Protokół Nr XX/2020
nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Działdowskiego
VI Kadencji odbytej 10 kwietnia 2020 roku pod przewodnictwem
Przewodniczącego Rady Powiatu Działdowskiego Michała
Struzika
Obrady trwały 11:00-13:50
Stan osobowy Rady wynosi 19 radnych
W Sesji brało udział 19 radnych.
Poszczególni radni przebywali w następujących miejscach celem odbycia zdalnej sesji:
Gmina Iłowo-Osada - Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, ul. Leśna 10A
1. Gąsiorowski Roman
2. Rutkowski Paweł
Gmina Lidzbark – Zespół Szkół, ul. Przemysłowa 1
1. Cieślak Wiesław
2. Kaczmarek Janusz
3. Mostowicz Paweł
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi, ul. Garbuzy 20
1. Węglewska Elżbieta
2. Węglewski Krzysztof
Gmina Miasto Działdowo i Gmina Działdowo – Zespół Szkół Nr 1, ul. Grunwaldzka 4
1. Gawenda Jarosław
2. Janicki Marian
3. Ostrowski Witold
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, ul. Pocztowa 6
1. Aurast Krzysztof
2. Frejnik Dariusz
3. Kaszubski Grzegorz
Gmina Rybno – Urząd Gminy Rybno, ul. Lubawska 15
1. Anczykowska Magdalena
2. Kamińska Grażyna
3. Sokołowski Jan
Starostwo Powiatowe, ul. Kościuszki 3
1. Brandt Marian
2. Olszewski Piotr
3. Struzik Michał
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Ad. 1, 2
Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
Poinformował o podstawach prawnych wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji
kryzysowych oraz Statutu Powiatu Działdowskiego przyjętego Uchwałą Nr VI/52/19 z dnia
26 marca 2019 roku Rady Powiatu Działdowskiego, na podstawie których zwołana została
nadzwyczajna zdalna sesja Rady Powiatu Działdowskiego.
Dzisiejsza sesja jest nagrywana.
Powitał zaproszonych na obrady radnych, członków Zarządu Powiatu na czele ze Starostą
Działdowskim.
Poinformował w jaki sposób zostanie sprawdzona obecność radnych na dzisiejszej sesji.
/Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do wersji papierowej niniejszego protokołu/.
Stwierdził, że na ustawowy skład 19 radnych w dzisiejszej sesji bierze udział 19 radnych,
obrady są prawomocne.
Ad. 3
Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
Czy są uwagi do porządku obrad, czy ktoś z radnych wnosi uwagi? Nie widzę. Uznał, że
porządek został przyjęty.
Porządek obrad XX nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Działdowskiego:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Powiatu.
Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z prac Zarządu w okresie między Sesjami
oraz sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu.
6. Kwartalne sprawozdanie z realizacji „Programu naprawczego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie na lata 2019-2020”.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki
na nieruchomości.
8. Sprawy bieżące.
9. Oświadczenia radnych.
10. Zapytania i wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad sesji.
Ad. 4
Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
Poinformował, że uwagi przez radnych do protokołu nie zostały zgłoszone, więc uznał, że
Protokół z XIX sesji Rady Powiatu został przyjęty.
Ad.5
Starosta Działdowski Paweł Cieśliński
Przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie od 24 marca 2020 r. do 10
kwietnia 2020 r. Przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu
Działdowskiego w okresie od 24 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.
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Ad.6
Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
Poinformował, że kwartalne sprawozdanie z realizacji „Programu naprawczego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie na lata 2019-2020”
radni otrzymali w materiałach sesyjnych. Czy są pytania do wspomnianego sprawozdania?
Radny Paweł Rutkowski
Zapytał Dyrektora SP ZOZ dlaczego za listopad i grudzień 2019 roku nie ma żadnej
informacji dotyczącej analizy finansowej? Ze sprawozdania wynika, że 2-osobowe składy
karetek przyniosły oszczędności. Czy subwencja na 2-osobowe składy karetek była obniżona
czy została w poprzedniej wysokości? W sprawozdaniu funkcjonuje kwota 600 000 zł dla
pielęgniarek, czy mógłby pan to wyjaśnić?
