Protokół Nr 6/2011
z posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 23 marca 2011 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 uczestniczył:
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. Rozpatrzenie wniosku dyrektora DPS w Uzdowie w sprawie zmiany zadania
inwestycyjnego.
6. Rozpatrzenie i przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie:
- utworzenia wydzielonych rachunków dochodów w jednostkach budżetowych Powiatu
Działdowskiego, określenie źródeł dochodów i wydatków nimi finansowanych,
- udzielenia pomocy finansowej dla gminy Rybno (2 projekty),
- udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Lidzbark (2 projekty),
- udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Warmińsko –
Mazurskiego,
- udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Działdowo,
- udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Płośnica,
- udzielenia pomocy finansowej dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”,
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2011 - 2018
- zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2011,
- przyjęcia przez Radę Powiatu Działdowskiego rocznego sprawozdania z działalności
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za rok 2010,
- wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów pozostających w trwałym zarządzie
Zespołu Szkół w Malinowie.
7. Rozpatrzenie wniosku w sprawie uzgodnienia wysokości odszkodowania za działkę
wydzieloną na poszerzenie drogi powiatowej nr 1363N.
8. Rozpatrzenie wniosku o sprzedaż nieruchomości w Gródkach.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie nowych
kierunków kształcenia w Zespołach Szkół w Malinowie, Gródkach i Zespole Szkół
Zawodowych w Działdowie.
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10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie nowego
profilu kształcenia ogólnozawodowego w Zespole Szkół w Lidzbarku.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dyrektora Liceum
Ogólnokształcącego w Lidzbarku do czynności związanych z realizacją projektu
„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji
oraz zmniejszenia różnic w jakości usług edukacyjnych”.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie planu naboru uczniów na rok szkolny
2011/2012.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego.
14. Zaopiniowanie projektu inwestycji dotyczącego przebudowy linii napowietrzno-kablowej
na szlaku linii kolejowej Gralewo – Rybno Pomorskie.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Starosty Działdowskiego do
reprezentowania Powiatu Działdowskiego na zgromadzeniu wspólników WarmińskoMazurskiego Funduszu „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. w Działdowie.
16. Rozpatrzenie pisma Przewodniczącego Komisji Doraźnej do opracowania zmiany Statutu
Powiatu Działdowskiego.
17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu
powiatu za 2010 rok.
18. Sprawy bieżące.
19. Wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie zaproponował wprowadzić
dodatkowy punkt do porządku posiedzenia rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie
zatwierdzenie wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Zarząd 5-głosami za, przyjął jako punkt 12 rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
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 wniosku dyrektora DPS w Uzdowie w sprawie zmiany zadania
inwestycyjnego.
6. Rozpatrzenie i przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie:
- utworzenia wydzielonych rachunków dochodów w jednostkach budżetowych Powiatu
Działdowskiego, określenie źródeł dochodów i wydatków nimi finansowanych,
- udzielenia pomocy finansowej dla gminy Rybno (2 projekty),
- udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Lidzbark (2 projekty),
- udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Warmińsko –
Mazurskiego,
- udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Działdowo,
- udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Płośnica,
- udzielenia pomocy finansowej dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”,
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2011 - 2018
- zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2011,
- przyjęcia przez Radę Powiatu Działdowskiego rocznego sprawozdania z działalności
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za rok 2010,
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- wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów pozostających w trwałym zarządzie
Zespołu Szkół w Malinowie.
7. Rozpatrzenie wniosku w sprawie uzgodnienia wysokości odszkodowania za działkę
wydzieloną na poszerzenie drogi powiatowej nr 1363N.
8. Rozpatrzenie wniosku o sprzedaż nieruchomości w Gródkach.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie nowych
kierunków kształcenia w Zespołach Szkół w Malinowie, Gródkach i Zespole Szkół
Zawodowych w Działdowie.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie nowego
profilu kształcenia ogólnozawodowego w Zespole Szkół w Lidzbarku.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dyrektora Liceum
Ogólnokształcącego w Lidzbarku do czynności związanych z realizacją projektu
„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do
edukacji oraz zmniejszenia różnic w jakości usług edukacyjnych”.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie wyników postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie planu naboru uczniów na rok szkolny
2011/2012.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego.
