Protokół Nr 76/2021
posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 28 lipca 2021 roku

listy obecności:
Starosta
Wicestarosta
Członkowie Zarządu:

Ponadto uczestniczyli:
Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru
Skarbnik Powiatu

Paweł Cieśliński
Krzysztof Aurast
Marian Brandt
Wiesław Cieślak
Janusz Kaczmarek
Anna Czajkowska
Urszula Wojtczyk

Ad. 1, 2, 3
Starosta Paweł Cieśliński
Otworzył posiedzenie Zarządu, stwierdził prawomocność obrad oraz przedstawił następujący
projekt porządku posiedzenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Otwarcie.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Wyniki szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Działdowski
z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2021 roku w skali staninowej.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie
za 2020 rok.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie oceny sytuacji
ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Działdowie.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia dotacji
celowej w 2021 roku na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze powiatu działdowskiego –
kościół św. Mikołaja w Wielkim Łęcku.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej odwołania członka
Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.
Rozpatrzenie wniosku Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie dotyczącego zmian
w wydatkach inwestycyjnych.
Przedstawienie koncepcji utworzenia Międzypokoleniowego Ośrodka Aktywizacji
Społeczno-Zawodowej i Rehabilitacji na terenie byłego Zespołu Szkół w Gródkach.
Sprawy bieżące.
Wolne wnioski.
Zamknięcie obrad.
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Zarząd jednogłośnie 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
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
Omówiła szczegółowo wyniki w skali staninowej szkół ponadpodstawowych prowadzonych
przez Powiat Działdowski z egzaminu maturalnego, który odbył się w maju 2021 roku.
Poinformowała, że w roku bieżącym pozycja szkół ponadpodstawowych, dla których
organem prowadzącym jest Powiat Działdowski, w województwie warmińsko-mazurskim
kształtuje się na 5 miejscu. Dodała, że nastąpiła wyraźna poprawa ponieważ w 2020 roku
Powiat Działdowski zajmował 9 pozycję. Przedstawiła także przedmioty dodatkowe na
poziomie rozszerzonym, które najczęściej wybierali maturzyści liceów i techników.
Radny Marian Brandt
Poinformował, że cieszy go 5 miejsce w województwie. Zaznaczył, że taki wynik zależy
od skuteczności nauczania, w tym przypadku nauczania zdalnego, które prowadzone było
przez nauczycieli w siedzibach szkół.
Starosta Paweł Cieśliński
Przybliżył sytuację w Zespole Szkół w Malinowie i jej przyczyny związane z niskimi
wynikami egzaminów maturalnych. Poinformował, że nie ma jeszcze decyzji WarmińskoMazurskiego Kuratora Oświaty, co do kolejnego programu naprawczego w tej placówce bądź
innych możliwych działań.
Radny Marian Brandt
Odniósł się do wypowiedzi Starosty, zauważając, że wyniki zdawalności egzaminów
zawodowych są na dużo wyższym poziomie.
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
W przypadku Zespołu Szkół w Malinowie kluczowym będzie zmiana stosowanych przez
nauczycieli metod nauczania, motywowanie uczniów i sprawowanie nadzoru pedagogicznego
przez dyrektora.
Ad.6
Uczestniczy Dyrektor SPZOZ w Działdowie Ireneusz Weryk oraz Główny Księgowy Jarosław
Marciniak
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Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie
Ireneusz Weryk
Szczegółowo omówił roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Działdowie za 2020 rok.
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Zauważyła, że we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego jednostki jest zła data
sporządzenia przedmiotowego sprawozdania tj. 30.04.2020 r. a powinno być 30.04.2021 r.
Główny Księgowy Jarosław Marciniak
Przekazał poprawioną wersję załączników do procedowanego projektu uchwały.
Wicestarosta Krzysztof Aurast
Sprawozdanie zawiera m.in. tabele obrazujące koszty działalności operacyjnej. Co składa się
na wynagrodzenia, a co na usługi obce? Są to dwie pozycje stanowiące łącznie 73% ogółu
kosztów.
Główny Księgowy Jarosław Marciniak
W koszty wynagrodzeń wchodzą zarówno umowy o pracę, jak również umowy
cywilnoprawne. Na usługi obce składają się w największej części usługi z tytułu świadczeń
zdrowotnych, tzw. kontrakty oraz inne usługi świadczone przez firmy zewnętrzne na rzecz
szpitala.
Wicestarosta Krzysztof Aurast
Jaką kwotę w usługach obcych stanowią koszty z tytułu kontraktów?
