Protokół Nr 21/2011
z posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 23 listopada 2011 roku
W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności:
Wicestarosta

Witold Ostrowski

Członkowie Zarządu:

Jerzy Chmielewski
Grzegorz Kaszubski
Jan Raczyński

Ponadto uczestniczył:
Sekretarz Powiatu

Erwin Smoliński

Skarbnik Powiatu

Urszula Wojtczyk

Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego

Władysław Kubiński

Ad. 1, 2, 3
Wicestarosta Witold Ostrowski
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 i podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych
z rezerwy celowej.
6. Rozpatrzenie i przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie:
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2011–2018,
- zmiany budżetu Powiatu Działdowskiego na 2011 rok.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
powierzenie realizacji zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej.
8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2010/2011 w Powiecie
Działdowskim.
9. Rozpatrzenie oferty Polskiego Związku Wędkarskiego koło w Działdowie w sprawie
dofinansowania zadania zaplanowanego w budżecie powiatu działdowskiego na 2011 rok.
10. Sprawy bieżące.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.
Wicestarosta Witold Ostrowski
Zaproponował wprowadzić dodatkowy punkt do porządku posiedzenia dotyczący
rozpatrzenia i podjęcia uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani
Izabelli Marii Markowskiej nauczycielki ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia ekspertów wchodzących w skład
komisji za przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego.
Zarząd 4-głosami za, przyjął jako punkt 8 rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie
powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Izabelli Marii Markowskiej nauczycielki
ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz ustalenia wysokości
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wynagrodzenia ekspertów wchodzących w skład komisji za przeprowadzenie
postępowania egzaminacyjnego.
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 przeniesienia wydatków budżetowych
z rezerwy celowej.
6. Rozpatrzenie i przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie:
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2011–2018,
- zmiany budżetu Powiatu Działdowskiego na 2011 rok.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
powierzenie realizacji zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani
Izabelli Marii Markowskiej nauczycielki ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia ekspertów wchodzących w skład
komisji za przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego.
9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2010/2011 w Powiecie
Działdowskim.
10. Rozpatrzenie oferty Polskiego Związku Wędkarskiego koło w Działdowie w sprawie
dofinansowania zadania zaplanowanego w budżecie powiatu działdowskiego na 2011
rok.
11. Sprawy bieżące.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.
Ad. 4
Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag do protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu i po
zapoznaniu się z jego treścią złożyli podpis pod tekstem protokołu.
Ad. 5
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych z rezerwy
celowej.
Radny Grzegorz Kaszubski
Czy są to nagrody na Dzień Edukacji Narodowej?
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Poinformowała, że są to środki finansowe na nagrody z okazji dnia nauczyciela oraz odprawa
emerytalna dla pracownika pedagogicznego zatrudnionego w Zespole Szkół Zawodowych
w Iłowie.
Radny Jan Raczyński
Dlaczego nie ma nagród Starosty dla Zespołu Szkół w Lidzbarku?
Wicestarosta Witold Ostrowski
Kierownik placówki nie może otrzymać nagrody Starosty, gdyż toczy się postępowanie przed
rzecznikiem dyscypliny finansów publicznych.
Radny Jan Raczyński
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Zespół Szkół w Lidzbarku jest to szkoła dobrze prowadzona oraz utrzymana. Ta szkoła oraz
ZSZ w Działdowie dzięki otrzymanej subwencji oświatowej utrzymujemy pozostałe szkoły w
powiecie.
Wicestarosta Witold Ostrowski
Poinformował, że dyrektor ZS w Lidzbarku nie wystąpił z wnioskiem o przyznanie nagrody
Starosty dla nauczycieli.
Zarząd jednogłośnie -3 głosami za, przy 1 –głosie wstrzymującym, podjął
Uchwałę Nr 129/11
w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych z rezerwy celowej.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 6
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2011 – 2018.
Zarząd jednogłośnie-4 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 2011 rok.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za, przyjął projekt uchwały Rady Powiatu
Działdowskiego w sprawie zmiany projektu budżetu powiatu działdowskiego na rok
2011.
(Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 7
Uczestniczy Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Tadeusz
Modzelewski
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Tadeusz Modzelewski
Przedstawił projekt uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie
realizacji zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie Środowiskowego
Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi
intelektualnie z terenu powiatu działdowskiego na lata 2012 – 2016.
Wicestarosta Witold Ostrowski
Zainteresowany był, kto prowadził do tej pory Środowiskowy Dom Samopomocy?
