Protokół Nr 49/2012
z posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 12 grudnia 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 protokołów z poprzednich posiedzeń.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za
korzystanie z nieruchomości stanowiących własność Powiatu Działdowskiego w celu
realizacji infrastruktury technicznej.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie drzew w
Zespole Szkół Nr 1 w Działdowie.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie oddania w użyczenie na rzecz gminy
Płośnica sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Gródki.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele
budowlane nieruchomościami oznaczonymi nr działek 270 i 281 obręb Niechłonin
gmina Płośnica.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu opłat za
najem lokalu mieszkalnego.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie pełnomocnictwa Zarządu Powiatu
Działdowskiego dla p. Magdaleny Bartołd i powierzenia jej pełnienia obowiązków
Dyrektora Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Działdowie
11. Rozpatrzenie oferty na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej
„Olek” w Lidzbarku.
12. Rozpatrzenie projektu aneksu do umowy o finansowaniu kosztów działalności WTZ w
Działdowie.
13. Rozpatrzenie wniosku w sprawie zawarcia porozumienia o partnerstwie w realizacji
przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej w Bryńsku”.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Działdowskiego na
2012 rok.
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15. Rozpatrzenie i przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie:
- określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania, pozbawiania stypendiów
sportowych.
- ustalenia wysokości opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z dróg i ich
przechowywanie.
16. Sprawy bieżące.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad.
Zarząd jednogłośnie przyjął zaproponowany porządek posiedzenia.
Ad. 4
Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag do trzech protokołów z poprzednich posiedzeń
Zarządu i po zapoznaniu się z jego treściami złożyli podpisy pod tekstami protokołów.
Ad. 5
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Wpłynął wniosek od „VECTRA Investments” Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna w
Warszawie w sprawie wyrażenia zgody na wejście w teren działki 278 obręb Komorniki
gmina Działdowo na długości 604 m w celu ułożenia infrastruktury teletechnicznej kablowej
zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu Działdowskiego Nr 173/12 z dnia 23 marca 2012 roku.
Przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie z
nieruchomości stanowiących własność Powiatu Działdowskiego, w celu realizacji
infrastruktury technicznej.
Radny Grzegorz Kaszubski
Jaką stawkę opłat za korzystanie z nieruchomości proponuje wydział?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Proponuje stawkę opłaty za czasowe zajęcie terenu 3 zł netto za m² na dobę oraz opłatę
jednorazową w wysokości 100 zł netto za m² gruntu zajętego pod nową infrastrukturę
techniczną.
Radny Jerzy Chmielewski
Zaproponował stawkę za czasowe zajęcie terenu 3 zł netto za m² na dobę oraz opłatę
jednorazową w kwocie 82 zł netto za m² gruntu zajętego pod nową infrastrukturę techniczną.
Zarząd 3-głosami za, przyjął propozycję stawki opłat za czasowe zajęcie terenu Powiatu
Działdowskiego na okres budowy nowej infrastruktury technicznej w wysokości 3 zł
netto za 1 m² zajętego gruntu (powierzchni wykopu) na dobę. Ustalił opłatę jednorazową
w wysokości 100 zł netto za 1 m² gruntu zajętego pod nową infrastrukturę techniczną.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 274/12
w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie z nieruchomości
stanowiących własność Powiatu Działdowskiego, w celu realizacji infrastruktury
technicznej
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
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Ad. 6
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie wnioskuje o wycięcie 10 drzew (5 jarzębin,
1 wierzby oraz 4 lip) z terenu szkoły. Przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na wycięcie 10 drzew z terenu Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie. Poinformował, że w
miejscu istniejących drzew zaprojektowano parking.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 275/12
w sprawie: wyrażenia zgody na wycięcie 10 drzew z terenu
Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad. 7
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Wpłynęło pismo Wójta Gminy Płośnica w sprawie nieodpłatnego przejęcia sieci
kanalizacyjnej położonej w miejscowości Gródki zgodnie z uchwałą Rady Powiatu
Działdowskiego Nr XXII/183/09 z dnia 29 czerwca 2009 roku oraz uchwałą Rady Gminy w
Płośnicy Nr XXII/124/2009 z dnia 2 lipca 2009 roku.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Stwierdził, że sieć kanalizacyjna służy tylko mieszkańcom i Gimnazjum w Gródkach, to
będzie tzw. sieć przyłączeniowa, wewnętrzna.
Zainteresowany był, czy jest mapa sytuacyjna nakreślająca sieć?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Zaprezentował mapę sytuacyjną sieci kanalizacji sanitarnej.
