Protokół Nr 56/2020
posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 26 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.
5.

Otwarcie.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.
Zatwierdzenie czynności Starosty Działdowskiego podjętej w dniu 19 października
2020 roku Zarządzeniem Nr 55/2020 w sprawie czasowego zawieszenia działalności
Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej w Działdowie, w
terminie od 20 do 23 października 2020 r.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie dziesięciu
drzew z terenu Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Iłowie-Osadzie.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele
budowlane nieruchomością oznaczoną numerem działki 870 obręb Rybno gmina
Rybno.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie oddania w dzierżawę części działki gruntu
nr 77/2 położonej w Gródkach gmina Płośnica.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie oddania w dzierżawę części działki gruntu
nr 77/2 położonej w Gródkach gmina Płośnica.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkurs 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.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do
opiniowania ofert złożonych w trybie otwartego konkursu ofert na powierzenie
realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy
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12.

13.

14.
15.
16.
17.

18.

19.

20.
21.
22.
23.

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 powołania komisji egzaminacyjnej dla
nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz
ustalenia wysokości wynagrodzenia ekspertów wchodzących w skład komisji za
przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia
Programu Współpracy Powiatu Działdowskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz
Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia rozkładu
godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu działdowskiego na rok 2021.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020 w
szkołach prowadzonych przez Powiat Działdowski.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Gminie Działdowo.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wicestarosty
Działdowskiego do reprezentowania Powiatu Działdowskiego na Zgromadzeniach
Wspólników Warmińsko-Mazurskiego Funduszu „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o.
w Działdowie.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Etatowego Członka
Zarządu do reprezentowania Powiatu Działdowskiego na Zgromadzeniach
Wspólników Warmińsko-Mazurskiego Funduszu „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o.
w Działdowie.
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”.
Analiza wniosków złożonych do projektu budżetu Powiatu Działdowskiego na rok
2021 wraz z dochodami i wydatkami budżetu Powiatu Działdowskiego na 2021 rok.
Sprawy bieżące.
Wolne wnioski.
Zamknięcie obrad.

Sekretarz Powiatu Lidia Nyga-Skwara
Zaproponowała wprowadzenie dodatkowego punktu porządku posiedzenia. Jako pkt 6 Zatwierdzenie czynności Starosty Działdowskiego podjętej w dniu 23 października 2020 roku
Zarządzeniem Nr 56/2020 w sprawie czasowego zawieszenia działalności niektórych
placówek, działających na terenie powiatu działdowskiego, w terminie od 24 października do
6 listopada 2020 r.
1.
2.
3.
4.

Otwarcie.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.
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5.

6.

7.
8.

9.
10.
11.

12.

13.

14.

15.
16.
17.
18.

Zatwierdzenie czynności Starosty Działdowskiego podjętej w dniu 19 października
2020 roku Zarządzeniem Nr 55/2020 w sprawie czasowego zawieszenia działalności
Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej w Działdowie, w
terminie od 20 do 23 października 2020 r.
Zatwierdzenie czynności Starosty Działdowskiego podjętej w dniu 23 października
2020 roku Zarządzeniem Nr 56/2020 w sprawie czasowego zawieszenia działalności
niektórych placówek, działających na terenie powiatu działdowskiego, w terminie od
24 października do 6 listopada 2020 r.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie dziesięciu
drzew z terenu Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Iłowie-Osadzie.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele
budowlane nieruchomością oznaczoną numerem działki 870 obręb Rybno gmina
Rybno.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie oddania w dzierżawę części działki gruntu
nr 77/2 położonej w Gródkach gmina Płośnica.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie oddania w dzierżawę części działki gruntu
nr 77/2 położonej w Gródkach gmina Płośnica.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkurs 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 powołania Komisji Konkursowej do
opiniowania ofert złożonych w trybie 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 powołania komisji egzaminacyjnej dla
nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz
ustalenia wysokości wynagrodzenia ekspertów wchodzących w skład komisji za
przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia
Programu Współpracy Powiatu Działdowskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz
Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia rozkładu
godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu działdowskiego na rok 2021.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020 w
szkołach prowadzonych przez Powiat Działdowski.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Gminie Działdowo.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wicestarosty
Działdowskiego do reprezentowania Powiatu Działdowskiego na Zgromadzeniach
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19.

20.

21.
22.
23.
24.

