Protokół Nr 50/2012
z posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 19 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. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
powierzenie realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
pod nazwą: „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego na
terenie Powiatu Działdowskiego”.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na czasowe zajęcie części
działki gruntu nr 299/7 obręb Sarnowo gmina Kozłowo powiat nidzicki.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zbycia w drodze rokowań nieruchomości
oznaczonych numerami działek 299/7 i 304 obręb Sarnowo gmina Kozłowo, powiat
nidzicki.
7. Rozpatrzenie i przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie:
- ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Powiecie Działdowskim,
- uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 20122018,
- zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2012,
- uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 20132018
- uchwalenia budżetu powiatu na 2013.
8. Przyjęcie informacji i projektu uchwały Rady Powiatu Działdowskiego dotyczącego
planów pracy komisji stałych na rok 2013.
9. Sprawy bieżące.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.
Zarząd jednogłośnie przyjął zaproponowany porządek posiedzenia.
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Ad. 4
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 z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą:
„Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego na terenie Powiatu
Działdowskiego”.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Zainteresowany był, czy są dzieci oczekujące na umieszczenie w placówce opiekuńczowychowawczej?
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Tadeusz Modzelewski
Na chwilę obecną żadne dziecko nie oczekuje na umieszczenie w placówkach opiekuńczowychowawczych. Do placówki „OLEK” w Lidzbarku możemy przenieść 4 dzieci
z „MARIO”, zaś 6 z Morąga.
Wicestarosta Witold Ostrowski
Dlaczego mamy przenieść dzieci np. z placówki z Morąga?
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Tadeusz Modzelewski
Poinformował, że otrzymał pismo od dyrektora PCPR z Ostródy z informacją o przeniesienie
dzieci do innych placówek, ponieważ nie mają miejsc dla dzieci z powiatu ostródzkiego.
Wicestarosta Witold Ostrowski
Zaproponował, aby nie przenosić, a pozyskać dzieci z innych powiatów.
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Tadeusz Modzelewski
Stwierdził, że na dzień dzisiejszy nie mam informacji o potrzebie umieszczenia dzieci w
placówkach.
Radny Grzegorz Kaszubski
Zaproponował odłożenie tego punktu na kolejne posiedzenie.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Zaproponował, aby na kolejnym posiedzeniu uzyskać odpowiedzi na następujące pytania:
1) Jakie są skutki zawarcia umowy miedzy powiatem a stowarzyszeniem?
2) Czy warunki w ofercie przyjęte przez Zarząd w przypadku złożenia jednej oferty są
zobowiązujące przy umowie?
3) Czy w przypadku braku innego oferenta złożona oferta i przyjęta na poprzednim
Zarządzie jest wiążąca?
4) Informacja o potrzebach umieszczenia dzieci i kosztach utrzymania w innych
placówkach.
Zarząd jednogłośnie 5-głosami za, odłożył projekt uchwały w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu wspierania
rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: „Prowadzenie placówki opiekuńczowychowawczej typu socjalizacyjnego na terenie Powiatu Działdowskiego” na kolejne
posiedzenie.
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Ad. 5
Uczestniczy pracownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Renata Grudzińska
pracownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Renata Grudzińska
Wpłynął wniosek Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie w sprawie wyrażenia
zgody na czasowe zajęcie nieruchomości oznaczonej nr 299/7 obręb Sarnowo gmina
Kozłowo, w celu wykonania prac odmuleniowych rzeki Szkotówki. Przedstawiła projekt
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na czasowe zajęcie części działki gruntu nr 299/7 obręb
Sarnowo gmina Kozłowo powiat nidzicki.
Radny Jan Raczyński
Zainteresowany był, kiedy zostaną zakończone prace?
pracownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Renata Grudzińska
Poinformowała, że w umowie zostaną określone wszystkie warunki i terminy.
Radny Jerzy Chmielewski
Jak jest zagospodarowany brzeg rzeki Szkotówki i co się stanie z urobkiem?
pracownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Renata Grudzińska
Według pisma ZMiUW w Olsztynie wielkość urobku będzie wynosiła 17 m³. Będzie on
składowany wzdłuż linii brzegowej cieku, w postaci niewysokiej wargi, a następnie kiedy
odcieknie z niego woda, zostanie wywieziony na składowisko odpadów.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 281/12
w sprawie: wyrażenia zgody na czasowe zajęcie części działki gruntu nr 299/7 obręb
Sarnowo gmina Kozłowo powiat nidzicki.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad. 6
Uczestniczy pracownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Renata Grudzińska
pracownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Renata Grudzińska
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie zbycia w drodze rokowań nieruchomości
oznaczonych numerami działek 299/7 i 304 obręb Sarnowo gmina Kozłowo, powiat nidzicki.
Poinformowała, że odbyły się dwa przetargi na sprzedaż działek zakończone wynikiem
negatywnym. Wpłynął wniosek Pana Marcina Jaskulskiego zam. Warszawa o przystąpienie
do rokowań na zakup działek.
Wicestarosta Witold Ostrowski
Zaproponował, aby cena wywoławcza działki nr 304 wynosiła 20 000 zł.