Przedstawił projekt uchwały w sprawie oddanie w użyczenie, na rzecz Gminy Płośnica, sieci
kanalizacji sanitarnej we wsi Gródki.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 276/12
w sprawie: oddania w użyczenie, na rzecz Gminy Płośnica,
sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Gródki.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad. 8
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Wójt Gminy Płośnica wnioskuje o wyrażenia zgody na wejście na teren dróg powiatowych
działki nr 270 i 281 dla realizacji inwestycji wymiany sieci wodociągowej z A-C na przewody
PCV i PE HD w miejscowości Niechłonin.
Przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane
nieruchomościami oznaczonymi nr działek 270 i 281 obręb Niechłonin gmina Płośnica.
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Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 277/12
w sprawie: wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomościami
oznaczonymi nr działek 270 i 281 obręb Niechłonin gmina Płośnica.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad. 9
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Andrzej i Wiesława Barwińscy zam. Działdowo wnioskują o rozłożenie na raty zaległości
płatniczych wobec Skarbu Państwa z tytułu najmu mieszkania. Wnioskodawcy są w trudniej
sytuacji finansowej i proponują spłatę zadłużenia w ratach wraz z bieżącym czynszem.
Przedstawił projekt uchwały w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu opłat za najem
lokalu mieszkalnego Skarbu Państwa za okres od kwietnia 2012 r. do grudnia 2012 r. na
wniosek dłużnika.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 278/12
w sprawie: rozłożenia na raty należności z tytułu opłat za najem lokalu mieszkalnego
Skarbu Państwa za okres od kwietnia 2012 r. do grudnia 2012 r. na wniosek dłużnika.
(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
Przedstawił projekt uchwały w sprawie pełnomocnictwa Zarządu Powiatu Działdowskiego
Pani Magdalenie Bartołd i powierzenie pełnienia obowiązków Dyrektora Powiatowej
Biblioteki Pedagogicznej w Działdowie.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Proponuję zastąpić słowo w § 1 „ utworzenia” na „uruchomienia”.
Zarząd poparł propozycję p. Starosty.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 279/12
w sprawie: pełnomocnictwa Zarządu Powiatu Działdowskiego Pani Magdalenie
Bartołd i powierzenie pełnienia obowiązków Dyrektora Powiatowej
Biblioteki Pedagogicznej w Działdowie.
(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
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Wpłynęła oferta Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom „MARIO” na realizację zadania
z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo –
wychowawczej „OLEK” w Lidzbarku. Stowarzyszenie proponuje koszt utrzymania w
wysokości 3 480 zł miesięcznie. Przybliżył informację na temat kosztów utrzymania dzieci w
placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiat.
Wicestarosta Witold Ostrowski
Dlaczego stawki za umieszczenie dzieci w placówkach są tak zróżnicowane?
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Tadeusz Modzelewski
Ustosunkował się do zadanego pytania odnosząc się do placówki w Morągu oraz „OLEK” w
Lidzbarku.
Wicestarosta Witold Ostrowski
Stwierdził, że wysokość dzierżawy proponowana przez stowarzyszenie „MARIO” jest zbyt
wysoka.
Zarząd jednogłośnie 5-głosami za, zapoznał się i przyjął ofertę złożoną przez
Stowarzyszenie Niesiania Pomocy Dzieciom „Mario” w Lidzbarku na realizacje zadania
z zakresu pomocy społecznej – prowadzenia całodobowej placówki opiekuńczowychowawczej „OLEK” w Lidzbarku.
Ad. 12
Uczestniczy Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Tadeusz
Modzelewski
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Tadeusz Modzelewski
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Koło w Działdowie złożyło
wniosek o możliwość dokonania przesunięć w poszczególnych pozycjach planu finansowego
kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Działdowie na 2012 rok. WTZ
proponują przekazać zaoszczędzone środki finansowe w kwocie 20 610 zł na pokrycie
kosztów związanych z awarią busa, która wiązała się z potrzebą wynajęcia zastępczego
środka transportu co wygenerowało dodatkowe koszty dowozu uczestników, podwyżkę ceny
paliw, składki ZUS oraz gratyfikację pracowników WTZ.
Zarząd jednogłośnie 5-głosami za, przyjął aneks Nr 26 do umowy o finansowaniu
kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych o
przesunięcie w poszczególnych pozycjach planu zaoszczędzonych środków w wysokości
20 610 zł.
