Protokół Nr 88/2021
posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 1 grudnia 2021 roku
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu Powiatu Działdowskiego wg załączonej
listy obecności:
Starosta
Paweł Cieśliński
Wicestarosta
Krzysztof Aurast
Członkowie Zarządu:
Wiesław Cieślak
Janusz Kaczmarek
Ponadto uczestniczyli:
Sekretarz Powiatu
Lidia Nyga-Skwara
Skarbnik Powiatu
Urszula Wojtczyk
Ad. 1, 2, 3
Wicestarosta Krzysztof Aurast
Otworzył posiedzenie Zarządu, stwierdził prawomocność obrad informując, że Starosta
uczestniczy w posiedzeniu zdalnie 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 zaopiniowania projektu dokumentu
pt. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno na lata 2021-2024 z perspektywą
do roku 2028”.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii na temat inwestycji drogowej
pn. „Rozbudowa ulicy Żeromskiego w miejscowości Lidzbark droga powiatowa Nr
1292N”.
7. Informacja Dyrektora Zespołu Szkół w Malinowie o zawartej umowie najmu.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie oddania w dzierżawę części działki gruntu
nr 62/15 w Gródkach gmina Płośnica.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie z ksiąg
wieczystych uprawnienia przysługującego Nexera Spółce z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie dziewięciu
drzew z terenu Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej – Biedrawiny w Malinowie.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
na realizację zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: prowadzenie
Ośrodka Interwencji Kryzysowej na terenie powiatu działdowskiego na lata 2022-2026.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: prowadzenie
Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi
i niepełnosprawnych intelektualnie oraz dla osób wykazujących inne przewlekłe
zaburzenia czynności psychicznych z terenu powiatu działdowskiego na lata 2022-2026.
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13. 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 w 2022 roku.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu
opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań
własnych powiatu w roku 2022 z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania osób
niepełnosprawnych.
15. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przeniesienia
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między
zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2021 rok.
16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyboru laureatów Konkursu
Fotograficznego pn. „Przyroda powiatu działdowskiego w barwach czterech pór roku”.
17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wskazania szkoły ponadpodstawowej,
w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
na pracownika niepedagogicznego, dla którego ostatnim miejscem pracy był rozwiązany
Zespół Szkół w Gródkach.
18. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia rozkładu
godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu działdowskiego w 2022 roku.
19. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia
aktualizacji „Programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Działdowie na lata 2021-2022”.
20. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wynagrodzenia
Starosty Działdowskiego.
21. Sprawy bieżące.
22. Wolne wnioski.
23. Zamknięcie obrad.
Sekretarz Powiatu Lidia Nyga - Skwara
Zaproponowała rozszerzenie porządku posiedzenia o następujące punkty: Rozpatrzenie
i przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia
„Programu ochrony środowiska dla powiatu działdowskiego do roku 2024” w załączniku
do uchwały w rozdziale 4.4.2 Tabela 46 – jako pkt 6; Rozpatrzenie wniosku Polskiego
Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Działdowie
dotyczącego przesunięcia środków finansowych między rodzajami kosztów z poszczególnych
działań – jako pkt 17; Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie
udzielenia dotacji celowej w 2021 roku na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków – kościół pw. św. Barbary w Rumianie – jako pkt 21; Rozpatrzenie
i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie pokrycia straty netto Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie za rok obrotowy 2020 – jako pkt 23;
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2021-2024 – jako pkt 25;
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu powiatu
działdowskiego na rok 2021 – jako pkt 26; Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie
wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej
w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – jako pkt 27.
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1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.
10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

