Protokół Nr 55/2020
posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 14 października 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
Ad. 1, 2, 3
Starosta Paweł Cieśliński
Dokonał otwarcia posiedzenia, stwierdził prawomocność obrad oraz przedstawił następujący
projekt porządku posiedzenia:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie scentralizowania zasad rozliczeń podatku
VAT w Powiecie Działdowskim i jego jednostkach organizacyjnych.
5. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2020 –
2023.
6. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu
powiatu działdowskiego na rok 2020.
7. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
8. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia dotacji
celowej w 2020 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytku znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków położonym na obszarze
powiatu działdowskiego.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektora
II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Działdowie do podpisania
porozumienia z Ministrem Cyfryzacji w ramach Programu mLegitymacja szkolna.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektora
II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Działdowie do podejmowania
wszelkich czynności wynikających z udziału II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana
Pawła II w Działdowie w konkursie wniosków o akredytację w programie Erasmus na
lata 2021-2027.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi
Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K.K. Baczyńskiego w
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Lidzbarku do podejmowania wszelkich czynności wynikających z udziału Liceum
Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K.K. Baczyńskiego w
Lidzbarku w konkursie wniosków o akredytację w programie Erasmus na lata 20212027.
12. Sprawy bieżące.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.
Sekretarz Powiatu Lidia Nyga-Skwara
Zaproponowała wprowadzenie dodatkowego punktu porządku posiedzenia. Jako pkt 12 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.
1.
2.
3.
4.

Otwarcie.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie scentralizowania zasad rozliczeń podatku
VAT w Powiecie Działdowskim i jego jednostkach organizacyjnych.
5. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2020 –
2023.
6. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu
powiatu działdowskiego na rok 2020.
7. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
8. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia dotacji
celowej w 2020 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytku znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków położonym na obszarze
powiatu działdowskiego.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektora
II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Działdowie do podpisania
porozumienia z Ministrem Cyfryzacji w ramach Programu mLegitymacja szkolna.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektora
II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Działdowie do podejmowania
wszelkich czynności wynikających z udziału II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana
Pawła II w Działdowie w konkursie wniosków o akredytację w programie Erasmus na
lata 2021-2027.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi
Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K.K. Baczyńskiego w
Lidzbarku do podejmowania wszelkich czynności wynikających z udziału Liceum
Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K.K. Baczyńskiego w
Lidzbarku w konkursie wniosków o akredytację w programie Erasmus na lata 20212027.
2

12. 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.
13. Sprawy bieżące.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad.
Zarząd jednogłośnie przyjął porządek posiedzenia ze zmianami.
Ad.4
Starosta Paweł Cieśliński
Przedstawił projekt uchwały w sprawie scentralizowania zasad rozliczeń podatku VAT w
Powiecie Działdowskim i jego jednostkach organizacyjnych.
Wicestarosta Marian Brandt
Czy w załączniku nr 1 do uchwały nie można w pkt. 5 i w pkt. 13 dostosować skrótu do nazw
jednostek? Jest 5ZSZI a według mnie powinno być 5ZSTIO, a w pkt. 13 jest 18LOPOL, a
uważam, że powinno być 13IILOD.
Sekretarz Powiatu Lidia Nyga-Skwara
Pani Skarbnik poinformowała mnie, że skróty nazw jednostek dla celów VAT w tym roku są
nienaruszalne, ponieważ jest to numeracja naszych faktur, które występuje w tzw. pliku
kontrolnym JPK. Numeracja faktur nie może być zmieniana w trakcie roku pomimo zmiany
nazwy szkoły, natomiast numery przed skrótem nadawane są przez program rozrachunki
dotyczące VAT. Skrócona nazwa jednostki dla celów VAT może zostać zmieniona wyłącznie
na początku roku i wymaga dodatkowo zmiany Polityki rachunkowości.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za podjął
Uchwałę Nr 335/20
w sprawie: scentralizowania zasad rozliczeń podatku VAT w Powiecie Działdowskim i
jego jednostkach organizacyjnych.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.5
Starosta Paweł Cieśliński
Przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2020 – 2023.
Wicestarosta Marian Brandt
Na czym polega zadanie „Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku
Hartowiec – Dębień” i kto jest wnioskodawcą?
Starosta Paweł Cieśliński
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Będzie to sfrezowanie nawierzchni oraz położenie nowego dywanika, a wnioskodawcą jest
Zarząd Dróg Wojewódzkich.
Wicestarosta Marian Brandt
Do czego i dla kogo służy wielofunkcyjne urządzenie oraz zestaw do diagnozy i treningu
słuchowego metodą Warnkego?