Wspólników Warmińsko-Mazurskiego Funduszu „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o.
w Działdowie.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Etatowego Członka
Zarządu do reprezentowania Powiatu Działdowskiego na Zgromadzeniach
Wspólników Warmińsko-Mazurskiego Funduszu „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o.
w Działdowie.
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”.
Analiza wniosków złożonych do projektu budżetu Powiatu Działdowskiego na rok
2021 wraz z dochodami i wydatkami budżetu Powiatu Działdowskiego na 2021 rok.
Sprawy bieżące.
Wolne wnioski.
Zamknięcie obrad.

Zarząd jednogłośnie przyjął porządek posiedzenia ze zmianami.
Ad.4
Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag do protokołów z poprzednich posiedzeń Zarządu i po
zapoznaniu się z ich treścią złożyli podpisy pod tekstem protokołów.
Ad.5
Starosta Paweł Cieśliński
Przedstawił do zatwierdzenia czynność Starosty Działdowskiego podjętą w dniu
19 października 2020 roku Zarządzeniem Nr 55/2020 w sprawie czasowego zawieszenia
działalności Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej w
Działdowie, w terminie od 20 do 23 października 2020 r.
Zarząd jednogłośnie – 5 głosami za zatwierdził czynność Starosty Działdowskiego
podjętą w dniu 19 października 2020 roku Zarządzeniem Nr 55/2020 w sprawie
czasowego zawieszenia działalności Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas
Diecezji Toruńskiej w Działdowie, w terminie od 20 do 23 października 2020 r.
Ad.6
Starosta Paweł Cieśliński
Przedstawił do zatwierdzenia czynność Starosty Działdowskiego podjętą w dniu
23 października 2020 roku Zarządzeniem Nr 56/2020 w sprawie czasowego zawieszenia
działalności niektórych placówek, działających na terenie powiatu działdowskiego, w
terminie od 24 października do 6 listopada 2020 r.
Zarząd jednogłośnie – 5 głosami za zatwierdził czynność Starosty Działdowskiego w
dniu 23 października 2020 roku Zarządzeniem Nr 56/2020 w sprawie czasowego
zawieszenia działalności niektórych placówek, działających na terenie powiatu
działdowskiego, w terminie od 24 października do 6 listopada 2020 r.
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Ad.7
Starosta Paweł Cieśliński
Przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie dziesięciu drzew z
terenu Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Iłowie-Osadzie.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za podjął
Uchwałę Nr 339/20
w sprawie: wyrażenia zgody na usunięcie dziesięciu drzew z terenu Zespołu Szkół
Technicznych i Ogólnokształcących w Iłowie-Osadzie.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.8
Starosta Paweł Cieśliński
Przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane
nieruchomością oznaczoną numerem działki 870 obręb Rybno gmina Rybno.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za podjął
Uchwałę Nr 340/20
w sprawie: wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością
oznaczoną numerem działki 870 obręb Rybno gmina Rybno.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.9
Starosta Paweł Cieśliński
Przedstawił projekt uchwały w sprawie oddania w dzierżawę części działki gruntu nr 77/2
położonej w Gródkach gmina Płośnica, czyli działki ogrodowej nr 39/1.
Wicestarosta Marian Brandt
Poinformował, że działka została podzielona na dwie mniejsze, gdyż było zainteresowanie,
ale mniejszą powierzchnią stąd też jej podział.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za podjął
Uchwałę Nr 341/20
w sprawie: oddania w dzierżawę części działki gruntu nr 77/2 położonej w Gródkach
gmina Płośnica.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.10
Starosta Paweł Cieśliński
Przedstawił projekt uchwały w sprawie oddania w dzierżawę części działki gruntu nr 77/2
położonej w Gródkach gmina Płośnica, czyli działki ogrodowej nr 39/2.
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Zarząd jednogłośnie-5 głosami za podjął
Uchwałę Nr 342/20
w sprawie: oddania w dzierżawę części działki gruntu nr 77/2 położonej w Gródkach
gmina Płośnica.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.11
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 ogłoszenia otwartego konkurs 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 treść wspomnianego ogłoszenia.
Wicestarosta Marian Brandt
Docierają do mnie informacje odnośnie niskiej frekwencji osób uprawionych korzystających
z punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Rybnie. Może mógłby on być czynny przez 2 dni w
tygodniu ze względu na małą liczbę osób zainteresowanych. Czy nie możemy podzielić
świadczenia usług na inne punkty w pozostałych gminach?
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Punkt w Rybnie prowadzony jest przez Okręgową Izbę Radców Prawnych. W związku z małą
