Protokół Nr 13/2019
posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 28 maja 2019 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
Ponadto uczestniczył:
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.
Przedstawienie sytuacji ekonomiczno-finansowej SP ZOZ w Działdowie oraz
omówienie wykonania planu finansowego, w tym inwestycyjnego za okres styczeńkwiecień 2019 r.
6. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Działdowskiego.
7. Rozpatrzenie i podjęcie decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu na rzecz Powiatowej
Biblioteki Pedagogicznej w Działdowie przy ul. Grunwaldzkiej 7.
8. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Gminie Rybno.
9. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Gminie Lidzbark.
10. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Gminie Płośnica.
11. Rozpatrzenie wniosku Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie w sprawie wyrażenia zgody
na uruchomienie od 1.09.2019 r. nowych kierunków kształcenia w obrębie
Technikum.
12. Rozpatrzenie wniosku Zespołu Szkół Zawodowych w Iłowie-Osadzie w sprawie
wyrażenia zgody na utworzenie od roku szkolnego 2020/2021 kierunku kształcenia
technik programista i jednoczesne wygaszenie kierunku kształcenia technik
mechatronik.
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13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko
dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Działdowie.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko
dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie.
15. Sprawy bieżące.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad.
Starosta Paweł Cieśliński
Zaproponował nowy porządek posiedzenia Zarządu, który został rozdany członkom Zarządu
w formie pisemnej i prezentuje się następująco:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

Otwarcie.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Przedstawienie sytuacji ekonomiczno-finansowej SP ZOZ w Działdowie oraz
omówienie wykonania planu finansowego, w tym inwestycyjnego za okres styczeńkwiecień 2019 r.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały uchylającej uchwałę Nr 42/19 Zarządu Powiatu
Działdowskiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia audytu
zewnętrznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia analizy sytuacji
finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie
oraz opracowanie rekomendacji w zakresie sytuacji ekonomicznej SP ZOZ w
Działdowie.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie odwołania dyrektora Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Działdowskiego.
Rozpatrzenie i podjęcie decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu na rzecz Powiatowej
Biblioteki Pedagogicznej w Działdowie przy ul. Grunwaldzkiej 7.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Gminie Rybno.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Gminie Lidzbark.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Gminie Płośnica.
Rozpatrzenie wniosku Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie w sprawie wyrażenia zgody
na uruchomienie od 1.09.2019 r. nowych kierunków kształcenia w obrębie
Technikum.
Rozpatrzenie wniosku Zespołu Szkół Zawodowych w Iłowie-Osadzie w sprawie
wyrażenia zgody na utworzenie od roku szkolnego 2020/2021 kierunku kształcenia
technik programista i jednoczesne wygaszenie kierunku kształcenia technik
mechatronik.
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16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko
dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Działdowie.
17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko
dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie.
18. Rozpatrzenie koncepcji zagospodarowania ZS w Gródkach i zajęcie stanowiska w tej
sprawie.
19. Rozpatrzenie wniosku Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie w sprawie akceptacji
przeznaczenia środków finansowych pozostałych po remoncie schodów w budynku A
na adaptację izby pamięci i dwóch sal lekcyjnych.
20. Rozpatrzenie wniosku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Działdowie
dotyczącego zatrudnienia pedagoga od 1.09.2019 r.
21. Rozpatrzenie wniosku Zespołu Szkół w Gródkach dotyczącego zmian w planie
finansowym na rok 2019 w związku z przewidywanymi wydatkami szkoły do końca
sierpnia 2019 r.
22. Rozpatrzenie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie w sprawie
zmniejszenia planu finansowego na 2019 r. w związku z brakiem możliwości
realizacji dodatków do wynagrodzeń, wynikających z projektu ustawy o rynku pracy.
23. Rozpatrzenie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie w sprawie
zwiększenia planu finansowego na 2019 r. w związku z realizacją zadań związanych
z podejmowaniem przez cudzoziemców pracy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
24. Rozpatrzenie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie w sprawie
dokonania przesunięć w wydatkach bieżących w planie finansowym na 2019 r.
