Protokół Nr 57/2020
posiedzenia Zarządu Powiatu Działdowskiego
z dnia 12 listopada 2020 roku

W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności:
Starosta Działdowski

Paweł Cieśliński

Wicestarosta Działdowski

Marian Brandt

Członkowie Zarządu:

Krzysztof Aurast
Wiesław Cieślak
Janusz Kaczmarek

Ponadto uczestniczyła:
Sekretarz Powiatu

Lidia Nyga – Skwara

Skarbnik Powiatu

Urszula Wojtczyk

Ad. 1, 2, 3
Starosta Działdowski Paweł Cieśliński
Dokonał otwarcia posiedzenia, stwierdził prawomocność obrad oraz przedstawił następujący
projekt porządku posiedzenia:
Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu.
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2021-2024.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie projektu budżetu powiatu działdowskiego
na 2021 r.
7. Zatwierdzenie czynności Starosty Działdowskiego podjętej w dniu 6 listopada 2020
roku Zarządzeniem Nr 59/2020 w sprawie czasowego zawieszenia działalności
niektórych placówek, działających na terenie powiatu działdowskiego, w terminie od
7 listopada do 4 grudnia 2020 r.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przez Zarząd Powiatu
Działdowskiego Rocznego Planu pracy dla uczestników Środowiskowego Domu
Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej w Działdowie na 2021 rok.
9. Rozpatrzenie i podjęcie decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu nieruchomością przy
ul. Lidzbarskiej 31 w Działdowie oznaczoną numerem działki 2108/2 na rzecz
Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg do
kategorii dróg gminnych w Gminie Płośnica.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego
Starostwa Powiatowego w Działdowie.
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12. 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.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi
Zespołu Szkół nr 1 w Działdowie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie
realizacji Rządowego programu – „Aktywna tablica”.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi
Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Działdowie do
podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji Rządowego programu –
„Aktywna tablica”.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi
Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej - Biedrawiny w Malinowie do podejmowania
wszelkich czynności w zakresie realizacji Rządowego programu – „Aktywna tablica”.
16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi
Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K.K. Baczyńskiego
w Lidzbarku do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji Rządowego
programu – „Aktywna tablica”.
17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników Konkursu
Fotograficznego pn. „Wyjątkowe miejsca powiatu działdowskiego”.
18. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej Uchwałę
Nr XXIV/179/2017 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie
określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów
sportowych oraz nagród i wyróżnień sportowych dla osób fizycznych.
19. Informacja o przeprowadzeniu w 2020 roku kontroli prawidłowości pobrania
i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Działdowskiego dla
publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek, dla których Powiat Działdowski
jest organem rejestrującym.
20. Kwartalne sprawozdanie z realizacji „Programu naprawczego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie na lata 2019-2020 dla Rady
Powiatu Działdowskiego” – III kwartał 2020 r.
21. Informacja dotycząca przygotowania SP ZOZ w Działdowie do realizacji decyzji
Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr 5/2020 z dnia 26.10.2020 r. oraz polecenia
dyrektora Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Olsztynie
z dnia 2.11.2020 r.
22. Sprawy bieżące.
23. Wolne wnioski.
24. Zamknięcie obrad.
Starosta Działdowski Paweł Cieśliński
Zaproponował wprowadzenie dodatkowego punktu porządku posiedzenia. Jako pkt 7 Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych z rezerwy
celowej oraz punkt 8 - Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu
działdowskiego na rok 2020.
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Zarząd jednogłośnie / 5 głosami za / przyjął porządek posiedzenia z zaproponowaną
zmianą.
Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu po zmianie.
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2021-2024.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie projektu budżetu powiatu działdowskiego
na 2021 r.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych
z rezerwy celowej.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego
na rok 2020.
9. Zatwierdzenie czynności Starosty Działdowskiego podjętej w dniu 6 listopada 2020
roku Zarządzeniem Nr 59/2020 w sprawie czasowego zawieszenia działalności
niektórych placówek, działających na terenie powiatu działdowskiego, w terminie od
7 listopada do 4 grudnia 2020 r.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przez Zarząd Powiatu
Działdowskiego Rocznego Planu pracy dla uczestników Środowiskowego Domu
Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej w Działdowie na 2021 rok.
11. Rozpatrzenie i podjęcie decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu nieruchomością przy
ul. Lidzbarskiej 31 w Działdowie oznaczoną numerem działki 2108/2 na rzecz
Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg do
kategorii dróg gminnych w Gminie Płośnica.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego
