Protokół Nr 62/2021
posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 8 stycznia 2021 roku
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu Powiatu Działdowskiego wg załączonej
listy obecności:
Starosta
Paweł Cieśliński
Wicestarosta
Marian Brandt
Członkowie Zarządu:
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 protokołów z poprzednich posiedzeń.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadania polegającego na prowadzeniu na terenie powiatu działdowskiego
Świetlicy Rewalidacyjno-Rehabilitacyjnej dla osób dorosłych z niepełnosprawnością
intelektualną.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia 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”.
7. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia
„Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 20212024”.
8. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody
Zespołowi Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Działdowie, na
zawarcie kolejnych umów najmu z dotychczasowymi najemcami.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Dyrektorowi
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie porozumienia w ustaleniu zawodów, w
których kształci Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica wchodzące w skład Zespołu
Szkół nr 1 w Działdowie.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w
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12.

13.
14.
15.
16.

2021 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
oświatowych prowadzonych przez Powiat Działdowski.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniająca Uchwałę Nr
XXVIII/208/2020 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie
ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu
działdowskiego na rok 2021.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie delegowania
dwóch radnych do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
Sprawy bieżące.
Wolne wnioski.
Zamknięcie obrad.

Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Zaproponowała rozszerzenie porządku posiedzenia o punkty: Rozpatrzenie i podjęcie
uchwały w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej – jako pkt 14 oraz Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przekazania
uprawnień kierownikom jednostek budżetowych Powiatu Działdowskiego do zaciągania
zobowiązań – jako pkt 15.
Sekretarz Powiatu Lidia Nyga-Skwara
Zaproponowała dodatkowy punkt porządku - Rozpatrzenie i podjęcie postanowienia w
sprawie uzgodnienia w przedmiocie projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Iłowo-Osada w obrębach geodezyjnych Narzym, Wierzbowo,
Kraszewo – jako pkt 16.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