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie
Ireneusz Weryk
Analiza finansowa dotycząca listopada i grudnia omawiana była na Komisji Rewizyjnej i w
związku, że nie był to zamknięty kwartał to stwierdziliśmy, że sprawozdanie w części
finansowej będzie dotyczyć pierwszego kwartału roku 2020. Informacja dotycząca tych
dwóch miesięcy znajduje się w sprawozdaniu kwartalnym, co zostało zrobione przez 2
miesiące, aby w roku 2020 program zaczął działać w pełnym wymiarze. Omówił działania
podjęte przez 2 miesiące 2019 roku oraz ich efekty w tym roku, a także działania podjęte w
pierwszym kwartale 2020 roku.
Jeżeli chodzi o 2 i 3-osobowe zespoły karetek to obecnie stawka płacona przez konsorcjum
nadal zachowuje różnicę ok. 200 zł. Poinformował o prowadzonych negocjacjach oraz
wygranym konkursie na transport międzyszpitalny. Przedstawił korzyści płynące ze
zmniejszenia obsady karetek.
Suma 600 000 zł to suma roczna, która musi być wypłacona pielęgniarkom, ponieważ w roku
2019 niewłaściwie były naliczane pieniądze przeznaczane na wzrost wynagrodzeń
pielęgniarek i położnych.
Radny Wiesław Cieślak
W punkcie IV.5 jest napisane, że największe możliwości daje wprowadzenie zasad
farmakoekonomiki przy zakupach leków. Czy to oznacza, że będzie się brało przy zakupie
leków cenę i będzie kupowało się leki tańsze, a nie droższe, ale tak samo działające? Czy
działania takie jak wynajem pomieszczeń na sklep przyniosły rezultat? W punkcie V.1 jest
napisane brak konkursów na świadczenia medyczne, niektóre już zostały rozstrzygnięte i tutaj
się pisze, że skutek finansowy jest niekorzystny. Domyślam się, że zatrudnionym na nowo
lekarzom trzeba więcej płacić, czy tak to należy rozumieć i co z anestezjologami, bo tutaj też
się mówi o tym, że tych lekarzy brakuje? W punkcie V.5 mowa jest o braku kredytu
obrotowego. Czy jest pan optymistą, że ten kredyt w końcu się znajdzie czy należy to uważać
za przegraną sprawę? W punkcie VI.2 jest mowa o informacjach poufnych, które mogą być
przedstawione tylko Staroście Powiatu Działdowskiego. Bardzo jestem ciekaw jakiego typu
są to informacje? W punkcie VI.3 mówi pan o zahamowaniu pewnych działań Programu
naprawczego, o jakie działania chodzi? W punkcie VII.3 napisane jest, że obecna sytuacja
epidemiologiczna spowodowała praktyczną nieaktualność Programu naprawczego, uważam
że należy wnieść pewne poprawki do tego Programu.
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Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie
Ireneusz Weryk
Odpowiem w kolejności zadanych pytań. Tak, to są leki generyczne, czyli tak samo
działające, tak samo bezpieczne, ale tańsze. Poinformował o planowanym przetargu na zakup
leków. Przy takim podejściu do zakupów i używania leków można osiągnąć całkiem
przyzwoity efekt finansowy. Ceny leków wzrastają, w moim założeniu jest nie ponieść
większych kosztów tymi racjonalnymi ruchami niż w roku 2019.
Wynajem powierzchni np. typu sklep były prowadzone zaawansowane rozmowy, ale w tej
sytuacji zostało zahamowane.
