Protokół Nr 45/2020
posiedzenia Zarządu Powiatu Działdowskiego
z dnia 5 czerwca 2020 roku
W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności:
Starosta Działdowski

Paweł Cieśliński

Wicestarosta

Marian Brandt

Członkowie Zarządu:

Krzysztof Aurast
Wiesław Cieślak
Janusz Kaczmarek

Ponadto uczestniczyła:
Sekretarz Powiatu

Lidia Nyga – Skwara

Naczelnik Wydziału Finansowego

Maria Zębalska

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 1, 2, 3
Starosta Działdowski 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 zmiany Regulaminu Organizacyjnego
Starostwa Powiatowego w Działdowie.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko
dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. ks. Edmunda
Domańskiego w Iłowie-Osadzie.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu przeprowadzenia w
2020 roku kontroli prawidłowości pobrania wykorzystania w 2019 roku dotacji
udzielonych z budżetu Powiatu Działdowskiego dla publicznych oraz niepublicznych
szkół i placówek, dla których Powiat Działdowski jest organem rejestrującym.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zaproszenia do składania ofert na
świadczenie opieki stomatologicznej nad uczniami szkół ponadpodstawowych, dla
których organem prowadzącym jest Powiat Działdowski.
9. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu uchwały w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Gminie Działdowo.
10. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu uchwały w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Gminie Rybno.
11. Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Planowania Budżetu, Finansów
i Gospodarowania Mieniem Powiatu Rady Powiatu.
12. Sprawy bieżące.
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13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.
Starosta Działdowski Paweł Cieśliński
Zaproponował wprowadzenie, jako punktu 11 porządku posiedzenia: Rozpatrzenie i podjęcie
uchwały w sprawie: przeprowadzenia drugich przetargów ustnych nieograniczonych na
sprzedaż nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowa, położonych we wsi
Malinowo w obrębie Komorniki gmina Działdowo, oraz jako punktu 12 porządku
posiedzenia: Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: odrzucenia oferty w części 1
postępowania 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”, kolejne punkty ulegają przesunięciu.
Zarząd jednogłośnie przyjął porządek posiedzenia wraz ze zmianą.
Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego
Starostwa Powiatowego w Działdowie.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko
dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. ks. Edmunda
Domańskiego w Iłowie-Osadzie.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu przeprowadzenia w
2020 roku kontroli prawidłowości pobrania wykorzystania w 2019 roku dotacji
udzielonych z budżetu Powiatu Działdowskiego dla publicznych oraz niepublicznych
szkół i placówek, dla których Powiat Działdowski jest organem rejestrującym.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zaproszenia do składania ofert na
świadczenie opieki stomatologicznej nad uczniami szkół ponadpodstawowych, dla
których organem prowadzącym jest Powiat Działdowski.
9. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu uchwały w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Gminie Działdowo.
10. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu uchwały w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Gminie Rybno.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: przeprowadzenia drugich przetargów
ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę
mieszkaniowa, położonych
we wsi Malinowo w obrębie Komorniki gmina
Działdowo.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: odrzucenia oferty w części 1
postępowania 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”.
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13. Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Planowania
i Gospodarowania Mieniem Powiatu Rady Powiatu.
14. Sprawy bieżące.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad.