Sekretarz Powiatu Lidia Nyga-Skwara
Wyjaśniła specyfikę powyższych urządzeń, które służą do diagnozowania i treningu
słuchowego dzieci i młodzież z centralnymi zaburzenia mi przetwarzania słuchowego, dla
osób z trudnościami m. in. w czytaniu, pisaniu i mówieniu.
Starosta Paweł Cieśliński
Szczegółowych informacji może udzielić Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w
Działdowie.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata
2020 – 2023.
Ad.6
Starosta Paweł Cieśliński
Przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu powiatu
działdowskiego na rok 2020.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2020.
Ad.7
Starosta Paweł Cieśliński
Przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla
Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Dotacja celowa na pomoc finansową dla
Województwa Warmińsko-Mazurskiego przeznaczona będzie na dofinansowanie zadania pn.
„Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Hartowiec – Dębień” w
kwocie 250 000 zł.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Ad.8
Starosta Paweł Cieśliński
Przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia dotacji celowej w 2020 roku
na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku znajdującym się
w gminnej ewidencji zabytków położonym na obszarze powiatu działdowskiego. Środki w
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wysokości 37 292 zł przeznaczone będą na wykonanie i montaż ściągów wzmacniających
konstrukcję budynku spichlerza w miejscowości Hartowiec.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
udzielenia dotacji celowej w 2020 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytku znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
położonym na obszarze powiatu działdowskiego.
Ad.9
Starosta Paweł Cieśliński
Przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektora II Liceum
Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Działdowie do podpisania porozumienia z
Ministrem Cyfryzacji w ramach Programu mLegitymacja szkolna.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za podjął
Uchwałę Nr 336/20
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im.
Jana Pawła II w Działdowie do podpisania porozumienia z Ministrem Cyfryzacji w
ramach Programu mLegitymacja szkolna.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.10
Starosta Paweł Cieśliński
Przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektora II Liceum
Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Działdowie do podejmowania wszelkich czynności
wynikających z udziału II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Działdowie w
konkursie wniosków o akredytację w programie Erasmus na lata 2021-2027.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za podjął
Uchwałę Nr 337/20
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im.
Jana Pawła II w Działdowie do podejmowania wszelkich czynności wynikających z
udziału II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Działdowie w konkursie
wniosków o akredytację w programie Erasmus na lata 2021-2027.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.11
Starosta Paweł Cieśliński
Przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Liceum
Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K.K. Baczyńskiego w Lidzbarku do
podejmowania wszelkich czynności wynikających z udziału Liceum Ogólnokształcącego z
Oddziałami Dwujęzycznymi im. K.K. Baczyńskiego w Lidzbarku w konkursie wniosków o
akredytację w programie Erasmus na lata 2021-2027.
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Zarząd jednogłośnie-5 głosami za podjął
Uchwałę Nr 338/20
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego z
Oddziałami Dwujęzycznymi im. K.K. Baczyńskiego w Lidzbarku do podejmowania
wszelkich czynności wynikających z udziału Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. K.K. Baczyńskiego w Lidzbarku w konkursie wniosków o
akredytację w programie Erasmus na lata 2021-2027.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.12
Sekretarz Powiatu Lidia Nyga-Skwara
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przeniesienia środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między zadaniami z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej na 2020 rok.
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.13
Uczestniczy Dyrektor SP ZOZ w Działdowie Ireneusz Weryk oraz Kierownik Oddziału
Położniczo-Ginekologicznego SP ZOZ w Działdowie Grzegorz Roman
Dyrektor SP ZOZ w Działdowie Ireneusz Weryk
Przedstawił założenia koncepcji dotyczącej dostosowania Oddziału PołożniczoGinekologicznego oraz Oddziału Noworodków i Wcześniaków. Omówił plan remontu,
modernizacji i dosprzętowienia Oddziału Noworodków i Wcześniaków. Poinformował o
płatnościach z NFZ za porody oraz o poziomach referencyjności szpitali, a co za tym idzie
stawkach za świadczenia medyczne.
Kierownik Oddziału Położniczo-Ginekologicznego SP ZOZ w Działdowie Grzegorz
Roman
Podziękował za dotychczasowe wsparcie szpitala przez Powiat Działdowski. Omówił
potrzeby Oddziału Położniczo-Ginekologicznego, którym kieruje, pod kątem kadry, remontu i
modernizacji, a także wyposażenia w niezbędny sprzęt.
Wicestarosta Marian Brandt
Dostrzegalna jest potrzeba modernizacji i odpowiedniego doposażenia wspomnianych
oddziałów co wiąże się również z poprawą świadczeń i dostosowaniem do wymagań
nałożonych ustawami.
Etatowy Członek Zarządu Janusz Kaczmarek
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Kadrę mamy dobrą, stworzone zostaną odpowiednie warunki pracy, a w jaki sposób chcą
Panowie zwiększyć ilość porodów? Co się dzieje w obecnej sytuacji z kobietą objętą
kwarantanną kiedy przychodzi moment rodzenia?
