Protokół Nr 49/2020
posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 19 sierpnia 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
Lidia Nyga-Skwara
Skarbnik Powiatu
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.
Informacja Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Iłowie – Osadzie o
zawarciu 16 umów na wynajem pomieszczeń Ośrodka Wczasowego „Perła”
w Rynku.
6. Rozpatrzenie i podjęcie decyzji dotyczącej przekazania w trwały zarząd
nieruchomości w Gródkach.
7. Zatwierdzenie czynności Starosty Działdowskiego podjętych w dniu 20 lipca 2020
roku Zarządzeniem Nr 37/2020 w sprawie czasowego zawieszenia działalności
Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej w Działdowie,
w terminie od 20 lipca 2020 r. do 31 lipca 2020 r.
8. Zatwierdzenie czynności Starosty Działdowskiego podjętych w dniu 11 sierpnia
2020r. Zarządzeniem Nr 41/2020 w sprawie: czasowego zawieszenia działalności
Warsztatów Terapii Zajęciowych w Działdowie w terminie od 11 sierpnia 2020 r. do
21 sierpnia 2020 r.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Katarzynie
Napiwockiej – Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii pozbawienia drogi, na
terenie Gminy Lidzbark, kategorii drogi gminnej.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii pozbawienia drogi, na
terenie powiatu ostródzkiego, kategorii dróg powiatowych.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii
dróg powiatowych leżących w powiecie ostródzkim.
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13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wykluczenia wykonawcy oraz odrzucenia
oferty w części 1 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
Modernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych oraz uruchomienie eusług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu w ramach realizacji projektu
„Informatyzacja usług publicznych Powiatu Działdowskiego”.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do
reprezentowania Powiatu przed instytucjami i organami administracji publicznej.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu
Działdowskiego”, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
16. Rozpatrzenie wniosku Gminy Rybno dotyczącego udzielenia pomocy finansowej na
zakup umundurowania i wyposażenia Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej sekcja
dziewczęca działającej przy OSP w Żabinach.
17. Rozpatrzenie wniosku Gminy Rybno dotyczącego udzielenia pomocy finansowej na
zakup umundurowania i wyposażenia Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej sekcja
chłopięca działającej przy OSP w Żabinach.
18. Rozpatrzenie wniosku Gminy Rybno dotyczącego udzielenia pomocy finansowej na
zakup 2 kompletów aparatów ochrony dróg oddechowych wraz z sygnalizatorami
bezruchu dla OSP w Rumianie.
19. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków
dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Działdowie.
20. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia pełniącego obowiązki
dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Działdowie do
dokonywania czynności prawnych.
21. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie
za 2019 rok.
22. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie oceny sytuacji
ekonomiczno- finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Działdowie.
23. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie pokrycia straty
netto Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie za rok
2019.
24. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia planu
sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających
siedzibę na obszarze powiatu działdowskiego od dnia 1 września 2020 roku.
25. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej Uchwałę Nr
XVIII/149/2020 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie
ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu
działdowskiego na rok 2020.
26. Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w
szkołach ponadpodstawowych położonych na obszarze Powiatu Działdowskiego w
czerwcu 2020 r.
27. Wstępna informacja o wynikach rekrutacji do klas I w roku szkolnym 2020/2021.
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28. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie informacji z wykonania budżetu Powiatu
Działdowskiego za pierwsze półrocze 2020 roku.
29. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2020 –
2023.
30. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu
powiatu działdowskiego na rok 2020.
31. Sprawy bieżące.
32. Wolne wnioski.
33. Zamknięcie obrad.
Sekretarz Powiatu Lidia Nyga-Skwara
Zaproponowała wprowadzenie dodatkowych punktów porządku posiedzenia. Zatwierdzenie
czynności Starosty Działdowskiego podjętych w dniu 20 lipca 2020 roku Zarządzeniem Nr
42/2020 w sprawie czasowego zawieszenia działalności Środowiskowego Domu
Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej w Działdowie w terminie od 17 sierpnia 2020 r. do
21 sierpnia 2020 r. - jako pkt 9 oraz rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia
Planu zimowego utrzymania dróg powiatowych na rok 2021 na terenie Powiatu
Działdowskiego – jako pkt 11, pozostałe punkty uległyby przesunięciu.
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Informacja Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Iłowie – Osadzie o
zawarciu 16 umów na wynajem pomieszczeń Ośrodka Wczasowego „Perła”
w Rynku.