25. Rozpatrzenie wniosku Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie dotyczącego
zwiększenia wydatków na zatrudnienie pracownika w ramach umowy zlecenie.
26. Rozpatrzenie wniosku Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie dotyczącego
zwiększenia wydatków inwestycyjnych na przebudowę chodnika na ul. Jeleńskiej
w Lidzbarku oraz wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Jeleńskiej
w Lidzbarku.
27. Rozpatrzenie wniosku Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie dotyczącego
aktualizacji planu wydatków na 2019 r. w ramach zaplanowanych środków
finansowych zwiększając wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg i
zmniejszając wydatki na zakup materiałów.
28. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 20192022.
29. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu
powiatu działdowskiego na rok 2019.
30. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
31. Sprawy bieżące.
32. Wolne wnioski.
33. Zamknięcie obrad.
Zarząd jednogłośnie 4 głosami za przyjął porządek posiedzenia.
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Ad.4
Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu i po
zapoznaniu się z jego treścią złożyli podpis pod tekstem protokołu.
Ad.5
Uczestniczy Dyrektor SP ZOZ w Działdowie Elżbieta Leżuchowska, Główny Księgowy
Jarosław Marciniak, Sławomir Trojanowski radca prawny Grupa Prawna Togatus
Dyrektor SP ZOZ w Działdowie Elżbieta Leżuchowska
Przedstawiła informacje o sytuacji ekonomiczno-finansowej SP ZOZ w Działdowie oraz
omówiła wykonanie planu finansowego, w tym inwestycyjnego za okres styczeń-kwiecień
2019 r. Poinformowała o prowadzonych rozmowach w NFZ odnośnie zawarcia ugody i
zwrotu za nadwykonania, które wyniosły ok. 190 tys. zł z rehabilitacji. Dzięki temu
otrzymano środki w wysokości ok. 98 tys. zł. Wynik finansowy uległ poprawie i ostatecznie
wyniósł w roku 2018 ok. 1 779 601 zł. Natomiast jeżeli chodzi o rok bieżący, to mamy stratę
w wysokości ok. 901 tys. zł, z tym że są dość spore nadróbki, jeżeli chodzi o ryczałt.
Poinformowała o zasadach zawierania umów na usługi ryczałtowe i ich wykonania.
Przedstawiła również procedury kontraktowania odrębnych usług, m.in. endoprotez.
Starosta Paweł Cieśliński
Jaki jest w tej chwili wskaźnik zadłużenia za 2018 i 2019 rok?
Dyrektor SP ZOZ w Działdowie Elżbieta Leżuchowska
Do maja jeszcze nie mamy takich wyliczeń. Te wskaźniki zostały Państwu przekazane.
Główny Księgowy Jarosław Marciniak
Na koniec roku 2018 zobowiązania szpitala wyniosły ponad 8 mln zł i to były zobowiązania
krótkoterminowe, z tego 457 tys. zł są to zobowiązania wymagalne. Wskaźnik zadłużenia
wynosi chyba 0,24, nie pamiętam dokładnie.
Starosta Paweł Cieśliński
Jakie były zakupy w ubiegłym roku, pomijając kwestie remontowe?
Dyrektor SP ZOZ w Działdowie Elżbieta Leżuchowska
W ubiegłym roku kilka razy zmienialiśmy, ostatnia zmiana była wtedy, kiedy dostaliśmy
umowę na dodatkową karetkę typu P. Przedstawiła jak wyglądała sytuacja z zakupem nowej
karetki, jeżdżącej w systemie ratownictwa medycznego na potrzeby SP ZOZ w Działdowie
oraz o przystąpieniu do konsorcjum w związku z zawarciem umowy na system ratownictwa
medycznego. Również z pierwotnego przeznaczenia zmienialiśmy środki na zakup sprzętu na
ortopedię.
Starosta Paweł Cieśliński
Dostali Państwo ponad 180 tys. zł. dotacji na zakup urządzenia do sterylizacji aparatury
endoskopowej, myjki wysokociśnieniowej. Miała być kupiona myjka dwukomorowa, została
zakupiona jednokomorowa. Ma to wpływ na ilość badań, bo czas oczekiwania na sprzęt jest
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dłuższy. Dlaczego taka zmiana? Na którą, co prawda, otrzymaliście Państwo zgodę. Czy
wszystkie zakupy dokonywane są przez sekcję zamówień publicznych?
