Protokół Nr 2/2010
z posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 23 grudnia 2010 roku
W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności:
Starosta Działdowski

Marian Janicki

Wicestarosta

Witold Ostrowski

Członkowie Zarządu:

Jerzy Chmielewski
Grzegorz Kaszubski
Jan Raczyński

Ponadto uczestniczyła:
Sekretarz Powiatu

Erwin Smoliński

Skarbnik Powiatu

Urszula Wojtczyk

Ad. 1, 2, 3
Starosta Działdowski Marian Janicki
Dokonał otwarcia posiedzenia, stwierdził prawomocność obrad oraz przedstawił następujący
projekt porządku posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
5. Przyjęcie uchwały w sprawie zwołanie pierwszego posiedzenia Rady Społecznej przy SP
ZOZ w Działdowie.
6. Zaopiniowanie wniosku o przyznanie nagrody Starosty Działdowskiego.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie.
8. Rozpatrzenie i przyjęcie aneksu do umowy o finansowaniu kosztów działalności WTZ dla
osób niepełnosprawnych.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew z terenu
Zespołu Szkół w Lidzbarku.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzewa z terenu
Zespołu Szkół w Gródkach.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych z
rezerwy celowej.
12. Rozpatrzenie i przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie:
- zmian w Statucie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie,
- zmiany w budżecie powiatu na 2010 rok,
- wydatków budżetowych, których nierealizowane planowane kwoty nie wygasają z
upływem roku budżetowego 2010,
- budżetu powiatu na 2011 rok.
13. Sprawy bieżące.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad.
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Sekretarz Powiatu Erwin Smoliński
Zaproponował wprowadzić dodatkowo jako pkt. 5 rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie
wyrażenia zgody Dyrektorowi Zespołu Szkół w Gródkach na prowadzenie inwestycji
polegającej na adaptacji pomieszczenia gospodarczego w budynku warsztatów szkolnych na
kotłownię w Zespole Szkół w Gródkach.
Zarząd 5-głosami za, przyjął jako punkt 5 rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie
wyrażenia zgody Dyrektorowi Zespołu Szkół w Gródkach na prowadzenie inwestycji
polegającej na adaptacji pomieszczenia gospodarczego w budynku warsztatów
szkolnych na kotłownię w Zespole Szkół w Gródkach.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął po zmianach następujący porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Zespołu Szkół
w Gródkach na prowadzenie inwestycji polegającej na adaptacji pomieszczenia
gospodarczego w budynku warsztatów szkolnych na kotłownię w Zespole Szkół w
Gródkach.
6. Przyjęcie uchwały w sprawie zwołanie pierwszego posiedzenia Rady Społecznej przy SP
ZOZ w Działdowie.
7. Zaopiniowanie wniosku o przyznanie nagrody Starosty Działdowskiego.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie.
9. Rozpatrzenie i przyjęcie aneksu do umowy o finansowaniu kosztów działalności WTZ
dla osób niepełnosprawnych.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew z terenu
Zespołu Szkół w Lidzbarku.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzewa z
terenu Zespołu Szkół w Gródkach.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych z
rezerwy celowej.
13. Rozpatrzenie i przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie:
- zmian w Statucie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie,
- zmiany w budżecie powiatu na 2010 rok,
- wydatków budżetowych, których nierealizowane planowane kwoty nie wygasają z
upływem roku budżetowego 2010,
- budżetu powiatu na 2011 rok.
14. Sprawy bieżące.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad.
Ad. 4
Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag do protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu i po
zapoznaniu się z jego treścią złożyli podpisy pod tekstem protokołu.
Ad. 5
Starosta Działdowski Marian Janicki
Wpłynął wniosek dyrektora Zespołu Szkół w Gródkach w sprawie wyrażenia zgody na
wykonanie zadania inwestycyjnego w 2010 roku pn. „Adaptacja pomieszczenia
gospodarczego warsztatów szkolnych na kotłownię”. Przedstawił projekt uchwały w sprawie
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wyrażenia zgody Dyrektorowi Zespołu Szkół w Gródkach na prowadzenie inwestycji
polegającej na adaptację pomieszczenia gospodarczego w budynku warsztatów szkolnych na
kotłownię w Zespole Szkół w Gródkach.
Zarząd jednogłośnie – 5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 2/10
w sprawie: wyrażenia zgody Dyrektorowi Zespołu Szkół w Gródkach na prowadzenie
inwestycji polegającej na adaptację pomieszczenia gospodarczego w budynku
warsztatów szkolnych na kotłownię w Zespole Szkół w Gródkach.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad. 6
