Protokół Nr 44/2020
posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 20 maja 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.

Otwarcie.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie złożenia wniosku o wydanie decyzji na
realizację inwestycji drogowej pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1363N – ciąg
pieszo-rowerowy w m. Księży Dwór.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o pozbawieniu kategorii
drogi gminnej w gminie Lidzbark.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele
budowlane nieruchomością położoną przy ul. Leśnej 1 w Działdowie.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie realizacji zadań publicznych zleconych
organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w związku z ogłoszeniem stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wykluczenia wykonawcy, odrzucenia
oferty oraz unieważnienia w części 2 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”.
10. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 20202023.
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11. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu
powiatu działdowskiego na rok 2020.
12. Sprawy bieżące.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Zaproponowała jako pkt 10 – Rozpatrzenie wniosku dyrektora SP ZOZ dotyczący
wprowadzenia do budżetu kwoty stanowiącej wkład własny na realizację projektu pn:
„Rozbudowa Oddziału Psychiatrycznego SP ZOZ w Działdowie o dodatkowe skrzydło wraz
ze zmianą zagospodarowania terenu przy budynku”. W związku z tym wnioskiem są zmiany
do uchwały dot. zmiany budżetu i WPF.
Sekretarz Powiatu Lidia Nyga-Skwara
Zaproponowała jako pkt. 13 i 14 - Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie uzgodnienia
zawodów, w których kształci Technikum wchodzące w skład Zespołu Szkół im. Emilii
Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie, z których jedna dotyczy technika przemysłu mody, a
druga technika spedytora oraz jako pkt 15 - Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady
Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa WarmińskoMazurskiego.
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie złożenia wniosku o wydanie decyzji na
realizację inwestycji drogowej pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1363N – ciąg
pieszo-rowerowy w m. Księży Dwór.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o pozbawieniu kategorii
drogi gminnej w gminie Lidzbark.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele
budowlane nieruchomością położoną przy ul. Leśnej 1 w Działdowie.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie realizacji zadań publicznych zleconych
organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w związku z ogłoszeniem stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wykluczenia wykonawcy, odrzucenia
oferty oraz unieważnienia w części 2 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”.
10. Rozpatrzenie wniosku dyrektora SP ZOZ dotyczącego wprowadzenia do budżetu
kwoty stanowiącej wkład własny na realizację projektu pn: „Rozbudowa Oddziału
Psychiatrycznego SP ZOZ w Działdowie o dodatkowe skrzydło wraz ze zmianą
zagospodarowania terenu przy budynku”.
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11. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 20202023.
12. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu
powiatu działdowskiego na rok 2020.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia zawodów, w których kształci
Technikum wchodzące w skład Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w
Malinowie.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia zawodów, w których kształci
Technikum wchodzące w skład Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w
Malinowie.
15. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
16. Sprawy bieżące.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad.
Zarząd jednogłośnie przyjął porządek posiedzenia wraz 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 Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie Krzysztof Chyliński
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie Krzysztof Chyliński
Przedstawił projekt uchwały w sprawie złożenia wniosku o wydanie decyzji na realizację
inwestycji drogowej pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1363N – ciąg pieszo-rowerowy w
m. Księży Dwór.
Radny Krzysztof Aurast
Jaka jest długość planowanego do przebudowy odcinka?
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie Krzysztof Chyliński
Ok. 370 m.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 258/20
w sprawie: złożenia wniosku o wydanie decyzji na realizację inwestycji drogowej pn.:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1363N – ciąg pieszo-rowerowy w m. Księży Dwór.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
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Ad.6
Uczestniczy Zastępca Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Komunikacji Wiesław
Nowociński
Zastępca Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Komunikacji Wiesław
Nowociński
Przedstawił projekt uchwały w sprawie wydania opinii o pozbawieniu kategorii drogi gminnej
w gminie Lidzbark. Omówił złożony przez Burmistrza Lidzbarka wniosek.
Radny Wiesław Cieślak
Czym to jest podyktowane i czy będzie zapewniony dojazd do kościoła ewangelickiego?
