Protokół Nr 52/2013
z posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 16 stycznia 2013 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. Przyjecie protokołów z poprzednich posiedzeń.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu „Programu ochrony
środowiska dla Gminy Miasto Działdowa na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 20162019”.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach
i placówkach prowadzonych przez Powiat Działdowski.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie analizy poniesionych w 2012 roku wydatków
na wynagrodzenia oraz ustalenia kwoty jednorazowego dodatku uzupełniającego dla
nauczycieli zatrudnionych w szkołach ponadgimnazjalnych.
8. 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”.
9. Przyjęcie aneksu do umowy z 16 kwietnia 2007 roku w sprawie udzielenia dotacji dla
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Działdowie.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie drzew z terenu
Zespołu Szkół w Gródkach.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu jednostek organizacyjnych
Powiatu Działdowskiego.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu
administracji rządowej.
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13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przekazania kierownikom jednostek
budżetowych Powiatu Działdowskiego niektórych uprawnień do dokonywania
przeniesień planowanych wydatków w budżecie Powiatu Działdowskiego na rok 2013.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przekazania uprawnień kierownikom
jednostek budżetowych Powiatu Działdowskiego do zaciągnięcia zobowiązań.
15. Rozpatrzenie i przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie:
- zmiany uchwały Nr XXI/162/09 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 17 kwietnia
2009 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy
oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe
zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego,
- zmiany uchwały Nr XXII/179/09 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek
obowiązującego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla
nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze oraz zasad zwalniania z
obowiązkowej realizacji tygodniowego wymiaru zajęć w szkołach i placówkach
oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat
Działdowski oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć
nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku
szkolnego.
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 pracownik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Irena
Kozłowska
pracownik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Irena Kozłowska
Wpłynął wniosek Burmistrza Miasta Działdowo w sprawie zaopiniowania projektu
„Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Działdowo na lata 2012-2015 z
perspektywą na lata 2016-2019”. Przedstawiła projekt uchwały w sprawie zaopiniowania
projektu „Programu ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Działdowo na lata 2012-2015 z
perspektywą na lata 2016 -2019”. Po ponownym przeanalizowaniu projektu programu
proponuje przyjąć nową treść załącznika do niniejszej uchwały, który zawiera szereg
nieścisłości wymagające weryfikacji.
Zarząd przyjął propozycję Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 283/13
w sprawie: zaopiniowania projektu „Programu ochrony Środowiska dla Gminy Miasta
Działdowo na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016 -2019”.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad. 6
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Uczestniczy p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Leon Żujewski
p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Leon Żujewski
Poprosił o rozpatrzenie jako pierwsze punktu 7 projektu uchwały w sprawie analizy
poniesionych w 2012 r. wydatków na wynagrodzenia oraz ustalenia kwoty jednorazowego
dodatku uzupełniającego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach ponadgimnazjalnych.
Termin wykonania wyliczenia jednorazowych dodatków wyrównawczych dla nauczycieli jest
do 20 stycznia, zaś sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń należy przesłać do 5
lutego.
Zarząd zaakceptował propozycję Wydziału Oświaty,
Zdrowia, Kultury i Sportu.
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 analizy poniesionych w 2012 r. wydatków na
wynagrodzenia oraz ustalenia kwoty jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli
zatrudnionych w szkołach ponadgimnazjalnych.
Radny Grzegorz Kaszubski
Czy wynagrodzenia nauczycieli są kontrolowane w ciągu roku? Dlaczego w grupie
nauczycieli mianowanych są dopłaty do płac?
p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Leon Żujewski
Informacje przekazują kierownicy placówek oświatowych i na ich podstawie przygotowane
są wyliczenia jednorazowych dodatków uzupełniających.