Starostwa Powiatowego w Działdowie.
14. 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.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi
Zespołu Szkół nr 1 w Działdowie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie
realizacji Rządowego programu – „Aktywna tablica”.
16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi
Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Działdowie do
podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji Rządowego programu –
„Aktywna tablica”.
17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi
Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej - Biedrawiny w Malinowie do podejmowania
wszelkich czynności w zakresie realizacji Rządowego programu – „Aktywna tablica”.
18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi
Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K.K. Baczyńskiego
w Lidzbarku do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji Rządowego
programu – „Aktywna tablica”.
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19. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników Konkursu
Fotograficznego pn. „Wyjątkowe miejsca powiatu działdowskiego”.
20. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej Uchwałę
Nr XXIV/179/2017 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie
określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów
sportowych oraz nagród i wyróżnień sportowych dla osób fizycznych.
21. Informacja o przeprowadzeniu w 2020 roku kontroli prawidłowości pobrania
i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Działdowskiego dla
publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek, dla których Powiat Działdowski
jest organem rejestrującym.
22. Kwartalne sprawozdanie z realizacji „Programu naprawczego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie na lata 2019-2020 dla Rady
Powiatu Działdowskiego” – III kwartał 2020 r.
23. Informacja dotycząca przygotowania SP ZOZ w Działdowie do realizacji decyzji
Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr 5/2020 z dnia 26.10.2020 r. oraz polecenia
dyrektora Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Olsztynie
z dnia 2.11.2020 r.
24. Sprawy bieżące.
25. Wolne wnioski.
26. Zamknięcie obrad.
Ad.4
Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu i po
zapoznaniu się z jego treścią złożyli podpisy pod tekstem protokołu.
Ad.5
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła projekt uchwały Zarządu w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Działdowskiego na lata 2021-2024.
Radny Krzysztof Aurast
Wskazał błędy pisarskie i poprosił o ich poprawienie.
Starosta Działdowski Paweł Cieśliński
Zarządził głosowanie imienne zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 10 ustawy o finansach publicznych.
Poszczególni członkowie Zarządu głosowali następująco:
Paweł Cieśliński – za
Marian Brandt – za
Krzysztof Aurast - za
Wiesław Cieślak – za
Janusz Kaczmarek – za
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął z zaproponowanymi poprawkami
Uchwałę Nr 348/20
w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata
2021-2024.
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(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad.6
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła szczegółowo projekt uchwały Zarządu w sprawie projektu budżetu powiatu
działdowskiego na 2021 r.
Wicestarosta Działdowski Marian Brandt
Stwierdził, że w dziale oświata i wychowanie na stronie 25, przy Zespole Szkół Zawodowych
Nr 1 brakuje inwestycji dotyczącej rozbudowy sali gimnastycznej w ramach programu
„Sportowa Polska 2020”. Na stronie 10 – dotacje celowe w ramach programów finansowych
z udziałem środków europejskich w pozycji 16 Projekt „Termomodernizacja kompleksowa
wielobranżowa budynków DPS w Uzdowie”, należy dopisać „w ramach RPO”.
Radny Krzysztof Aurast
Wskazał błędy pisarskie i poprosił o ich poprawienie. W tabeli środki i dotacje otrzymane od
innych jednostek samorządu terytorialnego na stronie 9 zadanie „przebudowa chodnika przy
drodze powiatowej 1254 N w m. Truszczyny” powinno znaleźć się w Gminie Rybno, a nie
w Gminie Lidzbark. Na stronie 18 w podsumowaniu tabeli dotyczącej szczegółowego
podziału zadań inwestycyjnych dróg powiatowych na 2021 rok zabrakło wyszczególnienia
innych samorządów: tj. gmin Działdowo, Rybno i Płośnica.
Poprosił o wykreślenie ze strony 17 przy zakupie usług pozostałych pozycji – przegląd
samochodów objazdowych.
Radny Wiesław Cieślak
Powiat Działdowski posiada 5 udziałów w Warmińsko – Mazurskim Funduszu „Poręczenia
Kredytowe” oraz 50 akcji Działdowskiej Agencji Rozwoju czy te udziały i akcje przynoszą
zysk?
Starosta Działdowski Paweł Cieśliński
Obydwie spółki prowadza działalność non profit, zysk nie jest wypłacany w postaci
dywidend. Ewentualne zyski przeznaczane są między innymi na cele statutowe, inwestycyjne
czy stypendia, a także na wsparcie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.
Radny Wiesław Cieślak
Na stronie 111 jest napisane, że powiat zbył 5 działek w Malinowie w gmina Działdowo, jaki
był efekt finansowy tych sprzedaży?
Starosta Działdowski Paweł Cieśliński
Stwierdził, że w przybliżeniu każda działka kosztowała około 30 tys. zł.
Starosta Działdowski Paweł Cieśliński
Zarządził głosowanie imienne zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 10 ustawy o finansach publicznych.
Poszczególni członkowie Zarządu głosowali następująco:
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Paweł Cieśliński – za
