Protokół Nr 46/2020
posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 15 czerwca 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
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.

Otwarcie.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie złożenia wniosku o wydanie decyzji na
realizację inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1365N KurkiPetrykozy – gr. powiatu od km 0+000 do km 10+407”.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg do
kategorii dróg gminnych w Gminie Iłowo – Osada.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację programu oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych dla osób stosujących
przemoc w rodzinie.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu
opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań
własnych powiatu w 2020 roku z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
polegającego na realizacji programu oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych dla osób
stosujących przemoc w rodzinie.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu
Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej w
Działdowie oraz Programu Działalności Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas
Diecezji Toruńskiej w Działdowie.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wicestarosty
Działdowskiego do reprezentowania Powiatu Działdowskiego na Zgromadzeniu
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11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.

Wspólników Warmińsko – Mazurskiego Funduszu „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o.
w Działdowie.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
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.
Zapoznanie się z informacją Powiatowego Urzędu Pracy dotyczącą wysokości
przyznanych dodatków i nagród.
Sprawy bieżące.
Wolne wnioski.
Zamknięcie obrad.

Zarząd jednogłośnie przyjął porządek posiedzenia.
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 Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie Krzysztof Chyliński
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie Krzysztof Chyliński
Przedstawił projekt uchwały w sprawie złożenia wniosku o wydanie decyzji na realizację
inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1365N Kurki- Petrykozy – gr.
powiatu od km 0+000 do km 10+407”.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 271/20
w sprawie: złożenia wniosku o wydanie decyzji na realizację inwestycji drogowej pn.:
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1365N Kurki- Petrykozy – gr. powiatu od km 0+000
do km 10+407”.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.6
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Komunikacji Krzysztof
Gorczyński
Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Komunikacji Krzysztof Gorczyński
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Przedstawił projekt uchwały w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg do kategorii dróg
gminnych w Gminie Iłowo – Osada.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 272/20
w sprawie: wydania opinii o zaliczeniu dróg do kategorii dróg gminnych w Gminie
Iłowo – Osada.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.7
Uczestniczy Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Katarzyna
Napiwocka
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Katarzyna Napiwocka
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację
programu oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
Zaproponowała jako ostateczny termin składania ofert 6 lipca 2020 r.
Radny Janusz Kaczmarek
Czy uczestnikami programu są te same osoby, które brały w nim udział w roku ubiegłym?
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Katarzyna Napiwocka
Sporadycznie zdarzają się przypadki, że ta sama osoba ma powtórzony cykl szkoleniowy raz
na kilka lat.
Radny Wiesław Cieślak
Jak wygląda wyłanianie kandydatów do programu oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych
dla osób stosujących przemoc w rodzinie?
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Katarzyna Napiwocka
Omówiła procedurę naboru uczestników do programu oddziaływań korekcyjnoedukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 273/20
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację programu oddziaływań
korekcyjno- edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.8
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Katarzyna Napiwocka
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania
ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych powiatu w
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2020 roku z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie polegającego na realizacji
programu oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
Poinformowała, że Forum Liderów Organizacji Pozarządowych Powiatu Działdowskiego nie
zgłosiło żadnej kandydatury. Zaproponowała do składu komisji pracownika PCPR panią
Weronikę Ponczkowską.
Radny Krzysztof Aurast
Zaproponował na przewodniczącego pana Janusza Kaczmarka.
Sekretarz Powiatu Lidia Nyga-Skwara
Zaproponowała jako pracownika Starostwa Powiatowego panią Martę Zawadzką.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 274/20
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w
ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych powiatu w 2020 roku z
zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie polegającego na realizacji programu
oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.9
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Katarzyna Napiwocka
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego
Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej w Działdowie oraz
Programu Działalności Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej w
Działdowie.
Radny Krzysztof Aurast