Wicestarosta Witold Ostrowski
Zaproponował, aby dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych przygotowali szczegółową analizę
wynagrodzeń nauczycieli.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 284/13
w sprawie: analizy poniesionych w 2012 r. wydatków na wynagrodzenia oraz ustalenia
kwoty jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli zatrudnionych w
szkołach ponadgimnazjalnych
(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 przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i
placówkach prowadzonych przez Powiat Działdowski.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 285/13
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w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych
przez Powiat Działdowski.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad. 8
Uczestniczy Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Tadeusz
Modzelewski
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Tadeusz Modzelewski
Na poprzednim posiedzeniu otrzymałem cztery pytania w związku z ogłoszeniem otwartego
konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej, na które odpowiedzi udzielił radca prawny.
Po analizie finansowej budżetu na 2013 rok koszt utrzymania jednego dziecka to kwota
3 060,97 zł. Jeśli chodzi o średniomiesięczny koszt utrzymania dzieci w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych w województwie warmińsko-mazurskim w 2012 roku wynosi
3 591,44 zł, zaś w powiecie działdowskim wynosi 2 844,56 zł.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Zainteresowany był, czy szacując zapotrzebowanie w zakresie umieszczania dzieci w
placówkach opiekuńczo-wychowawczych uwzględnia się wzrost ilości dzieci w 2013 roku w
stosunku do 2012 roku?
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Tadeusz Modzelewski
Tak podwójnie. Poinformował, że w związku z odejściem jednego dziecka, proponuję koszt
utrzymania w wysokości 3 100 zł.
Wicestarosta Witold Ostrowski
Czy w placówce „MARIO” jest 4 wychowanków do umieszczenia w innej placówce?
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Tadeusz Modzelewski
W „MARIO” jest umieszczonych 34 dzieci, zaś do końca grudnia należałoby przenieść
4 dzieci do innych placówek.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Zaproponował, aby maksymalna stawka dotacji na jednego wychowanka w 2013 rok
wynosiła 3 100 zł. Jakie są propozycje co do powierzenia zadania na prowadzenie placówki
opiekuńczo-wychowawczej?
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Tadeusz Modzelewski
Proponuję powierzyć zadanie z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na
okres 5 lat.
Zarząd poparł propozycję Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
Starosta Działdowski Marian Janicki
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.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
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Uchwałę Nr 286/13
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.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad. 9
Uczestniczy Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Tadeusz
Modzelewski
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Tadeusz Modzelewski
Przedstawił aneks Nr 6 do umowy w sprawie udzielenia dotacji dla Warsztatów Terapii
Zajęciowej w Działdowie zawartej w dniu 16 kwietnia 2007 roku. Poinformował, że zmiana
aneksu związana jest ze zmianą numeru konta.
Zarząd przyjął aneks Nr 6 do umowy w sprawie udzielenia dotacji dla Warsztatów
Terapii Zajęciowej w Działdowie zawartej w dniu 16 kwietnia 2007 roku.
Ad. 10
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Wpłynął wniosek dyrektora Zespołu Szkół w Gródkach w sprawie wyrażenia zgody na
wycięcie trzech drzew (1 jesion, 2 lipy) rosnących na działce nr 79/20, będącej w trwałym
zarządzie Zespołu Szkół w Gródkach. Wnioskodawca uzasadnia, że drzewa przyczyniły się
do zawilgocenia ściany, które sprzyja rozwojowi mikroogranizmów, uszkodzenia
mechanicznej elewacji budynku oraz usunięcie drzew poprawi bezpieczeństwo mieszkańców.
Przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie 3 drzew z terenu
Zespołu Szkół w Gródkach.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 287/13
w sprawie: wyrażenia zgody na wycięcie 3 drzew
z terenu Zespołu Szkół w Gródkach.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad. 11
Sekretarz Powiatu Erwin Smoliński
Przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu jednostek organizacyjnych Powiatu
Działdowskiego. W związku ze zmianą siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
proponuję zmianę adresu na ul. Lidzbarską 31, 13-200 Działdowo. Druga zmiana dotyczy
uwzględnienia w wykazie nowej jednostki Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej.