Marian Brandt – za
Krzysztof Aurast - za
Wiesław Cieślak – za
Janusz Kaczmarek – za
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął z zaproponowanymi zmianami
Uchwałę Nr 349/20
w sprawie: projektu budżetu powiatu działdowskiego na 2021 r.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 7
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła projekt uchwały Zarządu w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych
z rezerwy celowej. Poinformowała, że rozdysponowuje się rezerwę celową z przeznaczeniem
na wypłatę nagrody Starosty Działdowskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej za
osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej dla dyrektora Liceum Ogólnokształcącego
w Lidzbarku oraz dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie.
Starosta Działdowski Paweł Cieśliński
Zarządził głosowanie imienne zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 10 ustawy o finansach publicznych.
Poszczególni członkowie Zarządu głosowali następująco:
Paweł Cieśliński – za
Marian Brandt – za
Krzysztof Aurast - za
Wiesław Cieślak – za
Janusz Kaczmarek – za
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 350/20
w sprawie: przeniesienia wydatków budżetowych z rezerwy celowej.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad.8
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła szczegółowo projekt uchwały Zarządu w sprawie zmiany budżetu powiatu
działdowskiego na rok 2020.
Starosta Działdowski Paweł Cieśliński
Zarządził głosowanie imienne zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 10 ustawy o finansach publicznych.
Poszczególni członkowie Zarządu głosowali następująco:
Paweł Cieśliński – za
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Marian Brandt – za
Krzysztof Aurast - za
Wiesław Cieślak – za
Janusz Kaczmarek – za
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 351/20
w sprawie: zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2020.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad.9
Starosta Działdowski Paweł Cieśliński
Przedstawił do zatwierdzenia czynność Starosty Działdowskiego podjętą w dniu
6 listopada 2020 r. Zarządzeniem Nr 59/2020 w sprawie czasowego zawieszenia działalności
niektórych placówek, działających na terenie powiatu działdowskiego, w terminie od
7 listopada do 4 grudnia 2020 r.
Zarząd jednogłośnie – 5 głosami za zatwierdził czynność Starosty Działdowskiego
podjętą w dniu 6 listopada 2020 roku Zarządzeniem Nr 59/2020 w sprawie czasowego
zawieszenia działalności niektórych placówek, działających na terenie powiatu
działdowskiego, w terminie od 7 listopada do 4 grudnia 2020 r.
Ad. 10
Starosta Działdowski Paweł Cieśliński
Przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia przez Zarząd Powiatu Działdowskiego
Rocznego Planu pracy dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas
Diecezji Toruńskiej w Działdowie na 2021 rok.
Zarząd jednogłośnie- 5 głosami za, podjął:
Uchwałę Nr 352 /20
w sprawie: zatwierdzenia przez Zarząd Powiatu Działdowskiego Rocznego Planu pracy
dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej
w Działdowie na 2021 rok.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.11
Sekretarz Powiatu Lidia Nyga – Skwara
Przedstawiła szczegółowo projekt decyzji opracowany przez Wydział Gospodarki
Nieruchomościami w sprawie ustanowienia trwałego zarządu nieruchomością przy
ul. Lidzbarskiej 31 w Działdowie oznaczoną numerem działki 2108/2 na rzecz Powiatowego
Zarządu Dróg w Działdowie.
Zarząd jednogłośnie- 5 głosami za, podjął:
Decyzję Nr 11/2020
w sprawie: ustanowienia na czas nieoznaczony, na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg
w Działdowie, z siedzibą przy ul. Lidzbarskiej 31, trwały zarząd na nieruchomości
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zabudowanej, położonej w Działdowie przy ul. Lidzbarskiej 31, oznaczonej numerem
działki 2108/2 o powierzchni 0,0449 ha, stanowiącej własność Powiatu Działdowskiego,
dla której Sąd Rejonowy w Działdowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę
wieczysta nr ELID/00042884/8, z przeznaczeniem na cel publiczny, tj. na siedzibę
Powiatowego Zarządu Dróg.
(Decyzja stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad. 12
Starosta Działdowski Paweł Cieśliński
Przedstawił projekt uchwały w sprawie: wydania opinii o zaliczeniu dróg do kategorii dróg
gminnych w Gminie Płośnica.
Zarząd jednogłośnie- 5 głosami za, podjął:
Uchwałę Nr 353 /20
w sprawie: wydania opinii o zaliczeniu dróg do kategorii dróg gminnych w Gminie
Płośnica.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad. 13
Sekretarz Powiatu Lidia Nyga – Skwara
Przedstawiła szczegółowo projekt w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa
Powiatowego w Działdowie w zakresie działania Wydziału Geodezji.
Zarząd jednogłośnie- 5 głosami za, podjął:
Uchwałę Nr 354 /20
w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Działdowie.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad. 14
W posiedzeniu uczestniczy Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu
i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej 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.
Zarząd jednogłośnie- 5 głosami za, podjął:
Uchwałę Nr 355 /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
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świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
działdowskiego w 2021 roku.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

