Protokół Nr 35/2020
posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 13 lutego 2020 roku
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu Powiatu Działdowskiego wg załączonej
listy obecności:
Starosta
Paweł Cieśliński
Wicestarosta
Marian Brandt
Członkowie Zarządu:
Krzysztof Aurast
Wiesław Cieślak
Janusz Kaczmarek
Ponadto uczestniczyli:
Sekretarz Powiatu
Skarbnik Powiatu

Lidia Nyga-Skwara
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 protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Informacja o aktualnej sytuacji ekonomiczno-finansowej SP ZOZ w Działdowie oraz
poziomie realizacji Programu naprawczego szpitala.
6. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego zaopiniowania zmian w propozycjach do planu
robót drogowych na lata 2020-2023.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg do
kategorii dróg gminnych w Gminie Iłowo-Osada.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg do
kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu dróg w Gminie Rybno.
9. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia przez
Powiat Działdowski zadania publicznego z zakresu administracji rządowej.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia Konkursu Fotograficznego pn.
„Wyjątkowe miejsca powiatu działdowskiego”.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyznania stypendiów oraz wyróżnień
sportowych w 2020 roku.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli w 2020 roku
zadań publicznych realizowanych w 2019 roku przez podmioty prowadzące
działalność pożytku publicznego wykonujące zadania Powiatu Działdowskiego na
podstawie odrębnych przepisów.
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13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rozliczenia wykorzystania
dotacji udzielonych w 2019 roku z budżetu Powiatu Działdowskiego publicznym i
niepublicznym szkołom i placówkom, dla których Powiat Działdowski jest organem
rejestrującym.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie 1 drzewa z
terenu Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie oddania w użyczenie lokalu biurowego
Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego w Działdowie.
16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu ogłoszenia i
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego pn. Modernizacja, dostawa i wdrożenie systemów
informatycznych oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego
sprzętu w ramach realizacji projektu „Informatyzacja usług publicznych Powiatu
Działdowskiego”.
17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu jednostek
organizacyjnych Powiatu Działdowskiego.
18. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie skargi na Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Działdowie.
19. Sprawy bieżące.
20. Wolne wnioski.
21. Zamknięcie obrad.
Sekretarz Powiatu Lidia Nyga-Skwara
Zaproponowała rozszerzenie porządku posiedzenia o następujące punkty:
- Rozpatrzenie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie dotyczącego
utworzenia dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego – jako pkt
18,
- Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi
Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie do podejmowania wszelkich
czynności w zakresie realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynku dydaktycznego
przy Zespole Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie” – jako pkt 19,
- Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej Uchwałę Nr
XXIV/179/2017 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie
określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych
oraz nagród i wyróżnień sportowych dla osób fizycznych – jako pkt 20,
- Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego uruchomienia
komunikacji na linii kolejowej nr 208 Działdowo – Brodnica – jako pkt 21,
- Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia rozkładu
godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu działdowskiego na rok 2020 – jako
pkt 22.
Wicestarosta Marian Brandt
Zaproponował wycofanie pkt 11 z porządku obrad. Jako Przewodniczący Komisji
Stypendialnej wnioskuje o to, gdyż wśród katalogu dyscyplin sportowych nie ma tych, które
w ostatnich trzech latach mają istotne znaczenie dla naszego powiatu.
2

1.
2.
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9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.

16.
17.
18.

19.

