Protokół Nr 94/2022
posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 20 stycznia 2022 roku
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu Powiatu Działdowskiego wg załączonej
listy obecności:
Starosta
Paweł Cieśliński
Wicestarosta
Krzysztof Aurast
Członkowie Zarządu:
Marian Brandt
Wiesław Cieślak
Janusz Kaczmarek
Ponadto uczestniczyli:
Sekretarz Powiatu
Lidia Nyga-Skwara
Skarbnik Powiatu
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.

Otwarcie.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Zatwierdzenie czynności Starosty Działdowskiego podjętej w dniu 7 stycznia 2022 r.
Zarządzeniem Nr 1/2022 w sprawie czasowego zawieszenia działalności
Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej w Działdowie,
w terminie od 10 stycznia 2022 r. do 16 stycznia 2022 r.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi
Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie do podejmowania wszelkich czynności
w zakresie prowadzenia inwestycji współfinansowanych ze środków Rządowego
Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz
zakresu obowiązków członków komisji przetargowych powoływanych na potrzeby
prowadzenia postępowań przez Powiat Działdowski.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji przetargowej do
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Poprawa
funkcjonalności
poszczególnych
pomieszczeń
Starostwa
Powiatowego
w Działdowie”.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie analizy poniesionych w 2021 roku
wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich
wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach
i placówkach prowadzonych przez Powiat Działdowski.
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10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie sporządzenia sprawozdania z wysokości
średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
za rok 2021 w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Działdowski.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania w 2022 roku form
doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
oświatowych prowadzonych przez Powiat Działdowski.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadań własnych Powiatu Działdowskiego w roku 2022 z zakresu kultury,
upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz promocji i ochrony zdrowia.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu
opiniowania ofert złożonych w trybie otwartego konkursu ofert na realizację zadań
własnych Powiatu Działdowskiego w roku 2022 z zakresu kultury, upowszechniania
kultury fizycznej i sportu oraz promocji i ochrony zdrowia.
14. Sprawy bieżące.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad.
Sekretarz Powiatu Lidia Nyga-Skwara
Zaproponowała następujące zmiany w porządku posiedzenia poprzez dodanie jako pkt 6 Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Katarzynie
Napiwockiej – Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie; jako pkt
15 - Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na
rok 2022; jako pkt 16 - Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
umieszczenie herbu Powiatu Działdowskiego na banerze reprezentacyjnym Oddziału
Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.

Otwarcie.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Zatwierdzenie czynności Starosty Działdowskiego podjętej w dniu 7 stycznia 2022 r.
Zarządzeniem Nr 1/2022 w sprawie czasowego zawieszenia działalności
Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej w Działdowie,
w terminie od 10 stycznia 2022 r. do 16 stycznia 2022 r.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Katarzynie
Napiwockiej – Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi
Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie do podejmowania wszelkich czynności
w zakresie prowadzenia inwestycji współfinansowanych ze środków Rządowego
Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz
zakresu obowiązków członków komisji przetargowych powoływanych na potrzeby
prowadzenia postępowań przez Powiat Działdowski.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji przetargowej do
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Poprawa
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10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.
18.
19.

