Protokół Nr 41/2020
posiedzenia Zarządu Powiatu Działdowskiego
z dnia 6 kwietnia 2020 roku

W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności:
Starosta Działdowski

Paweł Cieśliński

Wicestarosta

Marian Brandt

Członkowie Zarządu:

Krzysztof Aurast
Wiesław Cieślak
Janusz Kaczmarek

Ponadto uczestniczyła:
Sekretarz Powiatu

Lidia Nyga – Skwara

Ad. 1, 2, 3
Starosta Działdowski 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 protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody
na ustanowienie hipoteki na nieruchomości.
6. Kwartalne sprawozdanie z realizacji „ Programu naprawczego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie na lata 2019- 2020”.
7. Wniosek Zarządu o zwołanie Sesji nadzwyczajnej.
8. Sprawy bieżące.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.
Starosta Działdowski Paweł Cieśliński
Zaproponował wprowadzenie jako punkt 8 porządku posiedzenia: Rozpatrzenie i podjęcie
uchwały w sprawie: udzielenia upoważnienia Pani Katarzynie Napiwockiej – Dyrektorowi
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie.
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 przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody
na ustanowienie hipoteki na nieruchomości.
6. Kwartalne sprawozdanie z realizacji „Programu naprawczego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie na lata 2019- 2020”.
7. Wniosek Zarządu o zwołanie Sesji nadzwyczajnej.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia upoważnienia Pani Katarzynie
Napiwockiej – Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie.
9. Sprawy bieżące.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.
Zarząd jednogłośnie przyjął porządek posiedzenia wraz ze zmianą.
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
Ireneusz Weryk Dyrektor SP ZOZ w Działdowie
Przedstawił wniosek dotyczący wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu Działdowskiego nr działki 270/15, obręb miasto Działdowo
będącej w użytkowaniu SP ZOZ w Działdowie w celu zabezpieczenia kredytu obrotowego
udzielonego SP ZOZ przez BGK na finansowanie bieżącej działalności.
Starosta Działdowski Paweł Cieśliński
Przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie
hipoteki na nieruchomości.
Radny Krzysztof Aurast
Czy na wcześniejsze kredyty zaciągane przez SP ZOZ też było ustanowione hipoteczne
zabezpieczenie?
Ireneusz Weryk Dyrektor SP ZOZ w Działdowie
Nie potrafię na to odpowiedzieć, ale prawdopodobnie nie.
Marian Brandt Wicestarosta
Czy jest panu znana kwota odsetek od zaciągniętego kredytu?
Ireneusz Weryk Dyrektor SP ZOZ w Działdowie
Poinformował, że bank odstąpił od opłaty jednorazowej za udzielenie kredytu 0,5% tj. ok.
12,5 tys. zł a koszty związane z kredytem przedstawia załączona tabela.
Zarząd Powiatu jednogłośnie / 5 głosami za / przyjął projekt uchwały Rady Powiatu
Działdowskiego w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na
nieruchomości.
Ad.6
Ireneusz Weryk Dyrektor SP ZOZ w Działdowie
Przedstawił kwartalne sprawozdanie z realizacji „Programu naprawczego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie na lata 2019 – 2020”

