Protokół Nr 68/2021
posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 14 kwietnia 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 protokołów z poprzednich posiedzeń.
Zatwierdzenie czynności Starosty Działdowskiego podjętej w dniu 2 kwietnia 2021 r.
Zarządzeniem Nr 25/2021 w sprawie czasowego zawieszenia działalności niektórych
placówek, działających na terenie powiatu działdowskiego, w terminie od 5 do 11
kwietnia 2021 r.
6. Zatwierdzenie czynności Starosty Działdowskiego podjętej w dniu 9 kwietnia 2021 r.
Zarządzeniem Nr 26/2021 w sprawie czasowego zawieszenia działalności niektórych
placówek, działających na terenie powiatu działdowskiego, w terminie od 12 do 18
kwietnia 2021 r.
7. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia
Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyznania w 2021 roku stypendiów
sportowych osobom fizycznym za osiągnięte wyniki sportowe.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia wyników II 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.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia w części II 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.
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12. 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. św. Michała Archanioła w Uzdowie.
13. Rozpatrzenie wniosku Stowarzyszenia Dzieci Twardowskiego w sprawie
dofinansowania warsztatów ceramicznych.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego
na rok 2021.
15. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Gminie Lidzbark na realizację zadania pn.: „Budowa instalacji
gazowej wraz z adaptacją pomieszczenia na kotłownię gazową z przebudową węzła
cieplnego w budynku ul. Jeleńska 38 w Lidzbarku”.
16. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia Statutu
Powiatu Działdowskiego.
17. Sprawy bieżące.
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad.
Sekretarz Powiatu Lidia Nyga-Skwara
Zaproponowała dodanie do porządku posiedzenia jako pkt 9 – Rozpatrzenie i podjęcie
uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2020; jako pkt 10 Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż samochodu
osobowego marki Skoda Superb o numerze rejestracyjnym NDZ 14014 oraz zmianę w pkt. 18
na - Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia Statutu Powiatu
Działdowskiego.
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.
Zatwierdzenie czynności Starosty Działdowskiego podjętej w dniu 2 kwietnia 2021 r.
Zarządzeniem Nr 25/2021 w sprawie czasowego zawieszenia działalności niektórych
placówek, działających na terenie powiatu działdowskiego, w terminie od 5 do 11
kwietnia 2021 r.
6. Zatwierdzenie czynności Starosty Działdowskiego podjętej w dniu 9 kwietnia 2021 r.
Zarządzeniem Nr 26/2021 w sprawie czasowego zawieszenia działalności niektórych
placówek, działających na terenie powiatu działdowskiego, w terminie od 12 do 18
kwietnia 2021 r.
7. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia
Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy
społecznej za rok 2020.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż samochodu
osobowego marki Skoda Superb o numerze rejestracyjnym NDZ 14014.
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11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyznania w 2021 roku stypendiów
sportowych osobom fizycznym za osiągnięte wyniki sportowe.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia wyników II 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 II 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.
14. 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. św. Michała Archanioła w Uzdowie.
15. Rozpatrzenie wniosku Stowarzyszenia Dzieci Twardowskiego w sprawie
dofinansowania warsztatów ceramicznych.
16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego
na rok 2021
17. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Gminie Lidzbark na realizację zadania pn.: „Budowa instalacji
gazowej wraz z adaptacją pomieszczenia na kotłownię gazową z przebudową węzła
cieplnego w budynku ul. Jeleńska 38 w Lidzbarku”.
18. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia Statutu Powiatu
Działdowskiego.
19. Sprawy bieżące.
20. Wolne wnioski.
21. Zamknięcie obrad.
Zarząd jednogłośnie przyjął porządek posiedzenia ze zmianami.
Ad.4
Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag do protokołów z poprzednich posiedzeń Zarządu i po
zapoznaniu się z ich treścią złożyli podpisy pod tekstami protokołów.
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 2 kwietnia
2021 r. Zarządzeniem Nr 25/2021 w sprawie czasowego zawieszenia działalności niektórych
placówek, działających na terenie powiatu działdowskiego, w terminie od 5 do 11 kwietnia
2021 r.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za zatwierdził czynność Starosty Działdowskiego podjętą
w dniu 2 kwietnia 2021 r. Zarządzeniem Nr 25/2021 w sprawie czasowego zawieszenia
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działalności niektórych placówek, działających na terenie powiatu działdowskiego, w
terminie od 5 do 11 kwietnia 2021 r.
Ad.6
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Katarzyna Napiwocka
Przedstawiła do zatwierdzenia czynność Starosty Działdowskiego podjętą w dniu 9 kwietnia
2021 r. Zarządzeniem Nr 26/2021 w sprawie czasowego zawieszenia działalności niektórych
placówek, działających na terenie powiatu działdowskiego, w terminie od 12 do 18 kwietnia
2021 r.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za zatwierdził czynność Starosty Działdowskiego podjętą
w dniu 9 kwietnia 2021 r. Zarządzeniem Nr 26/2021 w sprawie czasowego zawieszenia
działalności niektórych placówek, działających na terenie powiatu działdowskiego, w
terminie od 12 do 18 kwietnia 2021 r.
