Protokół Nr 35/2012
z posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 13 lipca 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

w/z Skarbnika Powiatu Naczelnik Wydziału Finansowego

Maria Zębalska

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 protokołów z poprzednich posiedzeń.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko
dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Lidzbarku.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Liceum
Ogólnokształcącego w Lidzbarku.
7. Zatwierdzenie czynności dokonanej przez Starostę Działdowskiego w okresie między
posiedzeniami zarządu.
8. Uzgodnienie planu przestrzennego zagospodarowania w gminie Płośnica.
9. Zatwierdzenie projektu umowy dzierżawy nieruchomości.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele
budowlane nieruchomością będącą własnością Powiatu Działdowskiego.
11. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie
wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę pomieszczeń stołówki i kuchni w Zespole
Szkół w Gródkach.
12. Sprawy bieżące.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.
Wicestarosta Witold Ostrowski
Zaproponował wprowadzić dodatkowy punkt do porządku posiedzenia dotyczący
rozpatrzenia i podjęcia uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego.
Zarząd 5-głosami za, przyjął jako punkt 12 rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie
przyznania stypendium sportowego.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął po zmianach następujący porządek posiedzenia:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

Otwarcie.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko
dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Lidzbarku.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Liceum
Ogólnokształcącego w Lidzbarku.
Zatwierdzenie czynności dokonanej przez Starostę Działdowskiego w okresie między
posiedzeniami zarządu.
Uzgodnienie planu przestrzennego zagospodarowania w gminie Płośnica.
Zatwierdzenie projektu umowy dzierżawy nieruchomości.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele
budowlane nieruchomością będącą własnością Powiatu Działdowskiego.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie
wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę pomieszczeń stołówki i kuchni w Zespole
Szkół w Gródkach.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego.
Sprawy bieżące.
Wolne wnioski.
Zamknięcie obrad.

