Protokół Nr 101/2022
posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 20 kwietnia 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:
Skarbnik Powiatu
Sekretarz Powiatu

Urszula Wojtczyk
Lidia Nyga – Skwara

Ad. 1, 2, 3
Starosta Paweł Cieśliński
Otworzył posiedzenie Zarządu, stwierdził prawomocność obrad oraz przedstawił następujący
projekt porządku posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania rzeczowofinansowego samorządu powiatowego o zadaniach zrealizowanych ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w okresie pierwszego
kwartału 2022 roku.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy
społecznej za rok 2021.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie organizacji zakwaterowania i wyżywienia
osób, które zostały zmuszone do opuszczenia Ukrainy w wyniku działań wojennych
i znalazły się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego 2022 r. oraz systemu
raportowania dotyczącego ilości i stopnia zajętości miejsc z obszaru powiatu
działdowskiego.
8. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia dotacji
celowej w 2022 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytku znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków położonym na obszarze
powiatu działdowskiego – spichlerz w Hartowcu.
9. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Gminie Lidzbark na zadanie pn.: „Zakup średniego samochodu ratowniczogaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kiełpinach”.
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10. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Gminie Płośnica na zadanie pn.: „Zakup średniego samochodu ratowniczogaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Płośnicy”.
11. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Gminie Iłowo-Osada na zadanie pn.: „Zakup średniego dwunapędowego
samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej
w Iłowie”.
12. Sprawy bieżące.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.
Starosta Działdowski Paweł Cieśliński
Zaproponował wprowadzenie jako punkt 12 porządku posiedzenia: Rozpatrzenie i przyjęcie
projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Działdowskiego na lata 2022- 2025,
jako punkt 13 porządku posiedzenia - Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały w sprawie
zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2022,
jako punkt 14 porządku posiedzenia - Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały w sprawie
zmiany Uchwały Nr XX/159/2020 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 10 kwietnia 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości.
Zarząd jednogłośnie przyjął porządek posiedzenia po zmianach.
Porządek posiedzenia Zarządu
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania rzeczowofinansowego samorządu powiatowego o zadaniach zrealizowanych ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w okresie pierwszego
kwartału 2022 roku.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy
społecznej za rok 2021.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie organizacji zakwaterowania i wyżywienia
osób, które zostały zmuszone do opuszczenia Ukrainy w wyniku działań wojennych
i znalazły się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego 2022 r. oraz systemu
raportowania dotyczącego ilości i stopnia zajętości miejsc z obszaru powiatu
działdowskiego.
8. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia dotacji
celowej w 2022 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytku znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków położonym na obszarze
powiatu działdowskiego – spichlerz w Hartowcu.
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9. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Gminie Lidzbark na zadanie pn.: „Zakup średniego samochodu ratowniczogaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kiełpinach”.
10. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Gminie Płośnica na zadanie pn.: „Zakup średniego samochodu ratowniczogaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Płośnicy”.
11. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Gminie Iłowo-Osada na zadanie pn.: „Zakup średniego dwunapędowego
samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej
w Iłowie”.
12. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2022- 2025,
13. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu
działdowskiego na rok 2022,
14. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/159/2020
Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody
na ustanowienie hipoteki na nieruchomości.
15. Sprawy bieżące.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad.
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
W posiedzeniu uczestniczy Katarzyna Napiwocka Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Działdowie
Katarzyna Napiwocka Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie
Przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia sprawozdania rzeczowofinansowego samorządu powiatowego o zadaniach zrealizowanych ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w okresie pierwszego kwartału 2022 roku.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 583/2022
w sprawie przyjęcia sprawozdania rzeczowo-finansowego samorządu powiatowego o
zadaniach zrealizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w okresie pierwszego kwartału 2022 roku.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
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Ad.6
Katarzyna Napiwocka Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie
Przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy
społecznej za rok 2021.
Radny Marian Brandt
We wnioskach i rekomendacjach do oceny zasobów pomocy społecznej jest zapis o utworzeniu
samorządowej placówki opiekuńczo – wychowawczej do 14 wychowanków, czy coś jest już
robione w tym kierunku? Jak do tej pory wyglądała współpraca z gminami odnośnie pomocy
osobom usamodzielniającym się opuszczającym pieczę zastępczą w uzyskaniu lokalu
mieszkalnego.
Katarzyna Napiwocka Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie
Poinformowała, że jeśli chodzi o tworzenie nowej placówki opiekuńczo – wychowawczej
wszystko będzie uzależnione od umieszczania przez sąd dzieci w pieczy zastępczej. W chwili
obecnej placówki opiekuńczo – wychowawcze na terenie powiatu działdowskiego są w pełni
obłożone. Poszukujemy miejsca dla dzieci w placówkach poza obszarem naszego powiatu.
Przedstawiła informację o współpracy z gminami odnośnie mieszkań chronionych. Stwierdziła,
że współpraca z gminami przebiega prawidłowo.
Radny Wiesław Cieślak
Zainteresowany był przyczynami odtrącenia przez rodziców dzieci i umieszczania ich w pieczy
zastępczej. Czy wśród wychowanków są dzieci uzależnione od narkotyków?