Budżetu,

Finansów

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 Działdowski Paweł Cieśliński
Przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa
Powiatowego w Działdowie.
Sekretarz Powiatu Lidia Nyga – Skwara
Omówiła zaproponowane zmiany w regulaminie organizacyjnym Starostwa Powiatowego
w Działdowie dotyczące m.in. wprowadzenia stanowiska zastępcy naczelnika Wydziału
Spraw Gospodarczych, Inwestycji i Promocji, zmiany nazw stanowisk Wydziale Edukacji,
Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.
Wicestarosta Działdowski Marian Brand
Zapytał czy w związku z zaproponowanymi zmianami planowane jest zwiększenie
zatrudnienia?
Starosta Działdowski Paweł Cieśliński
Planowane jest przeprowadzenie naboru na stanowisko zastępcy naczelnika Wydziału Spraw
Gospodarczych, Inwestycji i Promocji aby wzmocnić pracę wydziału w zakresie zamówień
publicznych a także pozyskiwania i rozliczania projektów dofinansowanych ze środków
zewnętrznych. Dodatkowo w związku z planowanym przejściem na emeryturę pracownika
Wydziału Architektoniczno – Budowlanego przeprowadzony zostanie nabór na stanowisko
ds. budownictwa.
Zarząd jednogłośnie- 5 głosami za, podjął:
Uchwałę Nr 265 /20
w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Działdowie.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad.6
W posiedzeniu uczestniczy Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu
i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Starosta Działdowski Paweł Cieśliński
Przedstawił projekt uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu
Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie-Osadzie.
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Przedstawiła szczegółowe informacje na temat konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu
Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Iłowie – Osadzie.
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Zarząd jednogłośnie- 5 głosami za, podjął:
Uchwałę Nr 266 /20
w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących im. ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie-Osadzie.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad.7
Starosta Działdowski Paweł Cieśliński
Przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu przeprowadzenia w 2020 roku
kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania w 2019 roku dotacji udzielonych z budżetu
Powiatu Działdowskiego dla publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek, dla których
Powiat Działdowski jest organem rejestrującym.
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Poinformowała, że do kontroli i oceny prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
udzielonych z budżetu Powiatu Działdowskiego zostały wytypowane wszystkie publiczne
i niepubliczne szkoły i placówki, dla których Powiat Działdowski jest organem rejestrującym
i dotującym.
Zarząd jednogłośnie- 5 głosami za, podjął:
Uchwałę Nr 267 /20
w sprawie: zatwierdzenia planu przeprowadzenia w 2020 roku kontroli prawidłowości
pobrania i wykorzystania w 2019 roku dotacji udzielonych z budżetu Powiatu
Działdowskiego dla publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek, dla których
Powiat Działdowski jest organem rejestrującym.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad.8
Starosta Działdowski Paweł Cieśliński
Przedstawił projekt uchwały w sprawie zaproszenia do składania ofert na świadczenie opieki
stomatologicznej nad uczniami szkół ponadpodstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Powiat Działdowski.
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Ustawa z września 2019 roku w sprawie opieki zdrowotnej nad uczniami obliguje organy
prowadzące szkoły ponadpodstawowe do zapewnienia opieki stomatologicznej dla
młodzieży w szkołach ponadpodstawowych.
Przedstawiła informację na temat zaproszenia do składania ofert na świadczenie opieki
stomatologicznej nad ww. uczniami. Zaproponowała, aby termin składania ofert przedłużyć
do 30 września, jest to związane z okresem wakacji i urlopów.
Zarząd jednogłośnie- 5 głosami za, podjął:
Uchwałę Nr 268 /20
w sprawie: zaproszenia do składania ofert na świadczenie opieki stomatologicznej nad
uczniami szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat
Działdowski.
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(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad.9
W posiedzeniu uczestniczy Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
Irena Kozłowska
Starosta Działdowski Paweł Cieśliński
Przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Gminie Działdowo.
Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Irena Kozłowska
Poinformowała, że udzielenie pomocy finansowej Gminie Działdowo związane jest
z udzieleniem dotacji celowej z budżetu Powiatu Działdowskiego na zakup umundurowania,
strojów sportowych i wyposażenia dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP
w Uzdowie w wysokości 14 836 zł oraz dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP
w Petrykozach w wysokości 12 516 zł.
Marian Brandt Wicestarosta Działdowski
Stwierdził, że w Powiecie Działdowskim jest tworzony bardzo dobry system Młodzieżowych
Drużyn Pożarniczych.
Zarząd Powiatu Działdowskiego jednogłośnie / 5 głosami za/ przyjął projekt uchwały
Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie
Działdowo.
Ad.10
Starosta Działdowski Paweł Cieśliński
Przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Gminie Rybno.
Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Irena Kozłowska
Pomoc finansowa dla Gminy Rybno jest w formie dotacji celowej ze środków budżetu
Powiatu Działdowskiego na dofinansowanie zakupu systemu selektywnego alarmowania dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Hartowcu w kwocie 4500 zł.
Zarząd Powiatu Działdowskiego jednogłośnie / 5 głosami za/ przyjął projekt uchwały
Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rybno.

Ad.11
W posiedzeniu uczestniczy Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert
Gromadkiewicz
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Poinformował, że projekt uchwały dotyczy drugich przetargów na sprzedaż dwóch
nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowa, położonych
we wsi Malinowo w obrębie Komorniki gmina Działdowo.
Starosta Działdowski Paweł Cieśliński
5

