Protokół Nr 3/2019
posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 15 stycznia 2019 roku
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu Powiatu Działdowskiego wg załączonej
listy obecności:
Starosta
Paweł Cieśliński
Wicestarosta
Marian Brandt
Członkowie Zarządu:
Krzysztof Aurast
Wiesław Cieślak
Janusz Kaczmarek
Ponadto uczestniczył:
Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru
Skarbnik Powiatu

Roman Lewandowski
Urszula Wojtczyk

Ad. 1, 2, 3
Starosta Paweł Cieśliński
Dokonał otwarcia posiedzenia, stwierdził prawomocność obrad oraz przedstawił następujący
projekt porządku posiedzenia:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o rozbudowie drogi
dojazdowej przy ulicy Lenartowicza w Działdowie.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o rozbudowie drogi
wojewódzkiej nr 538 w zakresie budowy ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem
pieszym na odcinku Tuczki - Żabiny.
7. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia
Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie w Powiecie Działdowskim na lata 2019-2023.
8. Rozpatrzenie wniosku WOPR Oddział Miejsko-Powiatowy w Działdowie z/s w
Lidzbarku dot. sfinansowania zakupu wodnego sprzętu ratunkowego.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele
budowlane nieruchomością położoną przy ul. Leśnej 1 w Działdowie.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nadbudowę części
budynku szkoły oraz na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością położoną
przy ul. Pocztowej w Działdowie.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia drugich przetargów
ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę
mieszkaniową, położonych we wsi Malinowo w obrębie Komorniki gmina Działdowo.
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12. Przedstawienie opinii Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie w sprawie wniosku o
remont odcinka drogi powiatowej.
13. Rozpatrzenie wniosku Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie w sprawie zmiany
nazwy zadań w budżecie na 2019 rok.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przekazania uprawnień kierownikom
jednostek organizacyjnych Powiatu Działdowskiego do zaciągania zobowiązań.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu finansowego zadań
zleconych z zakresu administracji rządowej.
16. Analiza wniosków przyjętych do budżetu powiatu działdowskiego na 2019 rok z
zakresu kultury, upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz promocji i ochrony
zdrowia.
17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadań własnych Powiatu Działdowskiego w roku 2019 z zakresu kultury,
upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz promocji i ochrony zdrowia.
18. 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 2019 z zakresu kultury, upowszechniania
kultury fizycznej i sportu oraz promocji i ochrony zdrowia.
19. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie analizy wydatków poniesionych w 2018 r.
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.
20. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości
średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
za rok 2018 w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Działdowski.
21. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości procentowej odpisu
na fundusz dodatku motywacyjnego przyznawanego nauczycielom.
22. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi
Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie do podejmowania
wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu pt. „Zdrowo i zawodowo”.
23. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi
Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie do podejmowania
wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu pt. „Przepis na sukces to
MALINOWO”.
24. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi
Zespołu Szkół Zawodowych im. ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie-Osadzie do
podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu pt. „Staże i kursy
zawodowe – możliwością sukcesu”.
25. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi
Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie do podejmowania
wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu pt.” MALINOWO – kształci
zawodowo”.
26. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi
Zespołu Szkół Zawodowych im. ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie-Osadzie do
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27.

28.
29.
30.
31.

podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu pt. „Zagraniczne
staże zawodowe szansą rozwoju”.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały
Nr XXVI/197/17 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 26 kwietnia 2017 roku w
sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych
prowadzonych przez Powiat Działdowski dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego,
funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a
także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany nazwy
Zespołu Szkół Zawodowych im. ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie-Osadzie.
Sprawy bieżące.
Wolne wnioski.
Zamknięcie obrad.