funkcjonalności
poszczególnych
pomieszczeń
Starostwa
Powiatowego
w Działdowie”.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie analizy poniesionych w 2021 roku
wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich
wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach
i placówkach prowadzonych przez Powiat Działdowski.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie sporządzenia sprawozdania z wysokości
średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
za rok 2021 w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Działdowski.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania w 2022 roku form
doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
oświatowych prowadzonych przez Powiat Działdowski.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadań własnych Powiatu Działdowskiego w roku 2022 z zakresu kultury,
upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz promocji i ochrony zdrowia.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu
opiniowania ofert złożonych w trybie otwartego konkursu ofert na realizację zadań
własnych Powiatu Działdowskiego w roku 2022 z zakresu kultury, upowszechniania
kultury fizycznej i sportu oraz promocji i ochrony zdrowia.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego
na rok 2022.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie herbu
Powiatu Działdowskiego na banerze reprezentacyjnym Oddziału Wojewódzkiego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.
Sprawy bieżące.
Wolne wnioski.
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
Starosta Paweł Cieśliński
Przedstawił do zatwierdzenia czynność Starosty Działdowskiego podjętą w dniu 7 stycznia
2022 r. Zarządzeniem Nr 1/2022 w sprawie czasowego zawieszenia działalności
Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej w Działdowie,
w terminie od 10 stycznia 2022 r. do 16 stycznia 2022 r.
Zarząd jednogłośnie – 5 głosami za zatwierdził czynność Starosty Działdowskiego
podjętą w dniu 7 stycznia 2022 r. Zarządzeniem Nr 1/2022 w sprawie czasowego
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zawieszenia działalności Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas Diecezji
Toruńskiej w Działdowie, w terminie od 10 stycznia 2022 r. do 16 stycznia 2022 r.
Ad.6
Starosta Paweł Cieśliński
Przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Katarzynie
Napiwockiej – Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie.
Upoważnienie dotyczy sporządzania i podpisywania wniosków o przekazanie środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań Powiatu
Działdowskiego.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 536/2022
w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Katarzynie Napiwockiej – Dyrektorowi
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.7
Starosta Paweł Cieśliński
Przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi
Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie
prowadzenia inwestycji współfinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 537/2022
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg
w Działdowie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie prowadzenia inwestycji
współfinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji
Strategicznych.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.8
Uczestniczy Zastępca Naczelnika Wydziału Spraw Gospodarczych, Inwestycji i Promocji
Mariusz Grabiński
Zastępca Naczelnika Wydziału Spraw Gospodarczych, Inwestycji i Promocji Mariusz
Grabiński
Przedstawił szczegółowo projekt uchwały w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz
zakresu obowiązków członków komisji przetargowych powoływanych na potrzeby
prowadzenia postępowań przez Powiat Działdowski.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
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Uchwałę Nr 538/2022
w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji
przetargowych powoływanych na potrzeby prowadzenia postępowań przez Powiat
Działdowski.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.9
Zastępca Naczelnika Wydziału Spraw Gospodarczych, Inwestycji i Promocji Mariusz
Grabiński
Przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Poprawa funkcjonalności
poszczególnych pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Działdowie”.
Starosta Paweł Cieśliński
Poinformował o planowanych etapach realizacji wspomnianej inwestycji.
Radny Marian Brandt
Zapytał o przewidywany termin realizacji inwestycji.
Starosta Paweł Cieśliński
Przekazał, iż realizacja zadania przewidziana jest na 15 miesięcy.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 539/2022
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Poprawa funkcjonalności poszczególnych
pomieszczeń Starostwa Powiatowego 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
Przedstawiła szczegółowo projekt uchwały w sprawie analizy poniesionych w 2021 roku
wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń
oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat
Działdowski. Dodała, że w szkołach subwencja oświatowa w skali powiatu wystarcza na
pokrycie wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.
Starosta Paweł Cieśliński
Poinformował o planowanych zmianach, w tym o włączeniu Liceum Ogólnokształcącego
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K .K. Baczyńskiego w Lidzbarku do Zespołu Szkół
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im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku z uwagi na niski nabór w jednej z placówek.
Omówił korzyści płynące z zastosowania takiego rozwiązania.
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Przedstawiła procedurę włączenia w/w Liceum do Zespołu Szkół im. Króla Władysława
Jagiełły w Lidzbarku połączenia placówek i planowane zmiany w przepisach prawa, które
śledzi na bieżąco.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 540/2022
w sprawie analizy poniesionych w 2021 roku wydatków na wynagrodzenia nauczycieli
w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury
zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Działdowski.
(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 sporządzenia sprawozdania z wysokości średnich
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za rok 2021
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Działdowski. Poinformowała, że
sprawozdanie sporządza się na podstawie danych z przeprowadzonej analizy, na druku
ministerialnym, w ciągu 7 dni od dokonania ww. analizy.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 541/2022
w sprawie sporządzenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego za rok 2021 w szkołach i placówkach
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 szczegółowo projekt uchwały w sprawie planu dofinansowania w 2022 roku
form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
oświatowych prowadzonych przez Powiat Działdowski. Dodała, że ww. plan dofinansowania
został pozytywnie zaopiniowany przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli
z poszczególnych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Działdowski.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
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Uchwałę Nr 542/2022
w sprawie planu dofinansowania w 2022 roku form doskonalenia zawodowego
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez
Powiat Działdowski.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.13
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację
zadań własnych Powiatu Działdowskiego w roku 2022 z zakresu kultury, upowszechniania
kultury fizycznej i sportu oraz promocji i ochrony zdrowia. W związku z utrudnieniami
w funkcjonowaniu biuletynu informacji publicznej zaproponowała zmiany terminów i tak
termon składania ofert zmienia się z 11 lutego 2022 r. na 18 lutego 2022 r., wybór oferty
przez Zarząd wskazany do 14 marca 2022 r. ulegnie zmianie na 21 marca 2022 r., natomiast
ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż do 31 marca 2022 r., a nie jak było początkowo
do 28 marca 2022 r.
Radny Marian Brandt
Czy za rok ubiegły odbyła się klasyfikacja współzawodnictwa sportowego, gdyż kierowane są
do mnie pytania w tej kwestii?
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Zawody nie odbyły się ze względu na sytuację epidemiczną w kraju.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 543/2022
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Powiatu
Działdowskiego w roku 2022 z zakresu kultury, upowszechniania kultury fizycznej
i sportu oraz promocji i ochrony zdrowia.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.14
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania
ofert złożonych w trybie otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Powiatu
Działdowskiego w roku 2022 z zakresu kultury, upowszechniania kultury fizycznej i sportu
oraz promocji i ochrony zdrowia. Poinformowała, że Rada Forum Liderów Organizacji
Pozarządowych Powiatu Działdowskiego wskazała jako swojego przedstawiciela panią
Małgorzatę Nawrocką, natomiast Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Działdowskiego
wskazała pana Jerzego Wisińskiego jako swojego przedstawiciela.
Starosta Paweł Cieśliński
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Zaproponował na członków Komisji Konkursowej pracowników Starostwa Powiatowego
w Działdowie w osobach: Marlena Perzyńska - przewodnicząca oraz Marta Zawadzka i Beata
Gołębiewska.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 544/2022
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w trybie
otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Powiatu Działdowskiego w roku
2022 z zakresu kultury, upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz promocji
i ochrony zdrowia.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.15
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła szczegółowo projekt uchwały
działdowskiego na rok 2022.

