Protokół Nr 78/2021
posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 1 września 2021 roku
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu Powiatu Działdowskiego wg załączonej
listy obecności:
Starosta
Paweł Cieśliński
Wicestarosta
Krzysztof Aurast
Członkowie Zarządu:
Marian Brandt
Wiesław Cieślak
Janusz Kaczmarek
Ponadto uczestniczyli:
Sekretarz Powiatu
Lidia Nyga-Skwara
Skarbnik Powiatu
Urszula Wojtczyk
Ad. 1, 2, 3
Starosta Paweł Cieśliński
Otworzył posiedzenie Zarządu, 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.
Kwartalne sprawozdanie z realizacji „Programu naprawczego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie na lata 2021-2022” dla Rady
Powiatu Działdowskiego – II kwartał 2021 r.
6. Informacja o działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Działdowie.
7. Informacja dotycząca przygotowania szkół i placówek prowadzonych przez Powiat
Działdowski do rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022.
8. Rozpatrzenie
wniosku
Polskiego
Stowarzyszenia
na
rzecz
Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Działdowie o dofinansowanie
w uproszczonym trybie I etapu zadania „28 marzeń niepełnosprawni w drodze na
Hel”.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie założeń i materiałów planistycznych do
projektu budżetu Powiatu Działdowskiego na 2022 rok oraz Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2022-2025 oraz terminów ich opracowania przez jednostki
organizacyjne.
10. Rozpatrzenie
wniosku
Polskiego
Stowarzyszenia
na
rzecz
Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Działdowie oraz pisma Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie dotyczącego zawarcia Aneksu do umowy
z dnia 8 lutego 2021 roku na prowadzenie na terenie powiatu działdowskiego
Świetlicy Rewalidacyjno-Rehabilitacyjnej dla osób dorosłych z niepełnosprawnością
intelektualną.
11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Uczniowskiego Klubu Sportowego „Yankees”
Działdowo o dofinansowanie udziału zespołu seniorów w Bałtyckiej Lidze Baseballu.
1

