Protokół Nr 47/2020
posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 1 lipca 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
Wicestarosta Marian Brandt
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 zaliczeniu dróg do
kategorii dróg gminnych w Gminie Płośnica.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia do zawierania
porozumień.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup aparatury i
sprzętu medycznego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w
Działdowie.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie na udzielanie
świadczeń zdrowotnych.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla
nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz
ustalenia wysokości wynagrodzenia ekspertów wchodzących w skład komisji za
przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej w celu
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i
Ogólnokształcących im. ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie-Osadzie.
11. Informacja o proponowanym przez organizacje pozarządowe sposobie realizacji zadań
z zakresu kultury, kultury fizycznej i sportu oraz ochrony i promocji zdrowia.
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12. Rozpatrzenie wniosków Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie dotyczących
zmian nazw zadań przewidzianych do realizacji w 2020 roku.
13. Sprawy bieżące.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad.
Sekretarz Powiatu Lidia Nyga-Skwara
Zaproponowała jako pkt 13 - Rozpatrzenie wniosku Powiatowego Zarządu Dróg w
Działdowie dotyczącego wyrażenia zgody na zawarcie umów oraz jako pkt 14 Rozpatrzenie i
podjęcie decyzji dotyczącej przekazania w trwały zarząd nieruchomości w Grzybinach.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Otwarcie.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg do
kategorii dróg gminnych w Gminie Płośnica.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia do zawierania
porozumień.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup aparatury i
sprzętu medycznego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w
Działdowie.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie na udzielanie
świadczeń zdrowotnych.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla
nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz
ustalenia wysokości wynagrodzenia ekspertów wchodzących w skład komisji za
przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej w celu
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i
Ogólnokształcących im. ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie-Osadzie.
Informacja o proponowanym przez organizacje pozarządowe sposobie realizacji zadań
z zakresu kultury, kultury fizycznej i sportu oraz ochrony i promocji zdrowia.
Rozpatrzenie wniosków Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie dotyczących
zmian nazw zadań przewidzianych do realizacji w 2020 roku.
Rozpatrzenie wniosku Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie dotyczącego
wyrażenia zgody na zawarcie umów.
Rozpatrzenie i podjęcie decyzji dotyczącej przekazania w trwały zarząd
nieruchomości w Grzybinach.
Sprawy bieżące.
Wolne wnioski.
Zamknięcie obrad.

Zarząd jednogłośnie przyjął porządek posiedzenia ze zmianami.
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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.
Wicestarosta Marian Brandt przekazał prowadzenie Staroście Pawłowi Cieślińskiemu.
Ad.5
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Komunikacji Krzysztof
Gorczyński
Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Komunikacji Krzysztof Gorczyński
Przedstawił projekt uchwały w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg do kategorii dróg
gminnych w Gminie Płośnica.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 278/20
w sprawie: wydania opinii o zaliczeniu dróg do kategorii dróg gminnych w Gminie
Płośnica.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.6
Uczestniczy Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Katarzyna
Napiwocka
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Katarzyna Napiwocka
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia do zawierania porozumień.
Wyjaśniła potrzebę podjęcia powyższej uchwały i ułatwienia z tym związane np. w zakresie
rozliczeń finansowych.
Radny Krzysztof Aurast
Czy to upoważnienie ułatwi przeniesienie dzieci do powstającej placówki w Grzybinach?
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Katarzyna Napiwocka
Poinformowała jak wygląda procedura przeniesienia dzieci z jednej placówki opiekuńczowychowawczej do drugiej.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 279/20
w sprawie: udzielenia upoważnienia do zawierania porozumień.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Starosta Paweł Cieśliński
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Poinformował, że członkowie Komisji Społecznej, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w lipcu planują odwiedzić Grzybiny i zapoznać się z
nieruchomością pod planowaną placówkę opiekuńczo-wychowawczą.
Ad.7
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z
Organizacjami Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup aparatury i sprzętu
medycznego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie.
Poinformowała, że Rada Społeczna SP ZOZ podjęła uchwałę 25.06.2020 r. wyrażającą
pozytywną opinię na temat planowanych zakupów aparatury i sprzętu medycznego.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 280/20
w sprawie: wyrażenia zgody na zakup aparatury i sprzętu medycznego przez
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.8
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie na udzielanie świadczeń
zdrowotnych.
Starosta Paweł Cieśliński
Zaproponował wyrażenie zgody dyrektorowi na udzielanie świadczeń zdrowotnych na okres
od 1 lipca do 31 grudnia 2020 r.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 281/20
w sprawie: wyrażenia zgody Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Działdowie na udzielanie świadczeń zdrowotnych.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.9
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz ustalenia wysokości
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wynagrodzenia ekspertów wchodzących w skład komisji za przeprowadzenie postępowania
egzaminacyjnego. Poinformowała, że stawka za przeprowadzenie postępowania
egzaminacyjnego w ubiegłym roku wynosiła 160 zł i taką stawkę proponuję przyjąć w
bieżącym roku.
