Protokół Nr 60/2020
posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 21 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.

Otwarcie.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Zatwierdzenie czynności Starosty Działdowskiego podjętej w dniu 4 grudnia 2020
roku Zarządzeniem Nr 67/2020 w sprawie czasowego zawieszenia działalności
niektórych placówek, działających na terenie powiatu działdowskiego, w terminie od
5 do 31 grudnia 2020 r.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert
na realizację zadania polegającego na prowadzeniu na terenie powiatu działdowskiego
Świetlicy Rewalidacyjno-Rehabilitacyjnej dla osób dorosłych z niepełnosprawnością
intelektualną.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert
na powierzenie realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej pod nazwą: „Prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych typu
socjalizacyjnego na terenie powiatu działdowskiego”.
8. Rozpatrzenie pisma Przewodniczącej Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na
rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Działdowie.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie dwudziestu
siedmiu drzew z terenu Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. gen. Sylwestra
Kaliskiego przy ulicy Pocztowej w Działdowie.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi
Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Działdowie do
podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu pt. „Eksperci
z Działdowa 3”.
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11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu
przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi
oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie na udzielanie
świadczeń zdrowotnych.
13. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia
„Programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Działdowie na lata 2021-2022”.
14. Informacja dotycząca podjętych działań adaptacyjnych w budynku szpitala SPZOZ
w Działdowie związanymi z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie umorzenia należności o charakterze
cywilnoprawnym.
16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu jednostek
organizacyjnych Powiatu Działdowskiego.
17. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia planów
pracy komisji stałych.
18. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2020 2023.
19. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu
powiatu działdowskiego na rok 2020.
20. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2021-2024.
21. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie budżetu powiatu
działdowskiego na rok 2021.
22. Uzgodnienie projektu w zakresie zadań samorządowych miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo „Fermy fotowoltaiczne”
w obrębach geodezyjnych Burkat i Jankowice.
23. Informacja dotycząca działań Powiatowego Urzędu Pracy w ramach Covid-19.
24. Sprawy bieżące.
25. Wolne wnioski.
26. Zamknięcie obrad.
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Zaproponowała rozszerzenie porządku posiedzenia i wprowadzenie jako punkt 20Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wykazów
wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2020.
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Zatwierdzenie czynności Starosty Działdowskiego podjętej w dniu 4 grudnia 2020
roku Zarządzeniem Nr 67/2020 w sprawie czasowego zawieszenia działalności
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6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.

niektórych placówek, działających na terenie powiatu działdowskiego, w terminie od
5 do 31 grudnia 2020 r.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia 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 unieważnienia otwartego konkursu ofert
na powierzenie realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej pod nazwą: „Prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych typu
socjalizacyjnego na terenie powiatu działdowskiego”.
Rozpatrzenie pisma Przewodniczącej Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na
rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Działdowie.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie dwudziestu
siedmiu drzew z terenu Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. gen. Sylwestra
Kaliskiego przy ulicy Pocztowej w Działdowie .
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi
Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Działdowie do
podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu pt. „Eksperci
z Działdowa 3”.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu
przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi
oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie na udzielanie
świadczeń zdrowotnych.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia
„Programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Działdowie na lata 2021-2022”.
Informacja dotycząca podjętych działań adaptacyjnych w budynku szpitala SPZOZ
w Działdowie związanymi z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie umorzenia należności o charakterze
cywilnoprawnym.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu jednostek
organizacyjnych Powiatu Działdowskiego.
Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia planów
pracy komisji stałych.
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 ustalenia
wykazów wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2020.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2021-2024.
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22. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie budżetu powiatu
działdowskiego na rok 2021.
23. Uzgodnienie projektu w zakresie zadań samorządowych miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo „Fermy fotowoltaiczne”
w obrębach geodezyjnych Burkat i Jankowice.