Sekretarz Powiatu Erwin Smoliński
Przedstawił projekt uchwały w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej
działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Działdowie.
Zarząd pierwsze posiedzenia Rady Społecznej działającej przy SP ZOZ wyznaczył na
5 stycznia 2011 roku na godz. 13.30.
Zarząd jednogłośnie – 5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 3/10
w sprawie: zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej działającej przy
Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Działdowie.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad. 7
Sekretarz Powiatu Erwin Smoliński
Przedstawił wniosek o przyznanie nagrody Starosty Działdowskiego dla Pana Michała
Struzika dyrektora Zespołu Szkół w Malinowie.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Poinformował, że dyrektor przez całą kadencję nie otrzymywał dodatku motywacyjnego, ani
nagród ze względu na problemy wynikłe z działalności księgowej. Po wszystkich
zawirowaniach udało się wyprostować prowadzenie gospodarki finansowej w szkole, to jest
jeden z powódów. Drugi jest taki, że szkoła obchodziła w tym roku 80-lecie istnienia i w
związku z tym proponuje się przyznanie nagrody dla dyrektora. Stwierdził, że kierownik
placówki może otrzymać nagrodę po 4 grudniu tj. po wygaśnięciu kary nałożonej przez RIO
za naruszenie dyscypliny finansowej.
Radny Grzegorz Kaszubski
Zainteresowany był, jak wygląda sytuacja finansowa w placówce?
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Dyrektor jednostki ogłosił konkurs, w wyniku którego wyłoniona została główna księgowa.
Radny Jan Raczyński
Stwierdził, że jeżeli prowadzenie placówki uległo poprawie to należy nagrodę przyznać.
Jednakże należy mieć także na uwadze, że w przeszłości szkoła miała poważne kłopoty
finansowe.
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Starosta Działdowski Marian Janicki
Dyrektor ZS w Malinowie w przeszłości miał kłopoty związane z nieprowadzeniem ewidencji
księgowej. W chwili obecnej szkoła otrzymał środki z programu „Kapitał Ludzki”, co
spowoduje poprawę warunków szczególnie dla kierunków hotelarskich i gastronomicznych.
Zarząd jednogłośnie 5-głosami za, pozytywnie opiniuje wniosek o przyznanie nagrody
Starosty Działdowskiego dla dyrektora Zespołu Szkół w Malinowie.
Ad. 8
Uczestniczy Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Tadeusz
Modzelewski
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Tadeusz Modzelewski
Przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie.
Zarząd jednogłośnie – 5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 4/10
w sprawie: zmian w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Działdowie.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad. 9
Uczestniczy Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Tadeusz
Modzelewski oraz Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Działdowie Zbigniew Dudziec
Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Działdowie Zbigniew Dudziec
Przedstawił wniosek o zmianę w finansowaniu Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób
niepełnosprawnych.
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Tadeusz Modzelewski
Poinformował, że WTZ są współfinansowane w 10% przez powiat, zaś pozostałe środki
pochodzą z PFRON-u.
Radny Jan Raczyński
Ilu jest uczestników? Czy wszyscy codziennie dojeżdżają na warsztaty?
Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Działdowie Zbigniew Dudziec
Jest obecnie 55 uczestników. Frekwencja w skali miesiąca kształtuje się w granicach około
90%.
Radny Jan Raczyński
Ile godzin trwają zajęcia?
Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Działdowie Zbigniew Dudziec
Zajęcia trwają 7-8 godzin.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Czy są osoby zainteresowane do uczestnictwa w WTZ?
Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Działdowie Zbigniew Dudziec
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W chwili obecnej na liście rezerwowej jest 5 osób.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Czy ta ilość uczestników jest optymalna?
Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Działdowie Zbigniew Dudziec
Ze względów lokalowych nie jesteśmy w stanie przyjąć większej liczby uczestników.
Zarząd jednogłośnie 5-głosami za, przyjął aneks do umowy o finansowaniu kosztów
działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych.
Ad. 10
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Wpłynął wniosek dyrektor Zespołu Szkół w Lidzbarku w sprawie usunięcia drzew – lip,
akacji oraz klonu z terenu placówki. Przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na usunięcie 8 drzew z terenu Zespołu Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku.