15. Zaopiniowanie projektu inwestycji dotyczącego przebudowy linii napowietrzno-kablowej
na szlaku linii kolejowej Gralewo – Rybno Pomorskie.
16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Starosty Działdowskiego do
reprezentowania Powiatu Działdowskiego na zgromadzeniu wspólników WarmińskoMazurskiego Funduszu „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. w Działdowie.
17. Rozpatrzenie pisma Przewodniczącego Komisji Doraźnej do opracowania zmiany Statutu
Powiatu Działdowskiego.
18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu
powiatu za 2010 rok.
19. Sprawy bieżące.
20. Wolne wnioski.
21. 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
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła wniosek dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie w sprawie zmiany
zadania inwestycyjnego z docieplenia ścian budynku głównego z częściową wymianą okien i
częściową wymianą drzwi aluminiowych na wymianę wewnętrznej instalacji wraz z
osprzętem w budynku głównym mieszkalnym: ciepłej wody, zimnej wody, centralnego
ogrzewania, modernizacji kotłowni (wymiana 2 kotłów centralnego ogrzewania).
Wicestarosta Witold Ostrowski
Stwierdził, że zmiana zadania jest zasadna. Zainteresowany był, czy jest wykonany kosztorys
na wymianę wewnętrznej instalacji?
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Na to zadanie jest przygotowany wstępny kosztorys.
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Zarząd Powiatu jednogłośnie 5-głosami za, wyraził zgodę na termomodernizację
polegającą na dociepleniu ścian budynku głównego wraz z częściową wymianą okien i
drzwi oraz wymianą wewnętrznej instalacji – Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie na
lata 2011 - 2012.
Ad. 6
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie utworzenia
wydzielonych rachunków dochodów w jednostkach budżetowych Powiatu Działdowskiego,
określenie źródeł dochodów i wydatków nimi finansowanych wraz ze zmianą § 8, który
otrzymuje brzmienie „Traci moc Uchwała Nr III/25/10 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia
30 grudnia 2010 roku w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów w
jednostkach budżetowych Powiatu Działdowskiego, określenia źródeł dochodów i wydatków
nimi finansowanych” oraz § 10 „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.
Radny Grzegorz Kaszubski
Poinformował, że dyrektor ZSZ w Iłowie wnioskuje o wydatkowanie środków otrzymanych
za wynajem hali na zakup nagród dla zawodników.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Do jakiej grupy wydatków można zakwalifikować ten sposób wydatkowania środków?
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Jest to grupa wydatków – zakup materiałów i wyposażenia.
Radny Jan Raczyński
Ile jest środków finansowych z wynajmu sali gimnastycznej na organizowanie imprez
sportowych?
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Jest to kwota 15 000 zł.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, przyjął wraz ze zmianą § 8 i § 10 projekt uchwały
Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków
dochodów w jednostkach budżetowych Powiatu Działdowskiego, określenie źródeł
dochodów i wydatków nimi finansowanych.
(Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Gminy Rybno. Udziela się pomocy finansowej na dofinansowanie
przebudowy drogi gminnej nr 185049 N, nr 18505 N, nr 185055 N stanowiących połączenie z
droga wojewódzką nr 538 i drogą powiatową nr 1255 N.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, przyjął projekt uchwały Rady
Działdowskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Rybno.
(Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Powiatu

Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Gminy Rybno. Udziela się dofinansowania na zakup motopompy pożarniczej
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rumianie.
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Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, przyjął projekt uchwały Rady
Działdowskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Rybno.
(Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Powiatu

Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Miasta i Gminy Lidzbark. Udziela się pomocy finansowej na dofinansowanie
przebudowy ulicy Kołłątaja i części ulicy Rejtana w Lidzbarku wraz z odwodnieniem osiedla
Zieluńska 5 i Kolejowa.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, przyjął projekt uchwały Rady Powiatu
Działdowskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Lidzbark.
(Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Miasta i Gminy Lidzbark. Udziela się dofinansowania na zakup pompy
szlamowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bryńsku.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, przyjął projekt uchwały Rady Powiatu
Działdowskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Lidzbark.
(Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Samorządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego. Udziel się pomocy
finansowej na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego
Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, przyjął projekt uchwały Rady Powiatu
Działdowskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa
Warmińsko - Mazurskiego.
(Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Gminy Działdowo. Udziela się dofinansowania na zakup zintegrowanego
systemu alarmowania i powiadamiania ludności dla Ochotniczej Straży Pożarnej w
Ruszkowie oraz na zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa drogowego dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w Uzdowie.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, przyjął projekt uchwały Rady Powiatu
Działdowskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Działdowo.
(Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Gminy Płośnica. Pomoc finansowa dotyczy: zakupu agregatu gaśniczego HDL
170 dla OSP Gródki, zakup sprzętu hydraulicznego dla OSP Wielki Łęck, zakup drabiny
pożarniczej dla OSP Niechłonin, zakup aparatu oddymiającego dla OSP w Płośnicy.
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Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, przyjął projekt uchwały Rady
Działdowskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Płośnica.
(Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Powiatu

Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”. Pomoc finansowa
obejmuje: II etap rekultywacji kwatery nr 1 składowiska odpadów w Zakrzewie, zakup
owijarki foliowej do palet azbestowych, zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów oraz
pojemników do zbiórki przeterminowanych leków.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, przyjął projekt uchwały Rady Powiatu
Działdowskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Ekologicznego Związku
Gmin „Działdowszczyzna”.
(Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2011 – 2018.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, przyjął projekt uchwały Rady Powiatu
Działdowskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Działdowskiego na lata 2011 – 2018.
(Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie zmiany budżetu
powiatu działdowskiego na rok 2011. Poinformowała, że wpłynęła decyzja Wojewody
Warmińsko-Mazurskiego o zwiększenie środków finansowych na zadanie pn. „Przebudowa
drogi powiatowej nr 1544N, na odcinku Uzdowo – Kramarzewo”. Zaproponował o
wprowadzenie powyższej decyzji.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, przyjął wraz z propozycją p. Skarbnik projekt
uchwały Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie zmiany budżetu powiatu
działdowskiego na rok 2011.
(Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
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 przyjęcia przez Radę
Powiatu Działdowskiego rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie za rok 2010.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Zainteresowany był, czy w poprzednich latach zostały wykorzystane środki finansowe na
rodziny zastępcze?
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Tadeusz Modzelewski
Nie są wykorzystane środki na szkolenie rodzin zastępczych, gdyż nie ma osób
zainteresowanych.
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Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, przyjął projekt uchwały Rady Powiatu
Działdowskiego w sprawie przyjęcia przez Radę Powiatu Działdowskiego rocznego
sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za rok 2010.
(Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz oraz
Dyrektor Zespołu Szkół w Malinowie Michał Struzik
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Wpłynął wniosek dyrektora Zespołu Szkół w Malinowie w sprawie przedłużenia dzierżawy
gruntów, działek nr 299/7 i 304 w obrębie Sarnowo i działki nr 278 w obrębie Komorniki.
Dyrektor Zespołu Szkół w Malinowie Michał Struzik
W wyniku przekształceń w 2009 roku z zakładu budżetowego na jednostkę, została podpisana
umowa na wydzierżawienie gruntów. Wynikało to z uzyskiwanymi dopłatami unijnymi z
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Warunkami otrzymania dopłat jest
utrzymanie gruntów w należytej kulturze rolnej oraz 5-letnim okresie rozliczeniowym.
Kluczową sprawą jest występowanie o dopłaty na następne cykle dopłat unijnych na kolejne 5
lat, takie wnioski powinno się składać do 15 maja br. Dzierżawcy niejednokrotnie
sygnalizowali, że zainteresowani są przedłużeniem dzierżawy.
Wicestarosta Witold Ostrowski
Zainteresowany był, jakie były zyski z dzierżawy?
Dyrektor Zespołu Szkół w Malinowie Michał Struzik
Około 11 000 zł na rok.
Radny Jan Raczyński
Jakie są dopłaty do gruntów?
Dyrektor Zespołu Szkół w Malinowie Michał Struzik
Jest to kwota około 50 000 zł. Poinformował, że te grunty szkoła nie jest w stanie utrzymać
w zakresie stawianym przez ARiMR.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Zaproponował, aby na następnym posiedzeniu dyrektor Zespołu Szkół w Malinowie wystąpił
z wnioskiem o wygaśnięcie trwałego zarząd nieruchomościami w obrębie Sarnowo
i Komorniki ze względu na brak koncepcji dalszego ich zarządzania.