Konkursy dobrze pan radny zrozumiał. Stałem przed dylematem, albo działać nieprawnie,
albo przeprowadzić konkursy. Przeprowadzając konkursy warunki finansowe są trochę
wyższe. Nie dotyczy to tylko lekarzy, ale również techników rtg oraz ratowników
medycznych, którzy pracują na kontraktach.
Jeżeli chodzi o brak kredytu to uchwała, którą mają państwo przed sobą dotyczy postawienia
ostatniej kropki nad i. Mamy pozytywną opinię BGK o udzielenie kredytu. Poinformował, że
po wczorajszej Komisji Budżetowej została przesłana szczegółowa informacja dotycząca
kosztów kredytu. BGK wymaga dodatkowego zabezpieczenia kredytu hipoteką i tego ma
dotyczyć dzisiejsza uchwała. Poinformował, że wczoraj podpisał i przekazał dokumenty do
banku stąd pilność podjęcia takiej uchwały. Kredyt jest nam niezbędny, gdyż w kwietniu
przestalibyśmy płacić firmom, a w maju pracownikom.
Jeżeli chodzi o poufność to ten dokument powstawał w innym czasie. Był czas, że
otrzymałem polecenie wojewody, o nieprzekazywaniu informacji na zewnątrz. Teraz polityka
się zmieniła, moim zdaniem jest otwartość. Poinformował, że na dzień dzisiejszy mieszkańcy
powinni czuć się bezpiecznie, jak na szpital powiatowy nieprzekształcony w szpital zakaźny
mamy naprawdę przyzwoite zaopatrzenie, choć szczegóły potencjału, który posiadamy, nadal
uważam, że jest to informacja, która upubliczniona być nie może. Mogę udzielać informacji,
które będą potrzebne, o które się państwo zwrócicie, udzielę. Poinformował, że zwrócono mu
uwagę, że nie może wnioskować o uchylenia uchwały, a tego nie konsultował z prawnikami,
a jedynie może zwrócić się o modyfikację, zmianę Programu. W obecnej chwili, jeżeli nic się
nie zmieni, nie widzę możliwości pracy nad uaktualnieniem i modyfikacją tego planu. Podał
przyczyny takiej sytuacji związane m.in. ze sferą wydatkową i organizacyjną w obecnej
sytuacji epidemicznej.
Radny Marian Janicki
Brak możliwości odsłuchania nagrania z przyczyn technicznych.
Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
To co zrozumieliśmy, na to odpowiemy.
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie
Ireneusz Weryk
Być może to wynika ze znajomości przepływu informacji. Sprawozdanie, które jest
miesięcznie przekazywane do Starostwa jest to informacja o przebiegu wykonania planu
finansowego, w tym inwestycyjnego za 2020 r. te sprawozdanie zawiera wszystkie pytania,
które myślę, Pan zadawał. To jest dokument, w którym mają Państwo wszystkie liczby w
układzie tradycyjnym. Przetargu i zmiany systemu informatycznego w księgowości, kadrach i
płacach również nie udało się dokończyć, chociaż były już oferty. Jeżeli to forma jest
niewystarczająca może być zmieniona.
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Starosta Działdowski Paweł Cieśliński
Jeżeli chodzi o sprawozdania typowo finansowe, o które kolega Marian Janicki się zwraca, to
sprawozdania te są comiesięcznie przedstawiane Staroście i są do wglądu, w każdej chwili
można się z nimi zapoznać.
Radny Marian Janicki
Brak możliwości odsłuchania nagrania z przyczyn technicznych.
Radny Witold Ostrowski
Podał Pan, że wpływa co miesiąc 1/12 jak ma się ta kwota do możliwości utrzymania
szpitala? Czy wystarcza na bieżącą obsługę, czy brakuje? Patrząc na to sprawozdanie jest
wiele zaległości - ZUS, podatek dochodowy. Jest wiele innych rzeczy, które jakby się nie
mieszczą w tej 1/12.