Dyrektor SP ZOZ w Działdowie Elżbieta Leżuchowska
Wybór dokonywany jest w oparciu o opinię pracowników, którzy korzystają ze sprzętu i
przygotowują materiały do przetargu. Prawdopodobnie tak zostały przygotowane materiały
do przetargu, określające parametry sprzętu. Wyjaśniła procedurę dokonywania zakupów w
SP ZOZ w Działdowie. Sekcja zamówień publicznych raczej nie zajmuje się drobnymi
zakupami, które według naszej komórki zamówień publicznych nie powinny być niezgodne z
przepisami prawa.
Wicestarosta Marian Brandt
Czy opracowana jest jakaś polityka zakupowa, w formie dokumentu, która by przewidywała
potrzebę, jakość zakupu?
Dyrektor SP ZOZ w Działdowie Elżbieta Leżuchowska
Na spotkaniach kadry kierowniczej omawiane są potrzeby. Jest regulamin. Omówiła sposób
przeprowadzania wydatków inwestycyjnych i innych zakupów.
Starosta Paweł Cieśliński
W związku z tym, że mają Państwo regulamin powinni Państwo dokonywać zakupów
zgodnie z tym regulaminem.
Był przygotowany program naprawczy, który obejmował 3 kolejne lata. Jak pani ocenia
realizację tego programu naprawczego? Czy są robione analizy programu naprawczego? Czy
planują Państwo korekty, zmiany tego programu?
Dyrektor SP ZOZ w Działdowie Elżbieta Leżuchowska
Nie przewidzieliśmy w tym programie naprawczym tego, że będziemy zobligowani do
podnoszenia wynagrodzeń z uwagi na przepisy, które weszły i nie będzie na to żadnego
finansowania. Poinformowała o kolejnych planowanych podwyżkach od 1.07 br. W 2017 r.
wynik finansowy był dodatni, więc można było stwierdzić, że plan funkcjonuje. Sytuacja w
roku 2018 była cały czas niepewna, mieliśmy wiele nadróbek, których sposób finansowania
omówiła. Mamy obowiązek, po osiągnięciu straty za rok 2018, do końca września opracować
kolejny program naprawczy i bazować na informacjach, które będziemy posiadali w roku
bieżącym m.in. dotycząca zwiększenia wyceny procedur.
Starosta Paweł Cieśliński
Bazują Państwo na informacjach, że są planowane zmiany czy to przez NFZ czy Ministerstwo
Zdrowia. A co w przypadku, gdy nic się nie zmieni, żadne czynniki zewnętrzne nie ulegną
zmianie?
Dyrektor SP ZOZ w Działdowie Elżbieta Leżuchowska
Dlatego ten program robi się do końca września, żeby już mieć informacje na temat
przyszłego finansowania. O tym czy czynniki zewnętrzne się zmienią będziemy mogli
powiedzieć w lipcu.
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Starosta Paweł Cieśliński
Jak wygląda polityka kadrowa? Czy są przeprowadzane konkursy?
Dyrektor SP ZOZ w Działdowie Elżbieta Leżuchowska
Nie są przeprowadzane konkursy na lekarzy, z powodu zbyt wysokich stawek. A stawki
lekarzy są znane z rynku.
Wicestarosta Marian Brandt
Zrobiliśmy rozeznanie w kilku szpitalach powiatowych, jeżeli chodzi o stawki lekarzy, w
naszym szpitalu, są one jednymi z najwyższych. Co było przyczyną wprowadzenia kilku
zastępców dyrektorów?
Dyrektor SP ZOZ w Działdowie Elżbieta Leżuchowska
Dlatego, że zastępca ds. medycznych pracuje na 0,6 etatu, z czego połowę czasu spędza w
poradni. Z kolei lekarz naczelny równocześnie przeprowadza zabiegi.
Wicestarosta Marian Brandt
Na jakiej podstawie powstało stanowisko lekarza naczelnego, skoro w statucie nie został on
ujęty?