Zarząd odrzucił projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie gruntów pozostających w trwałym zarządzie Zespołu Szkół
w Malinowie.
Ad. 7
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Wpłynął wniosek od p. R. Kuskowskiego o wypłatę odszkodowania za przejętą pod
poszerzenie drogi powiatowej nr 1363 N działkę Nr 14/8 o pow. 0,0724 ha położoną
w miejscowości Księży Dwór, gmina Działdowo.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Zainteresowany był, jaka jest proponowana wysokość odszkodowania?
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Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Wartość tej działki rzeczoznawca ustalił na poziomie 20 000 zł, co stanowi 27,62 zł/ m².
Starosta Działdowski Marian Janicki
Czy są zabezpieczone środki na wypłatę odszkodowań?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
W budżecie jest zaplanowana kwota 50 000 zł.
Zarząd jednogłośnie 5-głosami za, postanowił wystąpić do wnioskodawcy
p. R. Kuskowskiego z propozycją wypłaty odszkodowania w wysokości ustalonej przez
rzeczoznawcę na poziomie 20 000 zł, co stanowi 27,62 zł/ m² za działkę nr 14/8 o pow.
0,0724 ha, wydzieloną pod poszerzenie drogi powiatowej nr 1363 N.
Ad. 8
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Wpłynął wniosek p. M. Umińskiego o zakup szklarni w Gródkach wraz z gruntem
przylegającym do niej tak by można by rozwinąć działalność z pożytkiem dla użytkownika
jak i dla praktyk szkolnych uczniów Zespołu Szkół.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Zaproponował dla wnioskodawcy wydzielić działkę ze szklarniami na sprzedaż.
Wicestarosta Witold Ostrowski
Stwierdził, że w celu zapewnienia dojazdu do wydzielonej działki należałoby ustalić
służebność.
Zarząd postanowił przedłożyć wnioskodawcy p. M. Umińskiemu wstępny projekt
i orientacyjną cenę sprzedaży działki ze szklarniami w miejscowości Gródki
Ad. 9
Uczestniczy p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Leon Żujewski oraz
Dyrektor Zespołu Szkół w Malinowie Michał Struzik
Dyrektor Zespołu Szkół w Malinowie Michał Struzik
Przedstawił wniosek w sprawie utworzenia nowego kierunku kształcenia 4-letniego
technikum logistyk oraz 3-letniego technikum uzupełniającego w zawodzi technik technologii
żywności.
Wicestarosta Witold Ostrowski
Czy z klas zawodowych uczniowie będą kontynuować dalszą naukę w technikum
uzupełniającym w zawodzie technik technologii żywności?
Dyrektor Zespołu Szkół w Malinowie Michał Struzik
Jest zainteresowanie naszej młodzieży do kontynuacji dalszej nauki, jak i absolwentów
różnych typów szkół zawodowych.
Radny Jan Raczyński
Czy jest zapotrzebowanie na absolwentów w zawodzie technik logistyk?
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Dyrektor Zespołu Szkół w Malinowie Michał Struzik
Jest to kierunek potrzebny w branży hotelarsko – gastronomicznej, czy też w każdej innej.
Radny Jan Raczyński
Zainteresowany był, na jaki kierunki kształcenia nie było naboru?
Dyrektor Zespołu Szkół w Malinowie Michał Struzik
Nie było chętnych do technik kelner.
Wicestarosta Witold Ostrowski
Gdzie będą uczniowie odbywali praktyki? Czy będą kształceni w kierunku technik logistyk,
tylko branża hotelowo czy ogólnie?
Dyrektor Zespołu Szkół w Malinowie Michał Struzik
Uczniowie otrzymują kształcenie ogólne, później wchodzą w zagadnienia specjalistyczne.
Jeśli chodzi o praktyki to stwarzamy młodzieży warunki do ich odbywania w hotelach, czy
ośrodkach wypoczynkowych.
Wicestarosta Witold Ostrowski
Zainteresowany był, czy oddział zostanie uruchomiony przy małej ilości uczniów?
