Protokół Nr 66/2021
posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 17 marca 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
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.
Zatwierdzenie czynności Starosty Działdowskiego podjętej w dniu 1 marca 2021 roku
Zarządzeniem Nr 12/2021 w sprawie czasowego zawieszenia działalności niektórych
placówek, działających na terenie powiatu działdowskiego, w terminie od 1 do 14
marca 2021 r.
6. Zatwierdzenie czynności Starosty Działdowskiego podjętej w dniu 12 marca 2021
roku Zarządzeniem Nr 15/2021 w sprawie czasowego zawieszenia działalności
niektórych placówek, działających na terenie powiatu działdowskiego, w terminie od
14 marca do 4 kwietnia 2021 r.
7. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia
Powiatowi Kętrzyńskiemu realizacji zadań publicznych z obszaru pomocy społecznej.
8. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań
i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2021 rok i ustalenia Katalogu zadań
oraz zasad udzielania dofinansowań dla osób niepełnosprawnych w ramach
rehabilitacji społecznej przy udziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych na 2021 rok.
9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie
za rok 2020 wraz z wykazem potrzeb w zakresie rodzinnej i instytucjonalnej pieczy
zastępczej oraz pomocy społecznej.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego
Starostwa Powiatowego w Działdowie.
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11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyznania w 2021 roku stypendiów oraz
nagród sportowych osobom fizycznym za osiągnięte wyniki sportowe.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu
ofert na realizację zadań własnych Powiatu Działdowskiego w 2021 roku z zakresu
kultury, upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz promocji i ochrony zdrowia.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia w części 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.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia II 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.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorowi
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie.
16. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia dotacji
celowej w 2021 roku na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków – kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
w Koszelewach.
17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu wykorzystania zasobu
nieruchomości Powiatu Działdowskiego na lata 2021 -2023.
18. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody
na nieodpłatne nabycie, na własność Powiatu Działdowskiego, działek gruntu
z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.
19. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania
budżetu powiatu za 2020 r.
20. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2021 2024.
21. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu
powiatu działdowskiego na rok 2021.
22. Informacja Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie o zimowym utrzymaniu dróg
powiatowych w 2020 roku.
23. Informacja Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie o wykonaniu zadań
inwestycyjnych na drogach powiatowych w 2020 roku.
24. Sprawy bieżące.
25. Wolne wnioski.
26. Zamknięcie obrad.
Sekretarz Powiatu Lidia Nyga-Skwara
Zaproponowała dodanie do porządku posiedzenia jako pkt 18 – Rozpatrzenie i podjęcie
uchwały w sprawie wyrażenia zgody Gminie Lidzbark na lokalizację inwestycji oraz na
dysponowanie na cele budowlane nieruchomością położoną w Lidzbarku przy ul. Jeleńskiej
38 oraz jako pkt 19 - Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Polskiej
Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. na lokalizację inwestycji oraz na dysponowanie na cele
budowlane nieruchomością położoną w Lidzbarku przy ul. Jeleńskiej 38. Wniosła poprawkę
w punkcie 6 w brzmieniu „w terminie od 15 marca do 4 kwietnia 2021 r.”.
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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.
Zatwierdzenie czynności Starosty Działdowskiego podjętej w dniu 1 marca 2021 roku
Zarządzeniem Nr 12/2021 w sprawie czasowego zawieszenia działalności niektórych
placówek, działających na terenie powiatu działdowskiego, w terminie od 1 do 14
marca 2021 r.
Zatwierdzenie czynności Starosty Działdowskiego podjętej w dniu 12 marca 2021
roku Zarządzeniem Nr 15/2021 w sprawie czasowego zawieszenia działalności
niektórych placówek, działających na terenie powiatu działdowskiego, w terminie od
15 marca do 4 kwietnia 2021 r.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia
Powiatowi Kętrzyńskiemu realizacji zadań publicznych z obszaru pomocy społecznej.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań
i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2021 rok i ustalenia Katalogu zadań
oraz zasad udzielania dofinansowań dla osób niepełnosprawnych w ramach
rehabilitacji społecznej przy udziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych na 2021 rok.
