Protokół Nr 59/2020
posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 2 grudnia 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
Skarbnik Powiatu
Urszula Wojtczyk
Ad. 1, 2, 3
Starosta Paweł Cieśliński
Dokonał otwarcia posiedzenia, stwierdził prawomocność obrad oraz przedstawił następujący
projekt porządku posiedzenia:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.
12.
13.

Otwarcie.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Rozpatrzenie i podjęcie decyzji w sprawie ustanowienia na rzecz Liceum
Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Lidzbarku trwałego zarządu
nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Działdowskiego.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody
Zespołowi Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku, na zawarcie kolejnych
umów najmu z dotychczasowymi najemcami.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2020 –
2023.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu
powiatu działdowskiego na rok 2020.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla Gminy Płośnica na realizację zadania pn. „Budowa sceny
plenerowej na działce nr 321/3 w Płośnicy”.
Informacja o wynikach kontroli podmiotów wykonujących zadania Powiatu
Działdowskiego na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie.
Sprawy bieżące.
Wolne wnioski.
Zamknięcie obrad.
1

Sekretarz Powiatu Lidia Nyga-Skwara
Zaproponowała rozszerzenie porządku posiedzenia i wprowadzenie jako punkt 10Rozpatrzenie 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.
5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.

Otwarcie.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Rozpatrzenie i podjęcie decyzji w sprawie ustanowienia na rzecz Liceum
Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Lidzbarku trwałego zarządu
nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Działdowskiego.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody
Zespołowi Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku, na zawarcie kolejnych
umów najmu z dotychczasowymi najemcami.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2020 –
2023.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu
powiatu działdowskiego na rok 2020.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla Gminy Płośnica na realizację zadania pn. „Budowa sceny
plenerowej na działce nr 321/3 w Płośnicy”.
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.
Informacja o wynikach kontroli podmiotów wykonujących zadania Powiatu
Działdowskiego na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie.
Sprawy bieżące.
Wolne wnioski.
Zamknięcie obrad.