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie
Ireneusz Weryk
Sytuacja finansowa szpitala jest bardzo trudna, ale proszę zauważyć, że przez 4-5 miesięcy
braku kredytu obrotowego m.in. przez to, że nie były płacone zobowiązania ZUS czy urząd
skarbowy to my płynność finansową mamy. W tej chwili podjąłem działania, które rozłożyły
na raty zaległości urzędu skarbowego, a z ZUS-em podpisałem porozumienie o odroczeniu
spłaty w dalszej części roku. Mamy następne możliwości przesunięcia płatności zobowiązań
publicznoprawnych wynikające z ustawy dot. zwalczania epidemii, z których skorzystamy.
Otrzymaliśmy pomoc Starostwa, otrzymujemy pomoc z wielu innych źródeł. Jeżeli
otrzymamy kredyt, po podjęciu dzisiejszej uchwały, to płynność finansową utrzymamy.
Przerwa 12.15- 12.25
Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
Wracamy po przerwie do punktu 6.
Radny Jan Sokołowski
Jakie jest obecnie zadłużenie szpitala, jakie są zobowiązania publicznoprawne oraz inne
zobowiązania szpitala na dzień dzisiejszy?
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie
Ireneusz Weryk
To jest punkt V 3. Dla ZUS- u 782 tys. zł plus 1 mln 485 tys. zł, dla Urzędu Skarbowego 2
mln 143 tys. zł. oraz pożyczka ze Starostwa 1 mln 200 tys. zł oraz wynik roku 2019 on
odpowiada amortyzacji plus około 200 tys. zł. Amortyzacja około 1 mln 700 tyś zł. i około
200 tys. zł.
Radny Janusz Kaczmarek
Wynagrodzenie lekarzy jest płacone w 1/12 i to jest ok. Co będzie po zakończeniu epidemii z
lekarzem, który podziękuje za pracę? On dostaje pieniądze za zabiegi, których nie wykonuje.
Taka sytuacja może zaistnieć.
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie
Ireneusz Weryk
Konieczność utrzymania kadry. Sytuacja epidemiologiczna nie pozwalała mi zwolnić lekarzy
tylko dlatego, że w tej chwili nie mam dla nich świadczeń. Różnie podchodziliśmy do tej
sytuacji, bo po pierwsze będziemy przyjmować kilku młodych lekarzy jak i doświadczonego
anestezjologa, na stałe. Co do płatności rozwiązaliśmy to różnorako, lekarze, którzy rozliczali
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się z procentu od punktu płaconego przez NFZ, zastosowaliśmy taki sam manewr jaki
zastosował wobec szpitala NFZ. Podpisaliśmy porozumienia płatności zaliczkowej też 1/12 z
klauzulą konieczności tego odpracowania w następnych miesiącach. Cały mechanizm
obowiązuje szpital wobec NFZ. Ci, którzy mają płatne w kontraktach za godzinę nadal
otrzymują wynagrodzenie.
Przedstawił informacje na temat aktualnych rozwiązań organizacyjnych pracy w szpitalu.
Radny Roman Gąsiorowski
W związku z sprzecznymi informacjami w internecie na temat przekazywanych znacznych
ilości środków ochrony osobistej dla personelu szpitala, poprosił o ustosunkowanie się
dyrektora SP ZOZ. Szpital jest czy nie jest zaopatrzony w środki ochrony osobistej?
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie
Ireneusz Weryk
Stwierdził, że trudno jest przewidzieć w jakim stopniu będziemy mieli poszczególne
zakażenia. W tym momencie zużywalność środków ochrony indywidualnej o najwyższym
poziomie zabezpieczenia wzrasta dramatycznie. Wyjaśnił, że zawsze stara się wydawać takie
polecenia i taki też sam napisał komunikat, że szpital na obecna chwilę, jest zaopatrzony
bardzo dobrze, ponieważ zużywalność środków jest na akceptowalnym poziomie, wynika to z
tego, że my w szpitalu potwierdzonego zakażenia nie mamy. Poziom przygotowania szpitala
z każdym dniem i tygodniem jest podnoszony na wyższy poziom. W tej chwili trwa
rozkładanie namiotu segregacyjnego przed szpitalem. Część dołu szpitala zostaje wydzielona
jako strefa czerwona, przygotowana na przyjęcie zakażonych i ich stabilizacji leczenia, przed
wywieziemy do szpitali jednoimiennych zakaźnych.
