Protokół Nr 38/2020
posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 18 marca 2020 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 uczestniczyli:
Sekretarz Powiatu
Skarbnik Powiatu

Lidia Nyga-Skwara
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 w sprawie inwestycji pn.
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1363 N – ciąg pieszo-rowerowy w miejscowości
Księży Dwór”.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii w sprawie inwestycji pn:
„Budowa drogi nr 1 relacji ul. Lubawska – ul. Sportowa, drogi nr 2 relacji droga nr 1
ul. Wyzwolenia , drogi nr 3 relacji droga nr 1 – szkoła podstawowa, drogi nr 4 relacji
droga nr 1 – ul. Świerkowa w Rybnie wraz z budową i przebudową infrastruktury
technicznej”.
7. Informacja Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Iłowie –
Osadzie o zawartych mowach na wynajem pomieszczeń hali sportowej.
8. Informacja Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie o zawartych
mowach na wynajem Sali gimnastycznej.
9. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody
na nabycie od Gminy Działdowo, w formie darowizny, nieruchomości położonych w
Grzybinach.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania
budżetu powiatu za 2019 r.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych z
rezerwy celowej.
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12. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 20202023.
13. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu
powiatu działdowskiego na rok 2020.
14. Rozpatrzenie wniosku Gminy Rybno o udzieleni pomocy finansowej na zakup
systemu selektywnego alarmowania dla OSP w Hartowcu.
15. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Rodzinie w Działdowie za rok
2019 wraz z wykazem potrzeb w zakresie rodzinnej i instytucjonalnej pieczy
zastępczej oraz pomocy społecznej.
16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany ogłoszenia i zmiany
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego pn. Modernizacja, dostawa i wdrożenie systemów
informatycznych oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego
sprzętu w ramach realizacji projektu „Informatyzacja usług publicznych Powiatu
Działdowskiego”.
17. Omówienie projektu stanowiska Rady Powiatu w sprawie wynagradzania personelu
pielęgniarskiego zatrudnionego w domach pomocy społecznej.
18. Sprawy bieżące.
19. Wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad.
Sekretarz Powiatu Lidia Nyga-Skwara
Zaproponowała rozszerzenie porządku posiedzenia o następujący punkt: Rozpatrzenie
i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Domu Pomocy
Społecznej w Uzdowie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu
pn. „Termomodernizacja kompleksowa wielobranżowa budynków Domu Pomocy Społecznej
w Uzdowie”– pkt 18 oraz wprowadzenie następujących zmian: w pkt. 17 powinno być
zaopiniowanie projektu stanowiska, a nie omówienie, w pkt. 15 dodanie brakującego słowa
„Pomocy”, oraz poprawienie literówek w pkt. 7, 8 i 14.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

Otwarcie.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii w sprawie inwestycji pn.
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1363 N – ciąg pieszo-rowerowy w miejscowości
Księży Dwór”.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii w sprawie inwestycji pn:
„Budowa drogi nr 1 relacji ul. Lubawska – ul. Sportowa, drogi nr 2 relacji droga nr 1
- ul. Wyzwolenia , drogi nr 3 relacji droga nr 1 – szkoła podstawowa, drogi nr 4 relacji
droga nr 1 – ul. Świerkowa w Rybnie wraz z budową i przebudową infrastruktury
technicznej”.
Informacja Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Iłowie –
Osadzie o zawartych umowach na wynajem pomieszczeń hali sportowej.
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8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.

16.

17.
18.

19.
20.
21.

Informacja Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie o zawartych
umowach na wynajem sali gimnastycznej.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody
na nabycie od Gminy Działdowo, w formie darowizny, nieruchomości położonych w
Grzybinach.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania
budżetu powiatu za 2019 r.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych z
rezerwy celowej.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 20202023.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu
powiatu działdowskiego na rok 2020.
Rozpatrzenie wniosku Gminy Rybno o udzielenie pomocy finansowej na zakup
systemu selektywnego alarmowania dla OSP w Hartowcu.
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie
za rok 2019 wraz z wykazem potrzeb w zakresie rodzinnej i instytucjonalnej pieczy
zastępczej oraz pomocy społecznej.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany ogłoszenia i zmiany
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego pn. Modernizacja, dostawa i wdrożenie systemów
informatycznych oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego
sprzętu w ramach realizacji projektu „Informatyzacja usług publicznych Powiatu
Działdowskiego”.
Zaopiniowanie projektu stanowiska Rady Powiatu w sprawie wynagradzania
personelu pielęgniarskiego zatrudnionego w domach pomocy społecznej.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi
Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie do podejmowania wszelkich czynności
w zakresie realizacji projektu pn. „Termomodernizacja kompleksowa wielobranżowa
budynków Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie”.
Sprawy bieżące.
Wolne wnioski.
Zamknięcie obrad.