Wicestarosta Marian Brandt
Zaproponował w §1 zamienić wyraz nauczycielki na nauczyciela. Ponadto na przedstawiciela
organu prowadzącego zaproponował panią Marlenę Perzyńską.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 282/20
w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans
na stopień nauczyciela mianowanego oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia
ekspertów wchodzących w skład komisji za przeprowadzenie postępowania
egzaminacyjnego.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.10
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej w celu
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i
Ogólnokształcących im. ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie-Osadzie. Poinformowała, że
wpłynęło pismo od Zarządu Oddziału ZNP w Działdowie, w którym wskazano na członka
komisji pana Grzegorza Kurowskiego.
Starosta Paweł Cieśliński
Zaproponował na członka komisji konkursowej oraz przewodniczącą komisji panią Marlenę
Perzyńską.
Sekretarz Powiatu Lidia Nyga-Skwara
Zaproponowała Marię Zębalską – Naczelnik Wydziału Finansowego.
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Zaproponowała Romana Lewandowskiego – Naczelnika Wydziału Organizacji i Nadzoru.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 283/20
w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na
stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. ks.
Edmunda Domańskiego w Iłowie-Osadzie.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
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Ad.11
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Przedstawiła informacje o proponowanym przez organizacje pozarządowe sposobie realizacji
zadań z zakresu kultury, kultury fizycznej i sportu oraz ochrony i promocji zdrowia. Omówiła
zmiany dotyczące terminów i kosztów realizacji zadań.
Radny Krzysztof Aurast
Jak będzie wyglądała realizacja zadania Festiwal Chóralny „Młodzi mają głos” które
Stowarzyszenie Chóru „Our Voice” planuje przeprowadzić w formie on-line?
Starosta Paweł Cieśliński
Planowane jest zorganizowanie nagrań w formie on-line, co jest trudniejsze niż festiwal.
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Dodatkowo gdyby nic się nie odbyło to byłaby obawa, że członkowie chóru odzwyczają się
od systematycznych prób.
Radny Janusz Kaczmarek
Zaproponował, aby Turniej Rycerski czy Działdowski Festiwal Ogniowy został
zorganizowany przy okazji planowanych obchodów 100-lecia Powiatu Działdowskiego.
Starosta Paweł Cieśliński
Wstępnie planujemy obchody 100-lecia Powiatu Działdowskiego we wrześniu, ale nie
wiadomo czy uda nam się je zorganizować przy obostrzeniach związanych z koronawirusem.
Wicestarosta Marian Brandt
Należy uwzględniać na bieżąco sytuację epidemiczną przy podpisywaniu umów na realizację
poszczególnych zadań i korygować je pod kątem panującego reżimu sanitarnego.
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Kluczowym elementem będą nadesłane przez organizacje szczegółowe zmiany oferty
pierwotnej, które zostaną przez nas indywidualnie przeanalizowane i dopiero wtedy będą
podpisane umowy. Poinformowała, że w każdej umowie zostanie zawarta informacja
dotycząca przestrzegania przez zleceniobiorcę zasad reżimu sanitarnego i dystansu
społecznego.
Zarząd wyraził pozytywną opinię na temat wprowadzenia przez organizacje
pozarządowe zmian w pierwotnych ofertach z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego i
dystansu społecznego.
Starosta Paweł Cieśliński przekazał prowadzenie Wicestaroście Marianowi Brandt.
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Ad.12
Wicestarosta Marian Brandt
Omówił wnioski Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie dotyczące zmian nazw zadań
przewidzianych do realizacji w 2020 roku. Po zmianie nazwy zadań powinny brzmieć:
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – piaskarki do zimowego
utrzymania dróg – 2 szt., pługi odśnieżne jednostronne – 2 szt., piaskarka do ciągnika – 1 szt.
oraz Wydatki na zakup inwestycyjny jednostek budżetowych – zakup rębaka dla
Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie.
Radny Krzysztof Aurast
Podał przyczyny takich zmian.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za przychylił się do powyższych zmian.
/W głosowaniu nie uczestniczył Starosta Paweł Cieśliński/.
Ad.13
Wicestarosta Marian Brandt
Omówił wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie dotyczący wyrażenia zgody na
zawarcie umów z wykonawcami na realizację następujących inwestycji: Remont (odnowa)
drogi powiatowej nr 1256N Dębień-Rumian gr. powiatu na odc. od km 0+000 do km 3+600
od m. Dębień do m. Rumian; Remont (odnowa) drogi powiatowej nr 1263N na odc. od km
1+909 do km 5+160 o dł. 3,251 km od gr. powiatu do m. Grzybiny; Przebudowa drogi
powiatowej nr 1349N w m. Jeglia. Poinformował, że zostały przeprowadzone przetargi,
wyłonieni zostali wykonawcy. Przedstawił procedurę i terminy dotyczące podpisania umów
na realizację zadań oraz zaplanowane w budżecie kwoty, a także rozstrzygnięcia przetargowe.
