Protokół Nr 58/2020
posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 25 listopada 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 protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadania polegającego na prowadzeniu na terenie powiatu działdowskiego
Świetlicy Rewalidacyjno- Rehabilitacyjnej dla osób dorosłych z niepełnosprawnością
intelektualną.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
powierzenie realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej pod nazwą: „Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu
socjalizacyjnego na terenie powiatu działdowskiego”.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu
opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań
własnych powiatu w roku 2021 z zakresu prowadzenia na terenie powiatu
działdowskiego: Świetlicy Rewalidacyjno- Rehabilitacyjnej dla osób dorosłych z
niepełnosprawnością intelektualną oraz Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych typu
socjalizacyjnego.
8. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia
Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii w sprawie inwestycji
drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej w Nowym Dłutowie”.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu
ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu
nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa
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11.
12.

13.

14.
15.
16.

obywatelskiego albo udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu działdowskiego
w 2021 roku.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika w Dziale
Technicznym Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającego Uchwałę
nr XXVI/187/2020 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 23 września 2020 r. w
sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych odcinka drogi gminnej
Nr 184035N.
Rozpatrzenie pisma Lidera Konsorcjum – e-Instytucje.pl Sp. z o.o. dotyczącego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w projekcie pn. „Informatyzacja
usług publicznych Powiatu Działdowskiego”.
Sprawy bieżące.
Wolne wnioski.
Zamknięcie obrad.

Sekretarz Powiatu Lidia Nyga-Skwara
Zaproponowała zmiany w porządku posiedzenia. Dodanie jako pkt 9 - Rozpatrzenie i
przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przeniesienia środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między zadaniami z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej na 2020 rok; jako pkt 11 - Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały
Rady Powiatu w sprawie przyjęcia przez Powiat Działdowski zadania publicznego z zakresu
administracji rządowej; jako pkt 15 - Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia
wykazu jednostek organizacyjnych Powiatu Działdowskiego. Dodatkowo zaproponowała
wycofanie obecnego pkt 12 porządku zamieniając go na - Rozpatrzenie i przyjęcie projektu
uchwały Rady Powiatu uchylającego Uchwałę nr XXVI/187/2020 Rady Powiatu
Działdowskiego z dnia 23 września 2020 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg
powiatowych odcinka drogi gminnej Nr 184035N.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

Otwarcie.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadania polegającego na prowadzeniu na terenie powiatu działdowskiego
Świetlicy Rewalidacyjno- Rehabilitacyjnej dla osób dorosłych z niepełnosprawnością
intelektualną.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
powierzenie realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
pod
nazwą:
„Prowadzenie
placówek
opiekuńczo-wychowawczych
typu
socjalizacyjnego na terenie powiatu działdowskiego”.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu
opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań
własnych powiatu w roku 2021 z zakresu prowadzenia na terenie powiatu
działdowskiego: Świetlicy Rewalidacyjno- Rehabilitacyjnej dla osób dorosłych z
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8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.

15.
16.

17.
18.
19.