Otwarcie.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu dokumentu
pt. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno na lata 2021-2024 z perspektywą
do roku 2028”.
Rozpatrzenie i przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie
uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla powiatu działdowskiego do roku
2024” w załączniku do uchwały w rozdziale 4.4.2 Tabela 46.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii na temat inwestycji
drogowej pn. „Rozbudowa ulicy Żeromskiego w miejscowości Lidzbark droga
powiatowa Nr 1292N”.
Informacja Dyrektora Zespołu Szkół w Malinowie o zawartej umowie najmu.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie oddania w dzierżawę części działki gruntu
nr 62/15 w Gródkach gmina Płośnica.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie z ksiąg
wieczystych uprawnienia przysługującego Nexera Spółce z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie dziewięciu
drzew z terenu Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej – Biedrawiny w Malinowie.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
na realizację zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: prowadzenie
Ośrodka Interwencji Kryzysowej na terenie powiatu działdowskiego na lata 20222026.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: prowadzenie
Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi
i niepełnosprawnych intelektualnie oraz dla osób wykazujących inne przewlekłe
zaburzenia czynności psychicznych z terenu powiatu działdowskiego na lata 20222026.
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 w 2022 roku.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu
opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań
własnych powiatu w roku 2022 z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania osób
niepełnosprawnych.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przeniesienia
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między
zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2021 rok.
Rozpatrzenie
wniosku
Polskiego
Stowarzyszenia
na
rzecz
Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Działdowie dotyczącego przesunięcia
środków finansowych między rodzajami kosztów z poszczególnych działań.
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18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyboru laureatów Konkursu
Fotograficznego pn. „Przyroda powiatu działdowskiego w barwach czterech pór
roku”.
19. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wskazania szkoły ponadpodstawowej,
w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
na pracownika niepedagogicznego, dla którego ostatnim miejscem pracy był
rozwiązany Zespół Szkół w Gródkach.
20. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia rozkładu
godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu działdowskiego w 2022
roku.
21. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia dotacji
celowej w 2021 roku na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków – kościół pw. św. Barbary w Rumianie.
22. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia
aktualizacji „Programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Działdowie na lata 2021-2022”.
23. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie pokrycia straty
netto Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie za rok
obrotowy 2020.
24. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wynagrodzenia
Starosty Działdowskiego.
25. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 20212024.
26. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu
powiatu działdowskiego na rok 2021.
27. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyboru długości okresu średniej
arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy
o finansach publicznych.
28. Sprawy bieżące.
29. Wolne wnioski.
30. 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 tekstami protokołów.
Ad.5
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Irena
Kozłowska
Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Irena Kozłowska
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu dokumentu
pt. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno na lata 2021-2024 z perspektywą do
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roku 2028”. Poinformowała, że zostały wprowadzone zastrzeżenia, które omówiła na jednym
z ostatnich posiedzeń Zarządu Powiatu i stąd powyższy projekt uchwały pozytywnie
opiniujący „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno na lata 2021-2024
z perspektywą do roku 2028”.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 508/2021
w sprawie zaopiniowania projektu dokumentu pt. „Program Ochrony Środowiska dla
Gminy Rybno na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028”.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.6
Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Irena Kozłowska
Omówiła szczegółowo autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie
uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla powiatu działdowskiego do roku 2024”
w załączniku do uchwały w rozdziale 4.4.2 Tabela 46. Przekazała, że Przewodniczący
Zarządu EZG „Działdowszczyna” wystąpił o dokonanie niezbędnych korekt po szczegółowej
weryfikacji harmonogramu rzeczowo-finansowego zadań przewidzianych do realizacji przez
Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna”.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za przyjął autopoprawkę do projektu uchwały Rady
Powiatu w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla powiatu
działdowskiego do roku 2024” w załączniku do uchwały w rozdziale 4.4.2 Tabela 46.
Ad.7
Uczestniczy
Gorczyński