Dyrektor SP ZOZ w Działdowie Elżbieta Leżuchowska
Stanowisko to było zatwierdzone w regulaminie organizacyjnym i później miała być uchwała
dotycząca statutu. Wyjaśniła przyczyny utworzenia stanowiska lekarza naczelnego. Znaczącą
część czasu lekarz naczelny spędza na bloku operacyjnym.
Starosta Paweł Cieśliński
Kto, w takim razie, panią zastępuje, pod pani nieobecność?
Dyrektor SP ZOZ w Działdowie Elżbieta Leżuchowska
Ustalam pełnomocnictwo dla wybranego zgodnie z regulaminem i statutem zastępcy
dyrektora. Stałego zastępstwa nie ma ustalonego.
Radny Wiesław Cieślak
Czy badają Państwo umieralność w SP ZOZ w Działdowie na tle innych szpitali? Co jest
przyczyną umieralności pacjentów SP ZOZ w Działdowie?
Dyrektor SP ZOZ w Działdowie Elżbieta Leżuchowska
Wiem, że są stawiane zarzuty w internecie dotyczące umieralności. Jednak 1/3 zgonów to
zgony na oddziale paliatywnym, są też zgony na SOR-ze osób przywożonych z wypadków.
Umieralność nie jest wyższa niż przeciętna np. w kraju.
Wicestarosta Marian Brandt
Czy przeprowadzają Państwo analizy jakości usług? Poinformował o ocenie jakości usług
świadczonych w SP ZOZ w Działdowie przez mieszkańców.
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Dyrektor SP ZOZ w Działdowie Elżbieta Leżuchowska
Raz na 2 lata robimy taką analizę, przez firmę zewnętrzną z Krakowa, poprzez rozdanie
ankiet pacjentom.
Starosta Paweł Cieśliński
Podsumował wypowiedzi pani Dyrektor SP ZOZ w Działdowie, stwierdzając, że nie ma
pomysłów na efektywne funkcjonowanie szpitala.
Wicestarosta Marian Brandt
Wypowiedzi pani Dyrektor są wymijające.
Sławomir Trojanowski radca prawny Grupa Prawna Togatus
Odniósł się do wypowiedzi pani Dyrektor SP ZOZ w Działdowie dotyczących m.in. polityki
kadrowej, polityki jakości, zamówień publicznych, programu naprawczego, jego analizy i
zmian bieżących w nim. Przedstawił wstępne analizy m.in. kosztów, w tym wynagrodzeń, SP
ZOZ w Działdowie oraz wskaźniki wyliczone przez firmę audytorską. Np. wskaźnik
zadłużenia wg naszych wyliczeń, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia, punktacja
jest za 2018 r. na poziomie 0.Przedstawił wyniki przeprowadzonych ankiet.
Ad.6
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
Starosta Paweł Cieśliński
Poinformował, że uchwałą Nr 42/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 19 lutego 2019
r. w sprawie przeprowadzenia audytu zewnętrznego Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Działdowie zainteresował się nadzór Wojewody, który skierował
przedmiotową uchwałę do WSA, nie uchylając jej.
Przedstawił projekt uchwały uchylającej uchwałę Nr 42/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego
z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia audytu zewnętrznego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 79/19
uchylająca uchwałę Nr 42/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 19 lutego 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia audytu zewnętrznego Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Działdowie.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.7
Starosta Paweł Cieśliński
Poinformował, że Zarząd zgodnie ze Statutem przyjmuje, analizuje i zatwierdza sprawozdanie
finansowe SP ZOZ w Działdowie. Mamy możliwość, a wręcz obowiązek dokładnego
przeanalizowania i zatwierdzenia przy wykorzystaniu narzędzi zewnętrznych, czyli firmy
zewnętrznej. To nie jest zapisane, ale zawarta zostanie umowa z tą samą firmą. Chcemy
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wiedzieć co się dzieje ze szpitalem i co możemy zrobić, żeby mógł on zacząć dobrze
funkcjonować.
Przedstawił projekt uchwały przeprowadzenia analizy sytuacji finansowej Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie oraz opracowanie rekomendacji w
zakresie sytuacji ekonomicznej SP ZOZ w Działdowie.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 80/19
w sprawie: przeprowadzenia analizy sytuacji finansowej Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie oraz opracowanie rekomendacji w zakresie
sytuacji ekonomicznej SP ZOZ w Działdowie.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.8
Starosta Paweł Cieśliński
Przedstawił projekt uchwały w sprawie odwołania dyrektora Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie.