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie
za rok 2020 wraz z wykazem potrzeb w zakresie rodzinnej i instytucjonalnej pieczy
zastępczej oraz pomocy społecznej.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego
Starostwa Powiatowego w Działdowie.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyznania w 2021 roku stypendiów oraz
nagród sportowych osobom fizycznym za osiągnięte wyniki sportowe.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu
ofert na realizację zadań własnych Powiatu Działdowskiego w 2021 roku z zakresu
kultury, upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz promocji i ochrony zdrowia.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia w części 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.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia II 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.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorowi
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia dotacji
celowej w 2021 roku na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków – kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
w Koszelewach.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu wykorzystania zasobu
nieruchomości Powiatu Działdowskiego na lata 2021 -2023.
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18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Gminie Lidzbark na
lokalizację inwestycji oraz na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością
położoną w Lidzbarku przy ul. Jeleńskiej 38.
19. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Polskiej Spółce
Gazownictwa Sp. z o.o. na lokalizację inwestycji oraz na dysponowanie na cele
budowlane nieruchomością położoną w Lidzbarku przy ul. Jeleńskiej 38.
20. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody
na nieodpłatne nabycie, na własność Powiatu Działdowskiego, działek gruntu
z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.
21. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania
budżetu powiatu za 2020 r.
22. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2021 2024.
23. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu
powiatu działdowskiego na rok 2021.
24. Informacja Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie o zimowym utrzymaniu dróg
powiatowych w 2020 roku.
25. Informacja Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie o wykonaniu zadań
inwestycyjnych na drogach powiatowych w 2020 roku.
26. Sprawy bieżące.
27. Wolne wnioski.
28. 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 Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Katarzyna
Napiwocka
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Katarzyna Napiwocka
Przedstawiła do zatwierdzenia czynność Starosty Działdowskiego podjętą w dniu 1 marca
2021 roku Zarządzeniem Nr 12/2021 w sprawie czasowego zawieszenia działalności
niektórych placówek, działających na terenie powiatu działdowskiego, w terminie od 1 do 14
marca 2021 r. na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 26 lutego
2021 r.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za zatwierdził czynność Starosty Działdowskiego podjętą
w dniu 1 marca 2021 roku Zarządzeniem Nr 12/2021 w sprawie czasowego zawieszenia
działalności niektórych placówek, działających na terenie powiatu działdowskiego, w
terminie od 1 do 14 marca 2021 r.
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Ad.6
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Katarzyna Napiwocka
Przedstawiła do zatwierdzenia czynność Starosty Działdowskiego podjętą w dniu 12 marca
2021 roku Zarządzeniem Nr 15/2021 w sprawie czasowego zawieszenia działalności
niektórych placówek, działających na terenie powiatu działdowskiego, w terminie od 15
marca do 4 kwietnia 2021 r. na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z
dnia 11 marca 2021 r.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za zatwierdził czynność Starosty Działdowskiego podjętą
w dniu 12 marca 2021 roku Zarządzeniem Nr 15/2021 w sprawie czasowego zawieszenia
działalności niektórych placówek, działających na terenie powiatu działdowskiego, w
terminie od 15 marca do 4 kwietnia 2021 r.
Ad.7
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Katarzyna Napiwocka
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia Powiatowi
Kętrzyńskiemu realizacji zadań publicznych z obszaru pomocy społecznej. Poinformowała, że
jednym z zadań Powiatu jest prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w
ciąży. Na terenie naszego powiatu taka placówka nie funkcjonuje. Jednak po kontroli NIK w
zaleceniach wpisano, aby taki dom funkcjonowała na terenie powiatu. Poinformował o
przeprowadzonym rozeznaniu w gminach co do liczby kobiet umieszczonych w domach dla
matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, złożonych wnioskach, wydanych
skierowaniach w ostatnich 3 latach. Okazało się, że nie było takich wniosków, jeden, który
został złożony nie podlegał rozpatrzeniu przez nasz ośrodek pomocy społecznej ze względu
na zamieszkiwanie na innym terenie. Poinformowała jak wygląda procedura umieszczenia w
domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Mamy możliwość podpisania
porozumienia z Powiatem Kętrzyńskim, który prowadzi taką placówkę.