Zarząd jednogłośnie przyjął porządek posiedzenia ze zmianami.
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
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
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Przedstawił projekt decyzji w sprawie ustanowienia na rzecz Liceum Ogólnokształcącego z
Oddziałami Dwujęzycznymi im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lidzbarku przy ul.
Garbuzy 20, nieodpłatnie, na czas oznaczony od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia
2021 r., trwały zarząd nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Działdowskiego,
oznaczonymi w ewidencji gruntów obrębu Gródki gmina Płośnica jako działki nr 79/33,
79/35 oraz 79/38.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za podjął
Decyzję Nr 12/2020
w sprawie: sprawie ustanowienia na rzecz Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lidzbarku przy ul. Garbuzy 20,
nieodpłatnie, na czas oznaczony od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.,
trwały zarząd nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Działdowskiego,
oznaczonymi w ewidencji gruntów obrębu Gródki gmina Płośnica jako działki nr 79/33,
79/35 oraz 79/38.
/Gn.6844.1.5.2020/
(Decyzja stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.6
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody Zespołowi Szkół im.
Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku, na zawarcie kolejnych umów najmu z
dotychczasowymi najemcami. Omówił wniosek złożony przez Dyrektora ZS w Lidzbarku.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
wyrażenia zgody Zespołowi Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku, na
zawarcie kolejnych umów najmu z dotychczasowymi najemcami.
Ad.7
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2020 – 2023. Poinformowała o
zmianie w części opisowej w rozdziale 85141 związanej z decyzją Wojewody, polegającej na
wykreśleniu zakupu urządzenia do kompresji klatki piersiowej.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata
2020 – 2023.
Ad.8
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu powiatu
działdowskiego na rok 2020. Poinformowała o zmianie w części opisowej w rozdziale 85141
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związanej z decyzją Wojewody, polegającej na wykreśleniu zakupu urządzenia do kompresji
klatki piersiowej oraz w załączniku 3a pozycja 17.
Radny Wiesław Cieślak
Zapytał o przeznaczenie środków zapisanych na wypłatę dodatku wychowawczego
przysługującego dla dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz
zakup materiałów i wyposażenia.
Starosta Paweł Cieśliński
Wyjaśnił, że środki te m.in. zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia budynku placówki
opiekuńczo-wychowawczej w Grzybinach. Środki te zostały w budżecie z powodu
zmniejszenia liczby podopiecznych w placówkach w związku z ich usamodzielnieniem się.
Radny Wiesław Cieślak
Nie widzę, żeby były ujęte środki na opracowanie dokumentacji dotyczącej uruchomienia
połączenia kolejowego na trasie Działdowo-Lidzbark.
Starosta Paweł Cieśliński
Jeżeli znane nam będą faktyczne dochody to w styczniu postaramy się wprowadzić do
budżetu kwotę na zabezpieczenie tego celu jak również na informatyzację usług publicznych
powiatu działdowskiego.
Radny Krzysztof Aurast
Mamy znaczną kwotę dla Powiatowego Urzędu Pracy, czy nie będzie ona budziła
nieporozumień?
Starosta Paweł Cieśliński
Są to środki z funduszu pracy z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników urzędów pracy,
pani dyrektor rozdysponuje je między pracownikami.
Radny Wiesław Cieślak
Czy do Powiatowego Urzędu Pracy wpłynęły środki z tarczy 2? Czy wiadomo ile firm
wnioskowało o tę pomoc i jaka była jej kwota?
Starosta Paweł Cieśliński
Jeszcze nie. Poprzednia pomoc, ok. 10 mln. zł, została rozdysponowana w kilku transzach.
Pani dyrektor PUP przygotuje zestawienie dotyczące liczby przedsiębiorców, którzy
skorzystali z pomocy w ramach tarczy oraz wielkości udzielonego wsparcia.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2020.
Ad.9
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Spraw Gospodarczych, Inwestycji i Promocji Piotr Utrata
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Naczelnik Wydziału Spraw Gospodarczych, Inwestycji i Promocji Piotr Utrata
Przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla
Gminy Płośnica na realizację zadania pn. „Budowa sceny plenerowej na działce nr 321/3 w
Płośnicy”.
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Poprosiła, żeby w uzasadnieniu dopisać, że środki pochodzą z rozdziału 75020 Starostwa
powiatowe, paragrafu 6300 „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i
zakupów inwestycyjnych”.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Płośnica na realizację zadania pn. „Budowa
sceny plenerowej na działce nr 321/3 w Płośnicy”.
Ad.10
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. W związku z pisemną rezygnacją, otrzymaną
30.11.2020 r., z dofinansowania do zadania pn. „Dofinansowanie likwidacji barier
architektonicznych na wnioski indywidualnych osób niepełnosprawnych” dyrektor PCPR
zwróciła się z prośbą o przyjęcie powyższego projektu uchwały, natomiast projekt uchwały w
przedmiotowej sprawie, przyjęty 25 listopada br. zostałby wycofany i nie będzie wchodził
pod obrady sesji.
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.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 informacje o wynikach kontroli podmiotów wykonujących w 2019 roku zadania
Powiatu Działdowskiego na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie. Omówiła zakres przeprowadzonych kontroli w poszczególnych podmiotach
oraz zalecenia i wnioski pokontrolne.
Zarząd przyjął powyższą informację.
Ad.12
Radny Wiesław Cieślak
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Był zainteresowany aktualną sytuacją w szpitalu.
Starosta Paweł Cieśliński
Przybliżył bieżącą sytuację w szpitala związaną z panującą pandemią COVID-19,
zabezpieczeniem oddziału „covidowego” i jego planowanym otwarciem. Wspomniał o
sytuacji kadrowej w szpitalu. Nawiązał również do warunków panujących w Domu Pomocy
Społecznej w Uzdowie oraz aspektów kadrowych.
Radny Wiesław Cieślak
Jak wygląda sytuacja ze szkołą pielęgniarską?
Starosta Paweł Cieśliński
Mamy wydział pielęgniarski funkcjonujący w Działdowie, do tej pory działający przy jednej
z filii WSG w Bydgoszczy. Obecnie Działdowo ma wszystkie rekomendacje, aby móc
prowadzić wydział pielęgniarstwa jako filia WSG w Bydgoszczy. Prowadzone są rozmowy
na temat uruchomienia położnictwa.
Ad.14
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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