Protokół Nr 42/2020
posiedzenia Zarządu Powiatu Działdowskiego
z dnia 17 kwietnia 2020 roku

W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności:
Wicestarosta

Marian Brandt

Członkowie Zarządu:

Krzysztof Aurast
Wiesław Cieślak
Janusz Kaczmarek

Ponadto uczestniczyła:
Sekretarz Powiatu

Lidia Nyga – Skwara

Naczelnik Wydziału Finansowego

Maria Zębalska

Ad. 1, 2, 3
Wicestarosta Działdowski Marian Brandt
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 odrzucenia oferty w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego pn. Modernizacja, dostawa i wdrożenie
systemów informatycznych oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą
niezbędnego sprzętu w ramach realizacji projektu „Informatyzacja usług publicznych
Powiatu Działdowskiego”.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenie pełnomocnictwa Dyrektorowi
Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie do podejmowania
wszelkich czynności w zakresie realizacji inwestycji pn. „Budowa oczyszczalni
ścieków dla Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej – Biedrawiny w Malinowie”.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia treści sprawozdania z realizacji
Programu Współpracy Powiatu Działdowskiego z Organizacjami Pozarządowymi
w roku 2019.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego
na rok 2020.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych
z rezerwy celowej.
10. Zatwierdzenie czynności Starosty Działdowskiego podjętej w dniu 10 kwietnia 2020
roku Zarządzeniem Nr 14/2020 w sprawie: czasowego zawieszenia działalności
niektórych placówek, działających na terenie powiatu działdowskiego, w terminie od
dnia 11 kwietnia 2020 r. do dnia 24 kwietnia 2020 r.
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11. Sprawy bieżące.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.
Zarząd jednogłośnie / 4 głosami za / 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
Piotr Utrata Naczelnik Wydziału Spraw Gospodarczych, Inwestycji i Promocji
Poinformował, że do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Modernizacja,
dostawa i wdrożenie systemów informatycznych oraz uruchomienie e-usług publicznych
z dostawą niezbędnego sprzętu w ramach realizacji projektu „Informatyzacja usług
publicznych Powiatu Działdowskiego" przystąpiły następujące firmy:
1) e-Instytucja.pl Sp. z o.o. - lider Konsorcjum ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa
MiCOMP Systemy Komputerowe - Partner Konsorcjum Bożena Nowak - Szymura,
ul. Astrów 7, 40-045 Katowice - cena brutto 937.116,74 zł,
2) Sputnik Software Sp. z o.o., ul. Klinkierowa 7, 60-104 Poznań - cena brutto
1 245 129,00 zł,
3) ZETO PROJEKT Sp. z o.o., ul. Pieniężnego 15, 10-003 Olsztyn - cena brutto
1 175 191,20 zł.
Po dokonaniu przez komisję analizy złożonych dokumentów przez wyżej wymienione firmy
stwierdzono, że e-Instytucja.pl Sp. z o.o. - lider Konsorcjum, MiCOMP Systemy
Komputerowe - Partner Konsorcjum złożyło wadliwe Pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo było
błędnie podpisane, nie przez 2 upoważnione osoby, tylko przez osobę, która otrzymała to
pełnomocnictwo. Po wysłaniu wezwania zgodnie z art. 26 ust. 3a1 ustawy Prawo zamówień
publicznych z wyznaczonym terminem przedłożenia pełnomocnictwa zgodnie z wymogami
określonymi w art. 23 ust. 2 ustawy Pzp² do dnia 8 kwietnia 2020 roku. W dniu 7 kwietnia
2020 roku Konsorcjum przesłało Pełnomocnictwo. Po analizie tego dokumentu stwierdzono,
że to pełnomocnictwo jest nadal wadliwe, ponieważ data podpisu na pełnomocnictwie jest
7 kwietnia 2020 roku i brak jest wskazania, że pełnomocnictwo obowiązywało w dniu
składania oferty.
Wicestarosta Działdowski Marian Brandt
Przedstawił projekt uchwały w sprawie: odrzucenia oferty w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego pn. Modernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych
oraz uruchomienie e- usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu w ramach realizacji
projektu „Informatyzacja usług publicznych Powiatu Działdowskiego”.
Zarząd jednogłośnie- 4 głosami za, podjął:
Uchwałę Nr 246 /20
w sprawie: odrzucenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
pn. Modernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych oraz uruchomienie
e- usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu w ramach realizacji projektu
„Informatyzacja usług publicznych Powiatu Działdowskiego”.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
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Ad.6
Wicestarosta Działdowski Marian Brandt
Poinformował, że udziela się w projekcie uchwały pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu
Szkół w Malinowie do dokonywania w imieniu Powiatu Działdowskiego wszelkich czynności
związanych z realizacją inwestycji pn. budowa oczyszczalni ścieków dla Zespołu Szkół w
Malinowie, ponadto przedstawił charakterystykę i warunki techniczne planowanej inwestycji.
Przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenie pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu
Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie do podejmowania wszelkich
czynności w zakresie realizacji inwestycji pn. „Budowa oczyszczalni ścieków dla Zespołu
Szkół im. Emilii Sukertowej – Biedrawiny w Malinowie”.
Zarząd jednogłośnie- 4 głosami za, podjął:
Uchwałę Nr 247 /20
w sprawie: udzielenie pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Emilii
Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie
realizacji inwestycji pn. „Budowa oczyszczalni ścieków dla Zespołu Szkół im. Emilii
Sukertowej – Biedrawiny w Malinowie”.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.7
Barbara Talarowska - inspektor, Wydział Organizacji i Nadzoru Starostwa
Powiatowego w Działdowie
Przedstawiła sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Działdowskiego
z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2019 oraz poinformowała o współpracy
z organizacjami.
Lidia Nyga –Skwara Sekretarz Powiatu
Omówiła szczegółowo rodzaje współpracy Powiatu Działdowskiego z organizacjami
pozarządowymi w roku 2019 oraz zgłosiła poprawki w zakresie błędów literowych
i kwotowych w dokumencie.
Radny Krzysztof Aurast
Jak wygląda współpraca z Powiatem z punktu widzenia organizacji pozarządowych, jaka jest
ich opinia?
Radny Janusz Kaczmarek
Przeprowadziłem szereg rozmów z przedstawicielami organizacji pozarządowymi w kwestii
ich współpracy z samorządem, jednak z ich strony nie ma żadnych negatywnych głosów na
temat współpracy powiatu z organizacjami. Stwierdził, że obecnie zauważyć można trend
tworzenia dużej liczby nowych organizacji.
Radny Krzysztof Aurast
Stwierdził, że Fundacja Nicolaus Copernicus otrzymała kwotę 30 tys. zł na zadanie
Copernicus jest to kwota wyróżniająca się na tle innych zadań, dlatego uważam, że należy
dokładnie przeanalizować realizację tego zadania.
Wicestarosta Działdowski Marian Brandt
Poinformował, że celem tego zadania było zaproponowanie dzieciom, młodzieży oraz
osobom dorosłym atrakcji turystycznej w postaci cyklu imprez kulturalno – naukowych
poświęconych astronomii i postaci Mikołaja Kopernika.
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Przedstawił projekt uchwały w sprawie: przyjęcia treści sprawozdania z realizacji Programu
Współpracy Powiatu Działdowskiego z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2019
ze zgłoszonymi poprawkami.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za, podjął:
Uchwałę Nr 248/20
w sprawie: przyjęcia treści sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Powiatu
Działdowskiego z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2019.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.8
Maria Zębalska Naczelnik Wydziału Finansowego
Przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Działdowskiego w sprawie zmiany budżetu
powiatu działdowskiego na rok 2020.
Marian Brandt Wicestarosta Działdowski
Zarządził głosowanie imienne zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 10 ustawy o finansach publicznych.
Poszczególni członkowie Zarządu głosowali następująco:
Krzysztof Aurast – za
Marian Brandt – za
Wiesław Cieślak - za
Janusz Kaczmarek – za
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za, podjął:
Uchwałę Nr 249/20
w sprawie: zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2020.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad. 9
Maria Zębalska Naczelnik Wydziału Finansowego
Poinformowała, że projekt uchwały Zarządu Powiatu dotyczy rozdysponowania rezerwy
celowej z przeznaczeniem na zakup bramek do pomiaru temperatury w związku
