Protokół Nr 27/2012
z posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 29 lutego 2012 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 i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 149/12 w sprawie
przyznania stypendium sportowego.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie organizacji Warmińsko-Mazurskiego
Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego 2012.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie „Prezentacji Ofert Edukacyjnych Szkół
Ponadgimnazjalnych Powiatu Działdowskiego” na rok szkolny 2012/2013, skierowaną do
klas trzecich gimnazjów.
9. Rozpatrzenie wniosku o wypłatę odszkodowania na przejęte grunty pod drogę powiatową.
10. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie
przyjęcia powiatowego programu profilaktyczno-edukacyjnego dla dzieci i młodzieży w
rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2012 – 2013.
11. Sprawy bieżące.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.
Sekretarz Powiatu Erwin Smoliński
Na wniosek Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Komunikacji zaproponował wprowadzić
dodatkowy punkt do porządku posiedzenia dotyczący rozpatrzenia i podjęcia uchwały w
sprawie wydania opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej i wyłączenia z
użytkowania drogi nr 1605 dr. pow. nr 1603 – Natać Mała – dr. woj. nr 545 w km 1+986 do
km 4+192 w Powiecie Nidzickim.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Na wniosek Wydziału Gospodarki Nieruchomościami proponuje wprowadzić dodatkowy
punkt dotyczący rozpatrzenia i podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do
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reprezentowania Powiatu Działdowskiego w postępowaniu administracyjnym w sprawie
ustalenia i podziału kosztów utrzymania rowu melioracyjnego R-C-9.
Zarząd 5-głosami za, przyjął jako punkt 10 rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie
udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Działdowskiego w
postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia i podziału kosztów utrzymania
rowu melioracyjnego R-C-9.
Zarząd 5-głosami za, przyjął jako punkt 12 rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie
wydania opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej i wyłączenia z użytkowania
drogi nr 1605 dr. pow. nr 1603 – Natać Mała – dr. woj. nr 545 w km 1+986 do km 4+192
w Powiecie Nidzickim.
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 zmiany Uchwały Nr 149/12 w sprawie
przyznania stypendium sportowego.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie organizacji Warmińsko-Mazurskiego
Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego 2012.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie „Prezentacji Ofert Edukacyjnych Szkół
Ponadgimnazjalnych Powiatu Działdowskiego” na rok szkolny 2012/2013, skierowaną
do klas trzecich gimnazjów.
9. Rozpatrzenie wniosku o wypłatę odszkodowania na przejęte grunty pod drogę
powiatową.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do
reprezentowania Powiatu Działdowskiego w postępowaniu administracyjnym w sprawie
ustalenia i podziału kosztów utrzymania rowu melioracyjnego R-C-9.
11. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie
przyjęcia powiatowego programu profilaktyczno-edukacyjnego dla dzieci i młodzieży w
rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2012 – 2013.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o pozbawieniu kategorii drogi
powiatowej i wyłączenia z użytkowania drogi nr 1605 dr. pow. nr 1603 – Natać Mała –
dr. woj. nr 545 w km 1+986 do km 4+192 w Powiecie Nidzickim.
13. Sprawy bieżące.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad.
Ad. 4
Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu
i po zapoznaniu się z jego treścią złożyli podpis pod tekstem protokołu.
Ad. 5
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 Klubu Sportowego „START” Działdowo o cofnięcie stypendium
sportowego dla zawodnika Mariusza Opałka z powodu zaniechania działalności sportowej.
Przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 149/12 w sprawie przyznania
stypendium sportowego.
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Zarząd jednogłośnie -5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 152/12
w sprawie zmiany Uchwały Nr 149/12 w sprawie przyznania stypendium sportowego.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 6
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 przyznania stypendium sportowego.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Czy są środki na stypendia dla zawodników?
p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Leon Żujewski
Tak.
Zarząd jednogłośnie -5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 153/12
w sprawie przyznania stypendium sportowego.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 7
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 organizacji Warmińsko-Mazurskiego Młodzieżowego
Turnieju Motoryzacyjnego 2012.
Zarząd jednogłośnie -5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 154/12
w sprawie organizacji Warmińsko-Mazurskiego Młodzieżowego Turnieju
Motoryzacyjnego 2012.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
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 „Prezentacji Ofert Edukacyjnych Szkół
Ponadgimnazjalnych Powiatu Działdowskiego” na rok szkolny 2012/2013, skierowaną do
klas trzecich gimnazjów.
Zarząd jednogłośnie -5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 155/12
w sprawie „Prezentacji Ofert Edukacyjnych Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu
Działdowskiego” na rok szkolny 2012/2013, skierowaną do klas trzecich gimnazjów.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 9
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Uczestniczy Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Wpłynął wniosek Pani Zofii Leśniak w sprawie odszkodowania za działkę nr 843/26 obręb
miasto Działdowo, o powierzchni 0,0863 ha przejętą pod drogę powiatową. Wnioskodawca
proponuje cenę 140 zł za m². Zlecona była wycena nieruchomości, którą rzeczoznawca
wycenił na 70 000 zł., czyli około 81 zł za m². W budżecie zabezpieczono na odszkodowania
kwotę 50 000 zł.