na

terenie

powiatu

Ad.15
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu
Szkół nr 1 w Działdowie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji
Rządowego programu – „Aktywna tablica”.
Zarząd jednogłośnie- 5 głosami za, podjął:
Uchwałę Nr 356 /20
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 1 w Działdowie do
podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji Rządowego programu –
„Aktywna tablica”.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.16
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu
Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Działdowie do podejmowania
wszelkich czynności w zakresie realizacji Rządowego programu – „Aktywna tablica”.
Zarząd jednogłośnie- 5 głosami za, podjął:
Uchwałę Nr 357/20
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych
nr 1 im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Działdowie do podejmowania wszelkich czynności
w zakresie realizacji Rządowego programu – „Aktywna tablica”.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.17
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu
Szkół im. Emilii Sukertowej - Biedrawiny w Malinowie do podejmowania wszelkich
czynności w zakresie realizacji Rządowego programu – „Aktywna tablica”.
Zarząd jednogłośnie- 5 głosami za, podjął:
Uchwałę Nr 358 /20
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Emilii
Sukertowej - Biedrawiny w Malinowie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie
realizacji Rządowego programu – „Aktywna tablica”.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
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Ad.18
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Liceum
Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K.K. Baczyńskiego w Lidzbarku do
podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji Rządowego programu – „Aktywna
tablica”.
Zarząd jednogłośnie- 5 głosami za, podjął:
Uchwałę Nr 359 /20
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K.K. Baczyńskiego w Lidzbarku do podejmowania
wszelkich czynności w zakresie realizacji Rządowego programu – „Aktywna tablica”.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.19
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników Konkursu Fotograficznego
pn. „Wyjątkowe miejsca powiatu działdowskiego”.
Wicestarosta Działdowski Marian Brandt
Stwierdził, że przesłanką konkursu fotograficznego powinno być to, aby jak
największa liczba osób była nagradzana i wyróżniana. Nie powinny powtarzać się te same
osoby w różnych kategoriach i być wyróżniane.
Radny Krzysztof Aurast
Stwierdził, że jedno zdjęcie wyróżnione „Młyn w Borowcu” jest niezgodne z wymogami
konkursu, gdyż obiekt na zdjęciu znajduje się poza powiatem działdowskim.
Starosta Działdowski Paweł Cieśliński
Zaproponował, aby załącznik następująco zmodyfikować: w kategorii dzieci i młodzież do lat
17 – V miejsc nagrodzonych, natomiast w kategorii osoby dorosłe – VII miejsc nagrodzonych
i trzy wyróżnienia. Ponadto osoby nagrodzone i wyróżnione otrzymają zestaw materiałów
promocyjnych.
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Zasygnalizowała, że w związku z propozycją pana Starosty należy zmodyfikować
zapisy § 2 projektu uchwały, zmieniając jego brzmienie w następujący sposób: „Przyznaje się
nagrody rzeczowe w kategorii dzieci i młodzież do 17 roku życia oraz w kategorii osoby