Ad. 4
Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag do dwóch protokołów z poprzednich posiedzeń
Zarządu i po zapoznaniu się z jego treściami złożyli podpisy pod tekstami protokołów.
Ad. 5
Wicestarosta Witold Ostrowski
Poinformował, że był członkiem komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Liceum
Ogólnokształcącego w Lidzbarku. Oświadczył, że wszystkie dokumenty wymagane do
konkursu były prawidłowo złożone, nie budziły zastrzeżeń, kandydat został dopuszczony do
konkursu, członkowie komisji byli uprawnieni i wszyscy obecni.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora
Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego przy ulicy Garbuzy 20 w
Lidzbarku.
Zarząd jednogłośnie -5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 209/12
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum
Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego przy
ulicy Garbuzy 20 w Lidzbarku.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 6
Starosta Działdowski Marian Janicki
Przedstawił projekt uchwały w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Liceum
Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego przy ulicy Garbuzy 20 w
Lidzbarku Pani Dorocie Sadowskiej.
Zarząd jednogłośnie -5 głosami za, podjął
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Uchwałę Nr 209/12
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im.
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego przy ulicy Garbuzy 20 w Lidzbarku Pani Dorocie
Sadowskiej.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Uczestniczy dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Lidzbarku Dorota Sadowska
Starosta Działdowski Marian Janicki
Chciałem pogratulować wszystkim pracownikom szkoły za efekty pracy. Zainteresowany był,
jakie są wyniki z egzaminu maturalnego?
Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Lidzbarku Dorota Sadowska
Omówiła wyniki egzaminu maturalnego.
Radny Grzegorz Kaszubski
Zainteresowany był, czy młodzież z miejscowości Lidzbark przychodzi do liceum
w Działdowie?
Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Lidzbarku Dorota Sadowska
Rekrutacja była na trzy oddziały, jednakże uczniowie wybrali inne szkoły m.in. liceum
ogólnokształcącego w Górznie klasa sportowa.
Ad. 7
Starosta Działdowski Marian Janicki
Wpłynął wniosek Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Iłowianka” w Iłowie o
wycofanie stypendium sportowego dla zawodnika Karola Ernesta. Poinformował, że cofnął
stypendium sportowe zawodnikowi z końcem czerwca br.
Zarząd jednogłośnie 5-głosami za, zatwierdził czynność Starosty Działdowskiego w
czasie między posiedzeniami Zarządu w sprawie cofnięcia stypendium sportowego z
końcem czerwca br. dla zawodnika Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego
„Iłowianka” w Iłowie Karola Ernesta.
Ad. 8
Uczestniczy pracownik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego Edward Buczkowski
pracownik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego Edward Buczkowski
Przedstawił projekt decyzji w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Prioma, gm. Płośnica. Wydziały
Starostwa Powiatowego nie wniosły uwag, z wyjątkiem uwag zawartych w postanowieniu Nr
1/07/2012 Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie z dnia 5 lipca 2012 roku. Zaproponował
uzgodnić projekt ww. decyzji.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Postanowienie Nr 14/12
w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gm. Płośnica
(PP 6722.1.12.2012)
(Postanowienie stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 9
Uczestniczy Naczelnik Wydział Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
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Naczelnik Wydział Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Poinformował, że Pan Jacek Bronk złożył oświadczenie w sprawie przedłużenia umowy
dzierżawy na działkę nr 299/7 położonej w Sarnowie gmina Kozłowo, powiat nidzicki.
Oświadczył, że na gruntach rolnych dokonywał zasiewy od maja br. głównie mieszanki zbóż
jarych. Na grunty został złożony wniosek do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa o uzyskanie dopłat na 2012 rok.
Radny Grzegorz Kaszubski
Zainteresowany był, kiedy z Panem Bronk wygasła umowa dzierżawy?
Naczelnik Wydział Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Umowa była zawarta do września 2011 roku.
Radny Grzegorz Kaszubski
Kiedy został złożony wniosek do ARiMR o dopłaty obszarowe?
Naczelnik Wydział Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Wniosek złożono 14 maja br.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Zaproponował cenę za dzierżawę nieruchomość nr 299/7 w wysokości połowy dopłat
przyznanych przez ARiMR za 2011 roku oraz kwoty podatku od nieruchomości.
Zarząd jednogłośnie 5-głosami za, wydzierżawił działkę nr 299/7 położonej w Sarnowie
gmina Kozłowo, powiat nidzicki Panu Jackowi Bronk ustalając dzierżawę w wysokości
połowy ubiegłorocznego wyliczenia dopłat z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa oraz kwoty podatku od nieruchomości. Opłata za dzierżawę będzie płatna w
dwóch ratach, pierwsza w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowa oraz druga do połowy
kolejnego miesiąca.
Ad. 10
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie wnioskuje o montaż nowej anteny
na istniejącym maszcie antenowym zlokalizowanym na terenie Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie, który ma służyć systemowi powiadamiania
zespołów wyjazdowych w zakresie zgłoszeń ratowniczych.
Przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane
nieruchomością oznaczoną nr działki 270/15 obręb miasto Działdowo.
Zarząd jednogłośnie -5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 211/12
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością
oznaczoną nr działki 270/15 obręb miasto Działdowo.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 11
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
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Przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie wyrażenia zgody na
oddanie w dzierżawę pomieszczeń stołówki i kuchni wraz z zapleczem, w budynku byłego
internatu Zespołu Szkół w Gródkach.
Zarząd jednogłośnie 5-głosami za, przyjął projekt uchwały Rady Powiatu
Działdowskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę pomieszczeń
stołówki i kuchni wraz z zapleczem, w budynku byłego internatu Zespołu Szkół w
Gródkach.
(Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 12
Wicestarosta Witold Ostrowski
Wpłynął wniosek Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Iłowianka” w Iłowie o
przyznanie stypendium sportowego dla zawodnika Kamila Kacperowskiego.
Przedstawił projekt uchwały w sprawie przyznanie stypendium sportowego.
Zarząd jednogłośnie -5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 212/12
w sprawie przyznania stypendium sportowego.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 13
Radny Grzegorz Kaszubski
Poinformował, że w dniu 21 lipca br. odbędzie się Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty
Działdowskiego. Gospodarzem imprezy będzie Start- Kombet Działdowo.

Wobec nie zgłoszenia przez członków Zarządu żadnych dodatkowych wniosków
i wyczerpania w ten sposób porządku obrad, Starosta 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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