Protokół Nr 65/2021
posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 24 lutego 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.
6.

Otwarcie.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Informacja dotycząca działania Powiatowego Urzędu Pracy w ramach Covid 19.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o pozbawieniu kategorii
drogi powiatowej leżącej w powiecie nidzickim.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Arturowi
Żebrowskiemu
pracownikowi
Starostwa
Powiatowego
w Działdowie
do podejmowania wszelkich czynności związanych z obsługą i zawieraniem umów
o świadczenie usług telekomunikacyjnych pomiędzy wszystkimi działającymi
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej operatorami sieci komórkowej a Powiatem
Działdowskim.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie organizacji w 2021 roku
XIII Powiatowego Konkursu Astronomicznego „COPERNICUS”.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia w 2021 roku Konkursu
pn. „Łąki kwietne w szkołach powiatu działdowskiego”.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie porozumienia w ustaleniu zawodów,
w których kształci Branżowa Szkoła I stopnia wchodząca w skład Zespołu Szkół im.
Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie.
11. Złożenie przez dyrektora SPZOZ w Działdowie sprawozdania za IV kwartał 2020 r.
z realizacji „Programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Działdowie na lata 2019-2020”.
12. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego, w tym inwestycyjnego za
2020 r. na dzień 31.12.2020 r.
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13. Zestawienie środków finansowych pozyskanych przez SPZOZ w Działdowie w roku
2020 i 2021.
14. Sprawy bieżące.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad.
Sekretarz Powiatu Lidia Nyga-Skwara
Zaproponowała dodanie do porządku posiedzenia jako pkt 8 – Rozpatrzenie i podjęcie
uchwały w sprawie umieszczania infrastruktury telekomunikacyjnej na nieruchomościach
stanowiących własność Powiatu Działdowskiego, w celach niezwiązanych z zapewnieniem
telekomunikacji w budynkach znajdujących się na tych nieruchomościach.
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.
Informacja dotycząca działania Powiatowego Urzędu Pracy w ramach Covid 19.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o pozbawieniu kategorii
drogi powiatowej leżącej w powiecie nidzickim.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Arturowi
Żebrowskiemu
pracownikowi
Starostwa
Powiatowego
w Działdowie
do podejmowania wszelkich czynności związanych z obsługą i zawieraniem umów
o świadczenie usług telekomunikacyjnych pomiędzy wszystkimi działającymi
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej operatorami sieci komórkowej a Powiatem
Działdowskim.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie umieszczania infrastruktury
telekomunikacyjnej na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu
Działdowskiego, w celach niezwiązanych z zapewnieniem telekomunikacji w
budynkach znajdujących się na tych nieruchomościach.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie organizacji w 2021 roku
XIII Powiatowego Konkursu Astronomicznego „COPERNICUS”.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia w 2021 roku Konkursu
pn. „Łąki kwietne w szkołach powiatu działdowskiego”.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie porozumienia w ustaleniu zawodów,
w których kształci Branżowa Szkoła I stopnia wchodząca w skład Zespołu Szkół im.
Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie.
Złożenie przez dyrektora SPZOZ w Działdowie sprawozdania za IV kwartał 2020 r.
z realizacji „Programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Działdowie na lata 2019-2020”.
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego, w tym inwestycyjnego za
2020 r. na dzień 31.12.2020 r.
Zestawienie środków finansowych pozyskanych przez SPZOZ w Działdowie w roku
2020 i 2021.
Sprawy bieżące.
Wolne wnioski.
Zamknięcie obrad.
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Zarząd jednogłośnie przyjął porządek posiedzenia ze zmianą.
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 Urzędu Pracy w Działdowie Zofia Zyborowicz
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie Zofia Zyborowicz
Przedstawiła informacje dotyczące działań Powiatowego Urzędu Pracy w ramach Covid 19 w
roku 2020 oraz 2021, ze szczególnym uwzględnieniem usług realizowanych w ramach Tarczy
Antykryzysowej. Poinformowała o przyznanych wyróżnieniach od Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii oraz Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego za szczególne
osiągnięcia w zakresie łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej w 2020
roku, jak również za wdrażanie tarczy antykryzysowej w 2020 r.
Wicestarosta Marian Brandt
Czy są Państwo gotowi na kolejny lockdown, który jest przewidywany w związku z trzecią
falą zakażeń?
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie Zofia Zyborowicz
Jesteśmy przygotowani. Otrzymaliśmy pismo z ministerstwa o przekazaniu kolejnych dotacji
dla następnych branż.