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Poinformowała, że kwota na zabezpieczenia miejsca w ww. domu zostanie wprowadzona do
budżetu powiatu.
Wicestarosta Marian Brandt
Jaka będzie kwota za tę „gotowość”?
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Katarzyna Napiwocka
Będzie to 500 zł miesięcznie. Odpłatność za pobyt matki z dzieckiem ponosi Gmina.
Radny Wiesław Cieślak
Kto może skorzystać z pobytu w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży?
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Katarzyna Napiwocka
Najczęściej są to matki z dziećmi, które nie mają stałego miejsca zamieszkania. Wyjaśniła
różnicę pomiędzy ośrodkami interwencji kryzysowej a domami dla matek z małoletnimi
dziećmi i kobiet w ciąży.
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Zarząd jednogłośnie-5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
powierzenia Powiatowi Kętrzyńskiemu realizacji zadań publicznych z obszaru pomocy
społecznej.
Ad.8
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Katarzyna Napiwocka
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań i wysokości środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej na 2021 rok i ustalenia Katalogu zadań oraz zasad udzielania
dofinansowań dla osób niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji społecznej przy udziale
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2021 rok.
Poinformowała, że środki są wyższe o ponad 200 tys. zł w stosunku do roku ubiegłego.
Szczegółowo omówiła plan finansowy i katalog zadań oraz zasad udzielania dofinansowań
dla osób niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji społecznej przy udziale środków PFRON.
Wicestarosta Marian Brandt
Czy środki przeznaczone na dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych
oraz na dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
konsumują wszystkie złożone wnioski? Poinformował, że obawia się skarg od osób, które nie
otrzymają dofinansowania.
Starosta Paweł Cieśliński
Poinformował, że w pierwszej kolejności środki zabezpieczone na dofinansowanie do
uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych będą przeznaczone dla dzieci, w następnej
kolejności dla dorosłych.
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Katarzyna Napiwocka
Środki zabezpieczone wystarczają na pokrycie wniosków złożonych na dofinansowanie do
uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych dla dzieci wraz z opiekunami. Pozostała kwota
zostanie przeznaczona na dofinansowanie wniosków złożonych przez osoby dorosłe ze
znacznym stopniem niepełnosprawności. Wnioski będą realizowane zgodnie z przyjętymi
kryteriami, w tym z kolejnością złożenia wniosku.
Wicestarosta Marian Brandt
Poinformował, że obawia się odwołań od osób, które nie otrzymają dofinansowania pomimo
spełnienia kryteriów.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2021 rok i
ustalenia Katalogu zadań oraz zasad udzielania dofinansowań dla osób
niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji społecznej przy udziale środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2021 rok.
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Ad.9
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Katarzyna Napiwocka
Przedstawiła szczegółowo sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Działdowie za rok 2020 wraz z wykazem potrzeb w zakresie rodzinnej i
instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz pomocy społecznej. Sprawozdanie zostanie
zamieszczone na stronie BIP PCPR w Działdowie.
Wicestarosta Marian Brandt
Jak wygląda sytuacja w zawodowych rodzinach zastępczych?
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Katarzyna Napiwocka
Mamy utworzone dwie zawodowe rodziny o charakterze pogotowia. Poinformowała o
podejmowanych działaniach w celu pozyskania zawodowych rodzinach zastępczych oraz
niezawodowych rodzin zastępczych.
Zarząd przyjął treść powyższego sprawozdania.