Sekretarz Powiatu Lidia Nyga-Skwara
W związku ze słowami pani Dyrektor dotyczącymi braku stałego pełnomocnictwa w
przypadku nieobecności dyrektora należy sprawdzić sytuację prawną, aby nie pozostawić
szpitala bez dyrektora czy osoby, która może podjąć wiążącą decyzję.
Starosta Paweł Cieśliński
Przedstawił zmieniony projekt uchwały w sprawie odwołania dyrektora Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie. Dodatkowo przygotowany został
dodatkowy dokument obligujący panią Dyrektor do wyznaczenia zastępcy pełniącego
obowiązki dyrektora.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 81/19
w sprawie: odwołania dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Działdowie.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.9
Starosta Paweł Cieśliński
Przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej Rady Powiatu Działdowskiego.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Działdowskiego.
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Ad.10
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Przedstawił projekt decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu na rzecz Powiatowej Biblioteki
Pedagogicznej w Działdowie przy ul. Grunwaldzkiej 7.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za, podjął
Decyzję Nr 4/2019
w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej
w Działdowie przy ul. Grunwaldzkiej 7.
(Gn.6844.1.3.2019)
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.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Gminie Rybno.
Ad.12
Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Irena Kozłowska
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie
Lidzbark.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Gminie Lidzbark.
Ad.13
Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Irena Kozłowska
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie
Płośnica.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Gminie Płośnica.
Ad.14
Wicestarosta Marian Brandt
Przedstawił wniosek Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie w sprawie wyrażenia zgody na
uruchomienie od 1.09.2019 r. nowych kierunków kształcenia w obrębie Technikum w
zawodzie technik programista oraz technik rachunkowości. Poinformował, że Zespół Szkół
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Zawodowych w Iłowie-Osadzie również wystąpił z wnioskiem o wyrażenie zgody na
utworzenie kierunku kształcenia technik programista. ZSZ w Iłowie-Osadzie już otrzymał
środki finansowe na stworzenie tego kierunku, ponieważ realizuje projekt za ponad 430 tys. zł
pn. „Programowanie 2D i 3D”. Wobec czego proponuję, aby kierunek technik programista
powstał w Zespole Szkół Zawodowych w Iłowie-Osadzie, natomiast w Zespole Szkół Nr 1 w
Działdowie powstał kierunek technik rachunkowości, gdyż tam jest już technik ekonomista,
więc i baza dydaktyczna jest już stworzona.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za wyraził zgodę na uruchomienie od 1.09.2019 r. nowego
kierunku kształcenia w obrębie Technikum w zawodzie technik rachunkowości,
natomiast jednogłośnie-4 głosami przeciw negatywnie rozpatrzył możliwość
uruchomienia od 1.09.2019 r. nowego kierunku kształcenia w obrębie Technikum w
zawodzie technik programista.
Ad.15
Wicestarosta Marian Brandt
Przedstawił wniosek Zespołu Szkół Zawodowych w Iłowie-Osadzie w sprawie wyrażenia
zgody na utworzenie od roku szkolnego 2020/2021 kierunku kształcenia technik programista i
jednoczesne wygaszenie kierunku kształcenia technik mechatronik.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za wyraził zgodę na utworzenie od roku szkolnego
2020/2021 kierunku kształcenia technik programista i jednoczesne wygaszenie kierunku
kształcenia technik mechatronik.
Ad.16
Starosta Paweł Cieśliński
Przedstawił projekt uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Działdowie.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 82/19
w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Działdowie.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.17
Starosta Paweł Cieśliński
Przedstawił projekt uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu
Szkół Nr 1 w Działdowie.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 83/19
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w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w
Działdowie.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.18
Starosta Paweł Cieśliński
Omówił koncepcję zagospodarowania ZS w Gródkach. Poinformował, że do końca maja jest
termin złożenia tzw. „fiszki” projektowej, dokumentu określającego koncepcję
zagospodarowania, aby zapisać się w projekcie programowym Urzędu Marszałkowskiego.