Zarząd jednogłośnie – 5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 5/10
w sprawie: wyrażenia zgody na usunięcie 8 drzew z terenu Zespołu Szkół im. Króla
Władysława Jagiełły w Lidzbarku.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad. 11
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Wpłynął wniosek dyrektora Zespołu Szkół w Gródkach w sprawie zgody na wycięcie jednego
drzewa – grabu z działki nr 79/22. Przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na wycięcie jednego drzewa z terenu Zespołu Szkół w Gródkach.
Zarząd jednogłośnie – 5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 6/10
w sprawie: wyrażenia zgody na wycięcie jednego drzewa z terenu Zespołu Szkół
w Gródkach.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad. 12
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych z rezerwy
celowej.
Zarząd jednogłośnie – 5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 7/10
w sprawie: przeniesienia wydatków budżetowych z rezerwy celowej.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
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Ad. 13
Uczestniczy Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Tadeusz
Modzelewski
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Tadeusz Modzelewski
Przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie zmian w Statucie
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, przyjął projekt uchwały Rady Powiatu
Działdowskiego w sprawie zmian w Statucie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Działdowie.
(Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Poinformowała, że między czasie wpłynęły wnioski z dwóch jednostek organizacyjnych.
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego wraz z zmianami w sprawie
zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2010.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Zainteresowany był, do kiedy kierownicy jednostek organizacyjnych informują Zarząd o
dokonaniu ostatniej zmiany w roku budżetowym 2010?
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Kierownicy jednostek informują do 5 grudnia.
Wicestarosta Witold Ostrowski
Zaproponował, aby zobowiązać wszystkich kierowników jednostek do przekazywania
informacji w ściśle określonym terminie.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Stwierdził, że należy uporządkować i zobowiązać do terminowego przekazywania informacji
przez jednostki.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, przyjął wraz ze zmianami projekt uchwały Rady
Powiatu Działdowskiego w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok
2010.
(Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie wydatków
budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2010. Poinformowała, że SP ZOZ w Działdowie zrezygnował z przebudowy
oddziału intensywnej opieki Kardiologicznej w obrębie Wieloprofilowanego Oddziału
Chorób Wewnętrznych, gdyż nie było wyłonionego wykonawcy w przetargu.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, przyjął ze zmianami projekt uchwały Rady Powiatu
Działdowskiego w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane
kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010.
(Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
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Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie budżetu powiatu na
2011 rok. Poinformowała, że wszystkie komisje stałe nie wnoszą uwag, wyrażają pozytywną
opinię dotyczącą budżetu na rok 2011. Również pozytywną opinię wydała Regionalna Izba
Obrachunkowa.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, przyjął projekt
Działdowskiego w sprawie budżetu powiatu na 2011 rok.
(Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

uchwały

Rady

Powiatu

Ad. 14
Wicestarosta Witold Ostrowski
W jaki sposób będzie wyglądał remont budynku od ul. Jagiełły?
Sekretarz Powiatu Erwin Smoliński
Jeżeli zajdzie taka potrzeba, budynek będzie remontowany etapowo.
Ad. 15
Starosta Działdowski Marian Janicki
Z okazji zbliżających się świąt chciałbym złożyć wszystkim zdrowych, pogodnych
rodzinnych świąt. Wszystkiego najlepszego.

Wobec nie zgłoszenia przez członków Zarządu żadnych dodatkowych wniosków
i wyczerpania w ten sposób porządku obrad, Starosta Działdowski Marian Janicki
zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.

Protokołowała
Agnieszka Ptaszyńska

Podpisy Członków Zarządu Powiatu
Starosta Działdowski

Marian Janicki

Wicestarosta

Witold Ostrowski

Członek Zarządu

Jerzy Chmielewski

Członek Zarządu

Grzegorz Kaszubski

Członek Zarządu

Jan Raczyński
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