6. Rozpatrzenie i podjęcie decyzji dotyczącej przekazania w trwały zarząd
nieruchomości w Gródkach.
7. Zatwierdzenie czynności Starosty Działdowskiego podjętych w dniu 20 lipca 2020
roku Zarządzeniem Nr 37/2020 w sprawie czasowego zawieszenia działalności
Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej w Działdowie,
w terminie od 20 lipca 2020 r. do 31 lipca 2020 r.
8. Zatwierdzenie czynności Starosty Działdowskiego podjętych w dniu 11 sierpnia
2020r. Zarządzeniem Nr 41/2020 w sprawie: czasowego zawieszenia działalności
Warsztatów Terapii Zajęciowych w Działdowie w terminie od 11 sierpnia 2020 r. do
21 sierpnia 2020 r.
9. Zatwierdzenie czynności Starosty Działdowskiego podjętych w dniu 17 sierpnia 2020
roku Zarządzeniem Nr 42/2020 w sprawie czasowego zawieszenia działalności
Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej w Działdowie w
terminie od 17 sierpnia 2020 r. do 21 sierpnia 2020 r.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Katarzynie
Napiwockiej – Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu zimowego
utrzymania dróg powiatowych na rok 2021 na terenie Powiatu Działdowskiego.
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12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii pozbawienia drogi, na
terenie Gminy Lidzbark, kategorii drogi gminnej.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii pozbawienia drogi, na
terenie powiatu ostródzkiego, kategorii dróg powiatowych.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii
dróg powiatowych leżących w powiecie ostródzkim.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wykluczenia wykonawcy oraz odrzucenia
oferty w części 1 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
Modernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych oraz uruchomienie eusług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu w ramach realizacji projektu
„Informatyzacja usług publicznych Powiatu Działdowskiego”.
16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do
reprezentowania Powiatu przed instytucjami i organami administracji publicznej.
17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu
Działdowskiego”, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
18. Rozpatrzenie wniosku Gminy Rybno dotyczącego udzielenia pomocy finansowej na
zakup umundurowania i wyposażenia Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej sekcja
dziewczęca działającej przy OSP w Żabinach.
19. Rozpatrzenie wniosku Gminy Rybno dotyczącego udzielenia pomocy finansowej na
zakup umundurowania i wyposażenia Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej sekcja
chłopięca działającej przy OSP w Żabinach.
20. Rozpatrzenie wniosku Gminy Rybno dotyczącego udzielenia pomocy finansowej na
zakup 2 kompletów aparatów ochrony dróg oddechowych wraz z sygnalizatorami
bezruchu dla OSP w Rumianie.
21. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków
dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Działdowie.
22. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia pełniącego obowiązki
dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Działdowie do
dokonywania czynności prawnych.
23. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie
za 2019 rok.
24. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie oceny sytuacji
ekonomiczno- finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Działdowie.
25. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie pokrycia straty
netto Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie za rok
2019.
26. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia planu
sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających
siedzibę na obszarze powiatu działdowskiego od dnia 1 września 2020 roku.
27. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej Uchwałę Nr
XVIII/149/2020 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie
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28.

29.
30.
31.

32.
33.
34.
35.

ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu
działdowskiego na rok 2020.
Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w
szkołach ponadpodstawowych położonych na obszarze Powiatu Działdowskiego w
czerwcu 2020 r.
Wstępna informacja o wynikach rekrutacji do klas I w roku szkolnym 2020 /2021.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie informacji z wykonania budżetu Powiatu
Działdowskiego za pierwsze półrocze 2020 roku.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2020 –
2023.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu
powiatu działdowskiego na rok 2020.
Sprawy bieżące.
Wolne wnioski.
Zamknięcie obrad.

Zarząd jednogłośnie przyjął porządek posiedzenia ze zmianami.
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 Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Przedstawił informacje Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Iłowie –
Osadzie o zawarciu 16 umów na wynajem pomieszczeń Ośrodka Wczasowego „Perła”
w Rynku.
Wicestarosta Marian Brandt
Czy ośrodek wypoczynkowy w Rynku, po Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie
możemy umieścić w Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Południowe Mazury 2030?
Starosta Paweł Cieśliński
Możemy rozważyć sposób zagospodarowania tego ośrodka, pozyskania
zewnętrznych na jego modernizację i zaproponować go do wspomnianej Strategii.