Główny Księgowy Jarosław Marciniak
Jest to kwota ok. 22 mln zł.
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie
Ireneusz Weryk
Przedstawił bieżącą sytuację ekonomiczno-finansową szpitala związaną m.in. z dodatkami
covidowymi czy ustawowym wzrostem wynagrodzeń dla poszczególnych grup zawodowych,
które nie wszystkie są refundowane. Poinformował o sytuacji kadrowej na poszczególnych
oddziałach.
Etatowy Członek Zarządu Janusz Kaczmarek
Zainteresowany był trzykrotnym wzrostem wykazanym w pozycji materiały bilansu, a także
zmianą stanu produktów znajdującym się w rachunku zysków i strat, gdzie w 2019 r. kwota
wynosiła 586 787,76, a w 2020 r. 49 784,67. Z czego wynika taka różnica? Dlaczego spadła
sprzedaż pozostałych usług medycznych z 1 102 909,87 zł w roku 2019 na 737 877,55 zł w
roku 2020?
Główny Księgowy Jarosław Marciniak
Są to zapasy związane z tzw. zabezpieczeniem covidowym. Zmiana stanu produktów to nic
innego, jak zmiana rozliczeń międzyokresowych, co wyjaśnił szczegółowo na przykładach.
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Spadek sprzedaży pozostałych usług medycznych tzw. sprzedaży usług komercyjnych,
np. na rzecz przychodni, poradni czy osób fizycznych, spowodowany jest sytuacją
epidemiczną.
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie
Ireneusz Weryk
Poinformował o wpływie sytuacji epidemicznej związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa
SARS-CoV-2 na sytuację szpitala w roku 2020, a także w pierwszym półroczu 2021 roku,
na co składały się również decyzje Wojewody dotyczące tworzenia oddziału covidowego,
adaptacji pomieszczeń na ten cel i zwiększania liczby łóżek.
Etatowy Członek Zarządu Janusz Kaczmarek
Wyraził swoje zaniepokojenie tak dużym odsetkiem kosztów wynagrodzeń w stosunku
do ogółu kosztów. Zainteresowany był kwotą straty z lat ubiegłych, która na koniec 2020 r.
wyniosła 13 174 137,49 zł.
Główny Księgowy Jarosław Marciniak
Wyjaśnił przyczyny powstania i narastania ww. kwoty straty. Poinformował, jakie powoduje
to skutki dla działalności szpitala. Przytoczył zapisy Wyroku Trybunału Konstytucyjnego
z 20 listopada 2019 r. sygn. akt K4/17.
Radny Marian Brandt
Poinformował, że również niepokoi go sytuacja związana z wynagrodzeniami, szczególnie
lekarzy, a zwłaszcza ich zwiększeniem spowodowanym m.in. dodatkami covidowymi.
Zainteresowany był sytuacją na Oddziale Urazowo-Ortopedycznym.
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie
Ireneusz Weryk
Omówił bieżącą sytuację Oddziału Urazowo-Ortopedycznego, którego funkcjonowanie jest
czasowo wstrzymane z powodu niedoborów kadry lekarskiej. W sierpniu br. działalność
oddziału powinna zostać przywrócona. Poinformował, że podejmowane są działania
i prowadzone rozmowy w celu poprawy i polepszenia jakości usług świadczonych na tym
oddziale.
Starosta Paweł Cieśliński
Wyjaśnił potrzebę zmian w funkcjonowaniu Oddziału Urazowo-Ortopedycznego. Wskazał
przede wszystkim na braki kadrowe oraz posiadane wyposażenie i sprzęt medyczny, jako
czynniki mające ogromny wpływ na ilość i jakość wykonywanych zabiegów.
Radny Wiesław Cieślak
Nawiązał do wynagrodzeń kadry lekarskiej, które to stanowią największy procent ogółu
kosztów wynagrodzeń.
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Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie
Ireneusz Weryk
Zadeklarował przeprowadzenie analizy wydatków osobowych ze wskazaniem odsetka, jaki
stanowią wynagrodzenia lekarzy, pracowników administracyjnych, czy kadry pielęgniarskiej.
Radny Marian Brandt
Jaki procent umów cywilnoprawnych stanowią umowy o dzieło i czego dotyczą?
Główny Księgowy Jarosław Marciniak
Są to sporadycznie zawierane umowy, 3-4 umowy w ciągu roku np. nadzór inwestorski.
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie za 2020 rok.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 461/2021
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie za 2020 rok.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.7
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie
Ireneusz Weryk
Szczegółowo omówił Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie.
Radny Marian Brandt
Patrząc na podane wskaźniki czy nie obawia się Pan zaburzenia płynności i efektywności
działania szpitala?
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie
Ireneusz Weryk
Ustosunkował się do pytania, informując, że wskaźniki co roku idą w dół, gdyż dążymy
do minimalizacji straty poniżej amortyzacji. Póki korzystamy ze środków unijnych i pomocy
Powiatu w postaci dotacji celowych nie obawiamy się aż tak trudnej sytuacji.