Przedstawił informacje na temat planów etapowania, wydzielania szpitala.
Stwierdził, że jeżeli w tej chwili nie ma braków i nie ma dramatycznej sytuacji to czy mamy
odrzucić pomoc społeczeństwa i firm, które przekazały nam różne środki.
Poinformował, że w stosunku do środków ochrony osobistej, które szpital posiada
uzupełnienie ich jest znaczące, to jest około 50 %. Podziękował sponsorom.
Radny Paweł Rutkowski
W imieniu Klubu Radnych Samorząd chciałbym złożyć opinie do protokołu na temat
sprawozdania dyrektora SP ZOZ w Działdowie dotyczącego kwartalnego sprawozdania
programu naprawczego szpitala na lata 2019 - 2020.
Poinformował, iż przekaże elektronicznie ten dokument a w stosownym momencie zostanie
przez niego podpisany.
/ Opinia stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej wersji papierowej protokołu /
Stwierdził, że należy również pamiętać o rozwiązaniach systemowych, które przyczyniają
się do tej sytuacji szpitali np. podnoszenie wysokości płacy minimalnej.
Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
Stwierdził, że będzie czekał na pismo radnego Pawła Rutkowskiego przesłane drogą
elektroniczną.
Radny Janusz Kaczmarek
Zainteresowany był losem pacjenta, który trafia z SOR- u na oddział, czy pobierany ma
wymaz na wirusa? Czy jest strefa buforowa w szpitalu?
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie
Ireneusz Weryk
Wytyczne jakim pacjentom czy pracownikom pobieramy wymaz, kiedy i w jakim momencie
zmieniały się z dnia na dzień. Jestem w stałym kontakcie z dyrektorem sanepidu i lekarzami
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leczącymi. Każdorazowo oceniamy sytuację i pobieramy dużo, będziemy pobierać więcej a za
chwile będziemy pobierać bardzo dużo. Na razie nie mamy problemów z wynikami, one
przychodzą w ciągu 12-16 godzin a jak są pilne to w ciągu 8 godzin. W tej chwili idziemy w
tym kierunku, który pan zaznaczył, pobierania wymazu od każdego człowieka z infekcją
układu oddechowego. Poinformował, że strefa buforowa już w tej chwili istnieje i przedstawił
informację na temat jej funkcjonowania.
Radny Wiesław Cieślak
Zainteresowany był, które oddziały szpitala pracują na 100% a które nie. Co w przypadku,
gdy pacjent wymaga operacji?
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie
Ireneusz Weryk
Stwierdził, że nie ma takiego miejsca, które pracuje jak dawniej, wszystkie oddziały mają
ograniczoną działalność. Wszystkie procedury ratujące życie, pilne, onkologiczne, wobec
ciężarnych szpital jak do tej pory zachowuje. Wszystkie informacje, które przekazuję są na
daną godzinę i na daną chwilę. Udzielamy bardzo dużo teleporad. Wszystkie zabiegi, które
mogą poczekać przesuwamy, zawieszamy. W tej sytuacji oddział rehabilitacji został
zlikwidowany, a oddział chirurgii połączony z oddziałem ginekologii.
Radny Krzysztof Aurast
W związku z sytuacja zwolnijmy pana dyrektora z obowiązku odpowiadania na pytania.
Podziękował panu dyrektorowi i całej służbie zdrowia za prace w tak trudnych warunkach w
walce z koronawirusem.
Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
Poprosił o przesłanie pytań na piśmie do niego oraz do pana Starosty.