Zarząd jednogłośnie 5 głosami za przyjął porządek posiedzenia.
Ad.4
Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu i po
zapoznaniu się z jego treścią złożyli podpis pod tekstem protokołu.
Ad.5
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Zarządzanie Kryzysowego i Komunikacji Krzysztof
Gorczyński
Naczelnik Wydziału Zarządzanie Kryzysowego i Komunikacji Krzysztof Gorczyński
Przedstawił projekt uchwały w sprawie wydania opinii o rozbudowie drogi dojazdowej przy
ulicy Lenartowicza w Działdowie.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 11/19
w sprawie: wydania opinii o rozbudowie drogi dojazdowej przy ulicy Lenartowicza w
Działdowie.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.6
Naczelnik Wydziału Zarządzanie Kryzysowego i Komunikacji Krzysztof Gorczyński
Przedstawił projekt uchwały w sprawie wydania opinii o rozbudowie drogi wojewódzkiej nr
538 w zakresie budowy ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszym na odcinku
Tuczki - Żabiny.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
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Uchwałę Nr 12/19
w sprawie: wydania opinii o rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 538 w zakresie budowy
ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszym na odcinku Tuczki - Żabiny.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.7
Uczestniczy Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Tadeusz
Modzelewski
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Tadeusz Modzelewski
Przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w
Powiecie Działdowskim na lata 2019-2023.
Radny Wiesław Cieślak
Jaka jest różnica między ośrodkiem wsparcia a ośrodkiem interwencji kryzysowej?
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Tadeusz Modzelewski
Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej jest zadaniem własnym powiatu, służy on
natychmiastowemu umieszczeniu osób potrzebujących różnego rodzaju pomocy, m.in.
udzieleniu schronienia ofiarom przemocy. Jeżeli chodzi o ośrodki wparcia w naszym
województwie są 3, mogą w nich zamieszkać rodziny doznające długotrwałej przemocy.
Radny Krzysztof Aurast
Na ostatniej stronie poprosił o poprawienie słowa plan na program w 2 wersie.
Radny Janusz Kaczmarek
Czy wiadomo panu coś na temat rozprowadzania narkotyków w placówkach opiekuńczowychowawczych w Lidzbarku?
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Tadeusz Modzelewski
Taki fakt miał miejsce. Według moich informacji w chwili obecnej nie dochodzi do takich
sytuacji.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Działdowskim na lata 2019-2023.
Ad.8
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Irena
Kozłowska
Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Irena Kozłowska
Przedstawiła wniosek Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowe Oddział MiejskoPowiatowy w Działdowie z/s w Lidzbarku, który jest powtórzeniem wniosku z ubiegłego
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roku. Wniosek dotyczy sfinansowania zakupu wodnego sprzętu ratunkowego, 3 sztuk zestawu
BEUCHAT BOAT SET, o łącznej wartości 5 500 zł.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za pozytywnie rozpatrzył powyższy wniosek.
Ad.9
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane
nieruchomością położoną przy ul. Leśnej 1 w Działdowie.
Wicestarosta Marian Brandt
Poprosił o poprawienie literówki w wyrazie powiat.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 13/19
w sprawie: wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością
położoną przy ul. Leśnej 1 w Działdowie.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.10
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nadbudowę części budynku
szkoły oraz na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością położoną przy ul. Pocztowej
6 w Działdowie.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 14/19
w sprawie: wyrażenia zgody na nadbudowę części budynku szkoły oraz na
dysponowanie na cele budowlane nieruchomością położoną przy ul. Pocztowej 6 w
Działdowie.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.11
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Przedstawił projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia drugich przetargów ustnych
nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową,
położonych we wsi Malinowo w obrębie Komorniki gmina Działdowo.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 15/19
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w sprawie: przeprowadzenia drugich przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż
nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, położonych we wsi
Malinowo w obrębie Komorniki gmina Działdowo.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.12
Uczestniczy Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Krzysztof Chyliński
Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Krzysztof Chyliński
Przedstawił opinię do pisma Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Działdowskiego Piotra
Olszewskiego odnośnie remontu odcinka drogi powiatowej od skrzyżowania z drogą nr
1554N w kierunku Białut od m. Sochy. Poinformował kosztach prac koniecznych na
powyższym odcinku drogi i o tym, że takich środków nie ma w budżecie na rok bieżący.
Starosta Paweł Cieśliński
Na inwestycje drogowe w tym roku zaplanowanych jest dużo środków. Nie wiadomo, czy ze
względu na późny czas ogłoszenia konkursów, zostaną one skonsumowane. Inwestycje z
własnych środków lub w partnerstwie z samorządami gminnymi rozpoczynamy już
niebawem, będą ogłoszone przetargi. Jeżeli zdążymy zrealizować inwestycje na koniec roku
to w drugim półroczu podejmiemy decyzje.
Ad.13
Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Krzysztof Chyliński
Przedstawił wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie w sprawie zmiany nazwy
zadań w budżecie na 2019 rok. Zmiany dotyczą załącznika nr 3 uchwały nr III/27/18 Rady
Powiatu Działdowskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu powiatu
działdowskiego na rok 2019 w pozycjach 7, 16, 21 oraz 22.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za pozytywnie rozpatrzył powyższy wniosek.
