Protokół Nr 96/2022
posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 23 lutego 2022 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.
6.

7.

8.

9.
10.

11.
12.
13.

Otwarcie.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia Konkursu Fotograficznego
pn. „Wyjątkowe obiekty architektoniczne powiatu działdowskiego”.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do
rozpatrywania i oceny wniosków o przyznanie stypendiów, nagród i wyróżnień
sportowych.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającego Uchwałę
Nr XXIV/179/2017 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie
określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów
sportowych oraz nagród i wyróżnień sportowych dla osób fizycznych.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającego uchwałę
nr XXXVIII/294/2021 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 8 grudnia 2021 r.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu
działdowskiego w 2022 roku.
Opinie Rad Pedagogicznych na temat projektu aktu założycielskiego Zespołu Szkół
im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku.
Kwartalne sprawozdanie z realizacji „Programu naprawczego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie na lata 2021-2022 dla Rady
Powiatu Działdowskiego” – IV kwartał 2021 r.
Sprawy bieżące.
Wolne wnioski.
Zamknięcie obrad.
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Sekretarz Powiatu Lidia Nyga-Skwara
Zaproponowała dodatkowy punkt porządku - Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością oznaczoną numerem
działki 83/4 obręb Wąpiersk gmina Lidzbark, jako pkt 11.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.
13.
14.

