Protokół Nr 77/2021
posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 18 sierpnia 2021 roku

listy obecności:
Starosta
Wicestarosta
Członkowie Zarządu:

Ponadto uczestniczyli:
Sekretarz Powiatu
Skarbnik Powiatu

Paweł Cieśliński
Krzysztof Aurast
Marian Brandt
Wiesław Cieślak
Janusz Kaczmarek
Lidia Nyga – Skwara
Urszula Wojtczyk

Ad. 1, 2, 3
Starosta Paweł Cieśliński
Otworzył posiedzenie Zarządu, stwierdził prawomocność obrad oraz przedstawił następujący
projekt porządku posiedzenia:
Proponowany porządek posiedzenia
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego
na rok 2021.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie informacji z wykonania budżetu Powiatu
Działdowskiego za pierwsze półrocze 2021 r.
7. Sprawy bieżące.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.
Sekretarz Powiatu Lidia Nyga – Skwara
Zaproponowała wprowadzenie dodatkowego punktu porządku posiedzenia - Rozpatrzenie
i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu zimowego utrzymania dróg powiatowych
na rok 2022 na terenie powiatu działdowskiego, jako punkt 6 oraz wycofanie punktu
4 - Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia w związku z prośbą pana Mariana Brandta
dotyczącą uzupełnienia jego wypowiedzi w protokole Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia
28 lipca 2021 r.
1.
2.
3.
4.

