Protokół Nr 64/2021
posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 3 lutego 2021 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

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 Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Działdowie o zawarciu
umowy najmu sali gimnastycznej.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert
na realizację 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 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert
na realizację zadania polegającego na prowadzeniu na terenie powiatu działdowskiego
Świetlicy Rewalidacyjno-Rehabilitacyjnej dla osób dorosłych z niepełnosprawnością
intelektualną.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego
Starostwa Powiatowego w Działdowie.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu
opiniowania ofert złożonych w trybie otwartego konkursu ofert na realizację zadań
własnych Powiatu Działdowskiego w roku 2021 z zakresu kultury, upowszechniania
kultury fizycznej i sportu oraz promocji i ochrony zdrowia.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli w 2021 roku
zadań publicznych realizowanych w 2020 roku przez podmioty prowadzące
działalność pożytku publicznego wykonujące zadania Powiatu Działdowskiego na
podstawie odrębnych przepisów.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia Konkursu Fotograficznego pn.
„Przyroda powiatu działdowskiego w barwach czterech pór roku”.
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12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji
udzielonych w 2020 roku z budżetu Powiatu Działdowskiego publicznym oraz
niepublicznym szkołom i placówkom, dla których Powiat Działdowski jest organem
rejestrującym.
13. Sprawy bieżące.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad.
Zarząd jednogłośnie przyjął porządek posiedzenia.
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 informację Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Działdowie o zawarciu
umowy najmu sali gimnastycznej na okres od 18.01 do 31.03.2021 r.
Zarząd przyjął powyższą informację.
Ad.6
Uczestniczy Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Katarzyna
Napiwocka
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Katarzyna Napiwocka
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na
realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą:
„Prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego na terenie
powiatu działdowskiego”. Omówiła prace Komisji Konkursowej powołanej w celu
opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert. Przedstawiła zestawienie
kosztów. Poinformowała, że miesięczny koszt utrzymania jednego wychowanka zarówno w
POW „Mario” jak i w POW „Olek” wynosi 4500 zł. Dodatkowo poinformowała Zarząd o
podniesieniu kosztów utrzymania w innych placówkach, w których przebywają dzieci z
terenu powiatu działdowskiego oraz o bieżącej sytuacji dotyczącej działalności PCPR w
zakresie umieszczania dzieci w ośrodkach preadopcyjnych oraz placówkach opiekuńczowychowawczych.
Wicestarosta Marian Brandt
Czy program strategii rządowej przewiduje w 2040 roku likwidację instytucjonalnej pieczy
zastępczej tj. POW, MOS i MOW?
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Katarzyna Napiwocka
Nic mi o tym nie wiadomo. Poinformowała o aktualnych przepisach ustawy o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej.
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Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 390/21
w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację 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
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Katarzyna Napiwocka
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na
realizację zadania polegającego na prowadzeniu na terenie powiatu działdowskiego Świetlicy
Rewalidacyjno-Rehabilitacyjnej dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną.
Omówiła prace Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w
ramach otwartego konkursu ofert. Poinformowała, że zgodnie z pismem Wojewody
Warmińsko-Mazurskiego placówki takie jak Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas i
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Działdowie wznowiły funkcjonowanie zgodnie z reżimem
sanitarnym od 1 lutego 2021 r. Wspomniana Świetlica po podpisaniu umowy rozpocznie
działalność od 8 lutego 2021 r.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 391/21
w sprawie: rozstrzygnięcia 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.8
Sekretarz Powiatu Lidia Nyga-Skwara
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa
Powiatowego w Działdowie. Zmianie ulega obsada w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o
Niepełnosprawności oraz w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami.
Radny Krzysztof Aurast
Dlaczego w dwóch wydziałach funkcjonuje etat zastępcy naczelnika?
Sekretarz Powiatu Lidia Nyga-Skwara
Wydział Zarządzania i Komunikacji jest bardzo dużym wydziałem, który obsługuje wielu
interesantów i zakres spraw również jest duży.
Starosta Paweł Cieśliński
Jest wakat na stanowisku zastępcy naczelnika w Wydziale Spraw Gospodarczych, Inwestycji
i Promocji. Były rozpisane dwa konkursy na to stanowisko i nikt się nie zgłosił.
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Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 392/21
w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Działdowie.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.9
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 projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania
ofert złożonych w trybie otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Powiatu
Działdowskiego w roku 2021 z zakresu kultury, upowszechniania kultury fizycznej i sportu
oraz promocji i ochrony zdrowia. Poinformowała, że wpłynęły zgłoszenia od organizacji
pozarządowych. I tak Forum Liderów Organizacji Pozarządowych Powiatu Działdowskiego
zgłosiło panią Małgorzatę Nawrocką, natomiast Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu
Działdowskiego pana Jerzego Wisińskiego.
Starosta Paweł Cieśliński
Zaproponował na przewodniczącego Komisji Pana Janusza Kaczmarka.
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Zaproponowała jako przedstawicieli Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Panią Martę Zawadzką i Panią Beatę
Gołębiewską.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 393/21
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w
trybie otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Powiatu Działdowskiego
w roku 2021 z zakresu kultury, upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz
promocji i ochrony zdrowia.
(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 zatwierdzenia planu kontroli w 2021 roku zadań
publicznych realizowanych w 2020 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku
publicznego wykonujące zadania Powiatu Działdowskiego na podstawie odrębnych
przepisów. Żaden z wymienionych podmiotów nie był jeszcze kontrolowany.
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Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 394/21
w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli w 2021 roku zadań publicznych realizowanych
w 2020 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wykonujące
zadania Powiatu Działdowskiego na podstawie odrębnych przepisów.
(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 ogłoszenia Konkursu Fotograficznego pn. „Przyroda
powiatu działdowskiego w barwach czterech pór roku”. Omówiła regulamin konkursu.
Wicestarosta Marian Brandt
Zaproponował, żeby oprócz kalendarza ze zdjęciami wykonanymi przez laureatów konkursu
wydać również publikację zawierającą zdjęcia przyrodnicze osób, które przystąpiły do tego
konkursu.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 395/21
w sprawie: ogłoszenia Konkursu Fotograficznego pn. „Przyroda powiatu
działdowskiego w barwach czterech pór roku”.
(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 dotacji udzielonych w
2020 roku z budżetu Powiatu Działdowskiego publicznym oraz niepublicznym szkołom i
placówkom, dla których Powiat Działdowski jest organem rejestrującym.
Radny Krzysztof Aurast
Jak Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych prowadziło działalność przy kwocie
dotacji wynoszącej 8479,93 zł?
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Dotacja jest uzależniona od liczby uczniów. Nie wpłynęło pismo, aby prowadzić tę szkołę
dostosowaną do zmienionych przepisów Prawa oświatowego i w związku z tym Starosta
wydał decyzję o skreśleniu tej szkoły z ewidencji.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
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Uchwałę Nr 396/21
w sprawie: zatwierdzenia rozliczenia dotacji udzielonych w 2020 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.18
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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