Ad.14
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek
organizacyjnych Powiatu Działdowskiego do zaciągania zobowiązań.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 16/19
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu
Działdowskiego do zaciągania zobowiązań.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.15
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
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Przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z
zakresu administracji rządowej.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 17/19
w sprawie: ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.16
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
Omówiła wnioski przyjęte do budżetu powiatu działdowskiego na 2019 rok z zakresu kultury,
upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz promocji i ochrony zdrowia. Poinformowała,
że złożone zostały nowe wnioski Dziecięcego Klubu Sportowego „Wkra”, Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego z/s w Działdowie oraz
WOPR Oddział Miejsko-powiatowy w Działdowie z//s w Lidzbarku, które zostały omówione.
Starosta Paweł Cieśliński
Zestawienie zawiera również wnioski odrzucone, które można byłoby ująć w tegorocznym
budżecie, jednak nie wcześniej niż w marcu.
Radny Krzysztof Aurast
Czy zdarza się, że organizacja nie wykorzysta przyznanych środków i odstępuje od umowy?
Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
Są to sporadyczne przypadki.
Radny Janusz Kaczmarek
Należałoby jeszcze raz pochylić się nad wnioskami z gminy Rybno, szczególnie dotyczącym I
Zawodów w walkach rycerskich na broń bezpieczną.
Wicestarosta Marian Brandt
Tegoroczny Turniej Rycerski w Działdowie będzie się odbywał wraz ze zdobyciem zamku.
Jest to bardzo prestiżowa impreza.
Starosta Paweł Cieśliński
Czy jest to wspólne przedsięwzięcie z Miastem Działdowo?
Wicestarosta Marian Brandt
Można byłoby poszerzyć to, żeby był to turniej powiatowo-miejski.
Ad.17
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Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację
zadań własnych Powiatu Działdowskiego w roku 2019 z zakresu kultury, upowszechniania
kultury fizycznej i sportu oraz promocji i ochrony zdrowia. W załączniku, którym jest
ogłoszenie nie ma wpisanego terminu składania ofert, z tego względu, że po przyjęciu
uchwały musi ono co najmniej przez 21 dni być wywieszone.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 18/19
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Powiatu
Działdowskiego w roku 2019 z zakresu kultury, upowszechniania kultury fizycznej i
sportu oraz promocji i ochrony zdrowia.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.18
Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu 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 2019 z zakresu kultury, upowszechniania kultury fizycznej i sportu
oraz promocji i ochrony zdrowia. Poinformowała, że organizacje pozarządowe
zaproponowały na swoich przedstawicieli p. Małgorzatę Nawrocką oraz p. Marię Kozłowską.
Wicestarosta Marian Brandt
Zaproponował na członka Komisji p. Marlenę Perzyńską.
Radny Krzysztof Aurast
Zaproponował jako przedstawiciela Zarządu p. Wiesława Cieślaka.
Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
Zaproponowała p. Martę Zawadzką.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 19/19
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w
trybie otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Powiatu Działdowskiego
w roku 2019 z zakresu kultury, upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz
promocji i ochrony zdrowia.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.19
Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie analizy wydatków poniesionych w 2018 r. na
wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz
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średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat
Działdowski.
Radny Krzysztof Aurast
Co się dzieje w tych szkołach, gdzie nauczyciele nie osiągnęli średnich wynagrodzeń?
Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
W skali szkół i placówek dla których organem prowadzącym jest Powiat było na plusie. Tam
gdzie jest ten minus to jest to informacja dla nas, żeby zwrócić uwagę przy konstruowaniu
arkusza organizacyjnego na poszczególne stopnie awansu zawodowego, żeby przydzielać
godziny ponadwymiarowe, jeżeli będą i jest to możliwe, albo jeżeli są doraźne zastępstwa,
aby nauczyciele wypracowali to średnie wynagrodzenie.
Starosta Paweł Cieśliński
Jest to informacja, żeby we wrześniu móc dokonać korekty i zwrócić uwagę na których
stopniach awansu zawodowego należy dać więcej godzin.
Wicestarosta Marian Brandt
Tu mniej chodzi o nadgodziny, a bardziej o to czy nauczyciel ma kogo uczyć. Myślę, że w
przyszłym roku problemu nie będzie, bo będą dwa roczniki i nauczyciele będą mieli
nadgodziny. W ubiegłym roku nauczyciele mianowani byli w znacznej kwocie
niedoszacowania, a dyplomowani w wysokiej, a teraz udało nam się to zweryfikować dobrą
polityką oświatową. Te rozwiązania, które systemowo zastosujemy i wejdą w życie od 1
września pozwolą nam być optymistami na przyszłość.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 20/19
w sprawie: analizy wydatków poniesionych w 2018 r. 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.20
Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za rok 2018 w
szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Działdowski.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 21/19
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w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego za rok 2018 w szkołach i placówkach
prowadzonych przez Powiat Działdowski.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.21
Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia wysokości procentowej odpisu na fundusz
dodatku motywacyjnego przyznawanego nauczycielom. W regulaminie wynagradzania jest
napisane, że nie może to być mniej niż 5% i do tej pory było tyle.
Radny Janusz Kaczmarek
Zaproponował, żeby pozostać przy 5%
motywacyjnego.