Planowane jest utworzenie międzypokoleniowego ośrodka aktywizacji społeczno-zawodowej
i rehabilitacji w powiecie działdowskim, w którego skład wejdzie m.in. dom seniora, dom
dziecka, udostępnione zostaną pomieszczenia dla warsztatów terapii zajęciowej, ośrodek
rehabilitacyjny dla osób starszych, zakłady opieki lekarskiej z elementem rehabilitacji
poszpitalnej oraz działalność edukacyjna i spółdzielnie socjalne. Mamy ok. dwóch lata na
zorganizowanie środków finansowych i doprecyzowanie tej koncepcji, gdyż w 2020 roku
wchodzi nowy okres finansowania, nowy budżet i ruszy nabór wniosków. Dlatego budynek
dydaktyczny będzie utrzymywany w gotowości. Poinformował, że przy opracowaniu
koncepcji pomagają doradcy Działdowskiej Agencji Rozwoju. Jest to wstępna koncepcja,
która później będzie musiała zostać zaakceptowana uchwałami Rady Powiatu. Na dziś
potrzebna jest wstępna akceptacja co do kierunku i możliwości złożenia dokumentów
dotyczących dalszego funkcjonowania ZS w Gródkach. Należy jeszcze ustalić formułę, aby
pogodzić te wszystkie elementy, czy będzie to spółka czy fundacja i w jakim zakresie, tak aby
móc ubiegać się o środki finansowe.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za zaakceptował powyższe propozycje dotyczące
koncepcji zagospodarowania Zespołu Szkół w Gródkach i złożenia tzw. „fiszki”
projektowej.
Ad.19
Wicestarosta Marian Brandt
Przedstawił wniosek Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie w sprawie akceptacji przeznaczenia
środków finansowych pozostałych po remoncie schodów w budynku A na adaptację izby
pamięci i dwóch sal lekcyjnych.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za pozytywnie rozpatrzył powyższy wniosek.
Ad.20
Wicestarosta Marian Brandt
Przedstawił wniosek Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Działdowie dotyczącego
zatrudnienia pedagoga od 1.09.2019 r. Potrzeba wynika z realizacji projektów „Za życiem”.
Jest naprawdę duże zainteresowanie nimi.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za pozytywnie rozpatrzył powyższy wniosek.
Ad.21
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Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła wniosek Zespołu Szkół w Gródkach dotyczący zmian w planie finansowym na
rok 2019 w związku z przewidywanymi wydatkami szkoły do końca sierpnia 2019 r. Z
różnicy wynika, że jest to kwota 1891 zł i o tyle należy zwiększyć wydatki.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za pozytywnie rozpatrzył powyższy wniosek.
Ad.22
Uczestniczy Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie Zofia Zyborowicz
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie Zofia Zyborowicz
Przedstawiła wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie w sprawie zmniejszenia
planu finansowego na 2019 r. w związku z brakiem możliwości realizacji dodatków do
wynagrodzeń, wynikających z projektu ustawy o rynku pracy, która miała wejść w życie w
bieżącym roku, ale tak się nie stało.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za pozytywnie rozpatrzył powyższy wniosek.
Ad.23
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie Zofia Zyborowicz
Przedstawiła wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie w sprawie zwiększenia
planu finansowego na 2019 r. w związku z realizacją zadań związanych z podejmowaniem
przez cudzoziemców pracy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Każdy podmiot, który
występuje o wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub zarejestrowanie oświadczenia o
powierzenie pracy cudzoziemcom musi uiścić opłatę w wysokości 30 zł, z czego połowa tej
kwoty jest dochodem Powiatu. Omówiła zasady wykorzystywania tej kwoty w ubiegłym
roku. Zwróciła się z prośbą o zabezpieczenie szacunkowej kwoty 20 tys. zł w bieżącym roku
na dodatki dla pracowników zajmujących się zadaniami związanymi z podejmowaniem przez
cudzoziemców pracy. W ubiegłym roku wydaliśmy 623 oświadczenia, do końca kwietnia br.
jest już 659.
