Protokół Nr 33/2020
posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 15 stycznia 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
Skarbnik Powiatu

Lidia Nyga-Skwara
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.

Otwarcie.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert
na realizację zadania polegającego na prowadzeniu na terenie powiatu działdowskiego
Świetlicy Rewalidacyjno- Rehabilitacyjnej dla osób dorosłych z niepełnosprawnością
intelektualną.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadań własnych Powiatu Działdowskiego w roku 2020 z zakresu kultury,
upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz promocji i ochrony zdrowia.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu
opiniowania ofert złożonych w trybie otwartego konkursu ofert na realizację zadań
własnych Powiatu Działdowskiego w roku 2020 z zakresu kultury, upowszechniania
kultury fizycznej i sportu oraz promocji i ochrony zdrowia.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w
2020 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
oświatowych prowadzonych przez Powiat Działdowski.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne
przekazanie składników rzeczowych majątku ruchomego, będących w posiadaniu
Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Działdowie
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10.

11.

12.

13.
14.
15.
16.

Zespołowi Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. ks. Edmunda Domańskiego
w Iłowie-Osadzie.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie analizy poniesionych w 2019 roku
wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich
wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i
placówkach prowadzonych przez Powiat Działdowski.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie sporządzenia sprawozdania z wysokości
średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
za rok 2019 w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Działdowski.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji przetargowej do
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi pn.:
„Informatyzacja usług publicznych Powiatu Działdowskiego”.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Sprawy bieżące.
Wolne wnioski.
Zamknięcie obrad.