Otwarcie.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego
na rok 2021.
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5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie informacji z wykonania budżetu Powiatu
Działdowskiego za pierwsze półrocze 2021 r.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu zimowego utrzymania
dróg powiatowych na rok 2022 na terenie powiatu działdowskiego.
7. Sprawy bieżące.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.
Zarząd jednogłośnie przyjął porządek posiedzenia po zmianie.
Ad.4
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła szczegółowo projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany budżetu
powiatu działdowskiego na rok 2021.
Starosta Działdowski Paweł Cieśliński
Zarządził głosowanie imienne zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 10 ustawy o finansach publicznych.
Poszczególni członkowie Zarządu głosowali następująco:
Paweł Cieśliński – za
Krzysztof Aurast - za
Marian Brandt – za
Wiesław Cieślak – za
Janusz Kaczmarek – za
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął:
Uchwałę Nr 463/2021
w sprawie: zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2021.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.5
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie informacji z wykonania budżetu Powiatu
Działdowskiego za pierwsze półrocze 2021 r.
Radny Wiesław Cieślak
Na stronie 24 w informacji jest napisane, że dochody Skarbu Państwa przekazane do budżetu
państwa związane z realizacją zadań zleconych zostały zaplanowane na kwotę 498 591 zł,
natomiast wykonanie stanowi kwotą 927 734 zł, tj 186,07%, skąd tak duże przekroczenia
planu?
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Wyjaśniła, że jeśli chodzi o dochody Skarbu Państwa to Powiat nie ma na nie wpływu, jest to
niezależne od nas.
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Radny Wiesław Cieślak
Stwierdził, że liczba etatów pracowników pedagogicznych w Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej i jej filii w Lidzbarku jest duża w porównaniu do etatów pedagogicznych
w niektórych naszych szkołach.
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Ilość etatów jest uzasadniona potrzebami mieszkańców powiatu działdowskiego. Zauważyła,
że placówka ma nowe zdania określone w umowie z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim,
ponadto nastąpił wzrost liczby dzieci i młodzieży, które wymagają pomocy tego typu placówki.
Radny Marian Brandt
Zauważył, że wydatki bieżące pozapłacowe w niektórych jednostkach oświatowych
przewyższają 50%, z czego to wynika, czym to jest spowodowane? Stwierdził, że należy tak
kierować budżetem w tych jednostkach, aby na koniec roku nie było dopłat do planowanych
budżetów, a tym samym zapewnić realizację innych zadań powiatu.
Zainteresowany był, dlaczego wydatki bieżące pozapłacowe w Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej wyniosły ponad 60%, czy nie jest to związane z dodatkowym zatrudnieniem
pracowników, o których Zarząd Powiatu nie był poinformowany. Zaproponował
przeprowadzenie kontroli dotyczącej zasadności zatrudnienia i wynagrodzenia pracowników
w Poradni.
Stwierdził, że jest zbyt wysokie wydatkowanie środków w dobie nauki zdalnej na realizację
zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży
w Zespole Szkół w Malinowie w stosunku do planu, dlatego należałoby zweryfikować
zasadność wydatkowania tych środków na podstawie posiadanych przez uczniów orzeczeń.
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Stwierdziła, że jeśli chodzi o realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod pracy dla młodzieży w Zespole Szkół w Malinowie było dużo więcej środków
zaplanowanych. Jeśli chodzi o Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną to należy zwrócić się
do dyrektora o wyjaśnienie wydatkowania środków w placówce.
Radny Wiesław Cieślak
Zauważył, że na stronie 37 informacji należy zmienić nazwę ponadgimnazjalnych na
ponadpodstawowych, gdyż obecnie ta nazwa funkcjonuje.
Wicestarosta Krzysztof Aurast
Na stronie 23 w tabeli informacja o zrealizowanych w I połowie 2021 r. dochodach Powiatu
w pozycji 4 i 5 należy zmienić wskaźnik liczbowy na procentowy.
Ponadto należy zwrócić uwagę dyrekcji szpitala, aby w informacji o przebiegu wykonania
planu finansowego SP ZOZ w Działdowie nie powielała tekstu, co miało miejsce na stronie 104
i 105 ww. informacji.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął:
Uchwałę Nr 464/2021
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w sprawie informacji z wykonania budżetu Powiatu Działdowskiego za pierwsze
półrocze 2021 r.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.6
Uczestniczy Krzysztof Chyliński Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie Krzysztof Chyliński
Przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu zimowego utrzymania dróg
powiatowych na rok 2022 na terenie powiatu działdowskiego.
Radny Wiesław Cieślak
Zainteresowany był, czy jest możliwość przedłużenia chodnika w miejscowości Jamielnik?
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie Krzysztof Chyliński
Wyjaśnił, że jest możliwość skorzystania ze specustawy przy wykupieniu gruntów, a tym
samym można zrealizować tę inwestycję. Realizacja tego typu projektu wiąże się z czasem
i kosztami.
Radny Marian Brandt
Zauważył, że należałoby umieścić oznakowanie pionowe i poziome odcinków ścieżki pieszo –
rowerowej na ulicy Leśnej oddanych do użytkowania. Właściciele posesji przylegających do
ścieżki pozostawiają tam swoje pojazdy, co utrudnia korzystanie z pasa pieszo – rowerowego.
Starosta Paweł Cieśliński
Na dzień dzisiejszy na ulicy Leśnej na ścieżce pieszo – rowerowej nie ma oznakowania, jeżeli
zostanie umieszczone wtedy dopiero można egzekwować.
Wicestarosta Krzysztof Aurast
Zainteresowany był na jakim etapie jest droga do Szczuplin?
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie Krzysztof Chyliński
Wyjaśnił, że w tej chwili jest już 80% położonej nawierzchni bitumicznej.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął:
Uchwałę Nr 465/2021
w sprawie w sprawie zatwierdzenia Planu zimowego utrzymania dróg powiatowych na
rok 2022 na terenie powiatu działdowskiego.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.7
Radny Marian Brandt
Zainteresowany był jak wygląda termomodernizacja budynku głównego Zespołu Szkół
w Malinowie. Zaniepokojony był stanem i zakresem realizowanych prac związanych z budową
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sali gimnastycznej w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 na ulicy Pocztowej. Stwierdził, że z jego
obserwacji wynika, że inwestor nie wywiąże się z planowanego zakresu robót.
Starosta Paweł Cieśliński
Poinformował o przeprowadzonej rozmowie z inwestorem i o konsekwencjach
wynikających z niewywiązania się z umowy. Jeśli chodzi o termomodernizację Zespołu Szkół
w Malinowie to zostanie w najbliższym czasie ogłoszony kolejny przetarg o wydłużonym
terminie realizacji zadania, do czerwca 2022 roku.
Przedstawił informację na temat realizowanej inwestycji w SPZOZ w Działdowie dotyczącej
rozbudowy oddziału psychiatrycznego.
Wicestarosta Krzysztof Aurast
Poinformował, że uczestniczył w Jerutkach w spotkaniu organizacyjnym dotyczącym
tworzenia Stowarzyszenia Samorządowego Południowe Mazury, podczas którego trwały
uzgodnienia dotyczące celów strategicznych i operacyjnych wzajemnej współpracy.
Jednocześnie zobowiązano wszystkich partnerów do przekazania opisów do projektów
strategicznych, które po analizie zostaną ujęte w opracowywanej strategii. Poinformował, że do
ok. 15 września strategia zostanie przesłana Marszałkowi Województwa Warmińsko –
Mazurskiemu.
Ad.9
Wobec wyczerpania porządku obrad Starosta Paweł Cieśliński zamknął posiedzenie Zarządu
Powiatu.
Protokołowała
Ewa Siedlecka

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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