Protokół Nr 24/2019
posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 23 września 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:
Sekretarz Powiat
Naczelnik Wydziału Finansowego

Lidia Nyga-Skwara
Maria Zębalska

Ad. 1, 2, 3
Starosta Paweł Cieśliński
Dokonał otwarcia posiedzenia, stwierdził prawomocność obrad oraz przedstawił następujący
projekt porządku posiedzenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

Otwarcie.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych z
rezerwy celowej.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie powiatu
działdowskiego na rok 2019.
Rozpatrzenie wniosku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w IłowieOsadzie dotyczącego wsparcia finansowego na zakup nowego sztandaru.
Rozpatrzenie wniosku Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej dot. zwiększenia planu
wydatków w paragrafie zakup usług pozostałych.
Rozpatrzenie wniosku Powiatowego Zarządu Dróg dotyczącego zmniejszenia
wydatków inwestycyjnych.
Zaopiniowanie propozycji do planu robót drogowych na lata 2020-2023.
Informacja o złożeniu uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego pn.
„Upowszechnianie piłki siatkowej wśród młodzieży i dorosłych mieszkańców powiatu
działdowskiego”.
Omówienie sytuacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Działdowie.
Sprawy bieżące.
Wolne wnioski.
Zamknięcie obrad.
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Starosta Paweł Cieśliński
Zaproponował dodatkowy punkt - Rozpatrzenie wniosku Liceum Ogólnokształcącego w
Lidzbarku o wprowadzenie do budżetu 2019 r. zadania pn. „Wykonanie szczegółowej
inwentaryzacji budowlanej nieruchomości po byłym Zespole Szkół w Gródkach” jako pkt 10
oraz Rozpatrzenie wniosku Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie dotyczącego wykonania
dokumentacji technicznej na termomodernizację obiektu DPS w Uzdowie jako pkt 11.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.
14.
15.
16.

Otwarcie.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych z
rezerwy celowej.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie powiatu
działdowskiego na rok 2019.
Rozpatrzenie wniosku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w IłowieOsadzie dotyczącego wsparcia finansowego na zakup nowego sztandaru.
Rozpatrzenie wniosku Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej dot. zwiększenia planu
wydatków w paragrafie zakup usług pozostałych.
Rozpatrzenie wniosku Powiatowego Zarządu Dróg dotyczącego zmniejszenia
wydatków inwestycyjnych.
Zaopiniowanie propozycji do planu robót drogowych na lata 2020-2023.
Rozpatrzenie wniosku Liceum Ogólnokształcącego w Lidzbarku o wprowadzenie do
budżetu 2019 r. zadania pn. „Wykonanie szczegółowej inwentaryzacji budowlanej
nieruchomości po byłym Zespole Szkół w Gródkach”.
Rozpatrzenie wniosku Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie dotyczącego wykonania
dokumentacji technicznej na termomodernizację obiektu DPS w Uzdowie.
Informacja o złożeniu uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego pn.
„Upowszechnianie piłki siatkowej wśród młodzieży i dorosłych mieszkańców powiatu
działdowskiego”.
Omówienie sytuacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Działdowie.
Sprawy bieżące.
Wolne wnioski.
Zamknięcie obrad.