Zastępca Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Komunikacji Wiesław
Nowociński
Dojazd do kościoła nie będzie utrudniony, jednocześnie wyjaśnił, że ureguluje to kwestie
własnościowe związane z nieruchomością leżącą przy tej drodze i pozwoli na sprzedaż.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 259/20
w sprawie: wydania opinii o pozbawieniu kategorii drogi gminnej w gminie Lidzbark.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.7
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane
nieruchomością położoną przy ul. Leśnej 1 w Działdowie. Omówił wniosek złożony przez
dyrektora SP ZOZ w Działdowie.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 260/20
w sprawie: wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością
położoną przy ul. Leśnej 1 w Działdowie.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.8
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
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Przedstawiła projekt uchwały w sprawie realizacji zadań publicznych zleconych organizacjom
pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w związku z ogłoszeniem
stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Radny Krzysztof Aurast
Czy są już sygnały od organizacji, stowarzyszeń, że nie uda im się zrealizować zadania?
Starosta Paweł Cieśliński
Wpływają wnioski o przesunięcie terminu czy rezygnacje z realizacji zadania.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 261/20
w sprawie: realizacji zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym
i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w związku z ogłoszeniem stanu
epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.9
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Spraw Gospodarczych, Inwestycji i Promocji Piotr Utrata
Naczelnik Wydziału Spraw Gospodarczych, Inwestycji i Promocji Piotr Utrata
Przedstawił projekt uchwały w sprawie wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty oraz
unieważnienia w części 2 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”. Poinformował o sposobie i formule
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Omówił prace Komisji
oraz wnioski Komisji zawarte w notatce służbowej z 13 maja 2020 r.
Korzystając z okazji przedstawił Postanowienie KIO z dn. 13 maja 2020 r. dot. umorzenie
postępowania wniesionego przez Konsorcjum Firm, o czym była mowa na ostatnim
posiedzeniu Zarządu.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 262/20
w sprawie: wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty oraz unieważnienia w części
2 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”.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
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Ad.10
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła wniosek dyrektora SP ZOZ dotyczący wprowadzenia do budżetu kwoty
stanowiącej wkład własny na realizację projektu pn: „Rozbudowa Oddziału Psychiatrycznego
SP ZOZ w Działdowie o dodatkowe skrzydło wraz ze zmianą zagospodarowania terenu przy
budynku”.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za pozytywnie rozpatrzył powyższy wniosek.
Ad.11
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2020-2023. W omawianym projekcie
zawarta jest już kwota na rozbudowę Oddziału Psychiatrycznego.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata
2020-2023. W omawianym projekcie zawarta jest już kwota na rozbudowę Oddziału
Psychiatrycznego.
Ad.12
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu powiatu
działdowskiego na rok 2020. W omawianym projekcie zawarta jest już kwota na rozbudowę
Oddziału Psychiatrycznego.
Starosta Paweł Cieśliński
Przedstawił plany inwestycyjne na drugie półrocze 2020 roku.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2020.
Ad.13
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 uzgodnienia zawodów, w których kształci
Technikum wchodzące w skład Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w
Malinowie. Projekt uchwały dotyczy uruchomienia kształcenia w zawodzie technik
przemysłu mody. Poinformowała o pozytywnej opinii Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
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Uchwałę Nr 263/20
w sprawie: uzgodnienia zawodów, w których kształci Technikum wchodzące w skład
Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.14
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie uzgodnienia zawodów, w których kształci
Technikum wchodzące w skład Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w
Malinowie. Projekt uchwały dotyczy uruchomienia kształcenia w zawodzie technik spedytor.
Poinformowała o pozytywnej opinii Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy.
Wicestarosta Marian Brandt
Technik spedytor w niemałym zakresie wchodzi nam w realizację technika logistyka. Czy nie
będzie konkurencją dla ZSZ nr 1?
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Myślę, że nie.
Starosta Paweł Cieśliński
1 września zweryfikuje, czy uda się uruchomić ten kierunek.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 264/20
w sprawie: uzgodnienia zawodów, w których kształci Technikum wchodzące w skład
Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.15
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 na realizację zadań związanych z
funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Ad.16
Radny Krzysztof Aurast
Czy ukończone zostały już prace remontowe budynku Starostwa Powiatowego?
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Starosta Paweł Cieśliński
Z zewnątrz tak, przygotowujemy dokumentację na przebudowę wewnętrzną, w tym
przebudowę parteru pod potrzeby Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Komunikacji oraz
centralną klimatyzację.
Wicestarosta Marian Brandt
Na jakim etapie są rozmowy prowadzone między Panem a Panem Burmistrzem dotyczące
przejęcia zadania prowadzenia Liceum Ogólnokształcącego nr 2 w Działdowie?
Starosta Paweł Cieśliński
Poinformował o przebiegu rozmów z Burmistrzem Miasta Działdowo oraz zapoznał
członków Zarządu z procedurą dotyczącą przejęcia zadania dot. prowadzenia Liceum.
Ad.18
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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