Czy Środowiskowy Dom Samopomocy zaczął funkcjonować po okresie czasowego
zawieszenia działalności?
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Katarzyna Napiwocka
Tak, od 1 czerwca. Poinformowała o wprowadzonych zmianach, aby dostosować działanie
ŚDS do reżimu sanitarnego związanego z COVID-19.
Radny Wiesław Cieślak
Jaka jest górna granica wieku uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy?
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Katarzyna Napiwocka
Nie ma granicy wieku dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
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Uchwałę Nr 275/20
w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu
Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej w Działdowie oraz Programu Działalności
Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej w Działdowie.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.10
Sekretarz Powiatu Lidia Nyga-Skwara
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie upoważnienia Wicestarosty Działdowskiego do
reprezentowania Powiatu Działdowskiego na Zgromadzeniu Wspólników Warmińsko –
Mazurskiego Funduszu „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. w Działdowie.
Zarząd 4 głosami za, przy 1 wstrzymującym podjął
Uchwałę Nr 276/20
w sprawie: upoważnienia Wicestarosty Działdowskiego do reprezentowania Powiatu
Działdowskiego na Zgromadzeniu Wspólników Warmińsko – Mazurskiego Funduszu
„Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. w Działdowie.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.11
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Spraw Gospodarczych, Inwestycji i Promocji Piotr Utrata
Naczelnik Wydziału Spraw Gospodarczych, Inwestycji i Promocji Piotr Utrata
Przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla
Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Dotacja celowa na pomoc finansową dla
Województwa Warmińsko-Mazurskiego dotyczy dofinansowania zadania inwestycyjnego
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w zakresie ścieżki rowerowej z dopuszczonym
ruchem pieszym na odcinku Tuczki-Żabiny”.
Starosta Paweł Cieśliński
Poinformował o już zrealizowanych inwestycjach drogowych oraz o zaplanowanych na
drugie półrocze.
Radny Krzysztof Aurast
Jak wygląda sytuacja z budową mostu na Działdówce?
Starosta Paweł Cieśliński
Jest wdrożony proces przygotowania dokumentacji, wydana została decyzja pozwalająca na
rozbiórkę starego mostu.
Wicestarosta Marian Brandt
Jakiego dokładnie odcinka drogi wojewódzkiej dotyczy ta budowa ścieżki rowerowej? Czy
zostanie włączony do obecnego ciągu pieszo-rowerowego?
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Starosta Paweł Cieśliński
Jest to odcinek od Żabin do ronda w Tuczkach.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
Ad.12
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:
Paweł Cieśliński – za
Marian Brandt – za
Krzysztof Aurast - za
Wiesław Cieślak – za
Janusz Kaczmarek – za
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 277/20
w sprawie: przeniesienia wydatków budżetowych z rezerwy celowej.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.13
Naczelnik Wydziału Finansowego Maria Zębalska
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2020-2023.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata
2020-2023.
Ad.14
Naczelnik Wydziału Finansowego Maria Zębalska
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu powiatu
działdowskiego na rok 2020.
Starosta Paweł Cieśliński
Poinformował o planowanym udziale gmin przy realizacji inwestycji drogowych. Omówił
możliwość realizacji zaplanowanych w budżecie zadań inwestycyjnych. Przedstawił dane
dotyczące wpływów z PIT i CIT oraz sytuacji gospodarczej w powiecie.
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Zarząd jednogłośnie-5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2020.
Ad.15
Uczestniczy Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie Zofia Zyborowicz
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie Zofia Zyborowicz
Przedstawiła informację na temat wypłaconych dodatków specjalnych w okresie od stycznia
do maja br. oraz o planowanym sposobie podziału środków finansowych ustalonych przez
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na sfinansowanie kosztów obsługi zadań
określonych w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych.
Radny Krzysztof Aurast
Czy pani zdaniem wskaźniki efektywności zatrudnieniowej i kosztowej są w tutejszym
Urzędzie Pracy dobre, wystarczające?
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie Zofia Zyborowicz
Wskaźniki uzależnione są od polityki rynku pracy. Mamy dosyć dobre wskaźniki. Wskaźniki
zatrudnieniowe są powyżej 84%, a kosztowe na poziomie 10 500 zł.
Ad.16
Radny Wiesław Cieślak
Poprosił o zwołanie Rady Społecznej SP ZOZ na terenie szpitala.
Starosta Paweł Cieśliński
Jeszcze wstęp do szpitala jest ograniczony, jednak na początku lipca postaramy się, aby
Zarząd mógł odbyć spotkanie z dyrektorem na terenie SP ZOZ.
Radny Wiesław Cieślak
Zgłosił chęć pomocy i znalezienia wsparcia w sprawie przywrócenia połączeń kolejowych na
linii Działdowo-Brodnica, szczególnie na odcinku Działdowo-Lidzbark.
Starosta Paweł Cieśliński
Myślę, że możemy na podstawie pewnych wyliczeń uzyskać informację dot. kosztów
związanych z funkcjonowaniem ww. linii kolejowej. Uruchomienie linii leży po stronie PKP.
Przedstawił uzyskane informacje dotyczące połączenia kolejowego Lidzbark-Brodnica.
Radny Krzysztof Aurast
Jak wygląda sytuacja z przejęciem przez Powiat zadania dot. prowadzenia Liceum przy ul.
Polnej?
Starosta Paweł Cieśliński
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Poinformował o procedurze i ewentualnych terminach związanych z przejęciem przez Powiat
zadania dot. prowadzenia Liceum przy ul. Polnej.
Ad.18
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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