Protokół Nr 64/2013
z posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 5 lipca 2013 roku
W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności:
Starosta Działdowski

Marian Janicki

Wicestarosta

Witold Ostrowski

Członkowie Zarządu:

Janusz Kaczmarek
Grzegorz Kaszubski
Jan Raczyński

Ponadto uczestniczył:
Sekretarz Powiatu

Erwin Smoliński

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 dwóch ostatnich posiedzeń.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej w celu
przeprowadzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół w Gródkach.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowej
Biblioteki Pedagogicznej w Działdowie do dokonywania czynności prawnych.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie cofnięcia stypendium sportowego.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego.
9. Rozpatrzenie oferty współpracy ze Stowarzyszeniem Aktywnego Wspierania
Gospodarki.
10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Lidzbarka w sprawie dofinansowania OSP Bryńsk.
11. Rozpatrzenie wniosku OSP w Starym Dłutowie w sprawie dofinansowania.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dyrektora DPS w Uzdowie.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia SIWZ i powołania komisji
przetargowej do wyboru ubezpieczyciela majątku Powiatu Działdowskiego.
14. Sprawy bieżące.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad.
Sekretarz Powiatu - Erwin Smoliński
Zaproponował wycofanie z porządku posiedzenia punktu 12 tj. rozpatrzenie i podjęcie uchwały
w sprawie upoważnienia dyrektora DPS w Uzdowie. DPS w Uzdowie według ostatnich
informacji nie kwalifikuje się do tego programu, wobec tego upoważnienie dla pani dyrektor
staje się bezprzedmiotowe.
Zarząd jednogłośnie 5 głosami za, przyjął zaproponowaną zmianę porządku posiedzenia.

Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu po zmianie.
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Przyjęcie protokołów z dwóch ostatnich posiedzeń.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej w celu
przeprowadzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół w Gródkach.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowej Biblioteki
Pedagogicznej w Działdowie do dokonywania czynności prawnych.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie cofnięcia stypendium sportowego.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego.
9. Rozpatrzenie oferty współpracy ze Stowarzyszeniem Aktywnego Wspierania Gospodarki.
10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Lidzbarka w sprawie dofinansowania OSP Bryńsk.
11. Rozpatrzenie wniosku OSP w Starym Dłutowie w sprawie dofinansowania.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia SIWZ i powołania komisji
przetargowej do wyboru ubezpieczyciela majątku Powiatu Działdowskiego.
13. Sprawy bieżące.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad.
Ad. 4
Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag do protokołów z poprzednich posiedzeń Zarządu i po
zapoznaniu się z jego treściami złożyli podpisy pod tekstami protokołów.
Ad. 5
Uczestniczy Marta Zawadzka – pracownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa
Powiatowego w Działdowie
Marta Zawadzka
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu
przeprowadzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół w Gródkach.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Poprosił o zgłaszanie kandydatur jako przedstawicieli organu prowadzącego.
Wicestarosta Działdowski Witold Ostrowski
Zgłosił Leona Żujewskiego oraz Janusza Kaczmarka
Janusz Kaczmarek
Zgłosił Witolda Ostrowskiego
Wicestarosta Działdowski Witold Ostrowski
Zaproponował na przewodniczącego komisji pana Leona Żujewskiego.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 336/13
w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na
dyrektora Zespołu Szkół w Gródkach.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.6
Marta Zawadzka
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie: upoważnienia dyrektora Powiatowej Biblioteki
Pedagogicznej w Działdowie do dokonywania czynności prawnych.

Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 337/13
w sprawie: upoważnienia dyrektora Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Działdowie do
dokonywania czynności prawnych.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.7
Marta Zawadzka
Wpłynął wniosek Zarządu Klubu Sportowego „ Start” o cofniecie z dniem 31.06.2013r.
stypendium sportowego zawodnikom klubu Arturowi Szymula i Dawidowi Szymula z powodu
zaniechania uczestnictwa w treningach i meczach oraz zmianę barw klubowych.
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie: cofnięcia stypendium sportowego.
Grzegorz Kaszubski
Stwierdził, że tych wniosków o cofnięcie stypendiów będzie więcej ponieważ rozpoczął się
okres transferowy zawodników.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 338/13
w sprawie: cofnięcia stypendium sportowego.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Ad.8
Marta Zawadzka
Zarząd Klubu Sportowego „Start” Działdowo złożył dwa wnioski o przyznanie stypendiów
sportowych ze środków budżetu Powiatu Działdowskiego na okres 6 miesięcy w wysokości 200
zł dla Marcina Rogozińskiego oraz Adriana Zasadzkiego.
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie: przyznania stypendium sportowego.
Grzegorz Kaszubski
Przedstawił osiągniecia sportowe zaproponowanych zawodników do stypendium sportowego.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 339/13
w sprawie: przyznania stypendium sportowego.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Ad.9
Marta Zawadzka
Przedstawiła ofertę współpracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pomiędzy
Stowarzyszeniem Aktywnego Wspierania Gospodarki we Wrocławiu a Starostwem
Powiatowym w Działdowie, w celu realizacji projektu dla Zespołu Szkół im. Karola Władysława
Jagiełły w Lidzbarku.
Wicestarosta Witold Ostrowski
Przybliżył ofertę współpracy.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Jaka jest rekomendacja wydziału?

Marta Zawadzka
Wydział pozytywnie odnosi się do tego typu projektów gdyż podnoszą one atrakcyjność i jakość
szkolnictwa zawodowego.
Członkowie Zarządu Powiatu pozytywnie 5 głosami za, zaproponowali wszczęcie
procedury współpracy ze Stowarzyszeniem Aktywnego Wspierania Gospodarki w celu
złożenia i realizacji wniosku aplikacyjnego dotyczącego partnerstwach ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w
Regionach , Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Ad.10
Uczestniczy Irena Kozłowska – pracownik Wydziału
Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Działdowie

Rolnictwa, Ochrony Środowiska i

Irena Kozłowska
Przedstawiła wniosek Burmistrza Lidzbarka w sprawie dofinansowania OSP Bryńsk w
wysokości 2000 zł na zakup aparatu oddechowego z sygnalizatorem bezruchu. Wydatek ten był
zaplanowany w budżecie powiatu jako dofinansowanie zakupu aparatu tlenowego.
Członkowie Zarządu Powiatu pozytywnie 5 głosami za, pozytywnie zaopiniował wniosek
Burmistrza Lidzbarka o dofinansowanie zakupu aparatu oddechowego z sygnalizatorem
bezruchu dla OSP Bryńsk w wysokości 2 tyś zł.
Ad.11
Irena Kozłowska
Przedstawiła wniosek OSP w Starym Dłutowie w sprawie możliwości przekwalifikowania
środków złożonych we wniosku na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego na
dofinansowanie zakupu aparatu prądotwórczego.
Członkowie Zarządu Powiatu pozytywnie 5 głosami za, pozytywnie zaopiniował wniosek
OSP w Starym Dłutowie o możliwości przekwalifikowania środków złożonych we wniosku
na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego na dofinansowanie zakupu aparatu
prądotwórczego w wysokości 5000 zł.
Irena Kozłowska
Poinformowała, ze wpłynęła kwota 120,67 z ł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
powstały wolne środki na kwotę 416,14 zł.

Ad.13
Erwin Smoliński- Sekretarz Powiatu
Poinformował, że jest organizowany przetarg na ochronę ubezpieczeniową dla wszystkich
jednostek organizacyjnych Powiatu Działdowskiego na lata 2013 – 2016. Dokumentację
specyfikacyjną przygotowuje od kilku lat „ Maximus Brokier” z Torunia.
Przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia SIWZ i powołania komisji przetargowej
do wyboru ubezpieczyciela majątku Powiatu Działdowskiego.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 340/13
w sprawie: zatwierdzenia SIWZ i powołania komisji przetargowej do wyboru
ubezpieczyciela majątku Powiatu Działdowskiego.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Ad.14
Wicestarosta Działdowski Witold Ostrowski
Przedstawił zestawienia wyników matur uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych
przez powiat działdowski, oraz nabór do klas I na rok szkolny 2013/14. Poprosił Zarząd Powiatu
o zapoznanie się z tymi danymi, gdyż w sierpniu będą podejmowane bardzo ważne decyzje
dotyczące tworzenia klas pierwszych.

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
Ewa Siedlecka
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