Ad.7
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Katarzyna Napiwocka
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie. Poinformowała o wprowadzanych zmianach w
Statucie związanych z planowanym otwarciem placówki opiekuńczo-wychowawczej w
Grzybinach oraz że dokumenty przed złożeniem na Zarząd zostały skonsultowane z
Wydziałem Polityk Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie.
Ad.8
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Katarzyna Napiwocka
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie. Poinformowała o wprowadzanych
zmianach związanych z planowanym otwarciem placówki opiekuńczo-wychowawczej w
Grzybinach.
Radny Wiesław Cieślak
W jaki sposób wychowankowie placówki opiekuńczo-wychowawczej w Grzybinach będą
dojeżdżali do szkół?
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Katarzyna Napiwocka
Do szkoły podstawowej zapewniony jest dojazd przez Gminę Działdowo, gdyż jest to
obowiązek gminy. Natomiast do szkoły średniej to albo wychowawca będzie dowoził, albo
środkami komunikacji publicznej dojadą uczniowie sami.
Wicestarosta Marian Brandt
A co w przypadku wyboru szkoły spoza powiatu działdowskiego?
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Katarzyna Napiwocka
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W takim przypadku wyrażamy zgodę i wynajmowane jest miejsce w internacie przy szkole
lub pokój, stancja dla wychowanka placówki, które opłacane jest przez placówkę w ramach
kosztów utrzymania dziecka. Omówiła procedury z tym związane.
Radny Wiesław Cieślak
Zapytał o wyżywienie w placówce oraz o bazę sportową.
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Katarzyna Napiwocka
Poinformowała, że kuchnia dostępna będzie całą dobę. Wspólnie będzie ustalane menu oraz
przygotowywane będą posiłki. Jeżeli będzie możliwość i wychowanek wyrazi chęć
wykupienia obiadu w szkole to będzie to zrobione.
Przekazała, że na dniach zostanie umieszczone na stronie BIP PCPR ogłoszenie o rekrutacji
na stanowisko pracy wychowawca w placówce opiekuńczo-wychowawczej Dom dla Dzieci
„Na Zieloną Wzgórzu” w Grzybniach. Poinformowała o planowanym terminie uruchomienie
placówki oraz liczbie dzieci, które zostaną w niej umieszczone.
Starosta Paweł Cieśliński
Poinformował, że przy placówce znajduje się wielofunkcyjne boisko ze sztuczną
nawierzchnią, jest pomieszczenie na kajaki i rowery wodne, a w pobliżu jest jezioro oraz las.
Radny Krzysztof Aurast
Na jakim etapie jest przygotowanie budynku do zamieszkania dzieci i uruchomienia
placówki?
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Katarzyna Napiwocka
W tym tygodniu powinien być ostateczny odbiór robót. Termin oddania budynku do użytku
został przekroczony, zatem nałożone zostaną kary.
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Czy jest już przygotowany plan finansowy dla placówki?
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Katarzyna Napiwocka
Środki są już zabezpieczone w budżecie, wniosek został złożony już we wrześniu ubiegłego
roku. Poinformowała, ze koszt liczony jest według średniej wojewódzkiej, planowana była
kwota za rok 2020, jednak teraz będzie brana pod uwagę kwota z roku bieżącego, a ta
znacząco wzrosła i powinna być podana do końca tego miesiąca. Przekazała, że zwiększyły
się także koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych.
Wicestarosta Marian Brandt
Poprosił o przygotowanie informacji dotyczącej kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w
placówkach poza naszym powiatem.
Radny Krzysztof Aurast
Poprosił o przybliżenie zasad wolontariatu.
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Katarzyna Napiwocka
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Poinformowała kto może zostać wolontariuszem i jaki będzie zakres świadczonych zadań.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 415/21
w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Działdowie.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.9
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Katarzyna Napiwocka
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok
2020. Szczegółowo omówiła dane zawarte w przedłożonym dokumencie.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 416/21
w sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2020.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.10
Sekretarz Powiatu Lidia Nyga-Skwara
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż samochodu osobowego
marki Skoda Superb o numerze rejestracyjnym NDZ 14014.
Starosta Paweł Cieśliński
Poinformował, że wkrótce zostanie zakupiony samochód na potrzeby Starostwa. Jeżeli chodzi
o obecny pojazd to zostanie zlecona wycena przez biegłego, a następnie ogłoszony przetarg
na jego sprzedaż.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 417/21
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż samochodu osobowego marki Skoda Superb o
numerze rejestracyjnym NDZ 14014.
(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 sportowych
osobom fizycznym za osiągnięte wyniki sportowe.