24. Informacja dotycząca działań Powiatowego Urzędu Pracy w ramach Covid-19.
25. Sprawy bieżące.
26. Wolne wnioski.
27. 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 Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Katarzyna
Napiwocka
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Katarzyna Napiwocka
Przedstawiła do zatwierdzenia czynność Starosty Działdowskiego podjętą w dniu 4 grudnia
2020 roku Zarządzeniem Nr 67/2020 w sprawie czasowego zawieszenia działalności
niektórych placówek, działających na terenie powiatu działdowskiego, w terminie od 5 do 31
grudnia 2020 r.
Zarząd jednogłośnie – 5 głosami za zatwierdził czynność Starosty Działdowskiego
podjętą w dniu 4 grudnia 2020 roku Zarządzeniem Nr 67/2020 w sprawie czasowego
zawieszenia działalności niektórych placówek, działających na terenie powiatu
działdowskiego, w terminie od 5 do 31 grudnia 2020 r.
Ad.6
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Katarzyna Napiwocka
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na
realizację zadania polegającego na prowadzeniu na terenie powiatu działdowskiego Świetlicy
Rewalidacyjno-Rehabilitacyjnej dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną.
Poinformowała, że wpłynęła jedna oferta, na kwotę wyższą niż została zaplanowana w
projekcie budżetu na 2021 rok, stąd taki projekt uchwały.
Wicestarosta Marian Brandt
Jeżeli unieważnimy konkurs, co wobec tego? Czy ponownie rozpisujemy otwarty konkurs
ofert na to zadanie, czy zwiększamy środki w budżecie i powierzamy to zadanie do realizacji
PSONI?
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Katarzyna Napiwocka
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Przedstawiła możliwości proceduralne dotyczące rozpisania kolejnego konkursu na realizację
tego zadania. Poinformowała, że może ogłosić konkurs w styczniu na kwotę ujętą w projekcie
budżetu na 2021 rok i rozstrzygnąć go w ciągu 14 dni, bo tyle czasu jest związanie ofertą, a
wtedy zadanie realizowane byłoby od lutego 2021 r.
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Poinformowała jak wygląda możliwość zwiększenia środków finansowych na przyszły rok,
aby móc rozpisać konkurs.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 368/20
w sprawie: unieważnienia 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.7
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Katarzyna Napiwocka
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na
powierzenie realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod
nazwą: „Prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego na
terenie powiatu działdowskiego”. Placówka złożyła pismo, w którym informuje, że nie jest w
stanie na tym poziomie środków, jaki jest w chwili obecnej prowadzić placówek.
Wicestarosta Marian Brandt
Jaki jest koszt utrzymania wychowanka w POW „Mario” i POW „Olek”, a jaki w innych
placówkach na terenie naszego województwa?
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Katarzyna Napiwocka
Poinformowała o kosztach utrzymania wychowanka w naszych placówkach, które wynoszą
obecnie w „Olku” – 3148 zł, w „Mario” – 3447 zł, wzrosłyby one do 3800 zł. Poinformowała
również o kosztach w placówkach typu socjalizacyjnego w innych powiatach, jak i średniej w
województwie, która wynosi ponad 4700 zł. Przedstawiła sytuację w placówkach „Mario”
i „Olek”. Poinformowała, że planuje ogłosić konkurs na prowadzenie placówek na okres 18
miesięcy z planowanym kosztem na jednego wychowanka w wysokości 4200 - 4500 zł.
Poinformowała, że zostanie podpisany aneks do umowy, do końca lutego na podstawie
kosztów ogłoszonych w Dzienniku Urzędowym.
Starosta Paweł Cieśliński
Poprosił, żeby w umowie zawierać zapis mówiący o konieczności poinformowania przez
Stowarzyszenie na 60 dni przed końcem umowy, czy dalej chcą prowadzić działalność w
przedmiotowym zakresie.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
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Uchwałę Nr 369/20
w sprawie: unieważnienia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z
zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: „Prowadzenie
placówek opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego na terenie powiatu
działdowskiego”.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.8
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Katarzyna Napiwocka
Przedstawiła pismo Przewodniczącej Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Działdowie o zwiększenie środków na realizację
zadania polegającego na prowadzeniu na terenie powiatu działdowskiego Świetlicy
Rewalidacyjno-Rehabilitacyjnej dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną do
kwoty 137 933,99, zgodnie ze złożona ofertą do wyżej wspomnianego konkursu.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za pozytywnie rozpatrzył powyższe pismo.