12. Informacje Dyrektora Zespołu Szkół w Malinowie o zawartych umowach najmu.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie oddania w dzierżawę części działki gruntu
nr 1182 położonej w Iłowie - Osadzie gmina Iłowo – Osada.
14. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody
Zespołowi Szkół im. Emilii Sukertowej - Biedrawiny w Malinowie, na zawarcie
kolejnych umów najmu oraz użyczenia z dotychczasowymi najemcami i używającymi.
15. Sprawy bieżące.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad.
Starosta Paweł Cieśliński
Zaproponował dodatkowy punkt porządku posiedzenia – Rozpatrzenie wniosku Zespołu
Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Iłowie-Osadzie dotyczącego zwiększenia
środków w budżecie na rok 2021 na przeniesienie biblioteki szkolnej oraz adaptację zaplecza
i pomieszczenia gospodarczego na pracownię chemiczno-biologiczną – jako pkt 9.
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.
Kwartalne sprawozdanie z realizacji „Programu naprawczego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie na lata 2021-2022” dla Rady
Powiatu Działdowskiego – II kwartał 2021 r.
6. Informacja o działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Działdowie.
7. Informacja dotycząca przygotowania szkół i placówek prowadzonych przez Powiat
Działdowski do rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022.
8. Rozpatrzenie
wniosku
Polskiego
Stowarzyszenia
na
rzecz
Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Działdowie o dofinansowanie
w uproszczonym trybie I etapu zadania „28 marzeń niepełnosprawni w drodze na
Hel”.
9. Rozpatrzenie wniosku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w IłowieOsadzie dotyczącego zwiększenia środków w budżecie na rok 2021 na przeniesienie
biblioteki szkolnej oraz adaptację zaplecza i pomieszczenia gospodarczego na
pracownię chemiczno-biologiczną.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie założeń i materiałów planistycznych do
projektu budżetu Powiatu Działdowskiego na 2022 rok oraz Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2022-2025 oraz terminów ich opracowania przez jednostki
organizacyjne.
11. Rozpatrzenie
wniosku
Polskiego
Stowarzyszenia
na
rzecz
Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Działdowie oraz pisma Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie dotyczącego zawarcia Aneksu do umowy
z dnia 8 lutego 2021 roku na prowadzenie na terenie powiatu działdowskiego
Świetlicy Rewalidacyjno-Rehabilitacyjnej dla osób dorosłych z niepełnosprawnością
intelektualną.
12. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Uczniowskiego Klubu Sportowego „Yankees”
Działdowo o dofinansowanie udziału zespołu seniorów w Bałtyckiej Lidze Baseballu.
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13. Informacje Dyrektora Zespołu Szkół w Malinowie o zawartych umowach najmu.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie oddania w dzierżawę części działki gruntu
nr 1182 położonej w Iłowie - Osadzie gmina Iłowo – Osada.
15. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody
Zespołowi Szkół im. Emilii Sukertowej - Biedrawiny w Malinowie, na zawarcie
kolejnych umów najmu oraz użyczenia z dotychczasowymi najemcami i używającymi.
16. Sprawy bieżące.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad.
Zarząd jednogłośnie przyjął porządek posiedzenia po zmianie.
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 SPZOZ w Działdowie Ireneusz Weryk, Naczelnik Wydziału Edukacji,
Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie
Ireneusz Weryk
Omówił szczegółowo Kwartalne sprawozdanie z realizacji „Programu naprawczego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie na lata 2021-2022”
dla Rady Powiatu Działdowskiego za II kwartał 2021 r. Przedstawił bieżącą sytuację
ekonomiczno-finansową, kadrową i organizacyjną szpitala. Poinformował o wystosowaniu
pisma dotyczącego zwrotu środków przeznaczonych na realizację decyzji Wojewody
związanego z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.
Radny Wiesław Cieślak
W przedstawionym sprawozdaniu wspomina się o pobraniu zaliczki za 3 miesiące
z 6 możliwych. Poprosił o wyjaśnienie tego stwierdzenia.
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie
Ireneusz Weryk
Poinformował, że od początku roku świadczenia pediatryczne, neonatologiczne i część
rehabilitacyjnych zostały wydzielone z ryczałtu sieciowego i powstała możliwość
skorzystania właśnie z takiej formy wnioskowania, tzn. można było pobrać zaliczkę bez
rozliczania świadczeń w ciągu trzech a nie sześciu miesięcy. Będą to środki do rozliczenia
i mamy nadzieję, że do końca roku je nadrobimy.
Radny Wiesław Cieślak
Zainteresowany był zapisem mówiącym o zwiększonych wydatkach na podniesienie płacy