Zarząd przyjął propozycję Sekretarza Powiatu
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 288/13
w sprawie: ustalenia wykazu jednostek organizacyjnych Powiatu Działdowskiego.
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(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad. 12
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 289/13
w sprawie: ustalenia planu finansowego zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad. 13
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych
Powiatu Działdowskiego niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych
wydatków w budżecie Powiatu Działdowskiego na rok 2013. Zaproponowała dopisać w
załączniku nr 1 w pkt 16 słowo „Powiatowa (…)”.
Sekretarz Powiatu Erwin Smoliński
Zaproponował zmianę adresu PCPR w załączniku nr 1 w pkt 1 na ul. Lidzbarską 31.
Zarząd zaakceptował propozycję Skarbnik Powiatu oraz Sekretarza Powiatu
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 290/13
w sprawie: przekazania kierownikom jednostek budżetowych Powiatu Działdowskiego
niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w budżecie
Powiatu Działdowskiego na rok 2013.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad. 14
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek
budżetowych Powiatu Działdowskiego do zaciągania zobowiązań. Zaproponowała w
załączniku w pkt 1 zmianę adresu PCPR na ul. Lidzbarską 31 oraz dopisać w pkt 16 słowo
„Powiatowa (…)”.
Zarząd przyjął propozycję Skarbnik Powiatu.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 291/13
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych Powiatu
Działdowskiego do zaciągania zobowiązań.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad. 15
Uczestniczy p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Leon Żujewski
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p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Leon Żujewski
Przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie zmieniająca uchwałę
Nr XXI/162/09 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 17 kwietnia 2009 roku w sprawie
regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunku pracy oraz niektórych innych
składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i
wypłacania dodatku mieszkaniowego. Projekt uchwały został przesłany do Oddziału Związku
Nauczycielstwa Polskiego w Działdowie, Oddziału ZNP w Malinowie, NSZZ „Solidarność”
w Działdowie i ZNP w Lidzbarku. Proponowane wysokości dodatków zwiększą budżet o
kwotę 8 980 zł w ciągu roku. Zaproponował nową treść uzasadnienia do niniejszego projektu.
Radny Grzegorz Kaszubski
Zainteresowany był, czy stanowiska związków zawodowych są wiążące?
p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Leon Żujewski
Zgodnie z Kartą Nauczyciela jest zapis, że regulamin podlega uzgodnieniu ze związkami
zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego mówi, że należy
przeprowadzić uzgodnienie czy to w formie rozmowy, czy w formie stanowiska, zaś decyzja
należy do organu prowadzącego. To jest uważane za uzgodnienie.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Stwierdził, że w budżecie powiatu nie ma środków finansowych na pokrycie wysokości
dodatków proponowanych przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli.
Zarząd przyjął propozycję Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
Zarząd jednogłośnie 5-głosami za, przyjął projekt uchwały Rady Powiatu
Działdowskiego w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXI/162/09 Rady Powiatu
Działdowskiego z dnia 17 kwietnia 2009 roku w sprawie regulaminu określającego
wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunku pracy oraz niektórych innych składników
wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania
dodatku mieszkaniowego.
(Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Leon Żujewski
Przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie zmieniająca uchwałę
Nr XXII/179/09 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązującego wymiaru zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono funkcje
kierownicze oraz zasad zwalniania z obowiązkowej realizacji tygodniowego wymiaru zajęć w
szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych
prowadzonych przez Powiat Działdowski oraz zasad rozliczania tygodniowego
obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w
poszczególnych okresach roku szkolnego
Zarząd jednogłośnie 5-głosami za, przyjął projekt uchwały Rady Powiatu
Działdowskiego w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXII/179/09 w sprawie zasad
udzielania i rozmiaru zniżek obowiązującego wymiaru zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono funkcje
kierownicze oraz zasad zwalniania z obowiązkowej realizacji tygodniowego wymiaru
zajęć w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo7

wychowawczych prowadzonych przez Powiat Działdowski oraz zasad rozliczania
tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan
zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.
(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.
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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