liczbą udzielanych porad w stosunku do pozostałych dwóch punktów zaproponowaliśmy, aby
od przyszłego roku 2 razy w tygodniu pomoc była świadczona w Rybnie, raz w Płośnicy i 2
razy w Iłowie-Osadzie.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za podjął
Uchwałę Nr 343/20
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkurs 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.12
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
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Przedstawiła projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania
ofert złożonych w trybie 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. Poinformowała, że wpłynęły propozycje członków Komisji od organizacji
pozarządowych. Forum Liderów Organizacji Pozarządowych Powiatu Działdowskiego
zgłosiło panią Małgorzatę Nawrocką, natomiast Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu
Działdowskiego pana Jerzego Wisińskiego. Ja ze swojego wydziału proponuję panie Martę
Zawadzką i Beatę Gołębiewską.
Sekretarz Powiatu Lidia Nyga-Skwara
Zaproponowała na przewodniczącą Komisji Konkursowej panią Marlenę Perzyńską.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za podjął
Uchwałę Nr 344/20
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w trybie
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
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz ustalenia wysokości
wynagrodzenia ekspertów wchodzących w skład komisji za przeprowadzenie postępowania
egzaminacyjnego. Poinformowała, że Kuratorium Oświaty w Olsztynie wyznaczyło pana
Marka Kozłowskiego.
Wicestarosta Marian Brandt
Zaproponował na przewodniczącą komisji panią Marlenę Perzyńską.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za podjął
Uchwałę Nr 345/20
w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans
na stopień nauczyciela mianowanego oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia
ekspertów wchodzących w skład komisji za przeprowadzenie postępowania
egzaminacyjnego.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
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Ad.14
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia Programu Współpracy
Powiatu Działdowskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2021 rok.
Etatowy Członek Zarządu Janusz Kaczmarek
Zaproponował, aby w §4 pkt 2 przy promocji i ochronie zdrowia, dopisać z uwzględnieniem
działań na rzecz walki z pandemią COVID-19.
Radny Wiesław Cieślak
Zaproponował, aby w §9 wykreślić rok 2022.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Działdowskiego z Organizacjami
Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok ze
zmianami.
Ad.15
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie powiatu działdowskiego na rok 2021 oraz opinie wójtów i
burmistrzów oraz Okręgowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu
działdowskiego na rok 2021.
Ad.16
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Przedstawiła informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020 w
szkołach prowadzonych przez Powiat Działdowski. Poinformowała, że na str. 44 zostanie
poprawiona tabela o zapis dotyczący zakupu i przekazaniu szkołom 20 szt. laptopów i 21 szt.
tabletów z grantów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 –
Zdalna Szkoła na kwotę 80 tys. zł.
Starosta Paweł Cieśliński
Podsumował podejmowane działania oraz realizowane inwestycje i programy w minionym
roku szkolnym.
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Wicestarosta Marian Brandt
Podziękował Zarządowi oraz Pani Naczelnik za włożony wkład i zaangażowanie w rozwój
oświaty.
Zarząd przyjął powyższą informację.
Ad.17
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
Działdowo na zakup 2 aparatów tlenowych dla OSP Petrykozy i 2 aparatów tlenowych dla
OSP Turza Wielka na łączną kwotę 11 000 zł.
Starosta Paweł Cieśliński
Poinformował o rozważanej możliwości dofinansowania obozu treningowego dla
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz o zasadach przeprowadzania szkoleń dla OSP.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Gminie Działdowo.
Ad.18
Starosta Paweł Cieśliński
Przedstawił projekt uchwały w sprawie upoważnienia Wicestarosty Działdowskiego do
reprezentowania Powiatu Działdowskiego na Zgromadzeniach Wspólników WarmińskoMazurskiego Funduszu „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. w Działdowie. W obecnej sytuacji
epidemicznej w przypadku nieobecności Starosty potrzebne jest powyższe upoważnienie.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za podjął
Uchwałę Nr 346/20
w sprawie: upoważnienia Wicestarosty Działdowskiego do reprezentowania Powiatu
Działdowskiego na Zgromadzeniach Wspólników Warmińsko-Mazurskiego Funduszu
„Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. w Działdowie.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.19