minimalnej i koniecznością dokonania korekt w innych grupach zawodowych.
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Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie
Ireneusz Weryk
Przekazał, że od 1 stycznia br. wzrosła płaca minimalna oraz wyłączony z niej został dodatek
stażowy. Spowodowało to spłaszczenie płac, dlatego konieczne było dokonanie korekt
w innych grupach zawodowych, aby zachować prawidłowość w strukturze wynagrodzeń.
Radny Wiesław Cieślak
Czy usługi obce w wysokości 16 591 773,13 zł dotyczą kontraktów lekarskich? Jak kształtuje
się korzystanie ze zwolnień lekarskich przez pracowników szpitala w czasie pandemii
COVID w porównaniu do czasu przed pandemią?
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie
Ireneusz Weryk
Znacząca część tej kwoty to kontrakty usług lekarskich. Szacuję, że 80% lekarzy pracuje na
kontraktach. Poinformował, że w związku z sytuacją pandemiczną pracownicy częściej
przebywali na zwolnieniach lekarskich.
Radny Wiesław Cieślak
W punkcie 14 wspomniano o zaległościach w regulowaniu zobowiązań publicznoprawnych.
Jaka to kwota i jakie są powody tych zaległości?
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie
Ireneusz Weryk
Było to już wielokrotnie omawiane. Jest to sytuacja zastana, są to zaległości
niezrestrukturyzowane, które wymagały w 2020 r. podjęcia działań, żeby nie mieć zaległości
w zobowiązaniach publicznoprawnych i móc wnioskować oraz korzystać ze środków
zewnętrznych. Szacuję, że jest to kwota ok. 6 mln zł. Poinformował o korzystaniu z zapisów
specustawy tzw. Covidowej, dzięki którym była możliwość bezodsetkowego rozłożenia na
raty zobowiązań za kilka miesięcy.
Radny Wiesław Cieślak
Poprosił Dyrektora o przygotowanie zestawienia nagród przyznawanych dla dyrektorów
SPZOZ za lata 2011-2021.
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie
Ireneusz Weryk
Zobowiązał się przygotować takie zestawienie. Poinformował, że zgodnie z prośbą
z poprzedniego Zarządu jest opracowywany zanonimizowany, pogrupowany wykaz płac
lekarzy.
Etatowy Członek Zarządu Janusz Kaczmarek
Zestawienie płac lekarzy może w końcu przerwałoby dyskusje dotyczące ich wynagrodzeń.
Starosta Paweł Cieśliński
Poinformował o niedoborach kadry lekarskiej i konieczności pełnienia większej liczby
dyżurów.
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Etatowy Członek Zarządu Janusz Kaczmarek
Czy nie należałoby dokonać rekonstrukcji Programu naprawczego, skoro sytuacja finansowa
nie napawa optymizmem? Dodatkowo nie są uwzględnione koszty związane z sytuacją
covidową.
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie
Ireneusz Weryk
Nie możemy dokonać rekonstrukcji merytorycznej, kiedy stoimy przed czwartą falą
pandemii. Monitorujemy realizację Programu naprawczego.
Radny Marian Brandt
Zgodzę się z Panem, że nie ma możliwości zmiany w obecnej sytuacji. Mamy
wyszczególnione założenia Programu naprawczego i stopień ich realizacji. Słusznym jest
założenie, że należy zachować gotowość do realizacji świadczeń, gdyż za chwilę nastąpi
czwarta fala i nie ma możliwości zlikwidowania łóżek na oddziale covidowym. W jaki sposób
finansowana jest ambulatoryjna opieka specjalistyczna? Niepokoi mnie wzrost nadgodzin
w stosunku do I kwartału br. Z czego on wynika? Czy spodziewa się Pan wzrostu nadgodzin
również w III kwartale?
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie
Ireneusz Weryk
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna została wyłączona z ryczałtu i jest finansowana
bezlimitowo poza ryczałtem. Wzrost pracy w godzinach nadliczbowych wynika z absencji
chorobowych, zwiększenia zadań, braku możliwości dotrudnienia osób. Trudno w obecnym
stanie przewidzieć, jak będzie wyglądała sytuacja za III kwartał.
Wicestarosta Krzysztof Aurast
Odniósł się do zapisu mówiącego o „nagłym ograniczeniu finansowanych przez NFZ
znaczących dodatków do płac personelu”. Każdy się chyba liczył z tym, że jeżeli na oddziale
covidowym nie będzie pacjentów, to nie będzie dodatków. Zapytał o rodzaj działań, jakie
należy podjąć m.in. nad planem finansowym na 2021 rok, w celu wcześniejszego
zapobieżenia utracie płynności finansowej?
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie
Ireneusz Weryk
Zaznaczył, że utrzymywanie oddziału covidowego daje II stopień zabezpieczenia. W celu
zapewnienia płynności finansowej należy wcześniej zdiagnozować problem i podjąć starania,
aby nastąpił zwrot poniesionych nakładów pieniężnych związanych z wydatkami
covidowymi, czy to z Urzędu Marszałkowskiego, czy Urzędu Wojewódzkiego. Należy także
przyglądać się kosztom, pozyskać środki finansowe na zabezpieczenie wynagrodzeń