środków

Zarząd przyjął powyższą informację.
Ad.6
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Przedstawił projekt decyzji dotyczącej przekazania w trwały zarząd nieruchomości w
Gródkach.
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Radny Wiesław Cieślak
Jakie są plany na zagospodarowanie nieruchomości w Gródkach?
Starosta Paweł Cieśliński
Poinformował o planowanym przeniesieniu szkoły pielęgniarskiej z CKU. Ponadto czekamy
na uruchomienie nowej transzy środków unijnych, aby móc zrealizować remonty i
dostosować obiekty.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Decyzję Nr 10/2020
w sprawie ustanowienia na rzecz Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lidzbarku przy ul. Garbuzy 20,
nieodpłatnie, na czas oznaczony od dnia 1.09.2020 r. do dnia 31.12.2020 r., trwałego
zarządu nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Działdowskiego,
oznaczonymi w ewidencji gruntów obrębu Gródki gmina Płośnica jako działki nr 79/35,
79/38 i 79/33.
/Gn.6844.1.2.2020/
(Decyzja stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.7
Starosta Paweł Cieśliński
Poinformował o czynności Starosty Działdowskiego podjętej w dniu 20 lipca 2020 roku
Zarządzeniem Nr 37/2020 w sprawie czasowego zawieszenia działalności Środowiskowego
Domu Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej w Działdowie, w terminie od 20 lipca 2020
r. do 31 lipca 2020 r.
Zarząd jednogłośnie – 5 głosami za zatwierdził czynność Starosty Działdowskiego
podjętą w dniu 20 lipca 2020 roku Zarządzeniem Nr 37/2020 w sprawie czasowego
zawieszenia działalności Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas Diecezji
Toruńskiej w Działdowie, w terminie od 20 lipca 2020 r. do 31 lipca 2020 r.
Ad.8
Starosta Paweł Cieśliński
Poinformował o czynności Starosty Działdowskiego podjętej w dniu 11 sierpnia 2020r.
Zarządzeniem Nr 41/2020 w sprawie: czasowego zawieszenia działalności Warsztatów
Terapii Zajęciowych w Działdowie w terminie od 11 sierpnia 2020 r. do 21 sierpnia 2020 r.
Zarząd jednogłośnie – 5 głosami za zatwierdził czynność Starosty Działdowskiego
podjętą w dniu 11 sierpnia 2020r. Zarządzeniem Nr 41/2020 w sprawie: czasowego
zawieszenia działalności Warsztatów Terapii Zajęciowych w Działdowie w terminie od
11 sierpnia 2020 r. do 21 sierpnia 2020 r.
Ad.9
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Starosta Paweł Cieśliński
Poinformował o czynności Starosty Działdowskiego podjętej w dniu 17 sierpnia 2020 roku
Zarządzeniem Nr 42/2020 w sprawie czasowego zawieszenia działalności Środowiskowego
Domu Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej w Działdowie w terminie od 17 sierpnia
2020 r. do 21 sierpnia 2020 r.
Zarząd jednogłośnie – 5 głosami za zatwierdził czynność Starosty Działdowskiego
podjętą w dniu 17 sierpnia 2020 roku Zarządzeniem Nr 42/2020 w sprawie czasowego
zawieszenia działalności Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas Diecezji
Toruńskiej w Działdowie w terminie od 17 sierpnia 2020 r. do 21 sierpnia 2020 r.
Ad.10
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 Pani Katarzynie
Napiwockiej – Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie.
Upoważnienie udzielane jest na potrzeby realizacji projektu pn. „Wsparcie dzieci
umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”. Poinformowała o
podjętych działaniach tj. wysłaniu zapytania ofertowego na zakup sprzętu komputerowego dla
36 dzieci oraz zakup środków ochrony osobistej. Sprzęt będzie udostępniony na podstawie
zawartej na 5 lat umowie użyczenia.
Radny Krzysztof Aurast
Wspomniała Pani o 5-letniej umowie użyczenia, a co po upływie tego okresu?
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Katarzyna Napiwocka
Wystąpimy o zbiorczą ekspertyzę i likwidację.
Radny Wiesław Cieślak
Jaki jest koszt przeznaczony na zakup jednego komputera?
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Katarzyna Napiwocka
Nie więcej niż 3 tys. zł brutto wraz z oprogramowaniem.