Otwarcie.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia 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
powierzenie realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej pod nazwą: „Prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych typu
socjalizacyjnego na terenie powiatu działdowskiego”.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia
„Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 20212024”.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody
Zespołowi Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Działdowie, na
zawarcie kolejnych umów najmu z dotychczasowymi najemcami.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Dyrektorowi
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie.
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10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie porozumienia w ustaleniu zawodów, w
których kształci Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica wchodzące w skład Zespołu
Szkół nr 1 w Działdowie.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w
2021 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
oświatowych prowadzonych przez Powiat Działdowski.
12. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniająca Uchwałę Nr
XXVIII/208/2020 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie
ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu
działdowskiego na rok 2021.
13. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie delegowania
dwóch radnych do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu finansowego zadań
zleconych z zakresu administracji rządowej.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przekazania uprawnień kierownikom
jednostek budżetowych Powiatu Działdowskiego do zaciągania zobowiązań.
16. Rozpatrzenie i podjęcie postanowienia w sprawie uzgodnienia w przedmiocie projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Iłowo-Osada w
obrębach geodezyjnych Narzym, Wierzbowo, Kraszewo.
17. Sprawy bieżące.
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad.
Zarząd jednogłośnie przyjął porządek posiedzenia ze zmianami.
Ad.4
Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag do protokołów z poprzednich posiedzeń Zarządu i po
zapoznaniu się z ich treścią złożyli podpisy pod tekstem protokołów.
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 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację
zadania polegającego na prowadzeniu na terenie powiatu działdowskiego Świetlicy
Rewalidacyjno-Rehabilitacyjnej dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną.
Zaproponowała 28 stycznia 2021 roku jako termin składania ofert.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 378/21
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania polegającego na
prowadzeniu na terenie powiatu działdowskiego Świetlicy RewalidacyjnoRehabilitacyjnej dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną.
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(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.6
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Katarzyna Napiwocka
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie ogłoszenia 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”. Zaproponowała 28 stycznia 2021 roku jako termin składania ofert.
Przedstawiła kalkulację kosztów.
Starosta Paweł Cieśliński
Przekazał informację dotyczącą planowanego przejęcia części nieruchomości w Gródkach na
potrzeby prowadzenia kolejnej placówki opiekuńczo-wychowawczej, której uruchomienie
prawdopodobnie nastąpiłoby we wrześniu br.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 379/21
w sprawie: ogłoszenia 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.7
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Katarzyna Napiwocka
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu
Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021-2024”.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
uchwalenia „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata
2021-2024”.
Ad.8
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody Zespołowi Szkół
Zawodowych nr 1 im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Działdowie, na zawarcie kolejnych umów
najmu z dotychczasowymi najemcami.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
wyrażenia zgody Zespołowi Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. Sylwestra Kaliskiego w
Działdowie, na zawarcie kolejnych umów najmu z dotychczasowymi najemcami.
Ad.9
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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 ustalenia wynagrodzenia Dyrektorowi
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie.
Starosta Paweł Cieśliński
Poinformował, że temat ten był omawiany na Radzie Społecznej SP ZOZ.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 380/21
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Działdowie.
(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 porozumienia w ustaleniu zawodów, w których
kształci Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 1 w
Działdowie. Wyjaśniła, że w ubiegłym roku została udzielona zgoda ZSTiO w IłowieOsadzie na uruchomienie kształcenia w zawodzie technik programista, jednak podczas
rekrutacji nie udało się otworzyć tego kierunku.
Wicestarosta Marian Brandt
Poinformował o posiadaniu przez ZS nr 1 w Działdowie odpowiedniego sprzętu oraz kadry
pedagogicznej, aby móc uruchomić kierunek technika programisty, a także planowanych
projektach ze środków zewnętrznych pod tym kątem.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 381/21
w sprawie: porozumienia w ustaleniu zawodów, w których kształci Technikum nr 1 im.
Stanisława Staszica wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 1 w Działdowie.
(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 planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021
roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych
prowadzonych przez Powiat Działdowski.
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Zarząd jednogłośnie-4 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 382/21
w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz
ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 roku za kształcenie
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez
Powiat Działdowski.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.12
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu zmieniający Uchwałę Nr XXVIII/208/2020 Rady
Powiatu Działdowskiego z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy
aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu działdowskiego na rok 2021. Jest to
spowodowane uruchomieniem apteki na terenie Działdowa.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniający
Uchwałę Nr XXVIII/208/2020 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 9 grudnia 2020 r. w
sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu
działdowskiego na rok 2021.
Ad.13
Starosta Paweł Cieśliński
Przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie delegowania dwóch radnych do prac w
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Poinformował, którzy radni byli delegowani do
wspomnianej Komisji w poprzedniej kadencji. Rozważał możliwość powołania na kolejną
kadencję tych samych osób, jeżeli zostaną delegowani przez Radę Powiatu.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
delegowania dwóch radnych do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
Ad.14
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z
zakresu administracji rządowej.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 383/21
w sprawie: ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.15
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Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek
budżetowych Powiatu Działdowskiego do zaciągania zobowiązań.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 384/21
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych Powiatu
Działdowskiego do zaciągania zobowiązań.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.16
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego Małgorzata Strzałkowska
Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego Małgorzata Strzałkowska
Przedstawiła projekt postanowienia w sprawie uzgodnienia w przedmiocie projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Iłowo-Osada w obrębach
geodezyjnych Narzym, Wierzbowo, Kraszewo. Odczytała opinię Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami, gdzie nie zgłoszono uwag do przedłożonego planu. Poinformowała o
zmianie w uzasadnieniu z art. 17 ust. 6b na art. 17 pkt 6 lit.b.
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Poinformowała, że należy zmienić skład Zarządu w postanowieniu, gdyż nie ma jednego z
członków Zarządu.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za, podjął
Postanowienie Nr 5/21
w sprawie: uzgodnienia w przedmiocie „projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Działdowo „Farmy fotowoltaiczne” w obrębach geodezyjnych
Burkat i Jankowice.
/B.670.72.2020/
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.19
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

Wiesław Cieślak

Członek Zarządu

Janusz Kaczmarek
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