Członkowie Zarządu pogratulowali zaangażowania dyrektor PUP w Działdowie oraz
pracownikom tej jednostki w realizację dodatkowych zadań wynikających z ustawy o
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych oraz
otrzymanych wyróżnień.
Ad.6
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 pozbawieniu kategorii drogi
powiatowej leżącej w powiecie nidzickim.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 397/21
w sprawie: wydania opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej leżącej w powiecie
nidzickim.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
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Ad.7
Sekretarz Powiatu Lidia Nyga-Skwara
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Arturowi Żebrowskiemu
pracownikowi Starostwa Powiatowego w Działdowie do podejmowania wszelkich czynności
związanych z obsługą i zawieraniem umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych
pomiędzy wszystkimi działającymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej operatorami sieci
komórkowej a Powiatem Działdowskim.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 398/21
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Arturowi Żebrowskiemu pracownikowi
Starostwa Powiatowego w Działdowie do podejmowania wszelkich czynności
związanych z obsługą i zawieraniem umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych
pomiędzy wszystkimi działającymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej operatorami sieci
komórkowej a Powiatem Działdowskim.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.8
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Przedstawił projekt uchwały w sprawie umieszczania infrastruktury telekomunikacyjnej na
nieruchomościach stanowiących własność Powiatu Działdowskiego, w celach niezwiązanych
z zapewnieniem telekomunikacji w budynkach znajdujących się na tych nieruchomościach.
Do udostępniania gruntów w ww. celach zastosowanie będą miały stawki opłat tak jak dla
ustanawiania służebności przesyłu na nieruchomościach Powiatu Działdowskiego.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 399/21
w sprawie: umieszczania infrastruktury telekomunikacyjnej na nieruchomościach
stanowiących własność Powiatu Działdowskiego, w celach niezwiązanych z
zapewnieniem telekomunikacji w budynkach znajdujących się na tych
nieruchomościach.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.9
Starosta Paweł Cieśliński
Przedstawił projekt uchwały w sprawie organizacji w 2021 roku XIII Powiatowego Konkursu
Astronomicznego „COPERNICUS”, który odbywa się w Liceum Ogólnokształcącym z
Oddziałami Dwujęzycznymi im. K.K. Baczyńskiego w Lidzbarku. Na koszty organizacyjne
ww. konkursu ze środków własnych Powiatu Działdowskiego przeznaczona zostaje kwota
2500 zł.
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Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 400/21
w sprawie: organizacji w 2021 roku XIII Powiatowego Konkursu Astronomicznego
„COPERNICUS”.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.10
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 ogłoszenia w 2021 roku Konkursu pn. „Łąki kwietne
w szkołach powiatu działdowskiego”. Jest to konkurs ogłaszany po raz pierwszy, który ma na
celu poprawę walorów estetycznych otoczenia szkół, ochronę środowiska naturalnego,
podnoszenie świadomości ekologicznej społeczności oraz popularyzowanie wiedzy
przyrodniczej.
Starosta Paweł Cieśliński
Przedstawił zalety i korzyści wynikające z zakładania łąk kwietnych, ich wpływ na
środowisko i zapewnienie bioróżnorodności .
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 401/21
w sprawie: ogłoszenia w 2021 roku Konkursu pn. „Łąki kwietne w szkołach powiatu
działdowskiego”.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.11
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie porozumienia w ustaleniu zawodów, w których
kształci Branżowa Szkoła I stopnia wchodząca w skład Zespołu Szkół im. Emilii SukertowejBiedrawiny w Malinowie. Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych
jest wskazany w obwieszczeniu Ministra Edukacji Narodowej jako zawód o szczególnym
znaczeniu dla rozwoju kraju, dzięki czemu w przypadku uruchomienia kierunku Powiat
Działdowski będzie otrzymywał zwiększoną subwencje oświatową na uczniów.
Po opuszczeniu sali przez Starostę Pawła Cieślińskiego prowadzenie objął Wicestarosta
Marian Brandt.
Radny Wiesław Cieślak
W obecnych czasach taki kierunek jest bardzo potrzebny i na czasie.
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Wicestarosta Marian Brandt
Poprosił o dołączanie w przyszłości do materiałów kopii porozumień zawartych między
szkołą a przedsiębiorcą, u którego będzie prowadzone kształcenie praktyczne w danym
zawodzie.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 402/21
w sprawie: porozumienia w ustaleniu zawodów, w których kształci Branżowa Szkoła
I stopnia wchodząca w skład Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny
w Malinowie.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
(W głosowaniu nie uczestniczył Starosta Paweł Cieśliński).
Starosta Paweł Cieśliński ponownie objął prowadzenie posiedzenia Zarządu Powiatu.