Ad. 7
Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
Poprosił o pytania dotyczące projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie
hipoteki na nieruchomości.
Radny Paweł Rutkowski
Stwierdził, że na wczorajszym posiedzeniu komisji budżetowej zadał panu dyrektorowi
pytania dotyczące kredytu i po części udzielono na nie odpowiedzi, a w dniu dzisiejszym
zostały przesłane informacje w tej sprawie.
Panie Starosto, tego typu kredytowanie, według mnie i moich kolegów z klubu, jest trochę
niebezpieczne z różnych powodów. Czy pan Starosta wraz z Zarządem Powiatu nie
przewidywał innej ścieżki pomocy szpitalowi, chociażby ścieżki dotyczącej pomocy wsparcia
szpitala w pożyczkę bezprocentową na jakiś umowny okres, czy nie byłby to wariant
bezpieczniejszy i bardziej realny dla nas jako mieszkańców powiatu?
Paweł Cieśliński Starosta Działdowski
Rozważaliśmy różne warianty, gdyby sytuacja nie była związana z koronawirusem i z tym
niebezpiecznym okresem jaki w tej chwili jest, jak i również z tym, że będą na pewno niższe
dochody powiatu w II półroczu. Mamy pierwsze sygnały odnośnie spływu środków z pitów,
są mniejsze niż przewidywane, więc na pewno dochody będą dużo mniejsze do końca tego
półrocza i roku. Prawdopodobnie byśmy nie oczekiwali i nie przeciągali procedury
pozyskania kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego, udzieli byśmy kredyt z własnych
źródeł, ale w tej sytuacji Zarząd nie jest w stanie zaryzykować tak, aby wszystkie pieniądze
przekazać na pomoc dla szpitala a później Powiat będzie musiał zaciągać kredyt, aby np. w II
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półroczu mieć dla nauczycieli czy pracowników środki na wypłaty, czy bieżące utrzymanie.
Takiego ryzyka my nie podejmiemy. Dlatego jedną z form jaka uważamy za bezpieczną jest
zabezpieczenie majątkiem szpitala. Środki finansowe, które są, które posiadamy i tak
będziemy robić korektę budżetu w II półroczu i na pewno pewne wydatki będziemy musieli
ciąć.
Radny Paweł Rutkowski
Pan Starosta powiedział, że byłby to niebezpieczny ruch a co się stanie, jeśli szpital….
Brak możliwości odsłuchania nagrania z przyczyn technicznych.
Odczytał stanowisko Klubu Radnych Samorząd w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu
Działdowskiego w sprawie zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości. Poinformował,
że stanowisko zostanie przesłane drogą mailową.
/ stanowisko stanowi załącznik nr 3 do wersji papierowej niniejszego protokołu /
Radny Witold Ostrowski
Czytając sprawozdanie pana dyrektora i wszystkie te zobowiązania na kwotę 3,5 mln zł.
skłaniam się, aby to Powiat wziął na siebie ten obowiązek i udzielił tej pożyczki 2,5 mln zł.
nieoprocentowanej. Wydaje mi się, że to takie błędne koło. Kredyt, zabezpieczenie tego
szpitala będzie około 8 % to następne 200 tyś zł. rocznie. Zdecydowanie lepiej by było, gdyby
Powiat udzielił, ponieważ ma lepsze możliwości wziąć na siebie kredyt niż szpital. To jest
pierwszy precedens zabezpieczenia budynku szpitala na 3,7 mln zł. Powiat powinien na siebie
brać odpowiedzialność, powinniśmy się zastanowić nad tą uchwałą, dać czas.
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie
Ireneusz Weryk
Stwierdził, że ten kredyt jest potrzebny jako kredyt obrotowy, żeby mieć możliwość przy
płatnościach NFZ-u przy opóźnieniach miesięcznych. Jest nam potrzebny, aby go brać i
spłacać w zależności od zaistniałej sytuacji, to chodzi o płynność finansową. To jest tylko
kredyt obrotowy zabezpieczony hipoteką.