Przedstawił projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia drugich przetargów ustnych
nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowa,
położonych we wsi Malinowo w obrębie Komorniki gmina Działdowo.
Zarząd jednogłośnie- 5 głosami za, podjął:
Uchwałę Nr 269 /20
w sprawie: przeprowadzenia drugich przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż
nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowa, położonych we wsi
Malinowo w obrębie Komorniki gmina Działdowo.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad.12
W posiedzeniu uczestniczy Naczelnik Wydziału Spraw Gospodarczych, Inwestycji i Promocji
Piotr Utrata
Starosta Działdowski Paweł Cieśliński
Przedstawił projekt uchwały w sprawie: odrzucenia oferty w części 1 postępowania
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”.
Naczelnik Wydziału Spraw Gospodarczych, Inwestycji i Promocji Piotr Utrata
Poinformował, że istnieje konieczność odrzucenia oferty firmy Sputnik Software Sp. z o.o.
z Poznania w części 1 postępowania 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” z na fakt, iż na wniosek Zamawiającego, Wykonawca
nie przedłużył terminu związania ofertą, nie przedłużył wadium.
Radny Krzysztof Aurast
Czy po podjęciu tej uchwały dalsza procedura zostanie uruchomiona na to zadanie?
Naczelnik Wydziału Spraw Gospodarczych, Inwestycji i Promocji Piotr Utrata
Procedura jest cały czas w toku. Przedstawił aktualny stan zaawansowania prac komisji
przetargowej w związku z realizacją projektu i postępowania przetargowego.
Wicestarosta Działdowski Marian Brandt
Jeżeli odrzucimy tego oferenta to ilu pozostanie?
Naczelnik Wydziału Spraw Gospodarczych, Inwestycji i Promocji Piotr Utrata
Było trzech oferentów, pozostanie dwóch.
Zarząd jednogłośnie- 5 głosami za, podjął:
Uchwałę Nr 270 /20
w sprawie: odrzucenia oferty w części 1 postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego pn. Modernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych oraz
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uruchomienie e- usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu w ramach realizacji
projektu „Informatyzacja usług publicznych Powiatu Działdowskiego”.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu
Ad.13
W posiedzeniu uczestniczy: dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie Zofia
Zyborowicz oraz Przewodniczący Komisji Planowania Budżetu, Finansów i Gospodarowania
Mieniem Powiatu Rady Powiatu Krzysztof Węglewski
Starosta Działdowski Paweł Cieśliński
Poinformował, że w materiałach na dzisiejsze posiedzenie Zarządu był dołączony wniosek
Komisji Planowania Budżetu, Finansów i Gospodarowania Mieniem Powiatu Rady Powiatu
do Zarządu Powiatu. Wniosek komisji dotyczy rozdzielania dodatkowych środków
z Funduszu Pracy otrzymanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie dla
pracowników świadczących prace w okresie zagrożenia epidemiologicznego. Stwierdził, że
Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie otrzymał zgodnie z pismem Minister Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej 65 900 zł z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów
obsługi dodatkowych zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19.
Radny Krzysztof Aurast
Czy Zarząd Powiatu może ingerować w podział tych środków?
Starosta Działdowski Paweł Cieśliński
Nie możemy, dysponentem tych środków jest dyrektor jednostki. Wpłynął wniosek
od komisji, a my powinniśmy się z nim zapoznać.
Wicestarosta Działdowski Marian Brandt
Czy w piśmie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jest wskazanie, na jaki cel
są te środki przeznaczone?
Starosta Działdowski Paweł Cieśliński
W piśmie jest napisane, że na koszty obsługi zadań określonych w art. 15 zzb – 15 zze ustawy
z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych.
Wicestarosta Działdowski Marian Brandt
W piśmie z Ministerstwa powołano się na artykuły zawierające wyszczególnione zadania,
na które te środki są przeznaczone. Stwierdził, że z pewnością przy realizacji tych
dodatkowych zadań pracownicy urzędu nie brali i nie biorą równomiernego udziału.
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie Zofia Zyborowicz
Poinformowała o funkcjonowaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie w stanie
epidemii. Przedstawiła informację o zadaniach realizowanych przez PUP w Działdowie
w ramach Tarczy Antykryzysowej na kwotę 24 893 000 zł. Stwierdziła, że Minister Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej przekazał dla urzędu pracy dodatkowe środki w postaci dotacji
celowej w kwocie 65 900 zł na koszty obsługi zadań określonych w ustawie o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i że dotacja celowa
musi być wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Przedstawiła propozycje podziału