Otwarcie.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia Konkursu Fotograficznego
pn. „Wyjątkowe obiekty architektoniczne powiatu działdowskiego”.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do
rozpatrywania i oceny wniosków o przyznanie stypendiów, nagród i wyróżnień
sportowych.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającego Uchwałę
Nr XXIV/179/2017 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie
określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów
sportowych oraz nagród i wyróżnień sportowych dla osób fizycznych.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającego uchwałę
nr XXXVIII/294/2021 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 8 grudnia 2021 r.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu
działdowskiego w 2022 roku.
Opinie Rad Pedagogicznych na temat projektu aktu założycielskiego Zespołu Szkół
im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku.
Kwartalne sprawozdanie z realizacji „Programu naprawczego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie na lata 2021-2022 dla Rady
Powiatu Działdowskiego” – IV kwartał 2021 r.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele
budowlane nieruchomością oznaczoną numerem działki 83/4 obręb Wąpiersk gmina
Lidzbark.
Sprawy bieżące.
Wolne wnioski.
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 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
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Przedstawiła projekt uchwały w sprawie ogłoszenia Konkursu Fotograficznego
pn. „Wyjątkowe obiekty architektoniczne powiatu działdowskiego”. Szczegółowo omówiła
Regulamin przedmiotowego Konkursu.
Starosta Paweł Cieśliński
Zauważył, że na terenie powiatu działdowskiego znajduje się wiele zabytkowych obiektów,
kamienic, obiektów sakralnych, które mogą posłużyć do promocji Powiatu Działdowskiego.
Radny Marian Brandt
Zainteresowany był, w jaki sposób będzie oceniany kilkudziesięcioletni budynek
w zestawieniu z kościołem, który ma kilka wieków.
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Wyjaśniła, że oceniane będzie zdjęcie, jego jakość, a nie obiekt, który przedstawia.
Starosta Paweł Cieśliński
Zaproponował, żeby przyznać więcej wyróżnień, aby zachęcić do udziału większą liczbę
osób.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 555/2022
w sprawie ogłoszenia Konkursu Fotograficznego pn. „Wyjątkowe obiekty
architektoniczne powiatu działdowskiego”.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.6
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do rozpatrywania
i oceny wniosków o przyznanie stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych. Przedstawiła
propozycję Starosty dotyczącą składu Komisji: Krzysztof Aurast, Wicestarosta jako
przewodniczący, ponadto Marian Brandt, przedstawiciel Zarządu Powiatu, Michał Struzik,
przedstawiciel Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, a także Beata Gołębiewska i Marta
Zawadzka, jako przedstawiciele Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 556/2022
w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do rozpatrywania i oceny wniosków
o przyznanie stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
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Ad.7
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu zmieniający Uchwałę Nr XXIV/179/2017 Rady
Powiatu Działdowskiego z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad,
trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień
sportowych dla osób fizycznych. Szczegółowo omówiła proponowane zmiany, które
wynikają z sugestii stypendystów i wnioskodawców, czyli trenerów lub klubów sportowych
oraz analizy merytorycznej i prawnej tego aktu prawa miejscowego.
Radny Marian Brandt
Przedstawił swoje spostrzeżenia dotyczące przeprowadzania eliminacji np. w lekkoatletyce,
a zorganizowania zawodów mistrzostw Polskich przez federacje sportowe.
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Zapytała, czy § 8 ust. 3 został zmieniony ze względu na zawarcie tych informacji
w umowach?
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Poinformowała, że w umowie zostaną określone szczegółowe dane dotyczące wypłacania
stypendiów, w tym liczba transz, czy termin wypłaty stypendium sportowego.
Radny Wiesław Cieślak
Zainteresowany był liczbą tegorocznych stypendystów.
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Poinformowała, że wpłynęła duża liczba wniosków o stypendia, nagrody i wyróżnienia
sportowe. Dodała, że część wniosków wpłynęła do końca września ubiegłego roku oraz że
obecnie wpływają kolejne wnioski.
Etatowy Członek Zarządu Janusz Kaczmarek
Poparł uchylenie § 6 ust. 5, dzięki czemu zawodnik będzie miał możliwość otrzymania
stypendium sportowego również z innych źródeł.
Starosta Paweł Cieśliński
Zauważył, że wysokość przyznawanych stypendiów nie jest znaczna, a dzięki temu jest to
ukłon w stronę młodych sportowców.
Zarząd jednogłośnie - 5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniający
Uchwałę Nr XXIV/179/2017 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 15 lutego 2017 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania
stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień sportowych dla osób fizycznych.
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Ad.8
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu zmieniający uchwałę nr XXXVIII/294/2021
Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin
pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu działdowskiego w 2022 roku. Omówiła
konieczność wprowadzenia zmian wynikającą z likwidacji apteki, utworzenia nowej apteki,
zawieszenia działalności gospodarczej i zmiany godzin pracy, co spowodowało potrzebę
przygotowanie projektu uchwały. Poinformowała, że wpłynęły opinie wójtów, burmistrzów
i samorządu aptekarskiego.
Zarząd jednogłośnie - 5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniający
uchwałę nr XXXVIII/294/2021 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 8 grudnia 2021 r.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu
działdowskiego w 2022 roku.