Ad.10
Sekretarz Powiatu Lidia Nyga-Skwara
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa
Powiatowego w Działdowie. Omówiła szczegółowo wprowadzane zmiany, które dotyczą
zakresów działań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Wydziału Edukacji, Zdrowia,
Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, a także Wydziału Rolnictwa,
Ochrony Środowiska i Leśnictwa.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 403/21
w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Działdowie.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.11
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 przyznania w 2021 roku stypendiów oraz nagród
sportowych osobom fizycznym za osiągnięte wyniki sportowe.
Wicestarosta Marian Brandt
Omówił prace Komisji Stypendialnej oraz odczytał protokół z posiedzenia tejże Komisji.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
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Uchwałę Nr 404/21
w sprawie: przyznania w 2021 roku stypendiów oraz nagród sportowych osobom
fizycznym za osiągnięte wyniki sportowe.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.12
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na
realizację zadań własnych Powiatu Działdowskiego w 2021 roku z zakresu kultury,
upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz promocji i ochrony zdrowia. Poinformowała,
że w umowach zawarta zostanie informacja o konieczności zachowania reżimu sanitarnego i
ponoszeniu odpowiedzialności za bezpieczeństwo mieszkańców przez podmioty realizujące
zadania.
Etatowy Członek Zarządu Janusz Kaczmarek
Omówił prace Komisji Konkursowej oraz odczytał protokół z posiedzenia tejże Komisji.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 405/21
w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych
Powiatu Działdowskiego w 2021 roku z zakresu kultury, upowszechniania kultury
fizycznej i sportu oraz promocji i ochrony zdrowia.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.13
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie unieważnienia w części 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.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 406/21
w sprawie: unieważnienia w części 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.14
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
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Przedstawiła projekt uchwały w sprawie ogłoszenia II 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 o zmianie w tabeli
w rozdziale III.1 Powierzenie realizacji zadania z zakresu kultury w formie powierzenia
realizacji zadania publicznego w 2021 roku, które omówiła.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 407/21
w sprawie: ogłoszenia II 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.15
Starosta Paweł Cieśliński
Poinformował, że 10 marca br. został złożony przez Radę Społeczna SP ZOZ w Działdowie
do Zarządu Powiatu Działdowskiego wniosek o przyznanie nagrody dyrektorowi SPZOZ w
kwocie 42 744 zł, co stanowi dwukrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za
2020 rok. Kluczowe argumenty przemawiające za przyznaniem nagrody zostały zawarte w
uzasadnieniu do uchwały.
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorowi
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie oraz omówiła
spełnianie przez dyrektora SPZOZ w Działdowie kryteriów przyznawania nagrody określonej
w uchwale Nr 372/20 Zarządu Powiatu z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych
zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami
prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej.
Radny Krzysztof Aurast
Zaproponował, żeby w pkt. 9 uzasadnienia dopisać również informację o uzyskaniu przez
laboratorium w SPZOZ w Działdowie certyfikatów.
Starosta Paweł Cieśliński
Poinformował o planowanych inwestycjach i zakupach w SPZOZ w Działdowie na bieżący
rok.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 408/21
w sprawie: przyznania nagrody rocznej dyrektorowi Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
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Ad.16
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia dotacji celowej w 2021
roku na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
– kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Koszelewach. Poinformowała, że w
ubiegłym roku z powodu niemożności przeprowadzenia prac konserwatorskich i
restauratorskich ścian wewnętrznych kościoła ze względu na trwający stan epidemii
proboszcz odstąpił od podpisania umowy.
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Poinformowała, że przyjęcie tego projektu uchwały może skutkować zmianą załącznika nr 8
uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
udzielenia dotacji celowej w 2021 roku na prace konserwatorskie i restauratorskie przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków – kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w
Koszelewach.
Ad.17
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Przedstawił szczegółowo projekt uchwały w sprawie ustalenia planu wykorzystania zasobu
nieruchomości Powiatu Działdowskiego na lata 2021 - 2023.
