Protokół Nr 51/2020
posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 10 września 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
Lidia Nyga-Skwara
Skarbnik Powiatu
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 protokołów z poprzednich posiedzeń.
Rozpatrzenie wniosku dyrektora PCPR w Działdowie dotyczącego wyrażenia zgody
na zawarcie umowy użyczenia na czas nieokreślony.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi
Zespołu Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku do podejmowania
wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu pt. „Jak kształcić zawodowo - to
nowocześnie”.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenie pełnomocnictwa Dyrektorowi
Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej - Biedrawiny w Malinowie do podejmowania
wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu pt. „Hotelarze z klasą”.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie założeń i materiałów planistycznych do
projektu budżetu Powiatu Działdowskiego na 2021 rok oraz Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2021-2024 oraz terminów ich opracowania przez jednostki
organizacyjne.
9. Rozpatrzenie wniosku dyrektora Zespołu Szkół im. Króla Władysława Jagiełły
dotyczącego wydatkowania środków na specjalną organizację nauki i metod pracy
uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
10. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie skargi na dyrektora
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie.
11. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Gminie Rybno.
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12. Rozpatrzenie wniosku Komisji przetargowej przetargu pn. „Informatyzacja usług
publicznych Powiatu Działdowskiego” dotyczącego zawiadomienia o podejrzeniu
popełnienia przestępstwa.
13. Sprawy bieżące.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad.
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Zaproponowała wprowadzenie dodatkowych punktów porządku posiedzenia. Jako pkt 13Rozpatrzenie wniosków SP ZOZ w Działdowie dotyczących dokonania zmian w budżecie
powiatu oraz zaplanowania dotacji celowej na zakup ambulansu. Jako pkt 14- Rozpatrzenie
wniosku o wsparcie finansowe Funduszu Wsparcia Policji na zakup łodzi policyjnej typu R3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.

Otwarcie.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.
Rozpatrzenie wniosku dyrektora PCPR w Działdowie dotyczącego wyrażenia zgody
na zawarcie umowy użyczenia na czas nieokreślony.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi
Zespołu Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku do podejmowania
wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu pt. „Jak kształcić zawodowo - to
nowocześnie”.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenie pełnomocnictwa Dyrektorowi
Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej Biedrawiny w Malinowie do podejmowania
wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu pt. „Hotelarze z klasą”.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie założeń i materiałów planistycznych do
projektu budżetu Powiatu Działdowskiego na 2021 rok oraz Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2021-2024 oraz terminów ich opracowania przez jednostki
organizacyjne.
Rozpatrzenie wniosku dyrektora Zespołu Szkół im. Króla Władysława Jagiełły
dotyczącego wydatkowania środków na specjalną organizację nauki i metod pracy
uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie skargi na dyrektora
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Gminie Rybno.
Rozpatrzenie wniosku Komisji przetargowej przetargu pn. „Informatyzacja usług
publicznych Powiatu Działdowskiego” dotyczącego zawiadomienia o podejrzeniu
popełnienia przestępstwa.
Rozpatrzenie wniosków SP ZOZ w Działdowie dotyczących dokonania zmian w
budżecie powiatu oraz zaplanowania dotacji celowej na zakup ambulansu.
Rozpatrzenie wniosku o wsparcie finansowe Funduszu Wsparcia Policji na zakup
łodzi policyjnej typu R3.
Sprawy bieżące.
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16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad.
Zarząd jednogłośnie przyjął porządek posiedzenia ze zmianami.
Ad.4
Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag do protokołów z poprzednich posiedzeń Zarządu i po
zapoznaniu się z ich treścią złożyli podpisy pod tekstem protokołów.
Ad.5
Uczestniczy Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Katarzyna
Napiwocka
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Katarzyna Napiwocka
Przedstawiła wniosek dotyczący wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia na czas
nieokreślony. Omówiła zapisy projektu umowy użyczenia pomieszczeń w budynku byłej
szkoły podstawowej w Grzybinach planowanej do zawarcia między PCPR w Działdowie a
Biblioteką – Centrum Kultury Gminy Działdowo z siedzibą w Burkacie.