Radny Jan Raczyński
Czy powiat nidzicki na te tereny ma miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?
pracownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Renata Grudzińska
Na działki gmina Kozłowo nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zaś
w studium uwarunkowań i kierunków jest wpisane przeznaczenie użytkowanie rolnicze.
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Starosta Działdowski Marian Janicki
Zainteresowany był, czy zaproponowana cena wywoławcza jest to cena minimalna?
pracownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Renata Grudzińska
Zgodnie z przepisami prawnymi, ustalona kwota jest to cena minimalna, ponieważ
propozycje zgłoszone w trackie rokowań nie mogą być mniej korzystne od zawartych w
pisemnym ogłoszeniu.
Zarząd ustalił cenę wywoławczą dla działki nr 299/7 o pow. 96,38 ha w wysokości
510 000 zł, zaś dla działki nr 304 o pow. 2,36 ha – 20 000 zł. Ponadto ustalił zaliczkę
pobieraną tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się nabywcy od
zawarcia umowy, w wysokości 10% ceny wywoławczej.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 282/12
w sprawie: zbycia w drodze rokowań nieruchomości oznaczonych numerami działek
299/7 i 304 obręb Sarnowo gmina Kozłowo, powiat nidzicki.
(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 Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie ustalenia rozkładu
godzin aptek ogólnodostępnych w Powiecie Działdowskim.
Zarząd jednogłośnie 5-głosami za, przyjął projekt uchwały Rady Powiatu
Działdowskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych w
Powiecie Działdowskim.
(Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2012 -2018.
Zarząd jednogłośnie 5-głosami za, przyjął projekt uchwały Rady Powiatu
Działdowskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Działdowskiego na lata 2012 -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 2012.
Zarząd jednogłośnie 5-głosami za, przyjął projekt uchwały Rady Powiatu
Działdowskiego w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2012.
(Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2013 -2018.
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Zarząd jednogłośnie 5-głosami za, przyjął projekt uchwały Rady Powiatu
Działdowskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Działdowskiego na lata 2013 -2018.
(Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie budżetu Powiatu
Działdowskiego na rok 2013. Komisje Rady Powiatu oraz Regionalna Izba Obrachunkowa
wyraziły pozytywną opinię o projekcie budżetu powiatu na rok 2013. Regionalna Izba
Obrachunkowa wskazuje, że w treści uchwały budżetowej w § 11 ust. 2 pkt c proponuje
wykreślenie słowa „i pochodne”. Cała treść tego punktu brzmi: „przesunięciu wydatków
między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków nie powodując zwiększenia i
zmniejszenia planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy”. Zaproponowała
wprowadzić powyższą zmianę.
Zarząd jednogłośnie 5-głosami za, przyjął wraz ze zmianą § 11 ust. 2 pkt c projekt
uchwały Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie budżetu Powiatu Działdowskiego na
rok 2013.
(Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 8
Sekretarz Powiatu Erwin Smoliński
Przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie zatwierdzenia planów
pracy komisji Stałych Rady Powiatu Działdowskiego oraz Doraźnej Komisji ds. Rozwoju
Gospodarczego i Aktywizacji Rynku Pracy. Zaproponował na wniosek Przewodniczącego
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu wprowadzić w planie pracy zmianę w poz. 3 zastąpić
marzec na luty i dopisać pkt. 2 o treści „Analiza uchwały oświatowej Nr VII/66/ 11 z 21
czerwca 2011 roku załącznik nr 3 Ocena efektów ekonomicznych i dydaktycznych szkół
ponadgimnazjalnych i jej nowelizacji”.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Poinformował, że Zarząd może przyjąć techniczny projekt uchwały zaś zmiany merytoryczne
może dokonać tylko Komisja Oświaty, Kultury i Sportu lub Rada Powiatu.
Zarząd jednogłośnie 5-głosami za, przyjął projekt uchwały Rady Powiatu
Działdowskiego w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Stałych Rady Powiatu
Działdowskiego oraz Doraźnej Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego i Aktywizacji
Rynku Pracy.
(Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 9
Starosta Działdowski Marian Janicki
Poinformował, że wpłynęło pismo Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie w sprawie
wniosku firmy „EC CAPITAL” dotyczący modernizacji stacji paliw w Lidzbarku przy ul.
Główny Dworzec 3 dotyczący możliwości dzierżawy części działki Nr 44 sąsiadującej z
działkami 41/13 i 41/14 pasa gruntu o szerokości 5 m o pow. 0,02 ha na okres 10 lat. Zgodnie
z art. 43 ustawy o gospodarce nieruchomościami wyraża się zgodę na dzierżawę
nieruchomości na okres do 3 lat.
Kolejna sprawa to wpłynął wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie dofinansowania
wyposażenia hali gimnastycznej przy Zespole Szkół Zawodowych w Iłowie-Osadzie w sprzęt
nagłaśniający.
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Zarząd odłożył wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie wyposażenia hali gimnastycznej
przy Zespole Szkół Zawodowych w Iłowie-Osadzie w sprzęt nagłaśniający do czasu
pierwszych zmian budżetu powiatu na rok 2013.
Wicestarosta Witold Ostrowski
Poinformował, że strop żelbetonowy nad magazynem w Zespole Szkół w Lidzbarku wymaga
remontu.
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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