Otwarcie.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Informacja o aktualnej sytuacji ekonomiczno-finansowej SP ZOZ w Działdowie oraz
poziomie realizacji Programu naprawczego szpitala.
Rozpatrzenie wniosku dotyczącego zaopiniowania zmian w propozycjach do planu
robót drogowych na lata 2020-2023.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg do
kategorii dróg gminnych w Gminie Iłowo-Osada.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg do
kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu dróg w Gminie Rybno.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia przez
Powiat Działdowski zadania publicznego z zakresu administracji rządowej.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia Konkursu Fotograficznego pn.
„Wyjątkowe miejsca powiatu działdowskiego”.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli w 2020 roku
zadań publicznych realizowanych w 2019 roku przez podmioty prowadzące
działalność pożytku publicznego wykonujące zadania Powiatu Działdowskiego na
podstawie odrębnych przepisów.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rozliczenia wykorzystania
dotacji udzielonych w 2019 roku z budżetu Powiatu Działdowskiego publicznym i
niepublicznym szkołom i placówkom, dla których Powiat Działdowski jest organem
rejestrującym.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie 1 drzewa z
terenu Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie oddania w użyczenie lokalu biurowego
Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego w Działdowie.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu ogłoszenia i
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego pn. Modernizacja, dostawa i wdrożenie systemów
informatycznych oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego
sprzętu w ramach realizacji projektu „Informatyzacja usług publicznych Powiatu
Działdowskiego”.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu jednostek
organizacyjnych Powiatu Działdowskiego.
Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie skargi na Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Działdowie.
Rozpatrzenie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie
dotyczącego utworzenia dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych typu
socjalizacyjnego.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi
Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie do podejmowania
wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynku
dydaktycznego przy Zespole Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie”.
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20. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej Uchwałę Nr
XXIV/179/2017 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie
określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów
sportowych oraz nagród i wyróżnień sportowych dla osób fizycznych.
21. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego uruchomienia
komunikacji na linii kolejowej nr 208 Działdowo – Brodnica.
22. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia rozkładu
godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu działdowskiego na rok 2020.
23. Sprawy bieżące.
24. Wolne wnioski.
25. Zamknięcie obrad.
Zarząd jednogłośnie przyjął porządek posiedzenia po zmianach.
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 SP ZOZ w Działdowie Ireneusz Weryk oraz Główny Księgowy SP ZOZ
w Działdowie Jarosław Marciniak oraz Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury,
Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Dyrektor SP ZOZ w Działdowie Ireneusz Weryk
Przedstawił informacje o aktualnej sytuacji ekonomiczno-finansowej SP ZOZ w Działdowie
oraz poziomie realizacji Programu naprawczego szpitala. Poinformował, że przygotowywane
jest sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2019. Przedstawił szacunkową
kwotę z ugody z NFZ. Omówił skutki podwyżek m.in. najniższej krajowej. Poinformował o
możliwych zagrożeniach w 2020 roku. Przedstawił sytuację na oddziale psychiatrycznym
związaną m.in. ze zmianami kadrowymi. Poinformował o planowanych zmianach w
księgowości dotyczących zakupu nowego oprogramowania.
Radny Krzysztof Aurast
Czy od rolowanych należności publiczno-prawnych naliczane są odsetki?
Główny Księgowy SP ZOZ w Działdowie Jarosław Marciniak
W przypadku odraczania terminu płatności jest naliczana tzw. opłata prolongacyjna.
Radny Wiesław Cieślak
Zaproponował zorganizowanie spotkania z włodarzami gmin dotyczącego pomocy
finansowej dla SP ZOZ w Działdowie.
Wicestarosta Marian Brandt
Myślę, że rozwiązaniem, które nie generowałoby dodatkowych kosztów, a było czystym
zyskiem jest utworzenie płatnego parkingu przy szpitalu.
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Dyrektor SP ZOZ w Działdowie Ireneusz Weryk
Płatny parking to też koszt, który zwróci się w wiele lat.
Starosta Paweł Cieśliński
Poinformował, że były takie plany. Przedstawił szacunkowe koszty stworzenia płatnego
parkingu. Można pomyśleć o zaplanowaniu takiej inwestycji w przyszłym roku.
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Czy negocjacje z bankiem w sprawie kredytu zostały już zakończone? Jak wpływa na
płynność finansową, to że nie mają Państwo przyznanego kredytu?
Dyrektor SP ZOZ w Działdowie Ireneusz Weryk
Finalizujemy z bankiem zawarcie umowy kredytowej. Poinformował co może się stać jeżeli
kredyt nie zostanie przyznany.
Radny Janusz Kaczmarek
Zakup programu księgowego jest podstawą, nieodzowne jest właściwe raportowanie, wycena
świadczeń.
Główny Księgowy SP ZOZ w Działdowie Jarosław Marciniak
Poinformował, że od tego roku miał wejść standard rachunku kosztów leczenia pacjentów w
szpitalach, jednak zostało to na razie wycofane. Przedstawił informacje dotyczące zmian w
tym zakresie.
Starosta Paweł Cieśliński
Pokrótce podsumował dyskusję. Poinformował, że pod koniec marca Dyrektora SP ZOZ
ponownie zostanie zaproszony na posiedzenie Zarządu.
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Przypomniała, że uchwała z 30 października 2019 r. zobowiązuje Dyrektora SP ZOZ do
przedstawienia kwartalnych sprawozdań z realizacji Programu naprawczego. W związku z
tym będą Państwo zobligowanie do przedstawienia na kwietniowej sesji Rady Powiatu
takiego sprawozdania.
Ad.6
Uczestniczy Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie Krzysztof Chyliński