Naczelnik

Wydziału

Zarządzania

Kryzysowego

Komunikacji

Krzysztof

Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Komunikacji Krzysztof Gorczyński
Przedstawił projekt uchwały w sprawie wydania opinii na temat inwestycji drogowej
pn. „Rozbudowa ulicy Żeromskiego w miejscowości Lidzbark droga powiatowa Nr 1292N”.
Poinformował o zakresie robót związanych z przedmiotową inwestycją.
Starosta Paweł Cieśliński
Poinformował, że przedsięwzięcie jest planowane do realizacji w przyszłym roku.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 509/2021
w sprawie wydania opinii na temat inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ulicy
Żeromskiego w miejscowości Lidzbark droga powiatowa Nr 1292N”.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.8
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
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Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Przedstawił informację Dyrektora Zespołu Szkół w Malinowie o zawartej umowie najmu
pokoju na czas określony od 1.11.2021 r. do 31.08.2022 r.
Zarząd przyjął powyższą informację.
Ad.9
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Przedstawił projekt uchwały w sprawie oddania w dzierżawę części działki gruntu nr 62/15
w Gródkach gmina Płośnica. Poinformował, że wpłynął wniosek o wydzierżawienie działki
ogrodowej nr 13, na którą umowa dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą wygasła
19.10.2021 r.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 510/2021
w sprawie oddania w dzierżawę części działki gruntu nr 62/15 w Gródkach gmina
Płośnica.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.10
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Przedstawił szczegółowo projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie z ksiąg
wieczystych uprawnienia przysługującego Nexera Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie. W związku z niezgodnością wpisów z faktycznym stanem na
gruncie należy usunąć wpisy z ksiąg wieczystych i zawrzeć służebność.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 511/2021
w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie z ksiąg wieczystych uprawnienia
przysługującego Nexera Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.11
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie dziewięciu drzew
z terenu Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej – Biedrawiny w Malinowie.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 512/2021
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie dziewięciu drzew z terenu Zespołu Szkół im.
Emilii Sukertowej – Biedrawiny w Malinowie.
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(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.12
Uczestniczy Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Katarzyna Napiwocka
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Katarzyna Napiwocka
Przedstawia szczegółowo projekt uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
na realizację zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: prowadzenie Ośrodka
Interwencji Kryzysowej na terenie powiatu działdowskiego na lata 2022-2026.
Zaproponowała dzień 21 grudnia jako termin składania ofert. Przybliżyła zakres działania
oraz sposób finansowania OIK-u.
Etatowy Członek Zarządu Janusz Kaczmarek
Czy osoba, która trafia do Ośrodka Interwencji Kryzysowej, musi być zameldowana czy tylko
zamieszkała na terenie powiatu?
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Katarzyna Napiwocka
W chwili obecnej posługujemy się tylko adresem zamieszkania. Osoby, które korzystają
długotrwale z OIK-u kierowane są do niego przez pracowników ośrodków pomocy
społecznej.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 513/2021
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania powiatu z zakresu
pomocy społecznej pod nazwą: prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej na
terenie powiatu działdowskiego na lata 2022-2026.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.13
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Katarzyna Napiwocka
Przedstawia szczegółowo projekt uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
na realizację zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: prowadzenie
Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi
i niepełnosprawnych intelektualnie oraz dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia
czynności psychicznych z terenu powiatu działdowskiego na lata 2022-2026. Zaproponowała
dzień 21 grudnia jako termin składania ofert. Przybliżyła zakres działania oraz sposób
finansowania ŚDS-u. Poinformowała o planowanej inwestycji ze środków PFRON,
polegającej na budowie windy, która zastąpi krzesełko dźwigowe nienadające się już do
naprawy.
Starosta Paweł Cieśliński