niepełnosprawnością intelektualną oraz Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych typu
socjalizacyjnego.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia
Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przeniesienia
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między
zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2020 rok.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii w sprawie inwestycji
drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej w Nowym Dłutowie”.
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 wyników 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 2021 roku.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika w Dziale
Technicznym Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu uchylającego Uchwałę
nr XXVI/187/2020 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 23 września 2020 r. w sprawie
zaliczenia
do
kategorii
dróg
powiatowych
odcinka
drogi
gminnej
Nr 184035N.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu jednostek
organizacyjnych Powiatu Działdowskiego.
Rozpatrzenie pisma Lidera Konsorcjum – e-Instytucje.pl Sp. z o.o. dotyczącego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w projekcie pn. „Informatyzacja
usług publicznych 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
Starosta Paweł Cieśliński
Przedstawił projekt uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację
zadania polegającego na prowadzeniu na terenie powiatu działdowskiego Świetlicy
Rewalidacyjno- Rehabilitacyjnej dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną.
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Radny Wiesław Cieślak
Czy jest zainteresowanie tą formą działań na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną?
Starosta Paweł Cieśliński
Są chętni, aby uczestniczyć w zadaniach realizowanych w ramach działalności Świetlicy
Rewalidacyjno- Rehabilitacyjnej dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną.
Przedstawił zakres funkcjonowania wspomnianej świetlicy.
Wicestarosta Marian Brandt
Zauważył, że należałoby pomyśleć o opiece wytchnieniowej, wyjaśniając czym ona jest.
Sekretarz Powiatu Lidia Nyga-Skwara
Zaproponowała, aby w załączniku wpisać jako termin składania ofert 15 grudnia 2020 r.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za podjął
Uchwałę Nr 361/20
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania polegającego na
prowadzeniu na terenie powiatu działdowskiego Świetlicy RewalidacyjnoRehabilitacyjnej dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.6
Starosta Paweł Cieśliński
Przedstawił projekt uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie
realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą:
„Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego na terenie
powiatu działdowskiego”.
Wicestarosta Marian Brandt
W ogłoszeniu zakładamy, że utworzone zostaną dwie placówki 14-osobowe, w zamyśle
ustawodawca zaleca tworzenie jak najbardziej rodzinnych placówek, rozumiem przez to
mniejsze. Może zmienimy ogłoszenie w tym zakresie.
Sekretarz Powiatu Lidia Nyga-Skwara
Zaproponowała połączenie się telefonicznie z panią Dyrektor, aby wyjaśnić wątpliwości.
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Katarzyna Napiwocka
Wyjaśniła zasadność zaproponowanych w ogłoszeniu zapisów.
Sekretarz Powiatu Lidia Nyga-Skwara
Zaproponowała, aby w §2 uchwały oraz załączniku wpisać jako termin składania ofert
15 grudnia 2020 r.
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Zarząd jednogłośnie-5 głosami za podjął
Uchwałę Nr 362/20
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z
zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: „Prowadzenie
placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego na terenie powiatu
działdowskiego”.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.7
Starosta Paweł Cieśliński
Przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania
ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań własnych powiatu
w roku 2021 z zakresu prowadzenia na terenie powiatu działdowskiego: Świetlicy
Rewalidacyjno- Rehabilitacyjnej dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną oraz
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych typu socjalizacyjnego.
Sekretarz Powiatu Lidia Nyga-Skwara
Zaproponowała na członków Komisji Konkursowej, zgodnie z sugestią Pani Dyrektor
PCPCR, pracowników jednostki w osobach: Ewy Strzelec, jako przewodniczącej, Beaty
Szałkowskiej, Weroniki Ponczkowskiej oraz Anity Ossowskiej.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za podjął
Uchwałę Nr 363/20
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w
ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań własnych powiatu w roku 2021 z
zakresu prowadzenia na terenie powiatu działdowskiego: Świetlicy RewalidacyjnoRehabilitacyjnej dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną oraz Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych typu socjalizacyjnego.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.8
Starosta Paweł Cieśliński
Przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu
Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023.
Ad.9
Starosta Paweł Cieśliński
Przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przeniesienia środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między zadaniami z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej na 2020 rok.
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Zarząd jednogłośnie-5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
przeniesienia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
między zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2020 rok.
Ad.10
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Komunikacji Krzysztof
Gorczyński
Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Komunikacji Krzysztof Gorczyński
Przedstawił projekt uchwały w sprawie wydania opinii w sprawie inwestycji drogowej pn.
„Rozbudowa drogi gminnej w Nowym Dłutowie”.
Wicestarosta Marian Brandt
Wspomniana droga graniczy z drogą powiatową, czy zostanie dokonana zmiana organizacji
ruchu na drodze powiatowej?
Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Komunikacji Krzysztof Gorczyński
Po rozmowie z dyrektorem PZD ustaliłem, że nie będzie ingerencji.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za podjął
Uchwałę Nr 364/20
w sprawie: wydania opinii w sprawie inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi
gminnej w Nowym Dłutowie”.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.11
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. Wojewoda powierza do realizacji
zadanie związane 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.12
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
6