Dyrektor Zespołu Szkół w Malinowie Michał Struzik
Klasy przy małym naborze nie zostaną uruchomione. W latach poprzednich małe oddziały nie
tworzyliśmy, proponowaliśmy uczniom przejście do innych szkół bądź podjęcie nauki w
innym zawodzie.
Zarząd jednogłośnie 5-głosami za, nie wyraża zgody na utworzenie nowego kierunku
kształcenia w zawodzie technik logistyk w ramach istniejącego typu szkoły „4-letniego
Technikum” w Zespole Szkół w Malinowie.
Zarząd jednogłośnie 5-głosami za, wyraża zgodę na utworzenie 3 – letniego technikum
uzupełniającego w zawodzie technik technologii żywności w Zespole Szkół w Malinowie.
Zarząd jednogłośnie – 5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 26/11
w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie nowego kierunku kształcenia
zawodowego oraz technikum uzupełniającego w Zespole Szkól w Malinowie
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Uczestniczy Dyrektor Zespołu Szkół w Gródkach Mirosława Bobrowska
Dyrektor Zespołu Szkół w Gródkach Mirosława Bobrowska
Przedstawiła wniosek w sprawie utworzenia nowego kierunku kształcenia w zawodzie
technik weterynarii w Zespole Szkół w Gródkach.
p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Leon Żujewski
Poinformował, że w tej sprawie nie ma jeszcze opinii Powiatowej Rady Zatrudnienia.
Wicestarosta Witold Ostrowski
Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o systemie oświaty jest zapisane: „Dyrektor szkoły
prowadzącej kształcenie zawodowe, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę i po
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zasięgnięciu opinii odpowiednio wojewódzkiej lub powiatowej rady zatrudnienia, ustala
zawody, w których kształci szkoła”. Zaproponował, aby przełożyć ten punkt do czasu
uzyskania opinii Rady Zatrudnienia.
Radny Grzegorz Kaszubski
Zainteresowany był, czy Rada Zatrudniania wyraziła negatywną opinię co do utworzenia
nowego kierunku kształcenia.
p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Leon Żujewski
Poinformował, że nie było do tej pory takiej opinii. Stwierdził, że według ustawy o systemie
oświaty opinia Rady Zatrudnienia nie jest wiążąca.
Radny Jan Raczyński
Zainteresowany był, czy jest kadra pedagogiczna oraz czy tego typu szkoły istnieją w Polsce?
Dyrektor Zespołu Szkół w Gródkach Mirosława Bobrowska
Tego typu szkoła – technik weterynarii jest w Łomży w województwie podlaskim.
Poinformowała, że za utworzeniem takiego technikum, przemawia uzyskanie przez
absolwenta uprawnienia do prowadzenia gospodarstwa rolniczego o specjalności hodowla
zwierząt.
Odnośnie kadry pedagogicznej to mamy dwóch nauczycieli po zootechnice, ale przedmioty
które w tym technikum będą prowadzone były w zakresie ich studiów. Jeden z nauczycieli ma
ukończone technikum weterynarii.
Starosta Działdowski Marian Janicki
W jakim dokumencie znajduje się wykaz zawodów, w których szkoła kształci?
Dyrektor Zespołu Szkół w Gródkach Mirosława Bobrowska
W Statucie Szkoły jest umieszczony wykaz wszystkich kierunków kształcenia.
Radny Jan Raczyński
Zainteresowany był, ilu uczniów jest w Liceum Ogólnokształcącym klasie o innowacji
przysposobienie wojskowe oraz bezpieczeństwo publiczne?
Dyrektor Zespołu Szkół w Gródkach Mirosława Bobrowska
Na dzień dzisiejszy w klasie o innowacji bezpieczeństwo publiczne jest 30 uczniów, zaś
przysposobienie wojskowe – 28.
Radny Grzegorz Kaszubski
Zainteresowany był, czy będzie nabór do 8 oddziałów w Zespole Szkół w Gródkach?
Dyrektor Zespołu Szkół w Gródkach Mirosława Bobrowska
Poinformowała, że nie rezygnujemy z żadnej ze szkół.
Wicestarosta Witold Ostrowski
Zainteresowany był, czy były przypadki, że oddziały nie zostały utworzone ze względu na
małą ilość chętnych?