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Zaproponowała, aby wyrazić zgodę na podpisanie umów na Remont (odnowę) drogi
powiatowej nr 1256N Dębień-Rumian gr. powiatu na odc. od km 0+000 do km 3+600 od m.
Dębień do m. Rumian oraz Remont (odnowę) drogi powiatowej nr 1263N na odc. od km
1+909 do km 5+160 o dł. 3,251 km od gr. powiatu do m. Grzybiny, gdyż kwota zaplanowana
w budżecie wystarczy na realizację tych zadań nawet bez dofinansowania z Funduszu Dróg
Samorządowych. Na trzecie zadanie nie podpisywałabym umowy, gdyż nie mamy
wystarczającego wkładu własnego na to zadanie.
Wicestarosta Marian Brandt
Poinformował, że uzyskał informacje, że te zadania zostały wpisane na listę podstawową
zadań do realizacji, jednak nie ma jej jeszcze opublikowanej na stronach Urzędu
Wojewódzkiego.
Sekretarz Powiatu Lidia Nyga-Skwara
Poinformowała, że jeszcze Ministerstwo Infrastruktury nie zatwierdziło listy, w związku z
tym przychyla się do propozycji Skarbnika Powiatu. Zaproponowała, aby wystąpić o
przedłużenie terminu związania ofertą.
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Radny Janusz Kaczmarek
Jak wyglądają uregulowania z rolnikami we wsi Jeglia?
Radny Krzysztof Aurast
Nie można rozpocząć inwestycji jeżeli nie będzie zawartych uregulowań. Skoro inwestycja
dochodzi do skutku to wszelkie formalności są dopełnione.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za wyraził zgodę dyrektorowi Powiatowego Zarządu
Dróg w Działdowie na podpisanie umów z wykonawcami na Remont (odnowę) drogi
powiatowej nr 1256N Dębień-Rumian gr. powiatu na odc. od km 0+000 do km 3+600 od
m. Dębień do m. Rumian oraz Remont (odnowę) drogi powiatowej nr 1263N na odc. od
km 1+909 do km 5+160 o dł. 3,251 km od gr. powiatu do m. Grzybiny, a w przypadku
Przebudowy drogi powiatowej nr 1349N w m. Jeglia wystąpić o przedłużenie terminu
związania ofertą.
/W głosowaniu nie uczestniczył Starosta Paweł Cieśliński/.
Ad.14
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Przedstawił projekt decyzji dotyczący przekazania w trwały zarząd nieruchomości w
Grzybinach. Poinformował, że ustalono opłatę roczną za trwały zarząd zgodnie z przepisami
ustawy w wysokości 0,3%.
Radny Krzysztof Aurast
Czy ta opłata jest obligatoryjna? Czy można od niej odstąpić?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Opłata wynika z ustawy o gospodarce nieruchomościami. Z ustawy jest możliwość
przesunięcia terminu uiszczenia opłaty do końca roku w ramach jednego roku. Zarząd za
zgodą Rady może udzielić bonifikaty na tę opłatę, ale należy sprawdzić czy przy przekazaniu
części nieruchomości na inny cel taka bonifikata przysługuje. Przepisy nie przewidują
zwolnienia z tej opłaty.
Radny Wiesław Cieślak
Jak będzie wyglądało uiszczanie tej opłaty?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Jednostka organizacyjna – PCPR będzie wpłacało ustaloną kwotę do budżetu Powiatu.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za, podjął
Decyzję Nr 9/2020
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w sprawie ustanowienia na czas nieoznaczony, na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Działdowie, z siedzibą przy ul. Lidzbarskiej 31 w Działdowie, trwałego
zarządu na nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Grzybiny
gmina Działdowo, oznaczonej numerami działek: 56/5 o powierzchni 0,4590 ha i 56/7 o
powierzchni 0,0426 ha z przeznaczeniem na cel publiczny tj. prowadzenie placówki
opiekuńczo-wychowawczej.
/Gn.6844.1.1.2020/
(Decyzja stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
/W głosowaniu nie uczestniczył Starosta Paweł Cieśliński/.
Ad.15
Radny Krzysztof Aurast
W związku z tegorocznym 100-leciem Powiatu Działdowskiego planowane było
umieszczenie w Malinowie kamienia oraz posadzenie 100 drzew wzdłuż drogi do leśniczówki
w Malinowie, na jaki etapie obecnie jest ta akcja?
Sekretarz Powiatu Lidia Nyga-Skwara
Kamień przygotowany jest do umieszczenia odpowiedniej inskrypcji, czekamy na projekt i
kosztorys, ale ze względu na sytuację epidemiczną musimy wstrzymać się z organizacją tego
przedsięwzięcia.
Ad.17
Wobec niezgłoszenia przez członków Zarządu żadnych dodatkowych wniosków
i wyczerpania w ten sposób porządku obrad, Wicestarosta Marian Brandt 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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