Ad.12,13,14
Uczestniczy Dyrektor SPZOZ w Działdowie Ireneusz Weryk
Dyrektor SPZOZ w Działdowie Ireneusz Weryk
Przedstawił sprawozdanie za IV kwartał 2020 r. z realizacji „Programu naprawczego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie na lata 2019-2020”.
Poinformował, że efekt jest lepszy niż w zakładanym wariancie optymistycznym.
Omówił informację o przebiegu wykonania planu finansowego, w tym inwestycyjnego za
2020 r. na dzień 31.12.2020 r. oraz przedstawił zestawienie środków finansowych
pozyskanych przez SPZOZ w Działdowie w roku 2020 i 2021.
Radny Krzysztof Aurast
Na stronie 4 sprawozdania kwartalnego jest punkt 6 – optymalizacja procedur zakupu
finansowania, jak mamy to rozumieć?
Wicestarosta Marian Brandt
Jest to oszczędzanie dzięki zwiększeniu kontroli nad efektywnym zakupem realizowanym w
SPZOZ.
Starosta Paweł Cieśliński
Zaproponował, aby w kolejnym sprawozdaniu powyższy punkt brzmiał np. optymalizacja
procedur zakupu i ich finansowania.
Radny Wiesław Cieślak
Wyraził wdzięczność za zaangażowanie i działania podejmowane przez Dyrektora SPZOZ w
Działdowie na rzecz usprawnienia funkcjonowania szpitala i zapewnienia jak najlepszej
opieki zdrowotnej mieszkańcom. W związku z panującą sytuacją i toczącą się dyskusją w
mediach społecznościowych zaproponował, aby wyjść szeroko do społeczeństwa z
informacjami, które przekazuje nam Pan Dyrektor, nie tylko na najbliższej sesji, ale również
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w lokalnych mediach. Istotnym jest, żeby przedstawić informację, jaką sytuację Pan Dyrektor
zastał obejmując funkcję i co zrobił, żeby poprawić sytuację szpitala.
Wicestarosta Marian Brandt
Zaproponował, aby w lokalnej gazecie ukazał się wywiad z dyrektorem szpitala. Może głos
Pana Dyrektora dotrze w ten sposób do mieszkańców powiatu, przedstawiając misję jaką
realizuje.
Starosta Paweł Cieśliński
Przekazał, że Pan Dyrektor na bieżąco informuje społeczeństwo na temat realizowanych
inwestycji, czy pozyskanych środków. Będziemy starali się przekazywać więcej informacji
naszym mieszkańcom co robimy, jakie działania podjęliśmy, jakie są plany i założenia w
kwestii funkcjonowania szpitala. Wszyscy wiemy jaki stan zastaliśmy my i dyrektor w
szpitalu.
Dyrektor SPZOZ w Działdowie Ireneusz Weryk
Zaznaczył, że uważa, że w pełni i właściwie wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków,
pomimo panującej epidemii i zastanej sytuacji. Podziękował za znakomitą współpracę z
Zarządem Powiatu.
Członkowie Zarządu przyjęli powyższe informacje, kierując jednocześnie sprawozdanie
za IV kwartał 2020 r. z realizacji „Programu naprawczego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie na lata 2019-2020” pod obrady sesji Rady
Powiatu.
Ad.15
Starosta Paweł Cieśliński
Przekazał, że wpłynęły wnioski od dyrektorów placówek oświatowych oraz dyrektora PZD,
które omówił, i rozdał zbiorcze zestawienie powyższych wniosków. Poinformował o źródłach
ich finansowania oraz że zostaną wprowadzone do budżetu na najbliższej sesji. Po sesji,
planowane jest ogłoszenie przetargów. Poprosił o zapoznanie się z omówionymi wnioskami,
gdyż będziemy nad nimi pracowali do sesji i poinformujemy o nich radnych na najbliższych
posiedzeniach komisji.
Radny Wiesław Cieślak
Zaproponował, aby na jednym z kolejnych Zarządów dyrektor PZD złożył krótkie
sprawozdanie z przebiegu zimowego utrzymania dróg, a także ze zrealizowanych
przedsięwzięć i pozyskanych środków oraz aby dyrektor PUP w mediach poinformowała o
pozyskanych i rozdysponowanych środkach na wsparcie lokalnych przedsiębiorców w dobie
walki z koronawirusem.
Starosta Paweł Cieśliński
Zakupione pługi i piaskarki dla PZD sprawdziły się przy tegorocznych opadach śniegu. Była
to dobra inwestycja, uzupełnimy je jeszcze i PZD będzie przyzwoicie wyposażony zarówno
do zimowego, jak i letniego utrzymania dróg.
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Ad.17
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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