Zarząd jednogłośnie przyjął porządek posiedzenia po zmianach.
Ad.4
Naczelnik Wydziału Finansowego Maria Zębalska
Przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przeniesienia wydatków
budżetowych z rezerwy celowej.
Starosta Działdowski Paweł Cieśliński
Zarządził głosowanie imienne zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 10 ustawy o finansach publicznych.
Poszczególni członkowie Zarządu głosowali następująco:
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Paweł Cieśliński – za
Marian Brandt – za
Krzysztof Aurast - za
Wiesław Cieślak – za
Janusz Kaczmarek - za
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 149/19
w sprawie: przeniesienia wydatków budżetowych z rezerwy celowej.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.5
Naczelnik Wydziału Finansowego Maria Zębalska
Przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany budżetu powiatu
działdowskiego na rok 2019. Poinformowała, że wpłynęła decyzja zwiększająca dochody i
wydatki w rozdziale 85504 z przeznaczeniem na realizację świadczenia „Dobry start” na
kwotę 1 539 zł. Poprosiła o możliwość wprowadzenia zmiany w tym zakresie.
Starosta Działdowski Paweł Cieśliński
Zarządził głosowanie imienne zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 10 ustawy o finansach publicznych.
Poszczególni członkowie Zarządu głosowali następująco:
Paweł Cieśliński – za
Marian Brandt – za
Krzysztof Aurast - za
Wiesław Cieślak – za
Janusz Kaczmarek – za
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął wraz ze zmianą
Uchwałę Nr 150/19
w sprawie: zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2019.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.6
Starosta Paweł Cieśliński
Przedstawił wniosek Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Iłowie-Osadzie
dotyczący wsparcia finansowego na zakup nowego sztandaru.
Naczelnik Wydziału Finansowego Maria Zębalska
Nie powinniśmy dofinansować w tej formie, gdyż jest wskazane konto Rady Rodziców.
Starosta Paweł Cieśliński
Jednostki samorządu terytorialnego nie dofinansowują zakupu sztandarów. Przedstawił w jaki
sposób i na jaki cel może Powiat przekazać dofinansowanie.
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Zarząd jednogłośnie-5 głosami przeciw negatywnie rozpatrzył powyższy wniosek.
Ad.7
Naczelnik Wydziału Finansowego Maria Zębalska
Przedstawiła wniosek Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej dot. zwiększenia planu
wydatków w paragrafie zakup usług pozostałych o kwotę 180 zł. Związane jest to z obsługą
bankową po podpisaniu umowy bankowej.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za pozytywnie rozpatrzył powyższy wniosek.
Ad.8
Uczestniczy Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie Krzysztof
Chyliński
Starosta Paweł Cieśliński
Przedstawił wniosek Powiatowego Zarządu Dróg dotyczący zmniejszenia wydatków
inwestycyjnych. Zmiana dotyczy wycofania dwóch inwestycji: „Odbudowa nawierzchni
wybranych odcinków drogi powiatowej nr 1256N od miejscowości Dębień do miejscowości
Rumian” oraz „Przebudowa odwodnienia wgłębnego wraz ze zbiornikiem odparowującym w
ciągu drogi powiatowej nr 1353N w miejscowości Bryńsk”. Poinformował, że na pierwszą
inwestycję został złożony wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych; wniosek dot.
remontu/odnowy całego odcinka drogi powiatowej 1256N na długości 3,6 km. Drugą
inwestycję planuje się wykonać kompleksowo tj. odwodnienie, budowa chodnika i odnowa
nawierzchni.
Wicestarosta Marian Brandt
Czy będziemy składali wniosek do FDS na realizację inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr
1353N w miejscowości Bryńsk?
Starosta Paweł Cieśliński
Jeżeli dojdziemy do porozumienia z panem Burmistrzem to jeśli będzie w przyszłym roku
nowy konkurs z Funduszu Dróg Samorządowych to będziemy składali wniosek.
Poinformował o stopniu realizacji bieżących inwestycji oraz o rozstrzygnięciu przetargów,
które są na poziomie ok. 60% wartości kosztorysowej.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za pozytywnie rozpatrzył powyższy wniosek.
Ad.9
Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie Krzysztof Chyliński
Omówił propozycje do planu robót drogowych na lata 2020-2023.
Starosta Paweł Cieśliński
Poinformował o przeprowadzonych rozmowach z włodarzami gmin dotyczących partycypacji
w realizacji inwestycji na drogach powiatowych.
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Radny Wiesław Cieślak
Poinformował o potrzebie remontu, odnowy dróg w gminie Lidzbark.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za pozytywnie zaopiniował propozycje do planu robót
drogowych na lata 2020-2023.
Ad.10
Starosta Paweł Cieśliński
Przedstawił wniosek Liceum Ogólnokształcącego w Lidzbarku o wprowadzenie do budżetu w
2019 r. zadania pn. „Wykonanie szczegółowej inwentaryzacji budowlanej nieruchomości po
byłym Zespole Szkół w Gródkach”, planowany koszt wykonania dokumentacji wyniesie
60 000 zł. Poinformował o planach zagospodarowania i wykorzystania na określone cele
nieruchomości po byłym Zespole Szkół w Gródkach.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za pozytywnie rozpatrzył powyższy wniosek.
Ad.11
Starosta Paweł Cieśliński
Poinformował, że w Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie niezbędna jest termomodernizacja
budynku, aby obniżyć koszty utrzymania obiektu. Pani Dyrektor planuje zrobić dokumentację
wraz z audytem energetycznym, przewiduję, że będzie to koszt ok. 60 000 zł.
Wicestarosta Marian Brandt
Czy będą pozyskiwane środki zewnętrzne na ten cel?