Starosta Działdowska Marian Janicki
Czy roszczenie wnioskodawcy jest przedawnione?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Radca prawny wydał opinię, że roszczenie zgłoszone przez Panią Zofię Leśniak jest zasadne
i nie przysługuje przedawnienie.
Radny Jan Raczyński
Czy na dzień dzisiejszy wysokość wyceny nie uległa zmianie?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Wycena była przeprowadzona w grudniu. Na dzień dzisiejszy jest ona porównywalna do cen
innych nieruchomości.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Proponuję wyznaczyć Witolda Ostrowskiego oraz Jana Raczyńskiego do przeprowadzenia
rokowań dotyczących ustalenia wysokości odszkodowania za działkę Pani Zofii Leśniak
przejętą pod drogę powiatową. Czy członkowie Zarządu wyrażają zgodę?
Wicestarosta Witold Ostrowski
Tak, wyrażam zgodę.
Radny Jan Raczyński
Tak.
Zarząd jednogłośnie zaakceptował propozycję p. Starosty
Zarząd jednogłośnie -5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 156/12
w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Działdowskiego do
przeprowadzenia rokowań dotyczących uzgodnienia wysokości odszkodowania za
działkę gruntu przejętą na własność Powiatu Działdowskiego.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 10
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Wpłynął wniosek Pana Andrzeja Grosz zam. Malinowo o ustalenie i podział kosztów
utrzymania rowu melioracyjnego R-9 na działce rolnej stanowiącej jego własność, oznaczonej
numerem ewidencji 181/9, obręb Komorniki. Wniosek uzasadnił zalaniem w/w działki przez
wprowadzenie do rowu wód opadowych z miejscowego kolektora deszczowego
odwadniającego ulicę Chlebowskiego i ulice sąsiednie. Poinformował, że Pan Grosz nie jest
właścicielem rowu, uprawnienia do tego posiada Gmina Działdowo, która wystąpiła z
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wnioskiem o uregulowanie całości zagadnienia. Na wniosek Wójta Gminy Działdowo
wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia i podziału kosztów utrzymania rowu
melioracyjnego R-C-9 na działkach nr 135 i 156, obręb Komorniki, tj. na odcinku od granicy
działek nr 16/1 i 16/2 do ujścia do rowu melioracyjnego R-C i wyznaczono rozprawę
administracyjną.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Zaproponował udzielić pełnomocnictwo Witoldowi Ostrowskiemu do reprezentowania
powiatu na rozprawie administracyjnej dotyczącej ustalenia i podziału kosztów utrzymania
rowu melioracyjnego R-C-9. Czy Wicestarosta wyraża zgodę?
Wicestarosta Witold Ostrowski
Tak.
Zarząd jednogłośnie zaakceptował propozycję p. Starosty
Zarząd jednogłośnie -5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 157/12
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Działdowskiego w
postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia i podziału kosztów utrzymania
rowu melioracyjnego R-C-9 .
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 11
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
powiatowego programu profilaktyczno-edukacyjnego dla dzieci i młodzieży w rodzinach
zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2012 – 2013.
Radny Jan Raczyński
Zainteresowany był, jak będą sprawdzane efekty tego programu?
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Tadeusz Modzelewski
Po realizacji programu będzie przeprowadzona ankieta wśród uczestników.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Jaka grupa docelowa zostanie objęta programem?
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Tadeusz Modzelewski
Głównie to dzieci i młodzież zgłoszona w szkołach oraz przez Poradnie PsychologicznoPedagogiczne.
Zarząd jednogłośnie 5-głosami za, przyjął projekt uchwały Rady Powiatu
Działdowskiego w sprawie przyjęcia powiatowego programu profilaktycznoedukacyjnego dla dzieci i młodzieży w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na
lata 2012 – 2013.
(Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 12
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Uczestniczy Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Komunikacji Krzysztof
Gorczyński
Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Komunikacji Krzysztof Gorczyński
Przedstawił projekt uchwały w sprawie wydania opinii o pozbawieniu kategorii drogi
powiatowej i wyłączenia z użytkowania drogi nr 1605 dr. pow. nr 1603 – Natać Mała – dr.
woj. nr 545 w km 1+986 do km 4+192 w Powiecie Nidzickim.
Zarząd jednogłośnie -5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 158/12
w sprawie wydania opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej i wyłączenia z
użytkowania drogi nr 1605 dr. pow. nr 1603 – Natać Mała – dr. woj. nr 545 w km 1+986
do km 4+192 w Powiecie Nidzickim.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 13
Radny Grzegorz Kaszubski
Zaproponował zgłosić kandydaturę na tytuł honorowy „Osobowość Powiatu Działdowskiego”
podmiot - Działdowskie Centrum „CARITAS” w Działdowie, który realizuje zadania m.in. na
rzecz pomocy osób w różnej sytuacji życiowej z terenu powiatu działdowskiego.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Poinformował, że została podjęta uchwała przez Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie
ustanowienia tytułu honorowego „Osobowość Powiatu Działdowskiego”, którą przekazano
do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Podobną uchwałę podjęła Rada Powiatu w
województwie śląskim, którą organ nadzoru uchylił.

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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