wysokości odpisu na

fundusz

dodatku

Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 22/19
w sprawie: określenia wysokości procentowej odpisu na fundusz dodatku
motywacyjnego przyznawanego nauczycielom.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.22
Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu
Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie do podejmowania wszelkich
czynności w zakresie realizacji projektu pt. „Zdrowo i zawodowo”. Wymagany jest wkład
własny w wysokości 10% kwoty tj. 42 214,10 zł, który będzie trzeba zabezpieczyć w
budżecie.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 23/19
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Emilii
Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie
realizacji projektu pt. „Zdrowo i zawodowo”.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.23
Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu
Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie do podejmowania wszelkich
czynności w zakresie realizacji projektu pt. „Przepis na sukces to MALINOWO”.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
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Uchwałę Nr 24/19
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Emilii
Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie
realizacji projektu pt. „Przepis na sukces to MALINOWO”.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.24
Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu
Szkół Zawodowych im. ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie-Osadzie do podejmowania
wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu pt. „Staże i kursy zawodowe –
możliwością sukcesu”.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 25/19
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych im. ks.
Edmunda Domańskiego w Iłowie-Osadzie do podejmowania wszelkich czynności w
zakresie realizacji projektu pt. „Staże i kursy zawodowe – możliwością sukcesu”.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.25
Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu
Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie do podejmowania wszelkich
czynności w zakresie realizacji projektu pt.” MALINOWO – kształci zawodowo”.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 26/19
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Emilii
Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie
realizacji projektu pt.” MALINOWO – kształci zawodowo”.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.26
Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu
Szkół Zawodowych im. ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie-Osadzie do podejmowania
wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu pt. „Zagraniczne staże zawodowe szansą
rozwoju”.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
11