Starosta Paweł Cieśliński
Tak, gdyż są na tę inwestycję potrzebne bardzo duże środki.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za wyraził zgodę na zabezpieczenie środków na powyższy
cel.
Ad.12
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
Przedstawiła uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Upowszechnianie piłki
siatkowej wśród młodzieży i dorosłych mieszkańców powiatu działdowskiego”. Omówiła
przepisy prawne, na podstawie których składana i rozpatrywana jest uproszczona oferta
realizacji zadania publicznego. Poinformowała, że zadanie zostało wprowadzone do budżetu i
środki zostały na nie zabezpieczone.
Radny Wiesław Cieślak
Gdzie to stowarzyszenie będzie przeprowadzało rozgrywki i upowszechniało piłkę siatkową?
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Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
Głównie na terenie Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie.
Starosta Paweł Cieśliński
W ofercie napisano, że środki pokryją koszty organizacji zawodów. Czym są wobec tego te
koszty?
Wicestarosta Marian Brandt
Przypuszczam, że są to koszty związane ze zgłoszeniem zespołu, z licencją sportową.
Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
Dotyczy to prawdopodobnie jeszcze opłacenia sędziów, pomocy medycznej, pokrycia
kosztów wyjazdów, napojów, medali, zakup strojów. Z rozmowy z wnioskodawcą uzyskałam
informację, że są to środki niezbędne na pokrycie wydatków związanych z utworzeniem
drużyny i umożliwieniem udziału w rozgrywkach III ligi wojewódzkiej piłki siatkowej.
Radny Janusz Kaczmarek
Poprosił o uszczegółowienie wydatków związanych z organizacją zawodów co do rodzaju i
kwoty. Nie rozumiem dlaczego mamy partycypować w tworzeniu klubu. Możemy
dofinansowywać promocję sportu poprzez organizowanie zawodów.
Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
Zaproponowała, aby wycofać powyższy wniosek i żeby stowarzyszenie złożyło nową ofertę z
uwzględnieniem szacunkowych wydatków z podziałem na rodzaje i kwoty.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za przychylił się do propozycji Naczelnik Wydziału
Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu i odłożył rozpatrzenie oferty na kolejne posiedzenie
Zarządu.
Ad.13
Uczestniczy Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie
Ireneusza Weryka
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie
Ireneusz Weryk
Omówił sytuację ekonomiczno-finansową oraz kadrową Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Działdowie. Poinformował o planach i zamierzeniach do końca
bieżącego roku. Przedstawił już podjęte działania, przez siebie jako dyrektora SP ZOZ, w tym
prace nad budżetem na rok 2020 oraz planem naprawczym.
Radny Janusz Kaczmarek
Zapytał o sytuację na SOR-ze, w tym o lekarzy i ratownictwo medyczne.
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie
Ireneusz Weryk
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Przedstawił zasady funkcjonowania SOR-u. Poinformował o planach dotyczących zmian na
szpitalnym oddziale ratunkowym, w tym m.in. o poszukiwaniu lekarzy, redukcji kadry
karetek, co jest zgodne z przepisami prawa oraz o zakupie sprzętu tj. masażera do robienia
automatycznego masażu serca.
Wicestarosta Marian Brandt
Czy zamówienia, przetargi i realizacja zakupów odbywa się w sposób właściwy i celowy?
Czy zakupy poprawiały jakość świadczeń opieki zdrowotnej?
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie
Ireneusz Weryk
Poinformował o sposobie dokonywania zakupów, przeprowadzania przetargów przez dział
zamówień publicznych we wcześniejszym okresie. Przedstawił podjęte kroki dotyczące
usprawnienia pracy działu zamówień publicznych.
Radny Wiesław Cieślak
Czy podczas analizy dokumentacji zatrudnieniowej, kontraktów lekarzy doszedł Pan do
jakichś wniosków?
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie
Ireneusz Weryk
Omówił wnioski z analizy dotychczasowego sposobu zatrudniania lekarzy i planowanych
działaniach w tym zakresie. Poinformował, że rozeznał się w spawie wysokości stawek
lekarzy na danych stanowiskach i oddziałach na terenie naszego województwa.
Radny Krzysztof Aurast
Jaki obraz szpitala otrzymał Pan po zapoznaniu się z Raportem z badania Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie?
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie
Ireneusz Weryk
Pokrótce odniósł się do zapisów zawartych w Raporcie badania Jednostki. Poinformował, że
widzi również pozytywne aspekty w funkcjonowaniu szpitala oraz że zamierza przyjrzeć się
jeszcze dokładniej działalności jednostki i na bieżąco dokonywać zmian i poprawiać jakość
zarówno świadczonych usług jak i jakość pracy.
Poinformował, że złoży dziś wniosek na przebudowę pracowni endoskopowej celem
dostosowania do obowiązujących przepisów na ok. 300 tys. zł oraz drugi wniosek na
uruchomienie pożyczki.
Starosta Paweł Cieśliński
Przedstawił procedurę uruchomienia pożyczki udzielonej przez Powiat dla SP ZOZ w
Działdowie.
Ad.16
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Wobec niezgłoszenia przez członków Zarządu żadnych dodatkowych wniosków
i wyczerpania w ten sposób porządku obrad, Starosta Paweł Cieśliński zamknął posiedzenie
Zarządu Powiatu.
Protokołowała
Karolina Zawierucha

Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
Starosta

Paweł Cieśliński

Wicestarosta

Marian Brandt

Członek Zarządu

Krzysztof Aurast

Członek Zarządu

Wiesław Cieślak

Członek Zarządu

Janusz Kaczmarek
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