dorosłe, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały”.
Starosta Działdowski Paweł Cieśliński
Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników Konkursu
Fotograficznego pn. „Wyjątkowe miejsca powiatu działdowskiego” z zaproponowanymi
zmianami.
Zarząd jednogłośnie- 5 głosami za, podjął:
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Uchwałę Nr 360/20
w sprawie: zatwierdzenia wyników Konkursu Fotograficznego pn. „Wyjątkowe miejsca
powiatu działdowskiego”.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad. 20
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego zmieniający Uchwałę
Nr XXIV/179/2017 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie
określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych
oraz nagród i wyróżnień sportowych dla osób fizycznych.
Zarząd Powiatu Działdowskiego jednogłośnie 5 głosami za, przyjął projekt uchwały
Rady Powiatu Działdowskiego zmieniający Uchwałę Nr XXIV/179/2017 Rady Powiatu
Działdowskiego z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad,
trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień
sportowych dla osób fizycznych.
Ad. 21
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Przedstawiła informację o przeprowadzeniu w 2020 roku kontroli prawidłowości pobrania
i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Działdowskiego dla publicznych oraz
niepublicznych szkół i placówek, dla których Powiat Działdowski jest organem rejestrującym.
Poinformowała, że w wyniku przeprowadzonej kontroli w placówkach stwierdzono iż dotacja
w kontrolowanych podmiotach została pobrana należnie oraz w należnej wysokości, wydatki
finansowe z dotacji zostały poniesione zgodnie z przeznaczeniem, o którym mowa w art. 35
ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych, czyli na
cele działalności szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, a także że wszystkie
wydatki w dotowanych szkołach i placówkach były dokonywane z rachunków bieżących, na
które przekazywana jest dotacja oświatowa.
Ad. 22
Starosta Działdowski Paweł Cieśliński
Przedstawił kwartalne sprawozdanie z realizacji „Programu naprawczego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie na lata 2019-2020 dla Rady Powiatu
Działdowskiego” – III kwartał 2020 r.
Ad. 23
Starosta Działdowski Paweł Cieśliński
Poinformował, że dyrektor SP ZOZ w Działdowie zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko
– Mazurskiego nr 5/2020 z dnia 26.10.2020 r. oraz poleceniem dyrektora Warmińsko –
Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Olsztynie z dnia 2.11.2020 r. musiał podjąć
działania reorganizacyjne, przekształcające łóżka szpitalne w kilku komórkach
organizacyjnych oraz utworzyć w trybie pilnym dodatkowych 20 łóżek na potrzeby leczenia
chorych z Covid 19. Przedstawił informację o funkcjonowaniu szpitala po wymuszonych
zmianach reorganizacyjnych.
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Ad. 26
Wobec nie zgłoszenia przez członków Zarządu żadnych dodatkowych wniosków
i wyczerpania w ten sposób porządku obrad, Starosta Działdowski Paweł Cieśliński zamknął
posiedzenie Zarządu Powiatu.
Protokołowała
Ewa Siedlecka

Podpisy Członków Zarządu Powiatu
Starosta Działdowski
Paweł Cieśliński
Wicestarosta
Marian Brandt
Członek Zarządu
Krzysztof Aurast
Członek Zarządu
Wiesław Cieślak
Członek Zarządu
Janusz Kaczmarek
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