Kierownik Oddziału Położniczo-Ginekologicznego SP ZOZ w Działdowie Grzegorz
Roman
W porównaniu do powiatów nidzickiego, mławskiego, czy żuromińskiego mamy najwięcej
porodów. Powszechnym jest, że pacjentka rodzi w szpitalu, w którym pracuje jej lekarz
prowadzący. Poinformował o planowanych możliwościach dotyczących zwiększenia
porodów w SP ZOZ w Działdowie. Do tej pory był jeden przypadek pacjentki na
kwarantannie, którą osobiście przyjąłem. Nie było żadnego porodu pacjentki z COVID-19.
Dyrektor SP ZOZ w Działdowie Ireneusz Weryk
Jesteśmy przygotowani do przyjęcia porodu COVID-19. Nie spowoduje to ani zamknięcia
oddziału, ani kwarantanny personelu, ani innych perturbacji.
Starosta Paweł Cieśliński
Podsumował powyższą dyskusję. Poinformował o planowanych inwestycjach, w tym o
całkowitej przebudowie oddziału psychiatrycznego, próbie pozyskania środków na ten cel
oraz na zakup sprzętu RTG na kwotę 4 mln zł, a także o możliwości pozyskania środków z
tarczy II. Zaproponował, aby dyrektor wraz z ordynatorem Oddziału przygotowali do końca
listopada koncepcję niezbędnych prac i wyposażenia Oddziału Położniczo-Ginekologicznego
oraz Oddziału Noworodków i Wcześniaków, żeby ewentualnie móc przygotować
dokumentację techniczną i specyfikację istotnych warunków zamówienia.
Dyrektor SP ZOZ w Działdowie Ireneusz Weryk
Poinformował, że uzyskał informację, że wniosek na przebudowę oddziału psychiatrycznego
nie został wybrany do dofinansowania z uwagi na zbyt małą alokację środków na ww. cel.
Projekt jest na pierwszym miejscu na liście rezerwowej.
Wicestarosta Marian Brandt
Zasugerował, żeby SP ZOZ w Działdowie złożył odwołanie.
Dyrektor SP ZOZ w Działdowie Ireneusz Weryk
Jest to w tej chwili weryfikowane przez moich pracowników.
Radny Wiesław Cieślak
Czy jest zapewniona mieszkańcom powiatu działdowskiego chorującym na inne choroby niż
COVID-19 np. pacjentom onkologicznym, odpowiednia opieka lekarska?
Dyrektor SP ZOZ w Działdowie Ireneusz Weryk
Pełnimy funkcję ostrą szpitala pomimo obecnych warunków w szpitalu związanych z
przebywającymi na kwarantannie pracownikami. Poinformował o bieżącej sytuacji związanej
z przyjęciami pacjentów na poszczególne oddziały, pracy SOR-u i zespołów ratownictwa
medycznego.
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Radny Krzysztof Aurast
Czy nowa karetka została zakupiona?
Dyrektor SP ZOZ w Działdowie Ireneusz Weryk
Jeszcze nie. Do końca roku powinien zostać zrealizowany i rozliczony zakup po
przeprowadzonym przetargu. Poinformował o złożonym zamówieniu na zakup środków
ochrony osobistej. Przekazał informacje o przygotowanych miejscach pod izolatoria.
Wicestarosta Marian Brandt
Przekazał swoje spostrzeżenia dotyczące konieczności zakupu zamgławiacza do dezynfekcji
nadtlenkiem wodoru. Przedstawił specyfikację wspomnianego sprzętu i jego cenę.
Poinformował, że do jego obsługi potrzebna jest tylko osoba z przeszkoleniem bhp i można
byłoby zlokalizować je w ZSZ nr 1 w Działdowie.
Starosta Paweł Cieśliński
Poinformował o urządzeniu do jonizacji, którym dysponuje DPS w Uzdowie.
Etatowy Członek Zarządu Janusz Kaczmarek
Odniósł się do zapisów dotyczących zasad działania i skuteczności w walce z poszczególnymi
zagrożeniami wśród których nie jest wymieniony koronawirus. Przedstawił swoje
wątpliwości co do zakupu wspomnianego urządzenia.
Radny Wiesław Cieślak
Złożył wniosek o podjęcie decyzji dotyczącej zakupu zamgławiacza do dezynfekcji
nadtlenkiem wodoru na jednym z następnych posiedzeń Zarządu.
Zarząd 4 głosami za przy 1 wstrzymującym przegłosował wniosek dotyczący podjęcia
decyzji o zakupie zamgławiacza do dezynfekcji nadtlenkiem wodoru.
Ad.15
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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