Zarząd jednogłośnie – 5 głosami za wyraził zgodę na zawarcie umowy użyczenia na czas
nieokreślony między PCPR w Działdowie a Biblioteką – Centrum Kultury Gminy
Działdowo z siedzibą w Burkacie pomieszczeń w budynku byłej szkoły podstawowej w
Grzybinach.
Ad.6
Wicestarosta Marian Brandt
Przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu
Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku do podejmowania wszelkich czynności
w zakresie realizacji projektu pt. „Jak kształcić zawodowo - to nowocześnie”.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 302/20
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Króla
Władysława Jagiełły w Lidzbarku do podejmowania wszelkich czynności w zakresie
realizacji projektu pt. „Jak kształcić zawodowo - to nowocześnie”.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.7
Wicestarosta Marian Brandt
Przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenie pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu
Szkół im. Emilii Sukertowej Biedrawiny w Malinowie do podejmowania wszelkich czynności
w zakresie realizacji projektu pt. „Hotelarze z klasą”.
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Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 303/20
w sprawie: udzielenie pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Emilii
Sukertowej Biedrawiny w Malinowie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie
realizacji projektu pt. „Hotelarze z klasą”.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.8
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie założeń i materiałów planistycznych do projektu
budżetu Powiatu Działdowskiego na 2021 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2021-2024 oraz terminów ich opracowania przez jednostki organizacyjne.
Starosta Paweł Cieśliński
Zaproponował wzrost wynagrodzeń do 10 %. Poinformował o planowanych zmianach w
tegorocznym budżecie dotyczących m.in. wpływów z podatków, oszczędności
poprzetargowych.
Radny Krzysztof Aurast
Na jakim poziomie są wpływy z podatków? W jakiej wysokości Starostwo skorzystało z
tarczy?
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Na koniec lipca był to niecały milion złotych wpływów z PIT-ów.
Starosta Paweł Cieśliński
Z „pierwszej tarczy” ok. 4,6 mln zł z przeznaczeniem na inwestycje. Do końca września
złożymy wniosek, aby móc skorzystać z „drugiej tarczy” na kwotę ok. 12-14 mln zł na
konkretne inwestycje.
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Poinformowała, że kwota 4,6 mln zł nie została jeszcze wprowadzona do budżetu, gdyż
należy określić na jakie inwestycje zostanie ona przeznaczona.
Sekretarz Powiatu Lidia Nyga-Skwara
Poinformowała, że należy dostosować nazwy Wydziałów w §25 oraz §26 do obecnego
Regulamin Organizacyjnego Starostwa Powiatowego.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 304/20
w sprawie: założeń i materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu
Działdowskiego na 2021 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2024
oraz terminów ich opracowania przez jednostki organizacyjne.
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(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.9
Wicestarosta Marian Brandt
Przedstawił wniosek dyrektora Zespołu Szkół im. Króla Władysława Jagiełły dotyczący
wydatkowania środków na specjalną organizację nauki i metod pracy uczniów posiadających
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na łączną kwotę 83 700 zł. Poinformował, że
w planie finansowym szkoły zabezpieczone są środki finansowe.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za pozytywnie rozpatrzył powyższy wniosek.
Ad.10
Sekretarz Powiatu Lidia Nyga-Skwara
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie skargi na dyrektora Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie. Omówiła treść dokumentów
dotyczących skargi oraz pism dyrektora SP ZOZ w Działdowie.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
skargi na dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Działdowie.
Ad.11
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Irena
Kozłowska
Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Irena Kozłowska
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie
Rybno. Pomoc finansowa przeznaczona jest na zakup aparatów powietrznych dla OSP w
Rumianie oraz zakup umundurowania i wyposażenia dla Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych Dziewczęcej i Chłopięcej przy OSP w Żabinach.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Gminie Rybno.