Dyrektor Zespołu Szkół w Gródkach Mirosława Bobrowska
Młodzież została poinformowana o nieutworzeniu klasy oraz o możliwości przejściach do
innych oddziałów lub do innych szkół.
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Radny Jan Raczyński
Czy małe szkoły rolnicze mają jeszcze przyszłość?
Dyrektor Zespołu Szkół w Gródkach Mirosława Bobrowska
W związku z małą ilością uczniów chętnych do kształcenia rolniczego zrezygnowaliśmy z
tego typu szkoły. ZS nie odchodzi od kształcenia rolniczego, jesteśmy w jego obrębie.
Wicestarosta Witold Ostrowski
Zaproponował, aby odłożyć rozpatrzenie wniosku dyrektora Zespołu Szkól w Gródkach w
sprawie nowego kierunku kształcenia do czasu uzyskania opinii Powiatowej Rady
Zatrudnienia.
Zarząd 4 -głosami za, przy 1 –głosie wstrzymującym, podjął
Uchwałę Nr 27/11
w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie nowego kierunku kształcenia
zawodowego w Zespole Szkół w Gródkach.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Uczestniczy Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie Dariusz Chełmiński
Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie Dariusz Chełmiński
Przedstawił wniosek w sprawie utworzenia nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik
logistyk. Poinformował, że jest pozytywna opinia Rady Pedagogicznej aprobującą i
popierającą nowy kierunek. Również prowadzone były wstępne rozmowy z uczniami szkół
gimnazjalnych odnośnie nowego typu szkoły.
Radny Jan Raczyński
Stwierdził, że jest to typowa szkoła handlowa. Zainteresowany był, czy wprowadzenie
kierunku logistyk wiąże się z odejściem od tradycji szkoły?
Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie Dariusz Chełmiński
Nie, są to kierunki które się nie wykluczają.
Wicestarosta Witold Ostrowski
Gdzie uczniowie będą mieli praktyki?
Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie Dariusz Chełmiński
Praktyki odbywać się będą w zakładach pracy.
Wicestarosta Witold Ostrowski
Zainteresowany był, czy przy małej ilości uczniów oddział technik logistyk zostanie
uruchomiony?
Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie Dariusz Chełmiński
Stwierdził, że przy odpowiedniej ilości chętnych klasa powstanie.
Wicestarosta Witold Ostrowski
Dlaczego tak późno podjęto kroki w celu uruchomienia tego kierunku, a nie kilka lat
wcześniej?
Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie Dariusz Chełmiński
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Jestem dyrektorem od 5 lat i staram się wzbogacać ofertę edukacyjną o nowe kierunki np.:
wprowadziłem technik mechatronik, czy technik elektryk.
p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Leon Żujewski
Czy szkoła ma zaplecze dydaktyczne do nauki tego zawodu?
Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie Dariusz Chełmiński
Poinformował, że po wyrażeniu zgody zostaną podjęte odpowiednie działania.
Radny Jan Raczyński
Jaka jest subwencja na jednego ucznia w ZS w Malinowie i ZSZ w Działdowie?
p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Leon Żujewski
Subwencje są na tym samym poziomie około 6 000 zł. Poinformował, że każdego roku jest
coraz mniej uczniów gimnazjalnych w granicach około 40 osób rocznie.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Zaproponował nie wyrażać zgody na uruchomienie tego kierunku, ponieważ brak jest
wspólnych konsultacji pomiędzy dyrektorami placówek oświatowych.
Radny Jan Raczyński
Stwierdził, że szkoły są bardzo drogie w utrzymaniu, co wiąże się z ich dofinansowaniem.
Zarząd jednogłośnie 5-głosami za, nie wyraża zgody na utworzenie nowego kierunku
kształcenia w zawodzie technik logistyk w ramach istniejącego typu szkoły „4-letniego
Technikum” w Zespołu Szkół Zawodowych w Działdowie.
Zarząd jednogłośnie – 5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 28/11
w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie nowego kierunku kształcenia zawodowego
w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. S. Kaliskiego ul. Pocztowa w Działdowie
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad. 10
Uczestniczy p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Leon Żujewski
p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Leon Żujewski
Wpłynął wniosek dyrektora Zespołu Szkół w Lidzbarku w sprawie utworzenia nowych profili
kształcenia ogólnozawodowego w ramach Liceum Profilowanego profil socjalny oraz
kształtowanie środowiska.