pracowników. Poinformował o złożonym wniosku do Powiatu Działdowskiego o przyznanie
pożyczki na ten cel.
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Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Odniosła się do wypowiedzi dotyczącej rekonstrukcji Programu naprawczego, informując,
iż w każdym roku kiedy występuje strata, zgodnie z ustawą o działalności leczniczej należy
sporządzić obligatoryjnie Program naprawczy.
Członkowie Zarządu przyjęli powyższe informacje, kierując jednocześnie sprawozdanie
za II kwartał 2021 r. z realizacji „Programu naprawczego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie na lata 2020-2021” pod obrady sesji Rady
Powiatu.
Ad.6
Uczestniczy Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Działdowie Wojciech Lipka
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Działdowie Wojciech Lipka
Przekazał szczegółowo informacje o działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Działdowie i Filii Poradni w Lidzbarku, podstawowych zadaniach poradni, obsadzie
etatowej, formach pracy z klientem, w tym w czasie pandemii oraz pomocy udzielanej
dzieciom, młodzieży, nauczycielom i rodzicom. Przedstawił również rodzaje zajęć w ramach
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz realizowanego z ustawy rządowego programu
„Za życiem” dla dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością.
Poinformował o przebiegu doskonalenia zawodowego pracowników poradni, a także
o współpracy z różnorodnymi instytucjami.
Radny Wiesław Cieślak
Porównał infrastrukturę oraz wyposażenie, a także strukturę zatrudnienia w Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Działdowie oraz Filii Poradni w Lidzbarku, zauważając
różnice w liczbie gabinetów specjalistycznych oraz liczbie etatów na niekorzyść Filii
w Lidzbarku.
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Działdowie Wojciech Lipka
Poinformował, że utrzymywana jest filia w Lidzbarku, aby dzieci, młodzież, rodzice,
opiekunowie i nauczyciele z miejscowości najdalej położonych od Działdowa, mieli również
dostęp do pomocy udzielanej przez pracowników poradni. Zaznaczył, że stara się odpowiadać
na potrzeby zgłaszane przez pracowników Filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
dotyczące szkoleń i doposażenia, jednak kwestia remontu lokalu, w tym naprawy
przeciekającego dachu, czy wymiany okien w celu zapewnienia odpowiedniej temperatury
pomieszczeń nie zależy od niego, gdyż Filia Poradni mieści się w części budynku, której
właścicielem jest Gmina Lidzbark, która pomimo licznych próśb kierowanych w tym zakresie
nie przeznacza w swoim budżecie środków na remont obiektu.
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Przekazała, że nie ma obowiązku posiadania filii poradni oraz że Powiat Działdowski jest
jedynym w województwie, który posiada filię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
Dodała, że nie ma możliwości, żeby takie same gabinety, które znajdują się w głównej
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siedzibie przeznaczonej dla całego powiatu, mieściły się również w filii obejmującej swoim
działaniem wyłącznie Gminę Lidzbark.
Starosta Paweł Cieśliński
Zasugerował, aby Pan radny Wiesław Cieślak przeprowadził rozmowę z Burmistrzem
Lidzbarka w sprawie remontu pomieszczeń Filii Poradni w Lidzbarku.
Radny Wiesław Cieślak
Zaznaczył, że liczba wydawanych orzeczeń i opinii w roku szkolnym 2020/2021 jest
niepokojąca.
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Działdowie Wojciech Lipka
Poinformował o rosnących potrzebach dzieci i młodzieży w tym zakresie, występujących
problemach, schorzeniach i dysfunkcjach, stosowanych metodach diagnostycznych, potrzebie
kształcenia specjalnego, indywidualnego nauczania oraz zajęć rewalidacyjnowychowawczych na poszczególnych stopniach rozwoju dziecka.
Radny Marian Brandt
Zapytał, czy zwiększenie liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju z 35
do 38, wiąże się ze zwiększeniem kosztów dla Powiatu?
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Działdowie Wojciech Lipka
W Systemie Informacji Oświatowej widnieje od początku 2021 roku 38 dzieci. Czasami ma
miejsce rotacja uczestników, ale liczba dzieci korzystających z ww. programu wynosi 38.
Koszty dla Powiatu są stałe.
Ad.7
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Przedstawiła informację dotyczącą przygotowania szkół i placówek prowadzonych przez
Powiat Działdowski do rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022. Omówiła działania podjęte
przez dyrektorów w celu zapewnienia bezpiecznego powrotu uczniów i nauczycieli do szkół
w trybie stacjonarnym w czasach pandemii zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji
i Nauki. Poinformowała o umieszczeniu na stronie internetowej Starostwa informacji