Wicestarosta Marian Brandt
Zauważył, że prawidłowa nazwa jednostki gospodarującej nieruchomością w tabeli Ad.2) to
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K.K. Baczyńskiego w
Lidzbarku.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 409/21
w sprawie: ustalenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu
Działdowskiego na lata 2021 -2023.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.18
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody Gminie Lidzbark na lokalizację
inwestycji oraz na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością położoną w Lidzbarku
przy ul. Jeleńskiej 38.
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Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 410/21
w sprawie: wyrażenia zgody Gminie Lidzbark na lokalizację inwestycji oraz na
dysponowanie na cele budowlane nieruchomością położoną w Lidzbarku przy ul.
Jeleńskiej 38.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.19
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody Polskiej Spółce Gazownictwa
Sp. z o.o. na lokalizację inwestycji oraz na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością
położoną w Lidzbarku przy ul. Jeleńskiej 38.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 411/21
w sprawie: wyrażenia zgody Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. na lokalizację
inwestycji oraz na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością położoną w
Lidzbarku przy ul. Jeleńskiej 38.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.20
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne
nabycie, na własność Powiatu Działdowskiego, działek gruntu z Zasobu Własności Rolnej
Skarbu Państwa, gospodarowanego przez KOWR Oddział Terenowy w Olsztynie. Wskazane
nieruchomości są zajęte pod drogi publiczne powiatowe lub są przeznaczone na ten cel w
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gmin.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie, na własność Powiatu Działdowskiego, działek
gruntu z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.
Ad.21
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła szczegółowo projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania
budżetu powiatu za 2020 r. Omówiła sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu
Działdowskiego za 2020 rok.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 412/21
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2020 r.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
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Ad.22
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.23
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu powiatu
działdowskiego na rok 2021. Poinformowała o zmianach w załączniku nr 8 w związku z
dotacją na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków – kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Koszelewach, załączniku nr 9 oraz
dodatkowym załączniku nr 10, co wynika z ustawy o zmianie ustawy o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, taka zmiana
wprowadzona jest również w podstawie prawnej uchwały.
Starosta Paweł Cieśliński
Omówił planowane inwestycje m.in. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla
Powiatu Działdowskiego na lata 2021-2022, które obejmują np. przebudowy dróg i placówek
oświatowych oraz wymianę wind w SP ZOZ w Działdowie.
Wicestarosta Marian Brandt
Zauważył, że konieczne będzie zatrudnienie audytora wewnętrznego.
Sekretarz Powiatu Lidia Nyga-Skwara
Jeżeli wykonanie budżetu przekroczy 100 mln zł to zaistnieje konieczność zatrudnienia
audytora wewnętrznego ja etacie.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2021.
Ad.24
Uczestniczy Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie Krzysztof Chyliński
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie Krzysztof Chyliński
Przedstawił informację o zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w 2020 roku.
Poinformował o zakupionym sprzęcie do odśnieżania.
Radny Wiesław Cieślak
Czy są potrzebne jeszcze sprzęty służące do poprawy bezpieczeństwa zimą na drogach?
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Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie Krzysztof Chyliński
Przydałyby się dwie nowe piaskarki i dwa pługi jednostronne.
Wicestarosta Marian Brandt
Jaką widzi pan dyrektor największą potrzebę zakupów inwestycyjnych?
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie Krzysztof Chyliński
Najbardziej potrzebny jest zakup garaży i pomieszczeń administracyjnych. Poinformował o
potencjalnej możliwości zakupu nieruchomości w pobliżu siedziby PZD w Działdowie.
Starosta Paweł Cieśliński
Poinformował, że zostały podjęte już działania w tym temacie.
Zarząd przyjął powyższą informację.
Ad.25
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie Krzysztof Chyliński
Przedstawił informację o wykonaniu zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych w 2020
roku.
Starosta Paweł Cieśliński
Poinformował, że w przyszłym tygodniu będzie wizytował odcinki dróg wojewódzkich
dyrektor ZDW w Olsztynie, poprosił aby dyrektor PZD uczestniczył w przeglądzie stanu
dróg.
Zarząd przyjął powyższą informację.
Ad.28
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:
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