Wicestarosta Witold Ostrowski
Zainteresowany był, jaki był nabór na profil zarządzanie informacją?
p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Leon Żujewski
Na ten profil był nabór.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Ile jest oddziałów Liceum Profilowanego w ZS w Lidzbarku?
p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Leon Żujewski
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Jest jeden oddział.
Wicestarosta Witold Ostrowski
Zainteresowany był naborami uczniów na profil socjalny oraz kształtowanie środowiska.
p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Leon Żujewski
Te profile mają w swojej ofercie edukacyjnej szkoły z powiatu działdowskiego, na które
nabór był słaby.
Starosta Działdowski Marian Janicki
W związku z mało konkretnym wnioskiem proponuje wyrazić zgodę na profil kształtowanie
środowiska, zaś profil socjalny o dodatkowe informacje.
Zarząd wyraża zgody na utworzenie nowego profilu kształcenia - kształtowanie środowiska
w ramach Liceum Profilowanego w Zespole Szkół w Lidzbarku.
Zarząd nie wyraża zgody na utworzenie nowego profilu kształcenia – socjalny w ramach
Liceum Profilowanego w Zespole Szkół w Lidzbarku.
Zarząd jednogłośnie – 5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 29/11
w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie nowego profilu kształcenia
ogólnozawodowego w Zespole Szkól im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad. 11
Uczestniczy p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Leon Żujewski
p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Leon Żujewski
Przedstawił projekt uchwały w sprawie upoważnienia dyrektora Liceum Ogólnokształcącego
w Lidzbarku do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu w ramach
konkursu Nr 2/POKL/9.1.2/2011 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” w ramach Poddziałania 9.1.2
„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji
oraz zmniejszenia różnic w jakości usług edukacyjnych”.
Zarząd jednogłośnie – 5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 30/11
w sprawie: upoważnienia dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Lidzbarku do
podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu w ramach konkursu
Nr 2/POKL/9.1.2/2011 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX
„Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” w ramach Poddziałania 9.1.2
„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do
edukacji oraz zmniejszenia różnic w jakości usług edukacyjnych”.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad. 12
Uczestniczy Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie Jerzy Grochocki
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie Jerzy Grochocki
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Przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Stwierdził, że jest to pomoc rzeczowa dla Gminy Płośnica na realizacje zadania pn.
„Przebudowa dróg powiatowych oraz dróg gminnych w miejscowości Płośnica” i proponuje
przygotować projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego w tejże sprawie.
Zarząd przyjął propozycję p. Starosty.
Zarząd jednogłośnie – 4 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 31/11
w sprawie: zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
(W głosowaniu nie uczestniczył radny Jan Raczyński)
Ad. 13
Uczestniczy p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Leon Żujewski
p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Leon Żujewski
Przestawił projekt uchwały w sprawie planu naboru uczniów na rok szkolny 2011/2012, przy
naborze minimum 26 uczniów.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Zaproponował, aby zaplanować tylko typy szkół o profilach standardowych.
Zarząd przyjął propozycję p. Starosty.
Zarząd jednogłośnie – 4 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 32/11
w sprawie: planu naboru uczniów na rok szkolny 2011/2012.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
(W głosowaniu nie uczestniczył radny Jan Raczyński)
Ad. 14
Uczestniczy p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Leon Żujewski
p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Leon Żujewski
Poinformował, że uchwała Nr IV/30/11 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 2 marca 2011 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania
oraz wysokości stypendiów sportowych, obowiązków zawodnika pobierającego stypendium
oraz skutków ich niewykonywania, nie została jeszcze opublikowana w Dzienniku
Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego. W związku z powyższym proponuje
odłożyć rozpatrzenie tej uchwały do czasu jej ogłoszenia.
Radny Grzegorz Kaszubski
Stwierdził, że ma wiele zastrzeżeń co do zasad przyznawania stypendium sportowego.
Starosta Działdowski Marian Janicki
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Zaproponował opracować nowe zasady. Zainteresowany był, czy wnioski które wpłynęły są
kompletne?
p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Leon Żujewski
Wnioski o przyznanie stypendium są kompletne wraz ze wszystkimi wymaganymi
załącznikami.