dotyczącej możliwości szczepień uczniów powyżej 12 roku życia identycznej jak na stronie
MEiN. Podobne informacje znajdują się na stronach internetowych szkół, co spowodowało
otrzymywanie wezwań przedprokuratorskich dotyczących zachęcania uczniów do szczepień.
Podkreśliła, że żadna szkoła nie zachęca do szczepień, a jedynie informuje o możliwości
dobrowolnego szczepienia uczniów od 12. roku życia. Dodatkowo przedstawiła statystyki
dotyczące rekrutacji w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Dziadowski.
Etatowy Członek Zarządu Janusz Kaczmarek
W jaki sposób dyrektorzy rozwiążą problem dotyczący ochrony nauczycieli zaszczepionych
od niezaszczepionych?
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Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Minister Edukacji i Nauki podkreślił kilkakrotnie w swoich wypowiedziach, że nie dopuszcza
możliwości dzielenia nauczycieli, pracowników oraz uczniów na zaszczepionych oraz
niezaszczepionych. Przypomniała o wytycznych MEiN, zawierających zalecenia
i rekomendacje, dotyczące wprowadzenie określonych procedur w zakresie organizacji zajęć
w warunkach epidemii.
Starosta Paweł Cieśliński
Poinformował o prowadzonych inwestycjach w placówkach oświatowych oraz planowanych
zakupach i kolejnych inwestycjach.
Członkowie Zarządu przyjęli powyższe informacje.
Ad.8
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Omówiła złożony przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną Koło w Działdowie wniosek o dofinansowanie w uproszczonym trybie I etapu
zadania „28 marzeń niepełnosprawni w drodze na Hel”. Koszt realizacji zadania to 5000 zł,
które zostałyby przeznaczone na zakup tandemu z napędem elektrycznym oraz kasków
rowerowych.
Zarząd jednogłośnie – 5 głosami za pozytywnie rozpatrzył powyższy wniosek.
Ad.9
Starosta Paweł Cieśliński
Przedstawił wniosek Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Iłowie-Osadzie
dotyczący zwiększenia środków w budżecie na rok 2021 na przeniesienie biblioteki szkolnej
oraz adaptację zaplecza i pomieszczenia gospodarczego na pracownię chemiczno-biologiczną.
Jednostka wnioskuje o zwiększenie środków na wspomniany cel w kwocie 30 000 zł.
Zarząd jednogłośnie – 5 głosami za pozytywnie rozpatrzył powyższy wniosek.
Ad.10
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie założeń i materiałów planistycznych do projektu
budżetu Powiatu Działdowskiego na 2022 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2022-2025 oraz terminów ich opracowania przez jednostki organizacyjne. Przekazała, że
w §18 nastąpi zmiana wynikająca z „odmrożenia” podstawy do naliczania odpisu na ZFŚS,
którą omówiła. Poinformowała, że należy ustalić wysokość procentową wzrostu wynagrodzeń
w budżecie Powiatu Działdowskiego.
Starosta Paweł Cieśliński
Zaproponował wzrost wynagrodzeń w budżecie Powiatu Działdowskiego do 10%.
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Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 466/2021
w sprawie założeń i materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu
Działdowskiego na 2022 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2025
oraz terminów ich opracowania przez jednostki organizacyjne.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.11
Uczestniczy Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Katarzyna
Napiwocka
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Katarzyna Napiwocka
Przedstawiła wniosek Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną Koło w Działdowie dotyczący zwiększenia etatu dla fizjoterapeuty z ½ na ¾
w ramach zadania zleconego oraz pismo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Działdowie dotyczące zawarcia Aneksu do umowy z dnia 8 lutego 2021 roku na
prowadzenie na terenie powiatu działdowskiego Świetlicy Rewalidacyjno-Rehabilitacyjnej
dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną oraz treść ww. aneksu. Omówiła
konieczność zwiększenia etatu fizjoterapeuty w Świetlicy Rewalidacyjno-Rehabilitacyjnej
w Działdowie. Poinformowała, iż PSONI zapewnia, iż nie będzie skutkowało to
przekazaniem dodatkowych środków finansowych.
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Na jakim poziomie będą środki na wspomniane zadanie na rok 2022?
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Katarzyna Napiwocka
Nie wiadomo, ponieważ jeszcze nie złożono wniosku.
Zarząd jednogłośnie – 5 głosami za pozytywnie rozpatrzył powyższy wniosek.
Ad.12
Uczestniczy Zastępca Naczelnika Wydziału Spraw Gospodarczych, Inwestycji i Promocji
Mariusz Grabiński
Zastępca Naczelnika Wydziału Spraw Gospodarczych, Inwestycji i Promocji Mariusz
Grabiński
Przedstawił wniosek Zarządu Uczniowskiego Klubu Sportowego „Yankees” Działdowo