Zarząd jednogłośnie przyjął porządek posiedzenia.
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 Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Katarzyna
Napiwocka
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Katarzyna Napiwocka
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na
realizację zadania polegającego na prowadzeniu na terenie powiatu działdowskiego Świetlicy
Rewalidacyjno - Rehabilitacyjnej dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną.
Poinformowała o przewidzianym w ofercie wkładzie rzeczowym w wysokości 8.058,36 zł i
finansowym w wysokości 177,24 zł. Omówiła przebieg prac oraz protokół z posiedzenia
Komisji Konkursowej.
Radny Krzysztof Aurast
Kto do tej pory prowadził Świetlicę Rewalidacyjno - Rehabilitacyjną dla osób dorosłych z
niepełnosprawnością intelektualną?
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Katarzyna Napiwocka
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną prowadziło
Świetlicę Rewalidacyjno - Rehabilitacyjną dla osób dorosłych z niepełnosprawnością
intelektualną od 2015 r.
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Wicestarosta Marian Brandt
Czy w stosunku do roku ubiegłego kwota na realizację tego zadania uległa zmianie?
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Katarzyna Napiwocka
Kwota nie uległa zmianie, jest na poziomie z roku ubiegłego.
Poinformowała, że przygotowuje umowę i w związku z tym ma pytanie, czy wypłata środków
nastąpi w jednej transzy czy dwóch?
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Do tej pory wypłacane było w czterech transzach.
Radny Janusz Kaczmarek
Możemy przychylić się do prośby dotyczącej wypłaty środków w dwóch transzach.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 191/20
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania polegającego
na prowadzeniu na terenie powiatu działdowskiego Świetlicy RewalidacyjnoRehabilitacyjnej dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.6
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 konkursu ofert na realizację
zadań własnych Powiatu Działdowskiego w roku 2020 z zakresu kultury, upowszechniania
kultury fizycznej i sportu oraz promocji i ochrony zdrowia. Zaproponowała termin składania
ofert do 7.02.2020 r. oraz aby w pkt. III.2 poz. 15 wykreślić słowo „Walentynki”.
Radny Wiesław Cieślak
Zaproponował, aby w pkt. VI.3 zmienić zapis na: oczekiwana jest realizacja zadania przez
uczestników więcej niż jednej gminy.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął wraz ze zmianami
Uchwałę Nr 192/20
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Powiatu
Działdowskiego w roku 2020 z zakresu kultury, upowszechniania kultury fizycznej i
sportu oraz promocji i ochrony zdrowia.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
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Ad.7
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania
ofert złożonych w trybie otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Powiatu
Działdowskiego w roku 2020 z zakresu kultury, upowszechniania kultury fizycznej i sportu
oraz promocji i ochrony zdrowia. Poinformowała, że Forum Liderów Organizacji
Pozarządowych Powiatu Działdowskiego zgłosiło na członka Komisji panią Małgorzatę
Nawrocką, natomiast Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Działdowskiego panią
Gabrielę Nowak.
Starosta Paweł Cieśliński
Zaproponował na przewodniczącego Komisji Konkursowej pana Janusza Kaczmarka.
Wicestarosta Marian Brandt
Zaproponował na członków Komisji Konkursowej panią Marlenę Perzyńską oraz panią Martę
Zawadzką.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 193/20
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w trybie
otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Powiatu Działdowskiego w roku
2020 z zakresu kultury, upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz promocji i
ochrony zdrowia.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.8
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020
roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych
prowadzonych przez Powiat Działdowski.
Radny Krzysztof Aurast
Czy zdarzył się przypadek, że szkole zabrakło środków na ten cel?
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Nie było takiej sytuacji. Przedstawiła możliwości, gdyby taka sytuacja zaistniała.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
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Uchwałę Nr 194/20
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz
ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku za kształcenie
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez
Powiat Działdowski.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.9
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie
składników rzeczowych majątku ruchomego, będących w posiadaniu Zespołu Szkół
Zawodowych Nr 1 im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Działdowie Zespołowi Szkół
Technicznych i Ogólnokształcących im. ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie-Osadzie.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 195/20
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie składników rzeczowych
majątku ruchomego, będących w posiadaniu Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. gen.
Sylwestra Kaliskiego w Działdowie Zespołowi Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
im. ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie-Osadzie.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.10
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie analizy poniesionych w 2019 roku wydatków na
wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz
średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat
Działdowski.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 196/20
w sprawie analizy poniesionych w 2019 roku wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w
odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury
zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Działdowski.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.11
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
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Przedstawiła projekt uchwały w sprawie sporządzenia sprawozdania z wysokości średnich
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za rok 2019 w
szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Działdowski.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 197/20
w sprawie sporządzenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego za rok 2019 w szkołach i placówkach
prowadzonych przez Powiat Działdowski.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Starosta Paweł Cieśliński
Poprosił, żeby na marzec została przygotowana informacja na temat przewidywanej sytuacji
w oświacie w roku bieżącym.
Poinformował o planowanych inwestycjach w szkołach, dla których organem prowadzącym
jest Powiat Działdowski.
Ad.12
Sekretarz Powiatu Lidia Nyga-Skwara
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie powołania Komisji przetargowej do
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi pn.: „Informatyzacja usług
publicznych Powiatu Działdowskiego”.
Radny Krzysztof Aurast
Czy ten projekt będzie podzielony na etapy?
Sekretarz Powiatu Lidia Nyga-Skwara
Nie będzie podziału na etapy przy wdrażaniu tego projektu.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 198/20
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu
nieograniczonego na wykonanie usługi pn.: „Informatyzacja usług publicznych Powiatu
Działdowskiego”.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.13
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Spraw Gospodarczych, Inwestycji i Promocji Piotr Utrata
Naczelnik Wydziału Spraw Gospodarczych, Inwestycji i Promocji Piotr Utrata
Przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla
Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
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Starosta Paweł Cieśliński
Poinformował o konieczności podjęcia powyższej uchwały związanej z planowanym na 5
lutego br. terminem podpisania umowy na realizację zadania inwestycyjnego pn.
„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Żabiny – Gralewo Stacja Etap I”. Środki
finansowe zabezpieczone są w budżecie Powiatu.
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Poinformowała, że konsekwencją podjęcia tej uchwały będzie zmiana nazwy zadania w
załączniku 3a uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2020.
Radny Janusz Kaczmarek
W projekcie nie jest uwzględniona budowa chodnika, czy to jest spowodowane koniecznością
wykupu, bądź wywłaszczenia gruntu na ten cel?
Starosta Paweł Cieśliński
Przedstawił zapisy tzw. „ustawy zridowskiej” dot. przejęcia gruntu za odszkodowaniem.
Poinformował, że na budowę chodników jest odrębny program w Urzędzie Marszałkowskim.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Ad.14
Radny Krzysztof Aurast
Poinformował o błędzie w numeracji drogi w budżecie jest zapisane 1256 a powinno być
1265.
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie powinien złożyć wniosek o dokonanie zmiany.
Ad.16
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

7