W uzgodnieniu z Wicestarostą proponujemy przyznać stypendia sportowe dla zawodników:
- na 12 m-cy:
1) Miejsko-Ludowego Uczniowskiego Klubu Kajakowego WEL-bis po 200 zł,
2) Uczniowskiego Klubu Sportowego MOSiR po 200 zł,
- na 10 m-cy:
1) Uczniowskiego Klubu Sportowego Orlik w Burkacie po 100 zł,
2) Klubu Sportowego START w Działdowie po 200 zł.
Zarząd wyznaczył radnego Grzegorz Kaszubskiego, Wicestarostę Witolda Ostrowskiego, p.o.
Naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Leona Żujewskiego do
opracowania nowych zasad przyznawania stypendium sportowego dla zawodników do
końca czerwca
Zarząd odłożył rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyznania stypendium
sportowego do czasu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko –
Mazurskiego uchwały Nr IV/30/11 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 2 marca 2011
roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i
cofania oraz wysokości stypendiów sportowych, obowiązków zawodnika pobierającego
stypendium oraz skutków ich niewykonywania
Ad. 15
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Architektoniczno –Budowlanego Małgorzata Strzałkowska
Naczelnik Wydziału Architektoniczno –Budowlanego Małgorzata Strzałkowska
Wpłynął wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sprawie przebudowy napowietrznokablowej linii potrzeb nietrakcyjnych (LPN) w km 163.800 – 163.950 na szlaku Gralewo –
Rybno Pomorskie od km 163.225 do km 171.800 linii kolejowej E 65 Warszawa – Gdynia
obszar z LCS Działdowo. Poinformowała, że Wydział Gospodarki Nieruchomościami oraz
Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie nie wnoszą uwag do przedłożonego projektu.
Zarząd pozytywnie zaopiniował przedstawiony projekt przebudowy napowietrzno –
kablowej linii potrzeb nietrakcyjnych (LPN) w km 163.800 – 163.950 na szlaku Gralewo
– Rybno Pomorskie od km 163.225 do km 171.800 linii kolejowej E 65 Warszawa –
Gdynia obszar z LCS Działdowo w odniesieniu do ochrony samorządowych obiektów
infrastruktury na terenie powiatu działdowskiego.
Ad. 16
Starosta Działdowski Marian Janicki
Przedstawił projekt uchwały w sprawie upoważnienia Starosty Działdowskiego do
reprezentowania Powiatu Działdowskiego na Zgromadzeniu Wspólników Warmińsko –
Mazurskiego Funduszu „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. w Działdowie.
Zarząd jednogłośnie – 4 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 33/11
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w sprawie: upoważnienia Starosty Działdowskiego do reprezentowania Powiatu
Działdowskiego na Zgromadzeniu Wspólników Warmińsko – Mazurskiego Funduszu
„Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. w Działdowie
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
(W głosowaniu nie uczestniczył radny Jan Raczyński)
Ad. 17
Starosta Działdowski Marian Janicki
Wpłynęło pismo Doraźnej Komisji do opracowania zmiany Statutu Powiatu Działdowskiego
w sprawie zgłoszenia uwag oraz propozycji zmian Statutu Powiatu.
Zarząd podjął stanowisko w sprawie propozycji zmian Statutu Powiatu Działdowskiego:
1) treść § 35 ust. 1,2,3 pozostawić w dotychczasowym brzmieniu,
2) wprowadzić do tekstu Statutu stosowne zapisy dotyczące komunikowania się z
radnymi i przekazywania materiałów w formie elektronicznej,
3) pozostałe zapisy Statutu i załączników należy zweryfikować pod kątem obecnego
stanu prawnego i dokonać niezbędnych poprawek teksu.
Ad. 18
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu
powiatu za 2010 rok.
Zarząd jednogłośnie – 4 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 34/11
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2010 rok.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
(W głosowaniu nie uczestniczył radny Jan Raczyński)
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
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Wicestarosta

Witold Ostrowski

Członek Zarządu

Jerzy Chmielewski

Członek Zarządu

Grzegorz Kaszubski

Członek Zarządu

Jan Raczyński

16