Dodał, że po demontażu wspomnianego schodołazu, klatka schodowa będzie spełniała
wszelkie normy bezpieczeństwa wymagane przez straż pożarną.
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Radny Wiesław Cieślak
Na jakiej podstawie przyjmowane są osoby do Środowiskowego Domu Samopomocy?
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Katarzyna Napiwocka
Podstawą są badania lekarza specjalisty z zakresu psychiatrii oraz orzeczenie
o niepełnosprawności, a całą dokumentację przygotowuje ośrodek pomocy społecznej.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 514/2021
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania powiatu z zakresu
pomocy społecznej pod nazwą: prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla
osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych intelektualnie oraz dla osób
wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych z terenu powiatu
działdowskiego na lata 2022-2026.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.14
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Katarzyna Napiwocka
Przedstawia szczegółowo 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 w 2022 roku. Zaproponowała dzień 21 grudnia jako termin składania ofert.
Przybliżyła zakres działania oraz sposób finansowania Świetlicy.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 515/2021
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania polegającego
na prowadzeniu na terenie powiatu działdowskiego Świetlicy RewalidacyjnoRehabilitacyjnej dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną w 2022 roku.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.15
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Katarzyna Napiwocka
Przedstawia szczegółowo projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu
opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań
własnych powiatu w roku 2022 z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania osób
niepełnosprawnych. Zaproponowała do składu Komisji pracowników PCPR w osobach: Ewa
Strzelec jako przewodnicząca, Anita Ossowska jako zastępca przewodniczącego, Weronika
Ponczkowska jako sekretarz oraz Beata Szałkowska jako członek. Poinformowała,
że organizacje pozarządowe nie zgłosiły chęci zasiadania w rzeczonej Komisji.
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Sekretarz Powiatu Lidia Nyga - Skwara
Zaproponowała dodatkowo Martę Zawadzką, pracownika Wydziału Edukacji, Zdrowia,
Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Starostwa Powiatowego jako
członka Komisji, ponieważ posiada niezbędną wiedzę z tego zakresu.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 516/2021
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych
w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań własnych powiatu w roku
2022 z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania osób niepełnosprawnych.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.16
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Katarzyna Napiwocka
Przedstawia szczegółowo projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przeniesienia środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między zadaniami z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2021 rok.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
przeniesienia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
między zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2021 rok.
Ad.17
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Katarzyna Napiwocka
Przedstawia wniosek Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną Koło w Działdowie dotyczący przesunięcia środków finansowych między
rodzajami kosztów z poszczególnych działań w kwocie 6 230 zł celem prawidłowej realizacji
zadania publicznego oraz Aneks Nr 2 do umowy 1/2021 z dnia 8 lutego 2021 roku na
prowadzenie na terenie powiatu działdowskiego Świetlicy Rewalidacyjno-Rehabilitacyjnej
dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za pozytywnie rozpatrzył powyższy wniosek.
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Katarzyna Napiwocka
Poinformowała o bieżącej sytuacji oraz funkcjonowaniu Domu dla Dzieci Na Zielonym
Wzgórzu w Grzybinach.
Ad.18
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 wyboru laureatów Konkursu Fotograficznego
pn. „Przyroda powiatu działdowskiego w barwach czterech pór roku”. Omówiła pracę
Komisji Konkursowej oraz przedstawiła zbiorczą punktację.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 517/2021
w sprawie wyboru laureatów Konkursu Fotograficznego pn. „Przyroda powiatu
działdowskiego w barwach czterech pór roku”.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.19
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie wskazania szkoły ponadpodstawowej, w której
będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na pracownika