Zarząd jednogłośnie przyjął porządek posiedzenia po zmianach.
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
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Komunikacji Krzysztof
Gorczyński
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Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Komunikacji Krzysztof Gorczyński
Przedstawił projekt uchwały w sprawie wydania opinii w sprawie inwestycji pn. „Przebudowa
drogi powiatowej nr 1363 N – ciąg pieszo-rowerowy w miejscowości Księży Dwór”. Omówił
wnioski Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie dot. tej inwestycji.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 230/20
w sprawie wydania opinii w sprawie inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr
1363 N – ciąg pieszo-rowerowy w miejscowości Księży Dwór”.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.6
Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Komunikacji Krzysztof Gorczyński
Przedstawił projekt uchwały w sprawie wydania opinii w sprawie inwestycji pn: „Budowa
drogi nr 1 relacji ul. Lubawska – ul. Sportowa, drogi nr 2 relacji droga nr 1 ul. Wyzwolenia ,
drogi nr 3 relacji droga nr 1 – szkoła podstawowa, drogi nr 4 relacji droga nr 1 – ul.
Świerkowa w Rybnie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej”.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 231/20
w sprawie wydania opinii w sprawie inwestycji pn: „Budowa drogi nr 1 relacji ul.
Lubawska – ul. Sportowa, drogi nr 2 relacji droga nr 1 ul. Wyzwolenia , drogi nr 3
relacji droga nr 1 – szkoła podstawowa, drogi nr 4 relacji droga nr 1 – ul. Świerkowa w
Rybnie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej”.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.7
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Przedstawił informację Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w
Iłowie –Osadzie o zawartych umowach na wynajem pomieszczeń hali sportowej.
Zarząd przyjął powyższą informację.
Ad.8
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Przedstawił informację Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie o
zawartych umowach na wynajem sali gimnastycznej.
Radny Krzysztof Aurast
Czy w okresie od 1.06 do 31.08.2020 r. będzie przeprowadzona przebudowa Sali
gimnastycznej?
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Starosta Paweł Cieśliński
Jest to zbyt krótki czas na opracowanie dokumentacji i realizacji inwestycji.
Zarząd przyjął powyższą informację.
Ad.9
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Gminy
Działdowo, w formie darowizny, nieruchomości położonych w Grzybinach.
Wicestarosta Marian Brandt
Czy od 1.01.2021 r. uruchomiona zostanie tam placówka opiekuńczo-wychowawcza?
Starosta Paweł Cieśliński
Tak, w Grzybinach zostanie utworzona placówka opiekuńczo-wychowawcza typu
socjalizacyjnego dla dzieci z powiatu działdowskiego, które obecnie przebywają w
placówkach znajdujących się w innych powiatach. Omówił zalety lokalizacji POW w
Grzybinach. Przedstawił dalsze plany związane z tworzeniem, funkcjonowaniem i
finansowaniem placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu działdowskiego.
Poprosił o przygotowanie zdjęć i mapy poglądowej dot. nieruchomości w Grzybinach na
sesję, żeby radni mogli m.in. zobaczyć lokalizację obiektu.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
wyrażenia zgody na nabycie od Gminy Działdowo, w formie darowizny, nieruchomości
położonych w Grzybinach.
Ad.10
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu
za 2019 r.
Radny Krzysztof Aurast
Na str. 9 w łączna kwota nadwyżki z lat ubiegłych jest 18.8777.199,97, a powinna być to
kwota 18.877.199,97 oraz na str. 17 w kol. 2 w poz. 7 należy poprawić zapis.
Starosta Paweł Cieśliński
Na str. 24 kwota z FDS na remont drogi powiatowej nr 1353 N powinna stanowić kwotę
540.384,58 zł a nie 5.540.384,58 zł.
Radny Wiesław Cieślak
Na str. 51 powinno być aktywa finansowe, a nie aktywne finansowe. Na str. 22 w pozycji 10
mowa jest o wymiarze sprawiedliwości co przez to należy rozumieć?
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Dotyczy to punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.
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Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 232/20
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2019 r.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.11
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
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:
Paweł Cieśliński – za
Marian Brandt – za
Krzysztof Aurast - za
Wiesław Cieślak – za
Janusz Kaczmarek – za
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 233/20
w sprawie: przeniesienia wydatków budżetowych z rezerwy celowej.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.12
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2020-2023.
Starosta Paweł Cieśliński
Omówił planowane inwestycje w roku bieżącym, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji
wieloletnich. Poinformował o terminach składania wniosków do projektów, celem pozyskania
środków zewnętrznych.
Radny Krzysztof Aurast
W załączniku nr 3 do WPF i w informacji do zmian budżetu powiatowe centra pomocy
rodzinie raz jest podany rozdział 85318 a raz 85218. W załączniku nr 3 do WPF jest napisane
Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej, a powinno być Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie.
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Powinno być 85218.
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Zarząd jednogłośnie-5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata
2020-2023.
Ad.13
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu powiatu
działdowskiego na rok 2020.
Wicestarosta Marian Brandt