w

sprawie

zmiany

budżetu

powiatu

Starosta 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 545/2022
w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2022.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.16
Uczestniczy Zastępca Naczelnika Wydziału Spraw Gospodarczych, Inwestycji i Promocji
Mariusz Grabiński
Zastępca Naczelnika Wydziału Spraw Gospodarczych, Inwestycji i Promocji Mariusz
Grabiński
Przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie herbu Powiatu
Działdowskiego na banerze reprezentacyjnym Oddziału Wojewódzkiego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa WarmińskoMazurskiego.
Starosta Paweł Cieśliński
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Poinformował, że herby wszystkich powiatów województwa warmińsko-mazurskiego będą
umieszczone na banerze.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 546/2022
w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie herbu Powiatu Działdowskiego na banerze
reprezentacyjnym Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.17
Starosta Paweł Cieśliński
Przekazał informacje dotyczące projektów inwestycyjnych, które będą mogły być
finansowane ze środków z RPO oraz montażu finansowych i kwocie jaką Powiat będzie
musiał dołożyć do ich realizacji, a także możliwości skorzystania z jednego z programów
Polskiego Ładu – Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych.
Poinformował o stopniu zaawansowania realizacji inwestycji współfinansowanych ze
środków z Polskiego Ładu, a także planowanym złożeniu wniosków do kolejnych edycji
tegoż programu oraz z PROW. Wspomniał o planowanych zakupach sprzętu dla SPZOZ
w Działdowie.
Ad.19
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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