Radny Janusz Kaczmarek
36 dzieci otrzyma sprzęt komputerowy, w jaki sposób podjęto decyzję, że to akurat tym
osobom należy przekazać wspomniany sprzęt?
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Katarzyna Napiwocka
Zgodnie z pismem Wojewody z maja dokonaliśmy rozeznania i przekazaliśmy sprawozdanie
dotyczącego potrzeb dzieci przebywających w pieczy zastępczej odnośnie komputerów.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
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Uchwałę Nr 290/20
w sprawie: udzielenia upoważnienia Pani Katarzynie Napiwockiej – Dyrektorowi
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.11
Starosta Paweł Cieśliński
Przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu zimowego utrzymania dróg
powiatowych na rok 2021 na terenie Powiatu Działdowskiego.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 291/20
w sprawie: zatwierdzenia Planu zimowego utrzymania dróg powiatowych na rok 2021
na terenie Powiatu Działdowskiego.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.12
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Komunikacji Krzysztof
Gorczyński
Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Komunikacji Krzysztof Gorczyński
Przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii pozbawienia drogi, na terenie Gminy
Lidzbark, kategorii drogi gminnej.
Wicestarosta Marian Brandt
Czy w związku z wyłączeniem z użytkowania jako droga gminna drogi w Bryńsku znaczy to,
że zostanie ona zaliczona do kategorii dróg powiatowych?
Starosta Paweł Cieśliński
Takie są założenia, jeżeli podejmiemy stosowną uchwałę dotyczącą wyrażenia opinii o
wyłączeniu wspomnianej drogi z kategorii dróg gminnych. Cel jest taki, aby uporządkować
sieć dróg i z czasem przejąć ten odcinek drogi w Bryńsku a przekazać Gminie Lidzbark drogę
do Chełst.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 292/20
w sprawie: wyrażenia opinii pozbawienia drogi, na terenie Gminy Lidzbark, kategorii
drogi gminnej.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.13
Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Komunikacji Krzysztof Gorczyński
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Przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii pozbawienia drogi, na terenie
powiatu ostródzkiego, kategorii dróg powiatowych.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 293/20
w sprawie: wyrażenia opinii pozbawienia drogi, na terenie powiatu ostródzkiego,
kategorii dróg powiatowych.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.14
Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Komunikacji Krzysztof Gorczyński
Przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii dróg
powiatowych leżących w powiecie ostródzkim.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 294/20
w sprawie: wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii dróg powiatowych leżących w
powiecie ostródzkim.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.15
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Spraw Gospodarczych, Inwestycji i Promocji Piotr Utrata
Naczelnik Wydziału Spraw Gospodarczych, Inwestycji i Promocji Piotr Utrata
Przedstawił projekt uchwały w sprawie wykluczenia wykonawcy oraz 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”.
Radny Krzysztof Aurast
Czy zrealizujemy ten projekt w przewidzianym terminie? Czy nie zostaną nam cofnięte środki
na jego realizację, w związku z przedłużającą się procedurą wyłonienia wykonawcy?
Naczelnik Wydziału Spraw Gospodarczych, Inwestycji i Promocji Piotr Utrata
Tak, zrealizujemy w terminie. Firmy złożyły dokumenty wydłużające okres obowiązywania
ich oferty w przetargu.
Wicestarosta Marian Brandt
Czy od podjęcia w dniu dzisiejszym przedmiotowej uchwały zależy czy złożymy wniosek do
prokuratury o podejrzenie popełnienia przestępstwa? Czy ta sytuacja nie opóźni procedury
wyłonienia wykonawcy?
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Naczelnik Wydziału Spraw Gospodarczych, Inwestycji i Promocji Piotr Utrata
Tak. Poinformował o procedurach związanych z zaistniałą sytuacją. To będą dwa niezależne
postępowania.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 295/20
w sprawie: wykluczenia wykonawcy oraz 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”.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.16
Starosta Paweł Cieśliński
Przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania
Powiatu przed instytucjami i organami administracji publicznej. Pełnomocnictwo jest dla
potrzeb opracowania projektu Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Południowe
Mazury 2030 /OF Południowe Mazury 2030/ dla obszarów Powiatu Szczycieńskiego,
Działdowskiego, Nidzickiego i Piskiego.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 296/20
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu przed instytucjami i
organami administracji publicznej.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.17
Naczelnik Wydziału Spraw Gospodarczych, Inwestycji i Promocji Piotr Utrata
Przedstawił projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu
Działdowskiego”, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 297/20
w sprawie: rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Działdowskiego”,
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.18
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Uczestniczy Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Irena
Kozłowska
Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Irena Kozłowska
Przedstawiła wniosek Gminy Rybno dotyczący udzielenia pomocy finansowej na zakup
umundurowania i wyposażenia Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej sekcja dziewczęca
działającej przy OSP w Żabinach. Kwota pomocy finansowej wynosi 11 984 zł.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za pozytywnie rozpatrzył powyższy wniosek.