Ad.9
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie dwudziestu siedmiu
drzew z terenu Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. gen. Sylwestra Kaliskiego przy ulicy
Pocztowej 6 w Działdowie.
Starosta Paweł Cieśliński
W związku z planowaną rozbudową sali gimnastycznej zmniejszy się ilość miejsc
parkingowych, dlatego złożony został wniosek o wyrażenie zgody na wycinkę drzew i
budowę parkingu w tym miejscu. Zaznaczył, żeby parking był ażurowy.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 370/20
w sprawie: wyrażenia zgody na usunięcie dwudziestu siedmiu drzew z terenu Zespołu
Szkół Zawodowych Nr 1 im. gen. Sylwestra Kaliskiego przy ulicy Pocztowej 6 w
Działdowie.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.10
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 udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu
Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Działdowie do podejmowania
wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu pt. „Eksperci z Działdowa 3”.
Wicestarosta Marian Brandt
Omówił założenia projektu.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 371/20
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych nr 1
im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Działdowie do podejmowania wszelkich czynności w
zakresie realizacji projektu pt. „Eksperci z Działdowa 3”.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.11
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody
rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o
przyznanie nagrody rocznej.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 372/20
w sprawie: szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom
kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie
nagrody rocznej.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.12
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w okresie od 1.01 do 31.12.2021 r.
Starosta Paweł Cieśliński
Przedstawił argumenty przemawiające za podjęciem przedmiotowej uchwały.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 373/20
w sprawie: wyrażenia zgody Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Działdowie na udzielanie świadczeń zdrowotnych.
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(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Posiedzenie opuścił Wicestarosta Marian Brandt.
Ad.13
Uczestniczy Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie
Ireneusz Weryk
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia „Programu
naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie na lata
2021-2022”.
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie
Ireneusz Weryk
Omówił treść przedłożonego Programu naprawczego. Odniósł się do zapisów poprzedniego
Programu naprawczego. Poinformował, że płynność finansowa zakładu nie została
zachwiana. Przedstawił informacje na temat bieżącej pracy szpitala.
Radny Wiesław Cieślak
Brakuje mi w tym programie i wcześniejszych sprawozdaniach oceny finansowej
poszczególnych oddziałów, ich rentowności oraz płac lekarzy z podziałem na oddziały.
Przedstawił swoje spostrzeżenia co do zaangażowania i działań podejmowanych przez
dyrektora. Stwierdził, że bez pomocy finansowej Powiatu czy rządu sytuacja szpitala nie
będzie się poprawiać.
Starosta Paweł Cieśliński
Poinformował o planowanej informatyzacji szpitala, aby usprawnić przepływ i analizę
informacji finansowych. Przekazał, że średnia godzinowa stawka dla lekarza nie jest
wygórowana i oscyluje na poziomie sąsiednich placówek. Poprosił, aby dyrektor przygotował
uśrednione dane wynagrodzeń lekarzy.
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie
Ireneusz Weryk
Zadeklarował, że wspomniane dane zostaną przekazane. Przychylił się do wypowiedzi
Starosty dotyczącej średnich stawek godzinowych po przeprowadzonych konkursach na
lekarzy w tutejszym szpitalu.
Starosta Paweł Cieśliński
Podsumował założenia zawarte w „Programie naprawczym Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie na lata 2021-2022”. Omówił również planowane
inwestycje w SP ZOZ w Działdowie, które mają na celu zarówno poprawę bezpieczeństwa
pacjentów, poprawę warunków pracy oraz ulepszenie diagnostyki.
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Zarząd jednogłośnie-4 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
zatwierdzenia „Programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Działdowie na lata 2021-2022”.
Ad.14
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie
Ireneusz Weryk
Przedstawił informację dotyczącą podjętych działań adaptacyjnych w budynku szpitala
SPZOZ w Działdowie związanymi z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
wynikających z obowiązku dostosowania pomieszczeń celem udzielania świadczeń
medycznych dla pacjentów z podejrzeniem i zakażeniem SARS-CoV-2.