Stwierdził, że aktualna sytuacja w kraju związana z pandemią wymusi aby ten program
naprawczy został zmodyfikowany, gdyż nie będzie możliwości jego realizacji.
Podziękował Powiatowi za uruchomioną pomoc na środki ochrony osobistej i dezynfekcyjne
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.
Starosta Działdowski Paweł Cieśliński
Stwierdził, że gminy chcą zakupić dla szpitala środki ochrony osobistej w związku z tym
poprosił o podanie przez dyrektora SP ZOZ w Działdowie ilościowego zapotrzebowania.
Radny Krzysztof Aurast
Jak wygląda wynagrodzenie dla lekarzy kontraktowych w chwili gdy nie ma planowanych
zabiegów?
Ireneusz Weryk Dyrektor SP ZOZ w Działdowie
Lekarze są w gotowości do pracy, z przyczyn epidemiologicznych tam gdzie można
wprowadzamy zasady, że część załogi czeka w domu, gdzie można to wykorzystujemy urlopy
zaległe. Płacimy zaliczkowo z adnotacją, że jest to do odrobienia w późniejszym terminie. Na
takiej samej zasadzie jak płaci szpitalowi Narodowy Fundusz Zdrowia.
Ad.7
Starosta Działdowski Paweł Cieśliński
Konsekwencją przyjętej uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na
nieruchomości jest wniosek do Przewodniczącego Rady Powiatu o zwołanie sesji
nadzwyczajnej.
Zarząd Powiatu jednogłośnie / 5 głosami za / pozytywnie zaopiniował wniosek o
zwołanie sesji nadzwyczajnej.
/ Wniosek Zarządu Powiatu o zwołanie sesji nadzwyczajnej stanowi załącznik do niniejszego
protokołu /
Ad.8
Starosta Działdowski Paweł Cieśliński
Poinformował, o możliwości pozyskania dodatkowych środków dla osób niepełnosprawnych
przebywających w Warsztatach Terapii Zajęciowej, Domach Pobytu Dziennego,
Środowiskowych Domach Pomocy stąd potrzebne jest upoważnienie dla Pani Dyrektor
PCPR.
Przedstawił projekt uchwały w sprawie: udzielenia upoważnienia Pani Katarzynie
Napiwockiej – Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie.
Zarząd jednogłośnie- 5 głosami za, podjął:
Uchwałę Nr 245 /20
w sprawie: udzielenia upoważnienia Pani Katarzynie Napiwockiej – Dyrektorowi
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie”.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu
Ad.9
Radny Wiesław Cieślak
Poprosił, aby na posiedzenie Zarządu zaprosić przedstawiciela Powiatowego Urzędu Pracy,
który przedstawi prace jednostki w tym trudnym okresie.

Starosta Działdowski Paweł Cieśliński
Poinformował o pracy jednostek organizacyjnych Powiatu. Stwierdził, że na jednym z
kolejnych zarządów po świętach otrzymają Państwo informacje na temat funkcjonowania
PUP i o ilości rejestrujących się osób bezrobotnych.
Lidia Nyga – Skwara Sekretarz Powiatu
Poinformowała, że wpłynęło polecenie Wojewody Warmińsko – Mazurskiego dotyczące
zapewnienia nieprzerwanej pracy powiatowych urzędów pracy w zakresie realizacji przez te
instytucje instrumentów pomocy wprowadzonych przepisami ustawy o zmianie niektórych
ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID – 19 oraz rejestracji osób bezrobotnych. W związku z przekazanym
poleceniem Wojewody wpłynęło zapytanie o sposób funkcjonowania tutejszego urzędu pracy.
W odpowiedzi udzielonej Wojewodzie przez Starostę Działdowskiego przekazano informacje
o pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie.
Radny Wiesław Cieślak
Czy szpital otrzymał dodatkowe wyposażenie w środki ochrony osobistej?
Ireneusz Weryk Dyrektor SP ZOZ w Działdowie
Systematycznie w niewielkich ilościach jesteśmy doposażani przez Wojewodę w środki
ochrony osobistej.
Marian Brandt Wicestarosta Działdowski
Poinformował, że szkoły powiatowe włączyły się w apel rządu o pomoc dla szpitali. Zespół
Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Iłowie- Osadzie, Zespół Szkół Zawodowych Nr
1 w Działdowie oraz Zespół Szkół w Lidzbarku posiadają bazę szkolną i drukarki 3D, które
pozwolą na produkcję i składanie przyłbic ochronnych. Przyłbice zostaną przekazane do
szpitala w Działdowie do końca tygodnia w ilości około 70 sztuk.
Lidia Nyga – Skwara Sekretarz Powiatu
Poinformowała o tym, że w związku z epidemią COVID – 19 planowana jest organizacja
sesji w trybie zdalnym, a przypadku wystąpienia problemów technicznych
uniemożliwiających przeprowadzenie sesji w zdalnym trybie obradowania posiedzenia będą
przenoszone do Auli Centrum Kształcenia Ustawicznego DAR S.A. przy ul. Polnej
Ad.11
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