niepedagogicznego, dla którego ostatnim miejscem pracy był rozwiązany Zespół Szkół
w Gródkach. Poinformowała, że rozwiązany ZS w Gródkach był ostatnim miejscem pracy
wnioskodawczyni, w związku z tym proponuje się wskazać ZS nr 1 w Działdowie jako
szkołę, w której od 1.12.2021 r. będzie naliczany odpis na ZFŚS.
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Czy w Zespole Szkół nr 1 są środki na ten cel?
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Z reguły zostawały środki na paragrafie dotyczącym ZFŚS, ale jeszcze sprawdzę
i w porozumieniu z głównym księgowym ZS nr 1 w Działdowie ustalę wielkość środków
w przedmiotowym paragrafie.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 518/2021
w sprawie wskazania szkoły ponadpodstawowej, w której będzie naliczany odpis na
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na pracownika niepedagogicznego, dla którego
ostatnim miejscem pracy był rozwiązany Zespół Szkół w Gródkach.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.20
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie powiatu działdowskiego w 2022 roku. Odczytała opinię
Okręgowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie. Poinformowała o pozytywnych opiniach wójtów
i burmistrzów.
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Zarząd jednogłośnie-4 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu
działdowskiego w 2022 roku.
Ad.21
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 przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – kościół pw.
św. Barbary w Rumianie. Poinformowała, ze wszystkie niezbędne dokumenty zostały złożone
wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji w wysokości 26 700 zł.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
udzielenia dotacji celowej w 2021 roku na prace konserwatorskie przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków – kościół pw. św. Barbary w Rumianie.
Ad.22
Uczestniczy Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ireneusz
Weryk
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia aktualizacji „Programu
naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie na lata
2021-2022”. Poinformowała o zmianie w uzasadnieniu polegającej na dopisaniu wyrazu
zadań w miejscu trzykropka.
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ireneusz Weryk
Szczegółowo omówił zaktualizowany „Program naprawczy Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie na lata 2021-2022”.
Etatowy Członek Zarządu Janusz Kaczmarek
W celach wskazał pan niesienie profesjonalnej pomocy medycznej osobom potrzebującym,
a także propagowanie profilaktyki zdrowotnej. W jaki sposób zamierza pan realizować te
cele, szczególnie propagowanie profilaktyki zdrowotnej?
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ireneusz Weryk
Prowadzimy programy profilaktyczne. W obecnym czasie sztandarowym programem
profilaktycznym jest zaangażowanie w działalność punktu szczepień. Do szpitala zgłaszają się
osoby chore, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby ich diagnozować jak najszybciej i na
coraz lepszym poziomie, m.in. poprzez budowę pracowni rezonansu magnetycznego,
endoskopii czy pozyskaniu wielu urządzeń dzięki dofinansowaniu z różnych programów
unijnych, czy covidowych.
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Etatowy Członek Zarządu Janusz Kaczmarek
Szpital posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji lekarskich i staży kierunkowych, czy
korzystamy z takiej formy pozyskania kadry lekarskiej?
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ireneusz Weryk
Obecnie są kształceni lekarze w specjalizacjach na oddziałach psychiatrycznym,
wewnętrznym, ortopedycznym, chirurgii, jednak posiadamy więcej wolnych miejsc na
rezydentury i kształcenia pozarezydenckie niż chętnych.
Radny Wiesław Cieślak
Zauważył, że w przedłożonym dokumencie znajduje się wiele ogólników, m.in. informacja,
że na wzrost płac w podmiotach medycznych od lipca br. otrzymano część środków z NFZ,
czy że ograniczono refundację kosztów podwyżek do pracowników działalności podstawowej
zatrudnionych na umowę o pracę, ale nigdzie nie jest wskazana kwota. Tak samo jak nie ma
informacji o wysokości ogólnych środków na kontrakty lekarzy, czy wynagrodzenia
pielęgniarek. Zapytał o liczbę osób zatrudnianych pomimo nabytego prawa do świadczenia
emerytalnego. Zainteresowany był zapisem dotyczącym outsourcingu w pionie żywieniowym
oraz możliwością pozyskiwania środków za korzystanie z parkingu. Dopytał o planowane
wprowadzenie zmian organizacyjnych powodujących nowoczesne i skuteczne zarządzanie
jednostką.
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ireneusz Weryk
Wzrost wynagrodzeń został opisany w przedłożonym dokumencie, w tym zawierał
informację jakich grup dotyczył i wskazywał na które otrzymano środki z NFZ. W tabelach