Zarząd przyjął powyższą informację do wiadomości.
Ad.15
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Komunikacji Krzysztof
Gorczyński
Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Komunikacji Krzysztof Gorczyński
Przedstawił projekt uchwały w sprawie umorzenia należności o charakterze cywilnoprawnym.
Podał przyczyny przygotowania powyższego projektu uchwały.
Radny Krzysztof Aurast
Co się dzieje obecnie z tymi pojazdami?
Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Komunikacji Krzysztof Gorczyński
Wyjaśnił procedury związane z usunięciem pojazdu z drogi, odbiorem pojazdu i dalszym
postępowaniem w przypadku nieodebrania pojazdu przez właściciela.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 374/20
w sprawie: umorzenia należności o charakterze cywilnoprawnym.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.16
Sekretarz Powiatu Lidia Nyga-Skwara
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu jednostek organizacyjnych
Powiatu Działdowskiego. Poinformowała, że zostały zweryfikowane nazwy jednostek
organizacyjnych i ich adresy.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 375/20
w sprawie: ustalenia wykazu jednostek organizacyjnych Powiatu Działdowskiego.
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(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.17
Sekretarz Powiatu Lidia Nyga-Skwara
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji
stałych. Poinformowała, że w załączniku nr 1 oraz 2 należy poprawić nazwę wydziału na
Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
w celu zapewnienia zgodności z zapisami Regulaminu Organizacyjnego Starostwa
Powiatowego w Działdowie.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za zaopiniował pozytywnie projekt uchwały Rady
Powiatu w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych.
Ad.18
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2020 – 2023.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata
2020 – 2023.
Ad.19
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu powiatu
działdowskiego na rok 2020.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2020.
Ad.20
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wykazów wydatków, które
nie wygasają z końcem roku budżetowego 2020.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
ustalenia wykazów wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2020.
Ad.21
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2021-2024.
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Zarząd jednogłośnie-4 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 20212024.
Ad.22
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie budżetu powiatu działdowskiego na
rok 2021.
Radny Krzysztof Aurast
Czy jest przygotowana dokumentacja na przebudowę budynku Starostwa Powiatowego?
Starosta Paweł Cieśliński
Dokumentacja jest w trakcie przygotowania.
Sekretarz Powiatu Lidia Nyga-Skwara
Przedstawiła koncepcję planowanych prac remontowo-budowlanych w Starostwie
Powiatowym, w celu dostawania do wymogów ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze
szczególnymi potrzebami.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
budżetu powiatu działdowskiego na rok 2021.
Ad.23
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego Małgorzata Strzałkowska
Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego Małgorzata Strzałkowska
Przedstawiła projekt postanowienia dotyczącego uzgodnienia w przedmiocie „projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo „Fermy
fotowoltaiczne” w obrębach geodezyjnych Burkat i Jankowice. Poinformowała o zmianie
błędnego znaku sprawy. Odczytała opinię Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.
Starosta Paweł Cieśliński
Poinformował, że prawidłowa nazwa to farmy fotowoltaiczne.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za, podjął
Postanowienie Nr 4/20
w sprawie: uzgodnienia w przedmiocie „projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Działdowo „Farmy fotowoltaiczne” w obrębach geodezyjnych
Burkat i Jankowice.
/B.670.65.2020/
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.24
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Uczestniczy Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie Zofia Zyborowicz
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie Zofia Zyborowicz
Przedstawiła informację dotyczącą działania Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie
w ramach COVID 19 m.in. o pozyskanych środkach z Tarczy Antykryzysowej, z Rezerwy
MRPiPS oraz Europejskiego Funduszu Społecznego i udzielonym wsparciu lokalnym
przedsiębiorcom.
Radny Krzysztof Aurast
Jaki jest czas oczekiwania na środki?
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie Zofia Zyborowicz
Od momentu weryfikacji wniosku w ciągu 2 dni środki są przekazywane wnioskodawcy.
Ad.27
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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