W załączniku nr 4 w poz. 1.3 i 1.4 powinno być zapisane „Efektywność energetyczna”, a nie
„Kadry dla gospodarki”.
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Poprosiła o zaopiniowanie wniosku dotyczącego zmiany klasyfikacji wydatków planu
finansowego na klasyfikację wojskową, wynikającą z rozporządzenia. Zostanie to
wprowadzone autokorektą na sesji.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2020.
Ad.14
Uczestniczy inspektor Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Katarzyna
Milczarek
Inspektor Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Katarzyna Milczarek
Przedstawiła wniosek Gminy Rybno o udzielenie pomocy finansowej na zakup systemu
selektywnego alarmowania dla OSP w Hartowcu. Przedstawiła pozytywną opinię Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie. Całkowity koszt wynosi 9.000 zł,
dofinansowanie Powiatu stanowiłoby kwotę 4.500 zł.
Starosta Paweł Cieśliński
Omówił formy i sposoby powiadamiania strażaków ochotników.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za pozytywnie rozpatrzył powyższy wniosek.
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Zostanie to wprowadzone do następnej uchwały budżetowej.
Ad.15
Uczestniczy Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Katarzyna
Napiwocka
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Katarzyna Napiwocka
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Przedstawiła sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Działdowie za rok 2019 wraz z wykazem potrzeb w zakresie rodzinnej i instytucjonalnej
pieczy zastępczej oraz pomocy społecznej.
Radny Krzysztof Aurast
Czym jest niebieski pokój?
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Katarzyna Napiwocka
Jest to pomieszczenie bezpieczne służące do przesłuchiwania dzieci do 13 roku życia, które
doznały przemocy.
Wicestarosta Marian Brandt
W sprawozdaniu mowa jest o udzielonych świadczeniach fakultatywnych na pokrycie
kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych dla dzieci umieszczonych w innym
powiecie na kwotę ok. 5.000 zł, jakie to były zdarzenia losowe?
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Katarzyna Napiwocka
Była to jednorazowo wypłacona kwota, a wiązała się z przeprowadzonymi badaniami i
pomocą psychologiczną dla dzieci oraz dojazdem na terapię.
Radny Wiesław Cieślak
Jak wygląda procedura występowania i przyznawania świadczeń?
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Katarzyna Napiwocka
Omówiła przepisy, na podstawie których przyznawane są poszczególne świadczenia oraz
procedury rozpatrywania wniosków i przyznawania świadczeń.
Radny Krzysztof Aurast
W wykazie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej mamy wskazane kompleksowe
wsparcie osób usamodzielnianych, co przez to mamy rozumieć?
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Katarzyna Napiwocka
Brakuje mieszkań chronionych dla osób opuszczających placówkę opiekuńczo-wychowawczą
czy rodzinę zastępczą. Podkreślę, że do dnia dzisiejszego nie wpłynął taki wniosek.
Wicestarosta Marian Brandt
Czy w związku z tym, że 3 osoby nie ukończyły programu oddziaływań korekcyjnoedukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie są wobec nich wyciągane
jakiekolwiek konsekwencje np. prawne?
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Katarzyna Napiwocka
Nie możemy przeprowadzać żadnego monitoringu, ankiety, w każdej chwili uczestnik może
zrezygnować.
Ad.16
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Uczestniczy Naczelnik Wydziału Spraw Gospodarczych, Inwestycji i Promocji Piotr Utrata
Naczelnik Wydziału Spraw Gospodarczych, Inwestycji i Promocji Piotr Utrata
Przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany ogłoszenia i zmiany
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego pn. Modernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych oraz
uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu w ramach realizacji
projektu „Informatyzacja usług publicznych Powiatu Działdowskiego”. Omówił
wprowadzone zmiany uszczegółowiające ogłoszenie, SIWZ i ofertę.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 234/20
w sprawie: zatwierdzenia zmiany ogłoszenia i zmiany specyfikacji istotnych warunków
zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Modernizacja,
dostawa i wdrożenie systemów informatycznych oraz uruchomienie e-usług publicznych
z dostawą niezbędnego sprzętu w ramach realizacji projektu „Informatyzacja usług
publicznych Powiatu Działdowskiego”.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.17
Starosta Paweł Cieśliński
Przedstawił projekt stanowiska Rady Powiatu w sprawie wynagradzania personelu
pielęgniarskiego zatrudnionego w domach pomocy społecznej. Poinformował szczegółowo o
projekcie stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego ws.
pielęgniarek w domach pomocy społecznej.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami pozytywnie zaopiniował projekt stanowiska Rady
Powiatu w sprawie wynagradzania personelu pielęgniarskiego zatrudnionego w domach
pomocy społecznej.
Ad.18
Sekretarz Powiatu Lidia Nyga-Skwara
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Domu
Pomocy Społecznej w Uzdowie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji
projektu pn. „Termomodernizacja kompleksowa wielobranżowa budynków Domu Pomocy
Społecznej w Uzdowie”.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 235/20
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w
Uzdowie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu
pn. „Termomodernizacja kompleksowa wielobranżowa budynków Domu Pomocy
Społecznej w Uzdowie”.
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(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.21
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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