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Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 418/21
w sprawie: przyznania w 2021 roku stypendiów 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 II 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. Na 28
ogłoszonych zadań spłynęło 8 ofert. Rozpatrzenie ofert odbyło się na posiedzeniu Komisji w
dniu 12 kwietnia. Komisja pozytywnie zaopiniowała wszystkie złożone oferty. W związku z
tym naczelnik przekazała załącznik do uchwały.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 419/21
w sprawie: ogłoszenia wyników II 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. Powodem
unieważnienia było niezłożenie ofert na realizację części ogłoszonych zadań. Naczelnik
przekazała załącznik do uchwały.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 420/21
w sprawie: unieważnienia w części 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.14
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
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Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia dotacji celowej w 2021
roku na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkówkościół pw. św. Michała Archanioła w Uzdowie. Poinformowała, że wniosek złożony przez
proboszcza zawiera wszystkie niezbędne dokumenty. Udział Powiatu wynosi 50 000 zł.
Zaproponowała dodanie w uzasadnieniu do uchwały na str. 2 w 3 akapicie „ogólny koszt I
etapu prac (…)”.
Wicestarosta Marian Brandt
Budynek kościoła jest dzierżawiony czy możemy inwestować w niego?
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Na podstawie umowy nieruchomością, na której zlokalizowany jest zabytek zarządza Parafia
Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Różańcowej w Turzy Wielkiej, ponadto zabytek znajduje
się na terenie powiatu działdowskiego i spełnia kryteria udzielenia dotacji określone w
uchwale Rady 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. św. Michała Archanioła w
Uzdowie.
Ad.15
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Przedstawiła wniosek Stowarzyszenia Dzieci Twardowskiego w sprawie dofinansowania
warsztatów ceramicznych. Celem głównym warsztatów jest odbudowanie relacji
międzyludzkich po okresie pandemii. Warsztaty odbędą się w okresie umożliwiającym ich
realizację zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego. W związku z tym, że jest to
oferta do 10 000 zł to może zostać ona rozpatrzona zgodnie z art. 19a jako uproszczona oferta
tzw. małe zlecenie. Umowa zostanie zawarta kiedy będą na to pozwalały zalecenia Ministra
Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.
Radny Wiesław Cieślak
Zauważył, że kultywowanie historii regionu oraz ginących zawodów jest bezcenną
inicjatywą.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za pozytywnie rozpatrzył powyższy wniosek.
Ad.16
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany budżetu powiatu
działdowskiego na rok 2021.
Starosta Paweł Cieśliński
Zarządził głosowanie imienne zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 10 ustawy o finansach publicznych.
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Poszczególni członkowie Zarządu głosowali następująco:
Paweł Cieśliński – za
Marian Brandt – za
Krzysztof Aurast – za
Wiesław Cieślak – za
Janusz Kaczmarek – za
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 421/21
w sprawie: zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2021.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.17
Sekretarz Powiatu Lidia Nyga-Skwara
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie
Lidzbark na realizację zadania pn.: „Budowa instalacji gazowej wraz z adaptacją
pomieszczenia na kotłownię gazową z przebudową węzła cieplnego w budynku ul. Jeleńska
38 w Lidzbarku”.
Starosta Paweł Cieśliński
Przybliżył zakres prac i szacunkowych kosztów realizacji przedsięwzięcia.
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Poinformowała, że będzie musiała zmienić nazwę zadania w przygotowywanym projekcie
uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2021.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Gminie Lidzbark na realizację zadania pn.: „Budowa
instalacji gazowej wraz z adaptacją pomieszczenia na kotłownię gazową z przebudową
węzła cieplnego w budynku ul. Jeleńska 38 w Lidzbarku”.
Ad.18
Sekretarz Powiatu Lidia Nyga-Skwara
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia Statutu Powiatu
Działdowskiego. Z inicjatywą wystąpił Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego.
Celem zmiany jest dostosowanie do obecnego stanu prawnego oraz usprawnienie
funkcjonowania pracy organów Powiatu. Poinformowała, że do otrzymanego projektu Statutu
uwagi wniosła radna Magdalena Anczykowska, zostały one ujęte, jak również zostały jeszcze
poprawione drobne błędy pisarskie.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
przyjęcia Statutu Powiatu Działdowskiego.
Ad.19
Radny Wiesław Cieślak
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Zaznaczył, żeby w sprawie SPZOZ w Działdowie wyeksponować te rzeczy, te sprawy, które
naprawiamy, którymi się zajmujemy my jako Zarząd oraz dyrektor SPZOZ. Należy zająć się
promocją pozytywnych przedsięwzięć w szpitalu.
Wicestarosta Marian Brandt
Zasugerował, że jako Zarząd powinniśmy podjąć jakieś działania, biorąc pod uwagę słowa
kierowane pod naszym adresem na forach internetowych, których część przytoczył.
Przedstawił swoje odczucia.
Starosta Paweł Cieśliński
Staramy się wszystkie informacje dotyczące inwestycji w SPZOZ przedstawiać na bieżąco,
łącznie z kwotami jakie na te cele są przeznaczane. Będziemy niedługo informacje
przedstawiać tematycznie z podziałem na inwestycje m.in. drogowe, oświatowe, w SPZOZ.
Poinformował o planowanym tworzeniu miejsca szczepień masowych w ZS nr 1 w
Działdowie oraz o funkcjonowaniu oddziału covidowego w SPZOZ w Działdowie.
Ad.21
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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