Ad.19
Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Irena Kozłowska
Przedstawiła wniosek Gminy Rybno dotyczący udzielenia pomocy finansowej na zakup
umundurowania i wyposażenia Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej sekcja chłopięca
działającej przy OSP w Żabinach. Kwota pomocy finansowej wynosi 9 522 zł.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za pozytywnie rozpatrzył powyższy wniosek.
Ad.20
Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Irena Kozłowska
Przedstawiła wniosek Gminy Rybno dotyczący udzielenia pomocy finansowej na zakup 2
kompletów aparatów ochrony dróg oddechowych wraz z sygnalizatorami bezruchu dla OSP
w Rumianie. Kwota pomocy finansowej wynosi 6 000 zł.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za pozytywnie rozpatrzył powyższy wniosek.
Ad.21
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 powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora II
Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Działdowie.
Starosta Paweł Cieśliński
Poinformował o przygotowaniach placówki do nowego roku szkolnego pod względem
organizacyjnym i kadrowym.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 298/20
w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego
im. Jana Pawła II w Działdowie.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
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Ad.22
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie upoważnienia pełniącego obowiązki dyrektora II
Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Działdowie do dokonywania czynności
prawnych.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 299/20
w sprawie: upoważnienia pełniącego obowiązki dyrektora II Liceum
Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Działdowie do dokonywania czynności
prawnych.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.23
Uczestniczy Dyrektor SP ZOZ w Działdowie Ireneusz Weryk
Dyrektor SP ZOZ w Działdowie Ireneusz Weryk
Omówił sprawozdanie finansowe SP ZOZ w Działdowie za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem
niezależnego biegłego rewidenta.
Radny Krzysztof Aurast
Czy na stratę z roku ubiegłego miały wpływ działania z lat ubiegłych?
Dyrektor SP ZOZ w Działdowie Ireneusz Weryk
Wpływ miało zatrzymanie płatności składek do ZUS-u i podatku. Rzutuje to również na rok
2020, gdyż konieczne było zawarcie porozumień i obecnie należy to wszystko zapłacić.
Radny Wiesław Cieślak
Czy sytuacja szpitala wpływa na pacjentów?
Dyrektor SP ZOZ w Działdowie Ireneusz Weryk
Stan finansowy czy organizacyjny szpitala w żaden sposób nie wpływa na pacjentów.
Staramy się, aby był zapewniony dostęp do podstawowych procedur, sprzętu. Poinformował
jak wygląda praca w obecnej sytuacji epidemicznej.
Radny Krzysztof Aurast
Zaproponował, aby wprowadzić jednolite stroje dla pielęgniarek, albo identyfikatory, żeby
móc je rozróżnić od np. pracowników administracyjnych szpitala.
Wicestarosta Marian Brandt
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W jaki sposób jest zawarte porozumienie z urzędem skarbowym? Jaka jest wysokość na dzień
dzisiejszy zaległości i jaki jest termin ich spłaty? W dodatkowych informacjach do bilansu są
dość wysokie rezerwy na emerytury, spodziewa się Pan tak dużego odejścia pracowników?
Dyrektor SP ZOZ w Działdowie Ireneusz Weryk
Wydaje mi się, że do pierwszego kwartału 2021 roku, natomiast COVID-owskie dają
możliwość przesunięcia na 24 m-ce. Wpływ na rok 2021 nie będzie już aż taki znaczący,
obciążenia systematycznie się zmniejszają. Mamy dramatyczną sytuację dotyczącą starzenia
się kadry, zwłaszcza pielęgniarskiej, ale i lekarskiej. Dane, o które Pan pyta są policzone z
uprawnień emerytalnych, ale to nie znaczy, że one zostaną skonsumowane.
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie za 2019 rok.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 300/20
w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie za 2019 rok.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.24
Dyrektor SP ZOZ w Działdowie Ireneusz Weryk
Omówił Raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Działdowie.