Starosta Paweł Cieśliński
O sytuacji finansowej szpitala decydują dwa czynniki, tj. kwota ryczałtu i niemożność
pokrycia przez organ założycielski straty netto, zgodnie z Wyrokiem Trybunału
Konstytucyjnego. Poinformował o konieczności rozważenia udzielenia pożyczki dla SPZOZ,
aby nie utracił on płynności finansowej.
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Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie oceny sytuacji ekonomicznofinansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Działdowie.
Ad.8
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia dotacji celowej
w 2021 roku na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków położonym na obszarze powiatu działdowskiego – kościół św. Mikołaja
w Wielkim Łęcku. Kwota dotacji wynosi 58 000 zł, a przeznaczona zostanie na wykonanie
przy kościele św. Mikołaja w Wielkim Łęcku odwodnienia wraz z wymianą betonowej
nawierzchni na kostkę postarzaną i wyprofilowanie kostki w celu umożliwienia dostępu
osobom niepełnosprawnym.
Radny Marian Brandt
Czy Parafia wskazała pozostałe źródła finansowania wspomnianych prac?
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Tak, są to głownie środki własne.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
udzielenia dotacji celowej w 2021 roku na prace konserwatorskie i roboty budowlane
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze powiatu
działdowskiego – kościół św. Mikołaja w Wielkim Łęcku.
Ad.9
Uczestniczy radca prawny Mirosław Antoszewski
Starosta Paweł Cieśliński
Przedstawił projekt uchwały w sprawie opinii dotyczącej odwołania członka Powiatowej
Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Poinformował, że po weryfikacji
dokumentacji dotyczącej powołania Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób
Niepełnosprawnych stwierdził brak dokumentu potwierdzającego zgłoszenie Pana Janusza
Kaczmarka do składu tego organu przez Zarząd Powiatu. Rozważana jest możliwość jego
odwołania w trybie art. 44c ust. 5 pkt 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. W związku z powyższym zwraca się z wnioskiem
o wydanie opinii co do zasadności jego odwołania ze składu Powiatowej Społecznej Rady ds.
Osób Niepełnosprawnych. Zauważył, że organy poprzedniej kadencji nie powołały swojego
przedstawiciela.
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Radca prawny Mirosław Antoszewski
Poinformował, że cała procedura powołania Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób
Niepełnosprawnych była przeprowadzona poprawnie, tzn. było ogłoszenie o możliwości
zgłaszania kandydatów do jej składu, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego. W Zarządzeniu Starosty Działdowskiego Pan Janusz Kaczmarek
figuruje jako przedstawiciel Zarządu Powiatu, jednak nie udało nam się odnaleźć uchwały
Zarządu o jego powołaniu. Należy podjąć takie rozstrzygnięcie, które pozwoli usunąć
ewentualną nieprawidłowość, i konwalidację czynności powołania lub przychylić się do
procedury odwołania.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 462/2021
w sprawie opinii dotyczącej odwołania członka Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób
Niepełnosprawnych.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.10
Uczestniczy Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie Krzysztof Chyliński
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Dzialdowie Krzysztof Chyliński
Przedstawił wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie dotyczący zmian
w wydatkach inwestycyjnych, polegających na wprowadzeniu następujących zadań
inwestycyjnych: dokumentacja geodezyjna dla rozbudowy drogi powiatowej nr 1361N
w miejscowości Gródki w kwocie 27 000 zł; dokumentacja geodezyjna dla przebudowy
chodnika w miejscowości Rybno w ciągu drogi powiatowej nr 1267N w kwocie 18 000 zł;
dokumentacja geodezyjna dla przebudowy drogi powiatowej nr 1335N Nowe Miasto
Lubawskie – Mroczno – Słup – dr. woj. Nr 544 w kwocie 54 000 zł oraz aktualizacja
dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 1255N odcinek Tuczki –
Koszelewy w kwocie 32 000 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych
na zadanie „Wykonanie podwójnych powierzchniowych utrwaleń emulsją i grysami wraz
ze ścinką pobocza na drogach nr 1284N Lipówka-Dziurdziewo-gr. pow.; nr 1349N JegliaGronowo; nr 1280N Lidzbark-Jeleń o łącznej długości 5,8 km” o kwotę 131 000 zł,
co związane jest z niższą kwotą po przetargu.
Starosta Paweł Cieśliński
Poinformował o złożonych wnioskach o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych na następujące inwestycje: drogę w Petrykozach oraz