z przeciwdziałaniem i zapobieganiem COVID-19 na kwotę 30 tys. zł dla SP ZOZ
w Działdowie. Przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Działdowskiego w sprawie
przeniesienia wydatków budżetowych z rezerwy celowej.
Marian Brandt Wicestarosta Działdowski
Zarządził głosowanie imienne zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 10 ustawy o finansach publicznych.
Poszczególni członkowie Zarządu głosowali następująco:
Krzysztof Aurast – za
Marian Brandt – za
Wiesław Cieślak - za
Janusz Kaczmarek – za
Zarząd jednogłośnie- 4 głosami za, podjął:
Uchwałę Nr 250/20
w sprawie: przeniesienia wydatków budżetowych z rezerwy celowej.
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(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad. 10
Marian Brandt Wicestarosta Działdowski
Poinformował, że Starosta Działdowski w związku z poleceniem Wojewody Warmińsko –
Mazurskiego z dnia 10 kwietnia 2020 r. i koniecznością niezwłocznego podjęcia działań
wydał Zarządzenie Nr 14/2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r., między posiedzeniami Zarządu
Powiatu, w którym czasowo zawiesza się działalność na terenie powiatu działdowskiego,
w terminie od dnia 11 kwietnia 2020 r. do dnia 24 kwietnia 2020 r. placówek w Działdowie
tj.: Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowego Domu Samopomocy „Caritas” Diecezji
Toruńskiej oraz Świetlicy Rewalidacyjno – Rehabilitacyjnej dla osób dorosłych
z niepełnosprawnością intelektualną. W związku z powyższym istnieje potrzeba
zatwierdzenia przez Zarząd czynności Starosty Działdowskiego podjętej w dniu 10 kwietnia
2020 roku Zarządzeniem Nr 14/2020 w sprawie: czasowego zawieszenia działalności
niektórych placówek, działających na terenie powiatu działdowskiego, w terminie od dnia
11 kwietnia 2020 r. do dnia 24 kwietnia 2020 r.
Lidia Nyga-Skwara Sekretarz Powiatu
Poinformowała, że w sprawie zawieszenia działalność ww. placówek na terenie powiatu
działdowskiego podejmowane były już wcześniej przez Zarząd dwie uchwały: nr 229/20
z dnia 12 marca 2020 r. oraz nr 236/20 z 26 marca 2020 r. zgodnie z poleceniami Wojewody
Warmińsko-Mazurskiego i podanymi w nich terminami. Powyższa sprawa dotyczy kolejnego
wydłużenia terminu zawieszenia działalności tych placówek od dnia 11 kwietnia 2020 r. do
dnia 24 kwietnia 2020 r.
Członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie /4 głosami za/ zatwierdzili czynność Starosty
Działdowskiego podjętą w dniu 10 kwietnia 2020 roku Zarządzeniem Nr 14/2020
w sprawie: czasowego zawieszenia działalności niektórych placówek, działających na
terenie powiatu działdowskiego, w terminie od dnia 11 kwietnia 2020 r. do dnia
24 kwietnia 2020 r.
Ad. 12
Radny Wiesław Cieślak
Zaproponował, aby na kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu zaprosić przedstawiciela
Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie, aby zrelacjonował nam funkcjonowanie urzędu
w stanie epidemii. Stwierdził też, że warto byłoby zapoznać się z zagadnieniami związanymi
z problemem narkomanii na obszarze powiatu.
Lidia Nyga –Skwara Sekretarz Powiatu
Poinformowała, że jest po przeprowadzonej rozmowie z Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
w Działdowie w kwestii przygotowania przez ten urząd informacji dotyczących osób
bezrobotnych oraz realizowanych działań, a także nowych zadań.
Marian Brandt Wicestarosta Działdowski
Stwierdził, że jeśli chodzi o sprawę narkomani możemy zwrócić się do Komendanta Policji o
przekazanie informacji o działaniach prowadzonych w zakresie zwalczania narkomanii na
terenie powiatu po uspokojeniu się obecnej sytuacji epidemicznej.
Poinformował, że przy współpracy z dyrektorami szkół udało się zorganizować 10 laptopów
i przekazać je placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Mario” w Lidzbarku.
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Ad. 13
Wobec nie zgłoszenia przez członków Zarządu żadnych dodatkowych wniosków
i wyczerpania w ten sposób porządku obrad, Wicestarosta Działdowski Marian Brandt
zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.
Protokołowała
Ewa Siedlecka

Podpisy Członków Zarządu Powiatu
Wicestarosta
Marian Brandt
Członek Zarządu
Krzysztof Aurast
Członek Zarządu
Wiesław Cieślak
Członek Zarządu
Janusz Kaczmarek
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