Protokół Nr 63/2021
posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 20 stycznia 2021 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.
Zatwierdzenie czynności Starosty Działdowskiego podjętej w dniu 15 stycznia 2021
roku Zarządzeniem Nr 2/2021 w sprawie czasowego ograniczenia działalności
niektórych placówek, działających na terenie powiatu działdowskiego, w terminie od
18 do 31 stycznia 2021 r.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do
rozpatrywania i oceny wniosków o przyznanie stypendiów, nagród i wyróżnień
sportowych.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie analizy poniesionych w 2020 roku
wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich
wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i
placówkach prowadzonych przez Powiat Działdowski.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie sporządzenia sprawozdania z wysokości
średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
za rok 2020 w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Działdowski.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadań własnych Powiatu Działdowskiego w roku 2021 z zakresu kultury,
upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz promocji i ochrony zdrowia.
10. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia w 2021
roku pomocy finansowej na realizację zadań z zakresu kultury oraz upowszechniania
kultury fizycznej i sportu innym jednostkom samorządu terytorialnego.
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11. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia
petycji.
12. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2021 2024.
13. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu
powiatu działdowskiego na rok 2021.
14. Sprawy bieżące.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad.
Sekretarz Powiatu Lidia Nyga-Skwara
Zaproponowała następujące zmiany w porządku posiedzenia – w pkt. 11 - Zaopiniowanie
projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia petycji, ponieważ inicjatorem tej
uchwały jest Komisja Skarg, Wniosków i Petycji oraz dodanie dodatkowych punktów jako
pkt 14 - Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii w sprawie inwestycji
drogowej pn. „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1255N i 1290N w
miejscowości Płośnica”, a także jako pkt 15 - Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu
w sprawie przekazania skargi według właściwości.
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Zatwierdzenie czynności Starosty Działdowskiego podjętej w dniu 15 stycznia 2021
roku Zarządzeniem Nr 2/2021 w sprawie czasowego ograniczenia działalności
niektórych placówek, działających na terenie powiatu działdowskiego, w terminie od
18 do 31 stycznia 2021 r.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do
rozpatrywania i oceny wniosków o przyznanie stypendiów, nagród i wyróżnień
sportowych.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie analizy poniesionych w 2020 roku
wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich
wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i
placówkach prowadzonych przez Powiat Działdowski.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie sporządzenia sprawozdania z wysokości
średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
za rok 2020 w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Działdowski.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadań własnych Powiatu Działdowskiego w roku 2021 z zakresu kultury,
upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz promocji i ochrony zdrowia.
10. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia w 2021
roku pomocy finansowej na realizację zadań z zakresu kultury oraz upowszechniania
kultury fizycznej i sportu innym jednostkom samorządu terytorialnego.
11. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia petycji.
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12. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2021 2024.
13. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu
powiatu działdowskiego na rok 2021.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii w sprawie inwestycji
drogowej pn. „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1255N i 1290N w
miejscowości Płośnica”.
15. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przekazania skargi według
właściwości.
16. Sprawy bieżące.
17. Wolne wnioski.
18. 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
Starosta Paweł Cieśliński
Przedstawił do zatwierdzenia czynność Starosty Działdowskiego podjętą w dniu 15 stycznia
2021 roku Zarządzeniem Nr 2/2021 w sprawie czasowego ograniczenia działalności
niektórych placówek, działających na terenie powiatu działdowskiego, w terminie od 18 do
31 stycznia 2021 r.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za zatwierdził czynność Starosty Działdowskiego podjętą
w dniu 15 stycznia 2021 roku Zarządzeniem Nr 2/2021 w sprawie czasowego
ograniczenia działalności niektórych placówek, działających na terenie powiatu
działdowskiego, w terminie od 18 do 31 stycznia 2021 r.
Ad.6
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 powołania Komisji Stypendialnej do rozpatrywania i
oceny wniosków o przyznanie stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych. Środki na
przyznanie stypendiów zostały zabezpieczone w budżecie.
Wicestarosta Marian Brandt
Zaproponował na członków Komisji Pana Janusza Kaczmarka jako przedstawiciela Zarządu
Powiatu oraz Pana Michała Struzika jako przedstawiciela Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.
3

Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Zaproponowała jako przedstawicieli Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Panią Beatę Gołębiewską i Panią Martę
Zawadzką.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 385/21
w sprawie: powołania Komisji Stypendialnej do rozpatrywania i oceny wniosków o
przyznanie stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.7
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie analizy poniesionych w 2020 roku wydatków na
wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz
średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat
Działdowski. Poinformowała, że wszyscy nauczyciele na każdym stopniu awansu
zawodowego osiągnęli wysokość średnich wynagrodzeń za rok 2020, w związku z tym nie
musimy wypłacać jednorazowych dodatków uzupełniających.
Radny Krzysztof Aurast
Zauważył, że od kilku lat nie wypłacamy jednorazowego dodatku uzupełniającego.
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Tak, związane jest to z odpowiednią strukturą zatrudnienia w roku kalendarzowym.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 386/21
w sprawie: analizy poniesionych w 2020 roku wydatków na wynagrodzenia nauczycieli
w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury
zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Działdowski.
(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 sporządzenia sprawozdania z wysokości średnich
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za rok 2020 w
szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Działdowski. Treść powyższej uchwały
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wynika z przeprowadzonej analizy średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2020 roku, co
szczegółowo było omawiane przy podejmowaniu poprzedniej uchwały.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 387/21
w sprawie: sporządzenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za rok 2020 w szkołach i placówkach
prowadzonych przez Powiat Działdowski.