Starosta Paweł Cieśliński
Przedstawił projekt uchwały w sprawie upoważnienia Etatowego Członka Zarządu do
reprezentowania Powiatu Działdowskiego na Zgromadzeniach Wspólników WarmińskoMazurskiego Funduszu „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. w Działdowie.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za podjął
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Uchwałę Nr 347/20
w sprawie: upoważnienia Etatowego Członka Zarządu do reprezentowania Powiatu
Działdowskiego na Zgromadzeniach Wspólników Warmińsko-Mazurskiego Funduszu
„Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. w Działdowie.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.20
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Spraw Gospodarczych, Inwestycji i Promocji Piotr Utrata
Naczelnik Wydziału Spraw Gospodarczych, Inwestycji i Promocji Piotr Utrata
Przedstawił pismo Lidera Konsorcjum – e-Instytucje.pl Sp. z o.o. dotyczące nieprawidłowości
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w projekcie pn. „Informatyzacja usług
publicznych Powiatu Działdowskiego”. Omówił prace komisji przetargowej powołanej do
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w projekcie pn.
„Informatyzacja usług publicznych Powiatu Działdowskiego”. Zaproponował odpowiedź na
wspomniane pismo, w którym mowa jest o braku podstaw prawnych do zmiany
wcześniejszych rozstrzygnięć Zarządu i ewentualnego unieważnienia czynności wyboru
oferty.
Wicestarosta Marian Brandt
Czy przedstawiona nam odpowiedź była konsultowana z radcą prawnym?
Sekretarz Powiatu Lidia Nyga-Skwara
Tak. Odczytała adnotację radcy prawnego.
Radny Krzysztof Aurast
W treści pisma jest informacja, że w związku ze wskazaniem błędu przez zamawiającego
dotyczącego przedłożenia opinii bankowej z dn. 18.03.2020 r. zawierającej błędną nazwę
banku, został przesłany przez konsorcjum firm inny dokument poświadczający spełnienie
wymagań SIWZ oraz, że jako podmiot, który nie sporządzał opinii bankowej nie byli w stanie
wskazać powodu, dla którego przedłożona opinia bankowa zawierała błędną nazwę banku.
Naczelnik Wydziału Spraw Gospodarczych, Inwestycji i Promocji Piotr Utrata
Konsorcjant na nasze wezwanie Lidera Konsorcjum, by wyjaśnił kwestię wadliwie złożonego
dokumentu z banku, przesłał do nas pismo wyjaśniając, że nie ma z tym nic wspólnego.
Przedłożył również dokument z banku mówiący o zdolności finansowej do określonej kwoty
zastrzegając przy tym, że nie jest on gwarancją udzielenia kredytu.
Starosta Paweł Cieśliński
Poinformował, że był przesłuchiwany przez policję na zlecenie prokuratury i zostało wszczęte
dochodzenie w tej sprawie.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za zaakceptował treść odpowiedzi.
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Ad.21
Starosta Paweł Cieśliński
Omówił plan dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2021 rok.
Omówił wnioski złożone do budżetu Powiatu Działdowskiego na rok 2021 m.in. przez SP
ZOZ w Działdowie, KPP w Działdowie, KP PSPS w Działdowie, PSONI Koło w Działdowie,
PUP w Działdowie, Działdowskie Centrum CARITAS.
Przedstawił i omówił wnioski złożone do budżetu Powiatu Działdowskiego na rok 2021 przez
radnych, sołtysów, burmistrzów i wójtów oraz wnioski, które złożył Powiatowy Zarząd Dróg
w Działdowie.
Sekretarz Powiatu Lidia Nyga-Skwara
Omówiła wnioski złożone do budżetu Powiatu Działdowskiego na rok 2021 przez
poszczególne wydziały Starostwa Powiatowego w Działdowie.
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Irena
Kozłowska
Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Irena Kozłowska
Omówiła wnioski i zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną planowane
do realizacji w 2021 r.
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 wnioski z zakresu kultury, upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz
promocji i ochrony zdrowia, a także dotyczące prac konserwatorskich, restauratorskich lub
robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków złożone do budżetu
Powiatu Działdowskiego na 2021 rok. Przedstawiła również wnioski szkół i placówek
oświatowych do budżetu Powiatu Działdowskiego na 2021 rok, a także wnioski o stypendia
naukowe i sportowe.
Zarząd rozpatrzył wnioski złożone przez radnych, wydziały Starostwa Powiatowego,
jednostki organizacyjne Powiatu, gminy, stowarzyszenia, organizacje społeczne i inne
osoby oraz podmioty, a także wyraził opinię, że wnioski zaopiniowane pozytywnie
zostaną umieszczone w projekcie budżetu Powiatu Działdowskiego na 2021 rok.
Ad.24
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:
11

Starosta

Paweł Cieśliński

Wicestarosta

Marian Brandt

Członek Zarządu

Krzysztof Aurast

Członek Zarządu

Wiesław Cieślak

Członek Zarządu

Janusz Kaczmarek

12