został przedstawiony osobowy stan zatrudnienia z podziałem na formy zatrudnienia i grupy
zawodowe w latach 2019-2021, natomiast w tabelach finansowych znajduje się pozycja
dotycząca wynagrodzeń, czyli tych z umów o pracę oraz pozycja usługi obce, w których
znajdują się kontrakty, również kontrakty lekarskie. Poinformował, że szczegółowe
informacje wraz z wyczerpującym omówieniem wymagają osobnego posiedzenia.
Powiadomił o kosztach utrzymania oddziału ginekologicznego, czy SOR-u, które nie
bilansują się. Przekazał informację o liczbie osób zatrudnianych pomimo nabytego prawa do
świadczenia emerytalnego, którzy są niezbędnymi pracownikami do prowadzenia
niezakłóconej działalności szpitala oraz pozyskanej kadrze lekarskiej m.in. na oddziale
ortopedycznym i ginekologicznym. Dodał, że planowana jest wymiana oprogramowania
księgowego, celem unowocześnienia, usprawnienia i poprawy warunków pracy. Omówił
plany dotyczące outsourcingu działu żywieniowego oraz działu higieny szpitalnej.
Etatowy Członek Zarządu Janusz Kaczmarek
Zapytał o alternatywne źródła energii elektrycznej i grzewczej. Zainteresowany był zapisem
dotyczącym nadzoru nad czasem pracy w części mówiącej o spadku o 50% kosztów
ekwiwalentów urlopowych oraz kwestią podniesienia wyceny świadczeń ryczałtowych.
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ireneusz Weryk
Obecnie korzystamy z ogrzewania gazowego, ale mamy możliwość korzystania również
z oleju opałowego, kotłownia poradzi sobie z obydwoma paliwami bez dodatkowych
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inwestycji i kosztów. Prowadzimy rozmowy z Przedsiębiorstwem Ciepłowniczym sp. z o.o.
w Działdowie. Wymieniamy sukcesywnie oświetlenie na ledowe. W kwestii wypłaty
ekwiwalentów urlopowych wyjaśnił, iż są one wypłacane osobom, z którymi rozwiązywany
jest stosunek pracy, czy też po zmianie warunków pracy, przejściu z umowy o pracę na
kontrakt. Jeżeli chodzi o podniesienie wyceny świadczeń ryczałtowych to rozumiemy przez to
utrzymanie dotychczasowych świadczeń oraz nabycie nowych, obecnie jest negocjowany
aneks na podwyższenie świadczenia ryczałtowego transportu medycznego na ok. 250 000 zł.
Wicestarosta Krzysztof Aurast
Zasugerował możliwie jak najszybsze wdrożenie odpłatności za korzystanie z parkingu.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
zatwierdzenia aktualizacji „Programu naprawczego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie na lata 2021-2022”.
Ad.23
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie pokrycia straty netto Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie za rok obrotowy 2020.
Poinformowała, że do projektu uchwały zostanie wpisana kwota straty, tj. 1 169 921,34 zł.
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ireneusz
Omówił podstawę prawną możliwości pokrycia przez podmiot tworzący straty netto SPZOZ
za rok obrotowy 2020. Przedstawił zestawienie kosztów mających wpływ na poniesienie
przez SPZOZ w Działdowie straty za rok ubiegły oraz przyczyny ich powstania.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
pokrycia straty netto Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Działdowie za rok obrotowy 2020.
Ad.24
Sekretarz Powiatu Lidia Nyga - Skwara
Przedstawiła szczegółowo projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wynagrodzenia
Starosty Działdowskiego.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady
Powiatu w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Działdowskiego.
Ad.25
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła szczegółowo projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia zmiany
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 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata
2021-2024.
Ad.26
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła szczegółowo projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu powiatu
działdowskiego na rok 2021.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2021.
Ad.27
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej
stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach
publicznych. Poinformowała o konieczności jej podjęcia. Zaproponowała wykreślenie
z uzasadnienia drugiej tabeli i zapisanie, iż przedstawione w zestawieniu wskaźniki są
korzystniejsze dla Powiatu Działdowskiego.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 519/2021
w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia
relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.30
Wobec wyczerpania porządku obrad, Wicestarosta Krzysztof Aurast zamknął posiedzenie
Zarządu Powiatu.
Protokołowała
Karolina Zawierucha

Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
Starosta

Paweł Cieśliński

Wicestarosta

Krzysztof Aurast

Członek Zarządu

Wiesław Cieślak

Członek Zarządu

Janusz Kaczmarek
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