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie.
Poinformowała o konieczności wprowadzenia modyfikacji uzasadnienia uchwały, którego
nowe brzmienie rozdała członkom Zarządu.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Działdowie.
Ad.25
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie pokrycia straty netto Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie za rok 2019.
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Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła wyrok Trybunału Konstytucyjnego w zakresie pokrywania straty na przyszły
rok. Wynika z niego, że do 20 maja 2021 r. jest możliwość pokrycia straty, czyli jest to
ostatni rok, jeżeli przepisy nie ulegną zmianie, kiedy mamy taką możliwość.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
pokrycia straty netto Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Działdowie za rok 2019.
Ad.26
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia planu sieci publicznych
szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu
działdowskiego od dnia 1 września 2020 roku.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych
mających siedzibę na obszarze powiatu działdowskiego od dnia 1 września 2020 roku.
Ad.27
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej Uchwałę Nr XVIII/149/2020 Rady
Powiatu Działdowskiego z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy
aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu działdowskiego na rok 2020.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej
Uchwałę Nr XVIII/149/2020 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 19 lutego 2020 r. w
sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu
działdowskiego na rok 2020.
Ad.28
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Przedstawiła wstępną informację o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w
szkołach ponadpodstawowych położonych na obszarze Powiatu Działdowskiego w czerwcu
2020 r. Poinformowała o konieczności podjęcia systemowych działań, żeby uniknąć w
przyszłym roku tak niskich wyników egzaminów maturalnych.
Radny Janusz Kaczmarek
Uważam, że należy się uznanie dla dyrektorów, których szkoły uzyskały dobre wyniki
maturalne.
Wicestarosta Marian Brandt
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Wyniki maturalne mogą ulec zmianie po egzaminach poprawkowych we wrześniu. Zdalne
nauczanie znacznie obniżyło współczynnik zdawalności.
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Kształcenie zdalne uczniów klas maturalnych trwało ponad miesiąc, więc nie może być ono
odpowiedzialne, aż w takim stopniu za wyniki maturalne. Przedstawiła plany pracy dla
nauczycieli od początku roku szkolnego 2020/2021.
Zarząd przyjął powyższą informację.
Ad.29
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Przedstawiła wstępną zaktualizowaną informację o wynikach rekrutacji do klas I w roku
szkolnym 2020/2021, zawierającą kierunki kształcenia, liczbę uczniów, liczbę oddziałów oraz
średnią ilość uczniów w oddziale.
Starosta Paweł Cieśliński
Poinformował o planach uruchomienia kierunków, które wspomogą kadrę szpitala jak
położnictwo czy ratownictwo medyczne.
Zarząd przyjął powyższą informację.
Ad.30
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie informacji z wykonania budżetu Powiatu
Działdowskiego za pierwsze półrocze 2020 roku.
Radny Krzysztof Aurast
Poinformował o błędach pisarskich, które należy poprawić.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 301/20
w sprawie: informacji z wykonania budżetu Powiatu Działdowskiego za pierwsze
półrocze 2020 roku.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.31
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2020-2023.
Wicestarosta Marian Brandt
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W wydatkach w rozdziale 80120 mamy zwiększenie o kwotę 828 083 zł mam rozumieć, że są
to również wydatki na wynagrodzenia nauczycieli do końca roku?
Starosta Paweł Cieśliński
Tak są to zabezpieczone środki dla II Liceum Ogólnokształcącego w Działdowie na
wynagrodzenia i media.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata
2020-2023.
Ad.32
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu powiatu
działdowskiego na rok 2020.
Wicestarosta Marian Brandt
W informacji do zmian budżetu jest zapisane ZS nr 2 w Działdowie, należy to wykreślić bo
nie ma już takiej placówki. Ponadto należy w pierwszej pozycji wydatków w rozdziale 60014
zaznaczyć, że zmniejsza się wydatki również o tę samą kwotę tj. 190 000 zł.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2020.
Ad.33
Radny Wiesław Cieślak
Zapytał o stopień zaawansowania prac nad wnioskiem dotyczącym przywrócenia połączeń
kolejowych na linii Działdowo – Lidzbark - Brodnica.
Starosta Paweł Cieśliński
Poinformował o podejmowanych działaniach i prowadzonych rozmowach w tej sprawie.
Ad.35
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
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