ul. Leśną, a także obiekt rekreacyjno-sportowy w Lidzbarku na łączną kwotę ok. 20 mln zł.
Radny Marian Brandt
Zwrócił się do Starosty o przeprowadzenie rozmowy z Burmistrzem Działdowa dotyczącej
budowy ścieżki pieszo-rowerowej łączącej dwa ronda na ul. Nidzickiej.
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Starosta Paweł Cieśliński
Należałoby przeprowadzić analizę, która z ulic jest częściej uczęszczana. Skontaktuję
się w tej sprawie z Panem Burmistrzem.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za pozytywnie rozpatrzył powyższy wniosek.
Ad.11
Uczestniczy Prezes Zarządu Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A. Roman Dawidowski
Starosta Paweł Cieśliński
Poinformował, że od pewnego czasu podejmowane są działania dotyczące wykorzystania
i zagospodarowania budynków po byłym Zespole Szkół w Gródkach oraz wypracowania
koncepcji w sprawie zadań, jakie można byłoby zlokalizować na tym terenie. Został
przygotowany wstępny projekt pierwszego etapu uruchomienia Międzypokoleniowego
Ośrodka Aktywizacji Społeczno-Zawodowej i Rehabilitacji w powiecie działdowskim.
Prezes Zarządu Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A. Roman Dawidowski
Przedstawił założenia i cele projektu uruchomienia Międzypokoleniowego Ośrodka
Aktywizacji Społeczno-Zawodowej i Rehabilitacji w powiecie działdowskim. Omówił
diagnozę problemów i potrzeb. Przybliżył założenia planowanego przedsięwzięcia,
prezentując obraz dostosowania nieruchomości do potrzeb planowanego kompleksu
o charakterze ośrodka edukacyjno-rehabilitacyjno-mieszkalnego, w skład którego
wchodziłyby m.in. Centrum Symulacji Medycznej, Centrum Integracji Społecznej, Centrum
Terapii oraz Rehabilitacji czy Park Terapeutyczno-Edukacyjny. Przedstawił zakres
oddziaływań projektu oraz jego szacowaną wartość, opisał grupy docelowe. Poinformował, że
I etapem przedsięwzięcia pn. Międzypokoleniowy Ośrodek Aktywizacji SpołecznoZawodowej i Rehabilitacji w powiecie działdowskim będzie adaptacja głównego budynku A
na potrzeby związane z edukacją medyczną i rehabilitacją. Dodatkowo planowane jest
uruchomienie spółdzielni socjalnej, która będzie prowadzić stołówkę. Przybliżył ideę
spółdzielni osób prawnych oraz sposób dostosowania pomieszczeń do ich potrzeb.
Poinformował o założeniu Fundacji, która będzie prowadziła ww. ośrodek. Przedstawił
możliwości finansowania i pozyskania środków zewnętrznych, a także współpracy z innymi
fundacjami i ośrodkami.
Radny Marian Brandt
Zainteresowany był możliwością przemieszczania się między budynkami przez osoby
na wózkach inwalidzkich?
Prezes Zarządu Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A. Roman Dawidowski
Poinformował, że zgodnie z koncepcją, budynki będą połączone łącznikami, a problem
różnicy poziomów planujemy rozwiązać poprzez budowę wind. Podkreślił, że na razie jest
to tylko koncepcja, a nie projekt budowlany, więc może ulec zmianie.
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Starosta Paweł Cieśliński
Poinformował, że obecnie należy skupić się na budynku A i wziąć pod uwagę jego adaptację
już w przyszłym roku. Wiąże się to z zabezpieczeniem środków finansowych
na przygotowanie dokumentacji projektowej, jeszcze w tym roku i ujęcie w projekcie budżetu
na 2022 rok środków na realizację tej inwestycji. Poinformował o kolejnych wnioskach, które
planuje złożyć do drugiego etapu Rządowego Funduszu Polski Ład. Docelowo chcemy, aby
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie był połączony z Centrum
Terapii oraz Rehabilitacji. Ponadto powiedział, że rozważane jest utworzenie spółki między
Powiatem, DAR S.A., może też innymi samorządami z terenu powiatu, dzięki której można
byłoby prowadzić działalność komercyjną i finansować funkcjonowanie wspomnianego
ośrodka. Podkreślił, że możliwość utworzenia takiej spółki przez ww. samorządy należy
sprawdzić od strony prawnej.
Radny Marian Brandt
Zapytał o sposób zagospodarowania boiska.
Prezes Zarządu Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A. Roman Dawidowski
Poinformował, że rozważana jest budowa sali gimnastycznej. Zagospodarowanie terenu
planowane będzie pod kątem potrzeb i zainteresowań środowiska.
Ad.14
Wobec wyczerpania porządku obrad Starosta Paweł Cieśliński zamknął posiedzenie Zarządu
Powiatu.
Protokołowała
Karolina Zawierucha

Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
Starosta

Paweł Cieśliński

Wicestarosta

Krzysztof Aurast

Członek Zarządu

Marian Brandt

Członek Zarządu

Wiesław Cieślak

Członek Zarządu

Janusz Kaczmarek
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