Katarzyna Napiwocka Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie
Przedstawiła procedury umieszczania dzieci w pieczy zastępczej a jako główne przyczyny ich
umieszczania wskazała: przemoc, alkoholizm, narkotyki oraz zaniedbania wychowawcze.
Stwierdziła, że jest przypadek zażywania narkotyków, który wymaga zamkniętego leczenia
szpitalnego.
Wicestarosta Krzysztof Aurast
Jak wygląda stan techniczny placówki opiekuńczo – wychowawczej w Grzybinach?
Katarzyna Napiwocka Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie
Z przykrością stwierdziła, że zdarza się, iż dzieci niszczą wyposażenie placówki jak i
dewastują budynek placówki.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 584/2022
w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2021.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
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Ad.7
Sekretarz Powiatu Lidia Nyga – Skwara
Przedstawiła szczegółowo projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie organizacji
zakwaterowania i wyżywienia osób, które zostały zmuszone do opuszczenia Ukrainy w wyniku
działań wojennych i znalazły się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego 2022 r.
oraz systemu raportowania dotyczącego ilości i stopnia zajętości miejsc z obszaru powiatu
działdowskiego.
Wicestarosta Krzysztof Aurast
Poinformował, że została przez dyrektor Dorotę Sadowską zlecona ekspertyza stanu
technicznego budynku po byłym internacie w Gródkach, z której wynika, że budynek wymaga
generalnego remontu.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 585/2022
w sprawie organizacji zakwaterowania i wyżywienia osób, które zostały zmuszone
do opuszczenia Ukrainy w wyniku działań wojennych i znalazły się na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego 2022 r. oraz systemu raportowania dotyczącego
ilości i stopnia zajętości miejsc z obszaru powiatu działdowskiego.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.8
W posiedzeniu uczestniczy Marlena Perzyńska Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury,
Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Marlena Perzyńska Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu
i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia dotacji celowej w 2022 roku
na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku znajdującym się
w gminnej ewidencji zabytków położonym na obszarze powiatu działdowskiego – spichlerz
w Hartowcu. Poinformowała, że proponuje się udzielenia dotacji w wysokości 15 tys. zł
Diecezji Toruńskiej – Diecezjalnemu Domowi Rekolekcyjnemu Diecezji Toruńskiej
w Hartowcu z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac konserwatorsko, restauratorskich
robót budowalnych polegających na wykonaniu ścianek działowych, tynków i posadzek
w przyziemiu oraz dociepleniu ścian od wewnątrz w budynku spichlerza w Hartowcu.
Zarząd jednogłośnie - 5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
udzielenia dotacji celowej w 2022 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytku znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
położonym na obszarze powiatu działdowskiego – spichlerz w Hartowcu.
Ad.9
Starosta Działdowski Paweł Cieśliński
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Przedstawił projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie
Lidzbark na zadanie pn.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kiełpinach”.
Zarząd jednogłośnie - 5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Gminie Lidzbark na zadanie pn.: „Zakup średniego
samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kiełpinach”.
Ad.10
Starosta Działdowski Paweł Cieśliński
Przedstawił projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie
Płośnica na zadanie pn.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej w Płośnicy”.
Zarząd jednogłośnie - 5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Gminie Płośnica na zadanie pn.: „Zakup średniego
samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej
w Płośnicy”.
Ad.11
Starosta Działdowski Paweł Cieśliński
Przedstawił projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie
Iłowo-Osada na zadanie pn.: „Zakup średniego dwunapędowego samochodu ratowniczogaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Iłowie”.
Zarząd jednogłośnie - 5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Gminie Iłowo-Osada na zadanie pn.: „Zakup średniego
dwunapędowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej w Iłowie”.
Ad.12
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła szczegółowo projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2022-2025.
Zarząd jednogłośnie - 5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata
2022-2025.
Ad.13
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła szczegółowo projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu powiatu
działdowskiego na rok 2022.
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Zarząd jednogłośnie -5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2021.
Ad.14
W posiedzeniu uczestniczy Robert Gromadkiewicz – Naczelnik Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami
Robert Gromadkiewicz – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/159/2020 Rady Powiatu
Działdowskiego z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie
hipoteki na nieruchomości.
Poinformował, że w kwietniu 2020 roku SPZOZ w Działdowie zawarł z Bankiem
Gospodarstwa Krajowego w Warszawie umowę kredytu obrotowego w odnawialnej linii
kredytowej w kwocie 2 500 000 zł. Aktualnie strony zawarły aneks do tej umowy zwiększający
kwotę kredytu na 3 500 000 zł oraz wskazujący wyższą kwotę hipoteki na w/w nieruchomości
zabezpieczającej kredyt w kwocie 5 250 000 zł.
Zarząd jednogłośnie -5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
zmiany Uchwały Nr XX/159/2020 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 10 kwietnia
2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości.
Ad.15
Radny Marian Brandt
Wyraził swoje zaniepokojenie zaplanowanym w projekcie budowlanym oświetleniem sali
gimnastycznej w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie, gdyż podwieszane lampy
mogą zagrażać bezpieczeństwu uczniów podczas zajęć sportowych.
Starosta Działdowski Paweł Cieśliński
Zapewnił, że bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli będzie zapewnione.
Ad.17
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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