnie - 4 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2022.
Ad.16
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. Budowa 14 zatok autobusowych na
odcinku Kisiny-Mławka”. Omówił montaż finansowy.
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.
Budowa 14 zatok autobusowych na odcinku Kisiny-Mławka”.
Ad.17
Sekretarz Powiatu Lidia Nyga-Skwara
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustanowienia tytułu honorowego
„Osobowość Powiatu Działdowskiego”. Szczegółowo omówiła wprowadzane zmiany i ich
przyczyny.
Radny Wiesław Cieślak
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Czy jest możliwość odebrania tytułu honorowego „Osobowość Powiatu Działdowskiego”?
Sekretarz Powiatu Lidia Nyga-Skwara
Potwierdziła taką możliwość, przytaczając stosowne zapisy projektu uchwały.
Zarząd jednogłośnie - 4 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
ustanowienia tytułu honorowego „Osobowość Powiatu Działdowskiego”.
Ad.18
Radny Wiesław Cieślak
Zainteresowany był sytuacją covidową w naszym powiecie
Starosta Paweł Cieśliński
Przedstawił bieżące statystyki zachorowań, wyzdrowień oraz liczby wymazów na COVID-19.
Wicestarosta Krzysztof Aurast
Poinformował o sytuacji związanej z przyjęciem uchodźców z Ukrainy, liczbie
przygotowanych i zajętych miejsc oraz udzielanej pomocy.
Ad.20
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

Wiesław Cieślak

Członek Zarządu

Janusz Kaczmarek
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