(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 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację
zadań własnych Powiatu Działdowskiego w roku 2021 z zakresu kultury, upowszechniania
kultury fizycznej i sportu oraz promocji i ochrony zdrowia. Poinformowała, że w rozdziale VI
w punkcie 3 zostanie dopisany „ust. 13” przed zwrotem „ust. 14”.
Starosta Paweł Cieśliński
Zaznaczył, że jeżeli poprawi się sytuacja epidemiczna to możliwym jest ogłoszenie
dodatkowego otwartego konkursu ofert i wyasygnowanie środków, żeby działania organizacji
pozarządowych mogły być prowadzone. Zauważył, że w ubiegłym roku, ze względu na
sytuację epidemiczną niektóre zadania nie mogły być zorganizowane.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 388/21
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Powiatu
Działdowskiego w roku 2021 z zakresu kultury, upowszechniania kultury fizycznej i
sportu oraz promocji i ochrony zdrowia.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.10
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia w 2021 roku pomocy
finansowej na realizację zadań z zakresu kultury oraz upowszechniania kultury fizycznej i
sportu innym jednostkom samorządu terytorialnego.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
udzielenia w 2021 roku pomocy finansowej na realizację zadań z zakresu kultury oraz
upowszechniania kultury fizycznej i sportu innym jednostkom samorządu
terytorialnego.
Ad.11
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Sekretarz Powiatu Lidia Nyga-Skwara
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia petycji. Omówiła treść
petycji.
Wicestarosta Marian Brandt
Poinformował, że Rada Ministrów ustanawiając Narodowy Program Szczepień przeciw
COVID-19, utworzyła fundusz kompensacyjny dla osób, u których wystąpiłyby niepożądane
skutki poszczepienne.
Radny Krzysztof Aurast
Wyraził swoją opinię, uznając bezzasadność petycji.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady
Powiatu w sprawie rozpatrzenia petycji.
Ad.12
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2021 -2024.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata
2021 -2024.
Ad.13
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu powiatu
działdowskiego na rok 2021. Poinformowała o wpłynięciu wniosków z DPS w Uzdowie
dotyczących zmian w planie finansowym na łączną kwotę 129 073 zł. W związku z tym
wniosła o wprowadzenie powyższych zmian do projektu uchwały.
Starosta Paweł Cieśliński
Poinformował o szacunkowych kosztach zakupu nowego samochodowego osobowego, dla
potrzeb Starostwa Powiatowego w Działdowie. Wniósł o zwiększenie o 10 tys. zł środków
przeznaczonych na jego zakup.
Etatowy Członek Zarządu Janusz Kaczmarek
Zapytał o to co stanie się z obecnym samochodem?
Starosta Paweł Cieśliński
Wyjaśnił, że użytkowany pojazd może być wyceniony i oddany w rozliczeniu, bądź może
zostać ogłoszony przetarg i sprzedany na wolnym rynku.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2021 wraz ze zmianami.
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Ad.14
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Komunikacji Krzysztof
Gorczyński
Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Komunikacji Krzysztof Gorczyński
Przedstawił projekt uchwały w sprawie wydania opinii w sprawie inwestycji drogowej
pn. „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1255N i 1290N w miejscowości
Płośnica”.
Starosta Paweł Cieśliński
Przybliżył lokalizację i zakres inwestycji.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 389/21
w sprawie: wydania opinii w sprawie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa
skrzyżowania dróg powiatowych nr 1255N i 1290N w miejscowości Płośnica”.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.15
Sekretarz Powiatu Lidia Nyga-Skwara
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przekazania skargi według
właściwości.
Radny Wiesław Cieślak
Wyraził swoją opinię oraz przedstawił sugestię m.in. na temat panującej w Wydziale
atmosfery. Zauważył, że należałoby zastanowić się nad jej poprawą.
Wicestarosta Marian Brandt
Skupmy się na przekazaniu skargi zgodnie z właściwością, jak jest w treści projektu uchwały
Starosta Paweł Cieśliński
Poinformował o podjętych krokach i zaleceniach w Wydziale.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady
Powiatu w sprawie przekazania skargi według właściwości.
Ad.16
Radny Wiesław Cieślak
Zwrócił uwagę na nieodpowiednie odśnieżenie dróg wojewódzkich na terenie Lidzbarka.
Zapytał, czy Urząd Marszałkowski w Olsztynie ma swoje służby w tym zakresie na terenie
naszego powiatu, czy muszą przyjeżdżać aż z Olsztyna, żeby odśnieżyć drogi wojewódzkie
znajdujące się na terenie powiatu działdowskiego? Czy nie ma możliwości, aby samorząd
województwa przekazał środki na zimowe utrzymanie dróg dla Powiatu lub Gminy, aby się
zajęła odśnieżeniem?
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Starosta Paweł Cieśliński
Wyjaśnił, że na terenie Działdowa znajduje się obwód drogowy z siedzibą na ul.
Skłodowskiej-Curie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Rejonu Nidzica. Wyjaśnił jak
wygląda sytuacja z zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich i powiatowych.
Radny Krzysztof Aurast
Przedstawił jak wygląda praca przy zachowaniu przyjętych standardów zimowego utrzymania
dróg powiatowych.
Sekretarz Powiatu Lidia Nyga-Skwara
Poinformowała, że w rankingu Powiatowych Urzędów Pracy województwa warmińskomazurskiego, w którym brana była pod uwagę m.in. efektywność zatrudnieniowa oraz poziom
wykorzystania środków funduszu pracy, nasz PUP znalazł się na 3 miejscu rankingu na 21
urzędów w województwie.
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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