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie Krzysztof Chyliński
Przedstawił wniosek dotyczący zaopiniowania zmian w propozycjach do planu robót
drogowych na lata 2020-2023, który dotyczy to przesunięcia robót w latach.
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
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Te zmiany finalnie wiążą się również z przygotowaniem uchwały w tej sprawie oraz ze
zmianami kwot, a to wymaga zmiany zapisów Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za pozytywnie rozpatrzył powyższy wniosek.
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 dróg do kategorii dróg
gminnych w Gminie Iłowo-Osada.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 208/20
w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg do kategorii dróg gminnych w Gminie
Iłowo-Osada.
(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 oraz ustalenia przebiegu dróg w Gminie Rybno.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 209/20
w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia
przebiegu dróg w Gminie Rybno.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.9
Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Komunikacji Krzysztof Gorczyński
Przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia przez Powiat Działdowski
zadania publicznego z zakresu administracji rządowej określonego w art. 30 ust. 4 ustawy o
powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
przyjęcia przez Powiat Działdowski zadania publicznego z zakresu administracji
rządowej.
Ad.10
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z
Organizacjami Pozarządowymi Marlena Perzyńska
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Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie ogłoszenia Konkursu Fotograficznego pn.
„Wyjątkowe miejsca powiatu działdowskiego”.
Starosta Paweł Cieśliński
Przedstawił ideę zorganizowania konkursu fotograficznego.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 210/20
w sprawie ogłoszenia Konkursu Fotograficznego pn. „Wyjątkowe miejsca powiatu
działdowskiego”.
(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 zatwierdzenia planu kontroli w 2020 roku zadań
publicznych realizowanych w 2019 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku
publicznego wykonujące zadania Powiatu Działdowskiego na podstawie odrębnych
przepisów.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 211/20
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli w 2020 roku zadań publicznych realizowanych
w 2019 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wykonujące
zadania Powiatu Działdowskiego na podstawie odrębnych przepisów.
(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 zatwierdzenia rozliczenia wykorzystania dotacji
udzielonych w 2019 roku z budżetu Powiatu Działdowskiego publicznym i niepublicznym
szkołom i placówkom, dla których Powiat Działdowski jest organem rejestrującym.
Poinformowała, że w tym roku planowane jest przeprowadzenie kontroli wydatkowania
środków przez szkoły wskazane w załączniku. Przedstawiła na co przeznaczane są środki z
dotacji.
Radny Wiesław Cieślak
Skąd taka różnica między wynagrodzeniem dyrektorów?
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Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Wynika to z art. 35 ust.1 pkt 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych są podane limity
wynagrodzeń finansowanych z dotacji.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 212/20
w sprawie zatwierdzenia rozliczenia wykorzystania dotacji udzielonych w 2019 roku z
budżetu Powiatu Działdowskiego publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom, dla
których Powiat Działdowski jest organem rejestrującym.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.13
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Omówił wniosek Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie. Poinformował o przeprowadzonych
oględzinach dotyczących stanu drzew. Przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na usunięcie 1 drzewa z terenu Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie.
Starosta Paweł Cieśliński
Zaproponował, aby na pozostałych drzewach wykonać zabiegi pielęgnacyjne.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 213/20
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie 1 drzewa z terenu Zespołu Szkół Nr 1 w
Działdowie.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.14
Sekretarz Powiatu Lidia Nyga-Skwara
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie oddania w użyczenie lokalu biurowego
Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego w Działdowie.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 214/20
w sprawie oddania w użyczenie lokalu biurowego Powiatowemu Inspektoratowi
Nadzoru Budowlanego w Działdowie.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.15
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Spraw Gospodarczych, Inwestycji i Promocji Piotr Utrata
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Naczelnik Wydziału Spraw Gospodarczych, Inwestycji i Promocji Piotr Utrata
Przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu ogłoszenia i specyfikacji
istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.
Modernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych oraz uruchomienie e-usług
publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu w ramach realizacji projektu „Informatyzacja
usług publicznych Powiatu Działdowskiego”.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 215/20
w sprawie zatwierdzenia projektu ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków
zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Modernizacja,
dostawa i wdrożenie systemów informatycznych oraz uruchomienie e-usług publicznych
z dostawą niezbędnego sprzętu w ramach realizacji projektu „Informatyzacja usług
publicznych Powiatu Działdowskiego”.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.16
Sekretarz Powiatu Lidia Nyga-Skwara
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu jednostek organizacyjnych
Powiatu Działdowskiego.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 216/20
w sprawie ustalenia wykazu jednostek organizacyjnych Powiatu Działdowskiego.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.17