Ad. 13
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Funduszy Europejskich i Promocji
Lidia Nyga-Skwara
Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Funduszy Europejskich i Promocji Lidia
Nyga-Skwara
Wpłynęło pismo, w którym Burmistrz Lidzbarka informuje, że planuje złożenie wniosku o
dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na zadanie
pn. „Przebudowa drogi gminnej w Bryńsku od 0+000 do 0+400”, która będzie przedłużeniem
drogi powiatowej nr 1353 N. Planowana wartość zadania wynosi 167.300 zł. Gmina Lidzbark
wnioskuje o dofinansowanie w wysokości 6% kosztów realizacji inwestycji, czyli o kwotę
10 000 zł.
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Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Poinformowała, że na posiedzeniu w dniu 26 września 2012 roku Zarządu Powiatu
zadeklarował partycypację w kosztach inwestycji drogowych realizowanych przez gminy w
ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości 5,10% nie więcej
jednak niż 100 000 zł na każdą z gmin.
Zarząd jednogłośnie 5-głosami za, pozytywnie rozpatrzył wniosek Burmistrza
Lidzbarka w sprawie partycypacji w kosztach inwestycji drogowej pn. „Przebudowa
drogi gminnej w Bryńsku od 0+000 do 0+400”, która będzie przedłużeniem drogi
powiatowej nr 1353 N realizowanej w ramach Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych w wysokości 6% wartości zadania.
Ad. 14
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok
2012.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Zarządził głosowanie imienne zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 10 ustawy o finansach publicznych.
Poszczególni członkowie Zarządu głosowali następująco:
Marian Janicki – za
Witold Ostrowski - za
Jerzy Chmielewski - za
Grzegorz Kaszubski - za
Jan Raczyński - za
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 280/12
w sprawie: zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2012.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad. 15
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 Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie określenia
szczegółowych zasad i trybu przyznawania, pozbawienia stypendiów sportowych.
Poinformował, że powyższy projekt uchwały został opracowany przy moim udziale,
Wicestarosty Witolda Ostrowskiego oraz radnego Grzegorza Kaszubskiego.
Radny Grzegorz Kaszubski
Stwierdził, że powiat działdowski nie ma środków finansowych na wszystkie złożone
wnioski.
Wicestarosta Witold Ostrowski
Stwierdził, że zmiana Uchwały Nr IV/ 30/11 Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie
określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz
wysokości stypendiów sportowych, obowiązków zawodnika pobierającego stypendium oraz
skutków ich niewykonywania związana jest ze składaniem dużej ilość wniosków.
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Radny Jan Raczyński
Wnioskuje o wprowadzenie w § 1 pkt. 4 zapis ”ewentualnie w szczególnych przypadkach
wniosek może składać sam zawodnik”.
Zarząd przyjął wniosek radnego Raczyńskiego w § 1 pkt. 4
Starosta Działdowski Marian Janicki
Zaproponował, aby w § 3 pkt. 2 po słowach „(…) Powiatu Działdowskiego” dodać zapis
„samodzielnie po zaciągnięciu opinii klubu lub stowarzyszenia oraz na wniosek klubu lub
stowarzyszenia”.
Drugi wniosek dotyczy wprowadzenia w § 1 pkt. 1 dodatkowej dyscypliny – „baseballu”.
Zarząd przyjął propozycję p. Starosty w § 1 pkt. 1
Sekretarz Powiatu Erwin Smoliński
W związku ze składaniem wniosku również indywidualnie przez samego zawodnika
proponuję wykreślić zapis „po zaciągnięciu opinii klubu lub stowarzyszenia” i zastąpić
wpisem „po zaciągnięciu opinii wnioskodawcy”.
Zarząd przyjął zaproponowaną zmianę.
Zarząd jednogłośnie 5-głosami za, przyjął wraz ze zmianami projekt uchwały Rady
Powiatu Działdowskiego w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu
przyznawania, pozbawienia stypendiów sportowych.
(Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Komunikacji Krzysztof
Gorczyński
Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Komunikacji Krzysztof Gorczyński
Przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie ustalenia wysokości
opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie.
Radny Jan Raczyński
Zainteresowany był, jaki jest dochód powiatu z realizacji tego zadania?
Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Komunikacji Krzysztof Gorczyński
W tym roku usuwaliśmy z dróg około 20 pojazdów, czyli będzie to kwota 3 000 zł lub 5 000
zł.
Zarząd jednogłośnie 5-głosami za, przyjął projekt uchwały Rady Powiatu
Działdowskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z
dróg i ich przechowywanie.
(Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

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