o dofinansowanie udziału zespołu seniorów w Bałtyckiej Lidze Baseballu. Poinformował,
że wniosek opiewa na kwotę 10 000 zł, a w uzupełnieniu do niego wskazano, na co zostaną
przekazane środki.
Starosta Paweł Cieśliński
Poinformował, że ze środków na promocję możemy dofinansowywać co najwyżej zakup
strojów sportowych, czy dojazd na rozgrywki. Biorąc pod uwagę przedstawiony zakres
wniosku uważam, że klub powinien wnioskować o dofinansowanie zadania w trybie
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otwartego konkursu ofert lub w trybie uproszczonym, poprzez złożenie z własnej inicjatywy
oferty realizacji zadania publicznego w ramach tzw. małych zleceń.
Radny Marian Brandt
Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym nie możemy wspierać działalności seniorskiej
na bieżące utrzymanie. Możemy dofinansować dojazd na rozgrywki. Część zawodników tego
Klubu otrzymuje stypendia sportowe. Nie jest to zespół uczniowski, ma tylko taką nazwę. Nie
ma również mowy o upowszechnianiu sportu wśród młodzieży. Z moich informacji wynika,
że boisko do baseballu spełnia tylko wymogi dla rozgrywek młodzieżowych, a nie
seniorskich. Zgadzam się z Panem Starostą, że istnieje możliwość starania się o środki przez
klub na realizację zadania w drodze konkursu ofert.
Etatowy Członek Zarządu Janusz Kaczmarek
Poinformował, że nie widzi podstaw do udzielenia dofinansowania oraz jest za negatywnym
rozpatrzeniem powyższego wniosku.
Starosta Paweł Cieśliński
Zaproponował, aby Uczniowskiego Klubu Sportowego „Yankees” Działdowo ubiegał się
o dofinansowanie do realizacji zadania w drodze otwartego lub uproszczonego konkurs ofert.
Zarząd jednogłośnie – 5 głosami przeciw negatywnie rozpatrzył powyższy wniosek,
sugerując możliwość wnioskowania o dofinansowanie do realizacji zadania w drodze
otwartego lub uproszczonego konkursu ofert.
Ad.13
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Przedstawił informacje Dyrektora Zespołu Szkół w Malinowie o zawartych umowach najmu.
Pierwsza z informacji dotyczy wynajęcia pomieszczeń na okres od 14 sierpnia 2021 r. do
13 lipca 2022 r., kolejna – wynajęcia 12 pokoi w okresie 14-15 sierpnia 2021 r.
Zarząd przyjął powyższą informację.
Ad.14
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Przedstawił projekt uchwały w sprawie oddania w dzierżawę części działki gruntu nr 1182
położonej w Iłowie – Osadzie, gmina Iłowo – Osada. Poinformował, ze Rada Powiatu
podjęła stosowną uchwałę o wyrażeniu zgody na zawarcie kolejnych umów
z dotychczasowymi dzierżawcami. Zauważył, ze trzeba ustalić stawkę czynszu dzierżawnego
w skali roku za m2.
Starosta Paweł Cieśliński
Zaproponował dla przedmiotowej nieruchomości w Iłowie-Osadzie stawkę czynszu
dzierżawnego w skali roku w wysokości 0,20 zł/m2 oraz wskazał na konieczność
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ujednolicenia stawek w wysokości 0,20 zł/m2 dla wszystkich dzierżawców gruntów
ogrodowych dzierżawionych wyłącznie na cele rolnicze.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za przyjął zaproponowaną stawkę czynszu dzierżawnego dla
ww. nieruchomości w wysokości 0,20 zł/m2 to jest na poziomie wskazanym do ujednolicania
stawek czynszu dzierżawnego dla działek ogrodowych wyłącznie na cele rolnicze skali roku.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Zobowiązał się do przygotowania projektu uchwały w sprawie ujednoliconej stawki czynszu
dzierżawnego dla działek ogrodowych wyłącznie na cele rolnicze w możliwie krótkim
terminie.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 467/2021
w sprawie oddania w dzierżawę części działki gruntu nr 1182 położonej w Iłowie Osadzie gmina Iłowo – Osada.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.15
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody Zespołowi Szkół
im. Emilii Sukertowej - Biedrawiny w Malinowie na zawarcie kolejnych umów najmu oraz
użyczenia z dotychczasowymi najemcami i używającymi.
Radny Marian Brandt
Zaproponował podniesienie cen najmu w związku z podwyżką kosztów podstawowych
mediów, aby urealnić je.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
wyrażenia zgody Zespołowi Szkół im. Emilii Sukertowej - Biedrawiny w Malinowie, na
zawarcie kolejnych umów najmu oraz użyczenia z dotychczasowymi najemcami
i używającymi.
Ad.18
Wobec wyczerpania porządku obrad, Starosta Paweł Cieśliński zamknął posiedzenie Zarządu
Powiatu.
Protokołowała
Karolina Zawierucha

Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
Starosta

Paweł Cieśliński

Wicestarosta

Krzysztof Aurast

Członek Zarządu

Marian Brandt

Członek Zarządu

Wiesław Cieślak

Członek Zarządu

Janusz Kaczmarek
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