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Tadeusz Modzelewski
Działdowskiego Centrum CARITAS realizuje te zadanie.
Wicestarosta Witold Ostrowski
Zainteresowany był, jaka kwota jest zaplanowana na realizacje tego zadania?
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Wojewoda Warmińsko-Mazurski przyznał środki finansowe w kwocie 444 000 zł.
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Zarząd jednogłośnie -4 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 130/11
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania
powiatu z zakresu pomocy społecznej.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Tadeusz Modzelewski
Przedstawił projekt uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie
realizacji zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie Ośrodka Interwencji
Kryzysowej w latach 2012 - 2016.
Wicestarosta Witold Ostrowski
Jaka kwota jest zabezpieczona w budżecie na 2012 rok na pokrycie kosztów związanych
z prowadzeniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej?
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Zaplanowano kwotę w wysokości 38 000 zł.
Wicestarosta Witold Ostrowski
W przedstawieniowej ofercie konkursowej na realizacje tego zadania jest kwota w wysokości
55 000 zł.
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Tadeusz Modzelewski
W budżecie zaplanowano wydatki w wysokości 38 000 zł, zaś pozostałą kwotę 17 000 zł
przekażą samorządy gminne.
Wicestarosta Witold Ostrowski
Czy gminy potwierdziły swój udział?
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Tadeusz Modzelewski
Gminy deklarowały swój udział telefonicznie, jednakże nie ma pisemnego potwierdzenia.
Wicestarosta Witold Ostrowski
Zaproponował, aby wystąpić do samorządów gminnych o pisemna deklaracje udziały w
realizacji tego zadania.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za, odłożył rozpatrzenie punktu w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania powiatu z zakresu pomocy
społecznej pod nazwą prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w latach 2012 –
2016 na kolejne posiedzenie.
Ad. 8
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 powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Izabelli
Marii Markowskiej nauczycielki ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia ekspertów wchodzących w skład
komisji za przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego.
Radny Grzegorz Kaszubski
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Zaproponował Pana Leona Żujewskiego na przedstawiciela organu prowadzącego oraz na
przewodniczącego komisji egzaminacyjnej.
Zarząd wytypował p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu
Leona Żujewskiego, który wyraził zgodę na przedstawiciela organu prowadzącego
i jednocześnie przewodniczącego komisji egzaminacyjnej o awans na stopień nauczyciela
mianowanego.
Zarząd jednogłośnie – 4 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 131/11
w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Izabelli Marii Markowskiej
nauczycielki ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz ustalenia
wysokości wynagrodzenia ekspertów wchodzących w skład komisji za przeprowadzenie
postępowania egzaminacyjnego.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad. 9
Uczestniczy p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Leon Żujewski
p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Leon Żujewski
Przedłożył informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2010/2011
w powiecie działdowskim.
Radny Jan Raczyński
Zainteresowany był, jak od strony finansowej powiat działdowski kształtuje się na tle innych
powiatów?
p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Leon Żujewski
Nie mam informacji na ten temat. Stwierdził, że problemy są podobne jeśli chodzi
o kształcenie w technikach. W powiecie jest 7 szkół oraz 2 szkoły prowadzone przez
samorządy gminne, zaś w innych powiatach jest 3 lub 4 szkoły ponadgimnazjalne.
Zarząd przyjął informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny
2010/2011 w powiecie działdowskim.
Ad. 10
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Maria Ligman
Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Maria Ligman
Wpłynęła oferta Polskiego Związku Wędkarskiego w Ciechanowie Koło Działdowo na zakup
odzieży zimowej dla Społecznej Straży Rybackiej w wysokości 4 200 zł.
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie uznania celowości oraz zlecenia realizacji zadania
publicznego organizacji pozarządowych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony
dziedzictwa przyrodniczego – w 2011 roku.
Zarząd jednogłośnie – 4 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 132/11
w sprawie: uznania celowości oraz zlecenia realizacji zadania publicznego organizacji
pozarządowych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego – w 2011 roku.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
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Wobec nie zgłoszenia przez członków Zarządu żadnych dodatkowych wniosków
i wyczerpania w ten sposób porządku obrad, Wicestarosta Witold Ostrowski
zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.
Protokołowała
Agnieszka Ptaszyńska

Podpisy Członków Zarządu Powiatu
Wicestarosta

Witold Ostrowski

Członek Zarządu

Jerzy Chmielewski

Członek Zarządu

Grzegorz Kaszubski

Członek Zarządu

Jan Raczyński
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