Ad.9
Starosta Paweł Cieśliński
Przekazał, iż w związku z przyjętym na ostatnim posiedzeniu Zarządu Powiatu projektem
uchwały Rady Powiatu w sprawie włączenia Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lidzbarku do Zespołu Szkół
im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku niezbędne było uzyskanie opinii rad
pedagogicznych obu placówek na temat projektu aktu założycielskiego Zespołu Szkół
im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku. Poinformował, że obydwie opinie są pozytywne.
Wspomniał o swoim oraz Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu
i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi udziale w poniedziałkowym posiedzeniu
Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Lidzbarku i przeprowadzonych rozmowach z kadrą
pedagogiczną.
Etatowy Członek Zarządu Janusz Kaczmarek
Zapytał, czy dla obniżenia kosztów związanych z utrzymaniem dwóch budynków, nie jest
możliwe przeniesienie uczniów ww. Liceum do Zespołu Szkół.
Starosta Paweł Cieśliński
Ze względu na liczbę uczniów i oddziałów w obydwu placówkach nie jest to możliwe.
Poinformował, że sama Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół im. Króla Władysława Jagiełły
w Lidzbarku zwróciła na to uwagę podczas spotkania.
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Omówiła zmienione uzasadnienie do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie włączenia
Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Krzysztofa Kamila
Baczyńskiego w Lidzbarku do Zespołu Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku.
Przekazała informację z przeprowadzonych analiz dotyczących liczby absolwentów szkół
podstawowych i jej wpływu na nabór do szkół ponadpodstawowych.
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Etatowy Członek Zarządu Janusz Kaczmarek
Zauważył, że należy poprawić proces promocji i rekrutacji w Liceum Ogólnokształcącym
z Oddziałami Dwujęzycznymi w Lidzbarku.
Radny Marian Brandt
Przychylił się do argumentów przemawiających za włączeniem do Zespołu Szkół im. Króla
Władysława Jagiełły w Lidzbarku Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lidzbarku. Odniósł się również do przeniesienia
uczniów do jednego budynku, co z powodu liczby oddziałów jest wykluczone.
Radny Wiesław Cieślak
Nawiązał do sytuacji związanej z nieistniejącym już Zespołem Szkół w Gródkach oraz
działaniem aż 5 liceów na terenie powiatu.
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Marlena Perzyńska
Poinformowała, że na terenie naszego powiatu znajduje się aż siedem placówek
ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Działdowski, natomiast w powiatach, gdzie
liczba mieszkańców jest większa, placówek jest znacznie mniej. Prowadzenie dużej liczby
placówek oświatowych podnosi koszty utrzymania szkół.
Ad.10
Uczestniczy Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie
Ireneusz Weryk
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” – IV kwartał 2021 r. Dodatkowo przedstawił bieżącą sytuację
szpitala, organizacyjną, finansową oraz związaną z COVID-19. Przekazał, że jeszcze nie
otrzymał środków m.in. za realizację projektu polegającą na rozbudowie oddziału
psychiatrycznego. Poinformował o planach inwestycyjnych, w tym budowie parkingu. Dodał,
że kończy się kredyt obrotowy, jednak planuje jego przedłużenie, streścił przebieg negocjacji
dot. wznowienia kredytu.
Radny Wiesław Cieślak
Zapytał o koszty związane z mediami i planowane działania zmierzające do ich obniżenia.
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie
Ireneusz Weryk
Poinformował o wzroście kosztów zarówno za media, jak i zakup środków czystości
i dezynfekujących, artykułów spożywczych. Przekazał, że analizowana jest możliwość
przejścia na inny sposób ogrzewania od przyszłego sezonu grzewczego, jeżeli będzie to
wyraźnie korzystne finansowo.
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Wicestarosta Krzysztof Aurast
Zapytał, jaki wpływ na wykonanie ryczałtu miała działalność oddziału ortopedycznego?
Zainteresowany był również wdrażaniem nowego oprogramowania księgowego.
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie
Ireneusz Weryk
Odpowiedział, że był to znaczący wpływ, a świadczona usługa endoprotezoplastyk jest
płacona za każdą wykonaną usługę. Poinformował, że oddział ortopedyczny jest na bardzo
wysokim poziomie, dzięki pozyskanej kadrze lekarskiej przyjeżdża wielu pacjentów spoza
Działdowa. Księgowość oraz kadry i płace wprowadzają i tworzą bazy danych, pracują na
dwóch systemach, pracownicy dokładają wszelkich starań, żeby wszystko sprawnie
funkcjonowało.
Etatowy Członek Zarządu Janusz Kaczmarek
Zapytał, czy oddział ortopedyczny nie jest zagrożony utratą lekarzy na rzecz Olsztyna.
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie
Ireneusz Weryk
Poinformował, że kadra na oddziale ortopedii jest stała oraz skąd pozyskał lekarzy
ortopedów, którzy pracują w tutejszym szpitalu.
Radny Marian Brandt
Poinformował, że doczytał się, iż płynność finansowa będzie w dalszym ciągu w jakiś sposób
zagrożona ze względu na wejście w życie ustawy o jakości w opiece zdrowotnej
i bezpieczeństwie pacjenta. Jaki będzie koszt dostosowania do wymagań ustawy?
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie
Ireneusz Weryk
Przekazał, że ustawa jest na tyle nieprecyzyjna, że trudno to oszacować i nie upatruje w tym
nadzwyczajnego zagrożenia dla finansów SPZOZ. Odniósł się do kategoryzacji, akredytacji,
autoryzacji związanej z oceną szpitala.
Ad.11
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane
nieruchomością oznaczoną numerem działki 83/4 obręb Wąpiersk gmina Lidzbark.
Starosta Paweł Cieśliński
Wyjaśnił konieczność podjęcia procedowanej uchwały.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 557/2022
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w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością
oznaczoną numerem działki 83/4 obręb Wąpiersk gmina Lidzbark.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.14
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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