otrzymanych środków z Funduszu Pracy na koszty związane z dodatkowym wynagrodzeniem
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pracowników PUP w związku ze zwiększonymi nakładami pracy z tytułu obsługi zadań,
o których mowa art.15 zzb-15 zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
Poinformowała, że część pracowników, która nie pracowała bezpośrednio przy zadaniach
związanych z COVIDEM, a była obciążona innymi, dodatkowymi zadaniami i trudnościami
związanymi ze stanem epidemii otrzymała w maju dodatki specjalne. W miarę możliwości
również pozostali pracownicy dostaną dodatki specjalne lub nagrody.
/ Powyższe informacje z PUP w Działdowie stanowią załącznik do niniejszego protokołu /
Przewodniczący Komisji Planowania Budżetu, Finansów i Gospodarowania Mieniem
Powiatu Rady Powiatu Krzysztof Węglewski
Poinformował, że podtrzymuje stanowisko zawarte we wniosku Komisji Planowania Budżetu,
Finansów i Gospodarowania Mieniem Powiatu Rady Powiatu.
Naczelnik Wydziału Finansowego Maria Zębalska
Stwierdziła, że zgodnie z decyzją Ministerstwa dodatkowe środki powinny zostać
wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem, ponieważ jest to dotacja celowa.
Radny Krzysztof Aurast
Czy bieżące, dotychczasowe zadania osób, które zostały zaangażowane dodatkowo
w realizację zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, wykonywali za nich inni pracownicy?
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie Zofia Zyborowicz
Pracownicy dodatkowo zaangażowani w wykonywanie zadań związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wykonywali nadal swoje dotychczasowe
obowiązki, a dodatkowo realizowali zadania wskazane ww. ustawą. Nikt inny nie wykonywał
za nich ich pracy.
Etatowy Członek Zarządu Janusz Kaczmarek
Zapytał, czy pracownicy od początku wiedzieli, że za udział w realizacji dodatkowych zadań
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pracownicy
otrzymają dodatkowe wynagrodzenie?
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie Zofia Zyborowicz
Wyjaśniła, że na początku nikt nie wiedział, że w ślad za dodatkowymi zadaniami
narzuconymi ww. ustawą zostaną przekazane środki na koszty związane z obsługą tych
działań, ona jako dyrektor jednostki musiała tak zorganizować pracę Powiatowego Urzędu
Pracy, aby zarówno dotychczasowe zadania, jak również dodatkowe zadania były na bieżąco
realizowane. Informacja o przyznaniu środków na koszty obsługi zadań określonych
w art. 15 zzb – 15zze ustawy wpłynęła od Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
dopiero 28 kwietnia bieżącego roku.
Radny Wiesław Cieślak
Poprosił o wyjaśnienie propozycji podziału środków FP związanych z obsługą zadań
wskazanych w art. 15 zzb – 15 zze ww. ustawy.
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie Zofia Zyborowicz
Szczegółowo omówiła zadania, jakie realizowali pracownicy na poszczególnych
stanowiskach w ramach ww. zadań oraz procentowy podział środków na ten cel według
poziomu zaangażowania. Dodatkowo wskazała, że niektórzy pracownicy realizujący inne
zadania otrzymali np. w maju dodatki specjalne i planuje w późniejszym terminie przyznanie
nagród.
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Starosta Działdowski Paweł Cieśliński
Stwierdził, że dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy powinna przedłożyć na kolejne
posiedzenie zarządu informację o przyznanych i planowanych na bieżący rok dodatkach
specjalnych i nagrodach w jednostce.
Członkowie Zarządu Powiatu Działdowskiego zobligowali dyrektor Powiatowego
Urzędu Pracy w Działdowie, aby na następne posiedzenie Zarządu Powiatu
przygotowała i przedłożyła zestawienia przekazanych w roku 2020 oraz planowanych
do przekazania dodatków specjalnych i nagród według zajmowanych stanowisk
pracowniczych PUP w Działdowie wraz z propozycja podziału środków Funduszu
Pracy - kosztów obsługi art. 15 zzb – 15 zze ww. ustawy.
Ad.14
Wicestarosta Działdowski Marian Brandt
Przedstawił informację na temat stanu przygotowania szkół ponadpodstawowych, dla których
organem prowadzącym jest Powiat Działdowski do matur oraz egzaminów potwierdzających
kwalifikacje zawodowe.
Ad.15
Radny Krzysztof Aurast
Rada Miasta Działdowa podjęła uchwałę o rozwiązaniu Zespołu Szkół Nr 2 w Działdowie,
czy są prowadzone w związku z tym rozmowy z Burmistrzem Miasta i co będzie dalej
z Liceum Ogólnokształcącym?
Starosta Działdowski Paweł Cieśliński
Przedstawił procedury związane z rozwiązaniem Zespołu Szkół i przejęciem zadania
prowadzenia LO przez Powiat.
Ad.16
Wobec nie zgłoszenia przez członków Zarządu żadnych dodatkowych wniosków
i wyczerpania w ten sposób porządku obrad, Starosta Działdowski Paweł Cieśliński zamknął
posiedzenie Zarządu Powiatu.

Protokołowała
Ewa Siedlecka
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