Uchwałę Nr 27/19
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych im. ks.
Edmunda Domańskiego w Iłowie-Osadzie do podejmowania wszelkich czynności w
zakresie realizacji projektu pt. „Zagraniczne staże zawodowe szansą rozwoju”.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.27
Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/197/17
Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie regulaminu
określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat
Działdowski dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz
niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady
przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
Starosta Paweł Cieśliński
Motywacją do podniesienia wydatków funkcyjnych jest duży zakres obowiązków oraz dużo
obowiązków związanych z prowadzonymi, licznymi projektami. Dlatego chcemy, żeby
skupili się na organizacji pracy szkoły i ograniczyli prowadzenie zajęć nadliczbowych od
przyszłego roku szkolnego.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
zmiany Uchwały Nr XXVI/197/17 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 26 kwietnia
2017 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe
warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach
oświatowych prowadzonych przez Powiat Działdowski dodatków: za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników
wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
Ad.28
Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół
Zawodowych im. ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie-Osadzie.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
zmiany nazwy Zespołu Szkół Zawodowych im. ks. Edmunda Domańskiego w IłowieOsadzie.
Ad.29
Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
Przedstawiła wniosek dyrektora Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi
w Lidzbarku, który dotyczy uwzględnienia w budżecie powiatu kwoty 76 260 zł na montaż
platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych. Jest możliwość pozyskania 50% wartości
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przedsięwzięcia z PFRON-u. W związku z tym w budżecie powiatu powinny zostać
zabezpieczone środki w wysokości 38 130 zł, jeżeli Zarząd wyrazi zgodę. I jeżeli zostaną
pozyskane środki to przedsięwzięcie będzie realizowane. Termin składania wniosków jest do
końca stycznia.
Radny Wiesław Cieślak
Znam ten problem. Wydaje mi się, że pani dyrektor składała wniosek do budżetu w tej
sprawie.
Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
Był wniosek dotyczący remontu schodów, wejścia, jednak nie można tego zrobić z powodu
zbyt małego odstępu między schodami, a chodnikiem. W związku z tym ta platforma jest
najlepszym wyjściem.
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Teraz złożymy oświadczenie do PFRON, że zapewnimy środki i pani dyrektor może składać
wniosek, a wniosek zostanie przyjęty do uchwały na koniec kwartału.
Starosta Paweł Cieśliński
Pani dyrektor może składać wniosek do PFRON-u, jak uzyska pozytywną opinię, to my w
tym czasie zabezpieczymy środki.
Wicestarosta Marian Brandt
Poinformował, że kontrakt na badania i zabiegi endoskopowe jest niewielki. W ubiegłym
roku było to 50 zabiegów w miesiącu. Zadzwoniłem do NFZ i uzyskałem informację, że
kontrakt jest taki jak w ubiegłym roku, gdyż szpital nie ma właściwej pracowni endoskopowej
dostępnej do badań ambulatoryjnych. Niestety badania w większości robione były w sposób
niewłaściwy, jako świadczenia szpitalne. I w wyniku niewłaściwości procedur szpital
zapłacił karę. Wystąpiłem z pismem do dyrekcji SP ZOZ o podanie przyczyny i wysokości
kary.
Radny Wiesław Cieślak
Szpital cieszy się coraz gorszą opinią.
Starosta Paweł Cieśliński
Przygotowujemy koncepcyjny zakres zmian w szpitalu. Prowadzimy rozmowy, pozyskujemy
informacje od innych organów prowadzących odnośnie funkcjonowania szpitali w innych
powiatach. Czekamy na informacje od dyrekcji SP ZOZ odnośnie funkcjonowania szpitala w
2018 r. Planujemy podjąć działania, aby poprawić funkcjonowanie szpitala.
Ad.31
Wobec niezgłoszenia przez członków Zarządu żadnych dodatkowych wniosków
i wyczerpania w ten sposób porządku obrad, Starosta Paweł Cieśliński zamknął posiedzenie
Zarządu Powiatu.
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Karolina Zawierucha
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