Przedstawił zasady korzystania z kredytu obrotowego. Stwierdził, że nie widzi żadnego
zagrożenia nieruchomości szpitala dla mieszkańców, ponieważ zawsze płatność NFZ będzie
przekraczać ten kredyt. Budżet SP ZOZ w przychodach wynosi około 60 mln zł. a tu mówimy
o 2,5 mln zł., wobec tego ja w ogóle nie widzę zagrożenia. Uważam, że jest to wyłącznie
procedura bankowa, takie mają zabezpieczenia na wszelki wypadek w obecnie trudnych
czasach. Stwierdził, że bankowi bardziej chodziło czy nie zamierzamy przekształcić czy
ogłosić upadłości szpitala.
Radny Roman Gąsiorowski
Szpital to obiekt strategiczny dla mieszkańców, dla ich zdrowia. Jeżeli ma to być jakieś
zabezpieczenie, czy nie można by było zabezpieczyć innego budynku np. budynku starostwa
lub inny.
Radny Marian Janicki
Do końca nie zgadzam się z pana tezą, ponieważ kredyt obrotowy wtedy jest korzystny dla
płynności finansowej kiedy są nadwyżki finansowe a nasz szpital ma straty i będzie miał
jeszcze większe. Może być sytuacja taka, że nie będzie pan w stanie tego kredytu
zaciągniętego w ciągu 24 miesięcy spłacić, bo z czego, bo pan nie ma nadwyżki finansowej.
To jest bardzo niebezpieczny kredyt w takiej sytuacji.
Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie
hipoteki na nieruchomości.
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Rada Powiatu Działdowskiego w głosowaniu imiennym, 14 głosami za, 3 głosami
przeciw i 2 głosami wstrzymującymi podjęła:
/Protokół z głosowania projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie
hipoteki na nieruchomości stanowi załącznik Nr 4 do wersji papierowej niniejszego
protokołu/
UCHWAŁĘ NR XX/159/2020
w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości.
/ Uchwała stanowi załącznik Nr 5 do wersji papierowej niniejszego protokołu /
Ad. 8
Radny Witold Ostrowski
Jak wygląda sytuacja w powiecie w związku z wirusem oraz ile robimy wymazów?
Paweł Cieśliński Starosta Działdowski
Poinformował, że jeśli chodzi o wyniki pozytywne dotyczące koronawirusa to na dzień
dzisiejszy mamy dwa, są to osoby będące na kwarantannie domowej. Jeśli stan zdrowotny
tych osób się nie pogorszy to pozostaną na tej kwarantannie. A pod koniec kwarantanny będą
pobrane wymazy. Mamy uruchomioną kwarantannę graniczną. Mamy dwie osoby
przebywające, przekroczyły one granicę a nie miały gdzie odbyć tej kwarantanny. Są
wyznaczone miejsca izolacji dla personelu medycznego. Jeśli chodzi o ilość pobieranych
wymazów to takiej informacji nie posiadamy. Wiemy, że tych wymazów jest pobieranych
coraz więcej. W dniu wczorajszym pobrano ponad 40 wymazów, nie mamy precyzyjnych
danych. Mamy informacje na ile wymazów skierował sanepid.
Radny Jarosław Gawenda
Jak wygląda sytuacja w Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie?
Paweł Cieśliński Starosta Działdowski
Stwierdził, że sytuacja w wielu domach pomocy społecznej w kraju jest tragiczna. U nas na
szczęście tych dodatnich wyników nie mamy. Jest pełna obsługa personelu nad
mieszkańcami, jak również zaopatrzenie podstawowe w środki ochrony osobistej jak i
dezynfekcyjne. Jest izolacja nie ma w tej chwili odwiedzin ani wyjazdów.