Ad.12
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Spraw Gospodarczych, Inwestycji i Promocji Piotr Utrata
Naczelnik Wydziału Spraw Gospodarczych, Inwestycji i Promocji Piotr Utrata
Poinformował o konieczności złożenia zawiadomienia do Prokuratury o podejrzeniu
popełnienia przestępstwa. Omówił sytuację związaną z postępowaniem przetargowym i
wspomnianym podejrzeniem popełnienia przestępstwa w zakresie sfałszowania dokumentu
bankowego dostarczonego w przetargu „Informatyzacja usług publicznych Powiatu
Działdowskiego”. Przedstawił do zatwierdzenia rzeczony projekt zawiadomienia.
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Zarząd jednogłośnie-5 głosami za pozytywnie rozpatrzył powyższy wniosek i
zaakceptował treść zawiadomienia do Prokuratury o podejrzeniu popełnienia
przestępstwa.
Ad.13
Starosta Paweł Cieśliński
Przedstawił wnioski SP ZOZ w Działdowie dotyczące dokonania zmian w budżecie powiatu
działdowskiego oraz zaplanowania dotacji celowej na zakup ambulansu. Poinformował, że SP
ZOZ zrealizował część zakupów, na które w budżecie powiatu były zaplanowane środki, z
przekazanych funduszy z programu walki z COVID-19. W związku z tym dyrektor zwraca się
z prośbą o przesunięcie tych środków, czyli 227 tys. zł na zakup ambulansu i dołożenie
brakującej kwoty tj. 106 221 zł na ten cel.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za pozytywnie rozpatrzył powyższe wnioski.
Ad.14
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła wniosek o wsparcie finansowe w kwocie 30 tys. zł Funduszu Wsparcia Policji
na zakup łodzi policyjnej typu R3 na potrzeby realizacji policyjnych służb patrolowych na
obszarach wodnych.
Radny Janusz Kaczmarek
Jestem zdania, że nie mamy w powiecie tylu akwenów, żeby służbę policyjną wprowadzać na
wodę. Ratownicy WOPR zabezpieczają wszystkie jeziora, mają odpowiednie przeszkolenie i
wyposażenie.
Starosta Paweł Cieśliński
Ze względów technicznych funkcjonowanie tej jednostki jest możliwe, wzmocni ona
działania ratowników WOPR, nie będzie to konkurencja. WOPR jest organizacją
pozarządową.
Zarząd 4 głosami za, przy 1 wstrzymującym, pozytywnie rozpatrzył powyższy wniosek.
Ad.15
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Poinformowała o wniosku II LO w Działdowie dot. zakupu zestawu komputerowego wraz z
oprogramowaniem księgowym. Uważam, że jest to zdecydowanie za duża kwota. Ponadto
mowa jest w nim o zakupie materiałów i zmianie folderów, które uległy dezaktualizacji lub
zniszczeniu.
Wicestarosta Marian Brandt
Szkoła potrzebuje materiałów promocyjnych, po zmianach jakie zaszły należy opracować
nowe materiały promocyjne placówki.
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
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Jeżeli dotyczy to promocji szkoły, to placówka ta powinna się promować do końca wakacji,
więc można to ująć w przyszłorocznym budżecie.
Wicestarosta Marian Brandt
Przedstawił informacje dotyczące współzawodnictwa sportowego i zaproponował uznanie
przeprowadzenia tego współzawodnictwa, pomimo odbytych ok. 60% zaplanowanych
konkurencji.
Radny Wiesław Cieślak
Nawiązał do wypowiedzi z uroczystej sesji dotyczącej złożonych wniosków o przywrócenie
połączenia kolejowego Działdowo-Lidzbark.
Wicestarosta Marian Brandt
Poinformował, że Marszałek Województwa złożył wniosek do Krajowego Plan Odbudowy
dot. linii kolejowej 208.
Ad.17
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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