Wicestarosta Marian Brandt
Ile osób zajmuje się legalizacją pracy cudzoziemców?
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie Zofia Zyborowicz
Są to 3 osoby, jedna osoba z księgowości i dwie osoby, które rejestrują oświadczenia i wydają
zezwolenia.
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Te 20 tys. zł to kwota szacunkowa, w chwili obecnej wpłynęły środki w wysokości 8940 zł,
gdy nie zostanie ona wykorzystana, pozostałe środki zostaną zwrócone.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za pozytywnie rozpatrzył powyższy wniosek.
Ad.24
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Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie Zofia Zyborowicz
Przedstawiła wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie w sprawie dokonania
przesunięć w wydatkach bieżących w planie finansowym na 2019 r.
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Jeżeli chodzi o wydatki niezaliczane do wynagrodzeń, dlaczego planowane były większe, a
teraz chce je pani przenieść?
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie Zofia Zyborowicz
Wydatki związane z zakupami wody, okularów oszacowaliśmy na wyższe niż okazały się w
rzeczywistości.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za pozytywnie rozpatrzył powyższy wniosek.
Ad.25
Uczestniczy Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie Jerzy Grochocki
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie Jerzy Grochocki
Przedstawił wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie dotyczący zwiększenia
wydatków na zatrudnienie pracownika w ramach umowy zlecenie o kwotę 5 tys. zł oraz
zwiększenia wydatków o 200 tys. zł na podniesienie standardów bieżącego letniego
utrzymania dróg powiatowych.
Starosta Paweł Cieśliński
Przedstawił możliwość standaryzacji dróg powiatowych i bieżącego utrzymywania ich,
związane m.in. ze zmianą proporcji mieszanki piaskowo-solnej oraz częstszym wykaszaniem
poboczy dla poprawy widoczności.
Radny Krzysztof Aurast
Poprosił o wyjaśnienie na czym polega praca solarko-piaskarki.
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie Jerzy Grochocki
Przedstawił zasady pracy solarko-piaskarki. Poinformował, że obecnie PZD użytkuje 6
piaskarek ok. 40-50-letnich i 1 ok. 10-letnią.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za pozytywnie rozpatrzył powyższy wniosek.
Ad.26
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie Jerzy Grochocki
Przedstawił wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie dotyczący zwiększenia
wydatków inwestycyjnych na przebudowę chodnika na ul. Jeleńskiej w Lidzbarku w
bieżącym roku, gdzie koszt wynosiłby ok. 135 tys. zł oraz wykonanie dokumentacji
technicznej na przebudowę ul. Jeleńskiej w Lidzbarku, wykonanie ciągu pieszo-rowerowego i
wzmocnienie tego odcinka drogi.
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Starosta Paweł Cieśliński
Poinformował, że Burmistrz Lidzbarka zadeklarował 50% udział w wykonaniu dokumentacji
i realizacji przebudowy ul. Jeleńskiej. Będziemy również starali się o pozyskanie środków
zewnętrznych na tą inwestycję.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za pozytywnie rozpatrzył powyższy wniosek.
Starosta Paweł Cieśliński przekazał prowadzenie Wicestaroście Marianowi Brandt.
Ad.27
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie Jerzy Grochocki
Przedstawił wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie dotyczący aktualizacji planu
wydatków na 2019 r. w ramach zaplanowanych środków finansowych zwiększając wydatki
związane z bieżącym utrzymaniem dróg i zmniejszając wydatki na zakup materiałów.
Zarząd jednogłośnie-3 głosami za pozytywnie rozpatrzył powyższy wniosek.
/W głosowaniu nie uczestniczył Starosta Paweł Cieśliński/.
Wicestarosta Marian Brandt przekazał prowadzenie Staroście Pawłowi Cieślińskiemu.
Ad.28
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2019-2022.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata
2019-2022.
Ad.29
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu powiatu
działdowskiego na rok 2019.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2019.
Ad.30
Starosta Paweł Cieśliński
Przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla
Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Poprosiła o wykreślenie w §2 rozdziału i paragrafu, a w uzasadnieniu dopisanie między drogi
wojewódzkie słowa publiczne.
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Zarząd jednogłośnie-4 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Ad.33
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
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