Sekretarz Powiatu Lidia Nyga-Skwara
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie skargi na Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Działdowie.
Starosta Paweł Cieśliński
Mam wątpliwość, gdyż starosta jako osoba pełniąca obowiązki przełożonego w stosunku
powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, to również powinien podejmować decyzję w
kwestii jego ukarania bądź nie.
Sekretarz Powiatu Lidia Nyga-Skwara
Starosta dokonuje czynność związanych z prawem pracy, ale w przepisach jest zapis, że
skargi na kierowników służb, inspekcji rozpatruje Rada Powiatu. Natomiast jeżeli kwestia
dotyczy kwestii merytorycznych to właściwy do jej rozpatrzenia jest Wojewoda bądź
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego.
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Zarząd jednogłośnie-5 głosami za pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady
Powiatu w sprawie skargi na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w
Działdowie.
Ad.18
Uczestniczy Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Katarzyna
Napiwocka
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Katarzyna Napiwocka
Przedstawiła wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie dotyczący
utworzenia dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego w
Malinowie, Grzybinach lub Gródkach, dla których organem prowadzącym byłby Powiat
Działdowski. Przedstawiła analizę planowanych wydatków na 2020 r. za przebywanie dzieci
z terenu powiatu działdowskiego w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Zaprezentowała
statystyki dotyczące liczby dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej
zarówno na terenie powiatu działdowskiego jak i poza nim. Omówiła przepisy ustawy o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, na podstawie których funkcjonują tego typu
placówki m.in. dotyczące kadry czy wyposażenia, a także wymogi sanepidu. Poinformowała
o wizji lokalnej budynków, w których możliwe byłoby prowadzenie placówek opiekuńczowychowawczych typu socjalizacyjnego. Przekazała informacje na temat POW „MARIO” i
POW „OLEK”. Omówiła sytuację dotyczącą prowadzenia podobnego typu placówek w
innych powiatach z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.
Starosta Paweł Cieśliński
Przedstawił informacje dotyczące utworzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych typu
socjalizacyjnego od strony organizacyjnej, finansowej oraz formalno-prawnej. Wyjaśnił
przyczyny i potrzebę utworzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych typu
socjalizacyjnego. Stwierdził, że w Malinowie można byłoby utworzyć tego typu placówkę po
przeprowadzeniu prac termomodernizacyjnych, natomiast obecnie opracowywana jest
koncepcja zagospodarowania terenu po dawnym Zespole Szkół w Gródkach i utworzenie tam
fundacji. W pierwszej kolejności można byłoby spróbować utworzyć tego typu placówkę w
Grzybinach. Poinformował o prowadzonych rozmowach z Wójtem Gminy Działdowo w
odniesieniu do możliwości przekazania nieruchomości w Grzybinach w ramach darowizny na
rzecz Powiatu Działdowskiego.
Wicestarosta Marian Brandt
Dla mnie istotnym jest to, że dzieci, które przebywają w placówkach oddalonych o
kilkadziesiąt kilometrów, będą miały bliżej do swoich rodzin biologicznych, żeby ta więź
rodzinna była zacieśniona.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za pozytywnie rozpatrzył powyższy wniosek.
Ad.19
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z
Organizacjami Pozarządowymi Marlena Perzyńska
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Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu
Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie do podejmowania wszelkich
czynności w zakresie realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynku dydaktycznego
przy Zespole Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie”.
Starosta Paweł Cieśliński
Poinformował, że będą składane dwa wnioski o termomodernizację, ZS w Malinowie oraz
DPS w Uzdowie. Przedstawił pulę środków dostępną w programach z przeznaczeniem na
termomodernizację.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 217/20
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Emilii
Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie
realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynku dydaktycznego przy Zespole
Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie”.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.20
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej Uchwałę Nr XXIV/179/2017 Rady
Powiatu Działdowskiego z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych
zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień
sportowych dla osób fizycznych.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej
Uchwałę Nr XXIV/179/2017 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 15 lutego 2017 r. w
sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów
sportowych oraz nagród i wyróżnień sportowych dla osób fizycznych.
Ad.21
Starosta Paweł Cieśliński
Przedstawił projekt uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego uruchomienia komunikacji
na linii kolejowej nr 208 Działdowo – Brodnica. Poinformował o rozmowach jakie odbył
m.in. w Departamencie Infrastruktury i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie oraz
z Burmistrzami Działdowa i Lidzbarka. Omówił planowaną ilość połączeń oraz szacunkowe
koszty, a także możliwości Powiatu co do finansowania tego przedsięwzięcia.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
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Uchwałę Nr 218/20
w sprawie stanowiska dotyczącego uruchomienia komunikacji na linii kolejowej nr 208
Działdowo – Brodnica.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.22
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 projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy
aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu działdowskiego na rok 2020.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu
działdowskiego na rok 2020.
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

Marian Brandt

Członek Zarządu

Krzysztof Aurast

Członek Zarządu

Wiesław Cieślak

Członek Zarządu

Janusz Kaczmarek
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