Radna Magdalena Anczykowska
Jak wygląda wyposażenie Domu Dziecka w Lidzbarku w sprzęt do zdalnej nauki? Jak
możemy pomóc?
Pytanie do Przewodniczącego czy przewiduje Pan posiedzenia komisji stałych Rady Powiatu?
Marian Brandt Wicestarosta Działdowski
Zadanie prowadzenia Domu Dziecka „Mario” zostało powierzone stowarzyszeniu. Może ono
złożyć wniosek, zawnioskować o pomoc w zakupie sprzętu do zdalnego nauczania. Myślę, że
pani prezes wie o takiej możliwości i dopełni formalności a jeżeli nie to zadzwonię i dopytam
się czy poczyni kroki, aby pozyskać środki na sprzęt.
Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
Obowiązuje nas specustawa dotycząca koronawirusa i w związku z tym, że wszelkie
zgromadzenia są niewskazane, zabronione w najbliższym czasie nie przewiduje
jakichkolwiek posiedzeń komisji stałych Rady Powiatu. Natomiast wyjątek stanowi ta
komisja, która będzie musiała obradować w momencie zwoływania sesji. Na dzień dzisiejszy
nie przewiduję posiedzeń komisji stałych Rady Powiat.
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Radny Dariusz Frejnik
Brak możliwości odsłuchania nagrania z przyczyn technicznych.
Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
Prosił radnego Frejnika o skierowanie pytania na piśmie. Odpowiemy na następnej sesji lub
na piśmie.
Ad. 9
Radny Krzysztof Węglewski
Brak możliwości odsłuchania nagrania z przyczyn technicznych.
Ad.10
Radny Witold Ostrowski
Na jakim etapie są rozmowy z Burmistrzem Działdowa dotyczące przejęcia Liceum
Ogólnokształcącego na Polnej?
Paweł Cieśliński Starosta Działdowski
Wyjaśnił, że od ostatnich rozmów nie były prowadzone kolejne rozmowy. Poinformował, że
wyjaśnił panu Burmistrzowi, że jeśli spłynie wniosek to będziemy go rozpatrywać. Nie mamy
możliwości odmówienia przejęcia takiej placówki. Zgodnie z prawem mamy obowiązek
przejęcia placówki. W tej chwili trudno mi jest powiedzieć co miasto robi w kwestii podziału.
Radny Witold Ostrowski
Pan Burmistrz podaje kwoty i z tego wynika, że przejęcie szkoły będzie generować koszty dla
Powiatu.
Paweł Cieśliński Starosta Działdowski
To jaki pan ma pomysł na to? Bo zgodnie z ustawą mamy obowiązek przejąć tę szkołę.
Radny Witold Ostrowski
Stwierdził, że Miasto niech weźmie ten obowiązek i zlikwiduje, a nie na Powiat scedować, a
Powiat ma decydować co dalej z tą szkołą. Łatwo jest zepchnąć na Powiat.
Radny Roman Gąsiorowski
W związku z przypadającą w dniu dzisiejszym 10 rocznicą katastrofy smoleńskiej poprosił o
uczczenie minutą ciszy ofiar tej tragedii.
Radni Powiatu Działdowskiego uczcili minutą ciszy ofiary Katastrofy Smoleńskiej.
Radny Krzysztof Aurast
Złożył radnym i mieszkańcom Powiatu Działdowskiego życzenia świąteczne.
Paweł Cieśliński Starosta Działdowski
Złożył życzenia Wielkanocne.
Jednocześnie poinformował, że powiat musi funkcjonować w związku z tym w takiej formule
będzie pracowała Rada Powiatu.
Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
Złożył życzenia z okazji Nadchodzących Świat Wielkanocnych radnym i mieszkańcom
Powiatu Działdowskiego.
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Ad.11
Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam XX nadzwyczajną sesję Rady Powiatu
Działdowskiego.
Protokołowała:
Ewa Siedlecka
Karolina Zawierucha

Przewodniczący Rady Powiatu
Michał Struzik
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