Przedstawiła projekt uchwały w sprawie ogłoszenia wyników 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 2021 roku. Omówiła prace Komisji Konkursowej oraz
szczegółowo poinformowała o złożonych ofertach.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za podjął
Uchwałę Nr 365/20
w sprawie: ogłoszenia wyników 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 2021 roku.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.13
Sekretarz Powiatu Lidia Nyga-Skwara
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika w Dziale Technicznym
Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie. Poinformowała o przyczynach przygotowania i
konieczności podjęcia przedmiotowej uchwały.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za podjął
Uchwałę Nr 366/20
w sprawie: upoważnienia Kierownika w Dziale Technicznym Powiatowego Zarządu
Dróg w Działdowie.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.14
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu uchylającej Uchwałę nr XXVI/187/2020 Rady
Powiatu Działdowskiego z dnia 23 września 2020 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg
powiatowych odcinka drogi gminnej Nr 184035N. Przekazał informację, którą uzyskał od
Burmistrza Lidzbarka, iż Rada Miejska nie podjęła uchwały o pozbawieniu kategorii ww.
drogi w ustawowym terminie tj. do końca trzeciego kwartału, lecz planowane jest podjęcie
uchwały w tej sprawie w pierwszej połowie 2021 r., w związku z czym został przygotowany
powyższy projekt uchwały.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu uchylający
Uchwałę nr XXVI/187/2020 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 23 września 2020 r. w
sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych odcinka drogi gminnej Nr 184035N.
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Ad.15
Starosta Paweł Cieśliński
Przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu jednostek organizacyjnych Powiatu
Działdowskiego.
Wicestarosta Marian Brandt
Poprosił, żeby w pkt. 6 tabeli wykreślić patrona, gdyż Zespół Szkół nr 1 nie posiada go.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za podjął
Uchwałę Nr 367/20
w sprawie: ustalenia wykazu jednostek organizacyjnych Powiatu Działdowskiego.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.16
Starosta Paweł Cieśliński
Przedstawił treść pisma Lidera Konsorcjum – e-Instytucje.pl Sp. z o.o. dotyczącego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w projekcie pn. „Informatyzacja usług
publicznych Powiatu Działdowskiego” z dnia 17 listopada 2020 r., które jest odpowiedzią na
wysłane przez nas zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 9 października
br. Zaproponował odpowiedź następującej treści: Odpowiadając na pismo z dnia 17 listopada
2020 r. uprzejmie informuję, że nie znaleziono podstaw do skorygowania uzasadnienia
faktycznego wykluczenia Państwa Konsorcjum zawartego w zawiadomieniu z dnia
9 października 2020 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty. Wykluczenie nastąpiło na
podstawie art. 24. ust. 1 pkt 16 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.
1843 z późn. zm.), który właśnie stanowi o „zamierzonym działaniu lub rażącym niedbalstwie
wykonawcy". Ewentualne skorygowanie w tym zakresie przekreśliłoby racjonalność podjętej
w toku postępowania czynności. Pozostała część uzasadnienia wiernie oddaje stan faktyczny
sprawy.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za przyjął powyższą treść odpowiedzi.
Ad.17
Wicestarosta Marian Brandt
Poprosił o przedstawienie informacji o pracy SP ZOZ w Działdowie.
Starosta Paweł Cieśliński
Przybliżył aktualną sytuację SP ZOZ w Działdowie związaną z panującą pandemią, w tym
dotyczącą bieżącej pracy poszczególnych oddziałów, realizacji zaleceń Wojewody co do
wydzielenia miejsca oraz uruchomienia oddziału „covidowego”.
Ad.19
Wobec niezgłoszenia przez członków Zarządu żadnych dodatkowych wniosków
i wyczerpania w ten sposób porządku obrad, Starosta Paweł Cieśliński zamknął posiedzenie
Zarządu Powiatu.
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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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