Protokół 65/2013
z posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 25 lipca 2013 roku

W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności:
Wicestarosta

Witold Ostrowski

Członkowie Zarządu

Janusz Kaczmarek
Grzegorz Kaszubski
Jan Raczyński

Ponadto uczestniczy:
Sekretarz Powiatu

Erwin Smoliński

Skarbnik Powiatu

Urszula Wojtczyk

Ad. 1, 2, 3
Wicestarosta Działdowski Witold Ostrowski
Dokonał otwarcia posiedzenia, stwierdził prawomocność obrad oraz przedstawił następujący
projekt porządku posiedzenia:
Proponowany porządek posiedzenia
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu „Programu
Ochrony Środowiska Gminy Działdowo na lata 2012-2016 z perspektywą do roku
2018”.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert
na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w
rodzinie.
7. Przyjęcie informacji o przystąpieniu do sporządzenia planu przestrzennego
zagospodarowania w gminie Płośnica.
8. Uzgodnienie projektu zmiany planu przestrzennego zagospodarowania w gminie
Lidzbark.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele
budowlane nieruchomością w miejscowości Rumian gmina Rybno.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele
budowlane nieruchomością w miejscowości Płośnica gmina Płośnica.

11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie remontu
sieci kanalizacji sanitarnej oraz dysponowanie na cele budowlane nieruchomościami
w miejscowości Gródki gmina Płośnica.
12. Rozpatrzenie wniosku Polskiego Związku Hodowców Gołębi w Działdowie w
sprawie przekazania nieruchomości.
13. Przyjęcie zawiadomienia o zawarciu umów użyczenia i wynajmu w Zespole Szkół w
Malinowie.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o pozbawieniu kategorii
drogi gminnej w Lidzbarku
15. Rozpatrzenie i podjęcie 5 uchwał w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla
nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
16. Rozpatrzenie wniosku dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie w sprawie
zwiększenia planu wydatków.
17. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 20132018.
18. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu
za 2013 rok.
19. Sprawy bieżące.
20. Wolne wnioski.
21. Zamknięcie obrad.
Wicestarosta Witold Ostrowski
Zaproponował wprowadzić punkt dotyczący rozpatrzenia i podjęcia uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na lokalizacje inwestycji oraz na dysponowanie na cele budowlane
nieruchomością oznaczoną nr 193/2 obręb miasto Działdowo.

Zarząd -4 głosami za, przyjął jako punkt 12 rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na lokalizacje inwestycji oraz na dysponowanie na cele budowlane
nieruchomością oznaczoną nr 193/2 obręb miasto Działdowo.
Proponowany porządek posiedzenia
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu „Programu
Ochrony Środowiska Gminy Działdowo na lata 2012-2016 z perspektywą do roku
2018”.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert
na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w
rodzinie.
7. Przyjęcie informacji o przystąpieniu do sporządzenia planu przestrzennego
zagospodarowania w gminie Płośnica.
8. Uzgodnienie projektu zmiany planu przestrzennego zagospodarowania w gminie
Lidzbark.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele
budowlane nieruchomością w miejscowości Rumian gmina Rybno.

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele
budowlane nieruchomością w miejscowości Płośnica gmina Płośnica.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie remontu
sieci kanalizacji sanitarnej oraz dysponowanie na cele budowlane nieruchomościami
w miejscowości Gródki gmina Płośnica.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na lokalizacje inwestycji
oraz na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością nr 193/2 obręb miasto
Działdowo.
13. Rozpatrzenie wniosku Polskiego Związku Hodowców Gołębi w Działdowie w
sprawie przekazania nieruchomości.
14. Przyjęcie zawiadomienia o zawarciu umów użyczenia i wynajmu w Zespole Szkół w
Malinowie.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o pozbawieniu kategorii
drogi gminnej w Lidzbarku
16. Rozpatrzenie i podjęcie 5 uchwał w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla
nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
17. Rozpatrzenie wniosku dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie w sprawie
zwiększenia planu wydatków.
18. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 20132018.
19. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu
za 2013 rok.
20. Sprawy bieżące.
21. Wolne wnioski.
22. Zamknięcie obrad.
Ad. 4
Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag do protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu i po
zapoznaniu się z jego treścią złożyli podpisy pod tekstem protokołu.
Ad. 5
Uczestniczy pracownik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Irena
Kozłowska.
Pracownik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Irena Kozłowska
Przedstawiła uwagi do projektu „Programu Ochrony Środowiska Gminy Działdowo na lata
2012-2016 z perspektywą do roku 2018”.
Wicestarosta Witold Ostrowski
Był zainteresowany terminem otrzymania poprawionej wersji projektu „Ochrony Środowiska
dla Gminy Działdowo na lata 2012-2016 z perspektywą do roku 2018”
Pracownik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Irena Kozłowska
Poinformowała Członków Zarządu iż wersja projektu po raz drugi nie jest przesyłana do
starostwa. Projekt opiniuje się pozytywnie po uwzględnieniu uwag dołączonych do uchwały.
Zarząd – 4 głosami za, podjął:

Uchwałę Nr 341/13
w sprawie: zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska Gminy Działdowo
na lata 2012-2016 z perspektywą do roku 2018”.
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 6
Uczestniczy dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Tadeusz Modzelewski.
Dyrektor Powiatowego Centrum Rodzinie Tadeusz Modzelewski
Na podstawie uchwały Nr 333/13 Zarządu Powiatu Działdowskiego z 14 czerwca 2013r.
zostało wydane zarządzenie Nr 9/13 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z 9
lipca 2013 r., w ramach którego powołano trzy osobowy Zespół Opiniujący, którego
zadaniem było zaopiniowanie ofert zgłoszonych do konkursu w sprawie realizacji programów
korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie. Jako jedyny swą ofertę złożył
NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień. Złożona oferta spełnia wszystkie
kryteria formalne i merytoryczne.
Zarząd 4 głosami za, podjął:
Uchwałę Nr 342/13
w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację programów
korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 7
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Budowlanego Małgorzata Strzałkowska.
Naczelnik Wydziału Budowlanego Małgorzata Strzałkowska
Wójt Gminy Płośnica wystosował 4 zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzenia planu
przestrzennego zagospodarowania w Gminie Płośnica. Pierwsza zmiana dotyczy obszaru wsi
Zalesie, druga obszaru wsi Zalesie i Niechłonin, trzecia obszaru wsi Niechłonin, Jabłonowo i
Gruszka. Zmiany dotyczą terenów przeznaczonych na lokalizację elektrowni wiatrowych. W
pobliżu znajduje się droga powiatowa, w związku z czym w każdym z tych trzech
przypadków przedstawił swoje stanowisko Powiatowy Zarząd Dróg. Rozesłano pisma po
wszystkich wydziałach w celu zapoznania się z zawiadomieniami. Żaden z wydziałów nie
złożył zastrzeżeń.
Zarząd przyjął informację o przystąpieniu do sporządzenia planu przestrzennego
zagospodarowania w Gminie Płośnica.
Ad. 8
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Budowlanego Małgorzata Strzałkowska.
Naczelnik Wydziału Budowlanego Małgorzata Strzałkowska
Burmistrz Miasta Lidzbark przedłożył do uzgodnienia projekt zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu działek przy ul. Chopina w Lidzbarku. Część
działek dotyczy przeznaczenia na budownictwo mieszkaniowe, usługowe i na zieleń. Zostały
rozesłane pisma po wydziałach. Żaden z wydziałów nie złożył wniosków. Przygotowane
zostało pozytywne postanowienie uprawniające projekt zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Lidzbark.

Zarząd 4 głosami za, przyjął Postanowienie Nr 15/13 w sprawie zmiany planu
przestrzennego zagospodarowania w gminie Lidzbark.
Ad. 9
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane
nieruchomością oznaczoną jako działka nr 153 obręb Rumian gmina Rybno.
Zarząd 4 głosami za, podjął:
Uchwałę Nr 343/13
w sprawie: wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością
oznaczoną jako działka nr 153 obręb Rumian gmina Rybno.
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 10
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane
nieruchomością oznaczoną jako działka nr 86 i 312/1 obręb Płośnica gmina Płośnica.
Zarząd 4 głosami za, podjął:
Uchwałę Nr 344/13
w sprawie: wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością
oznaczoną jako działka nr 86 i 312/1 obręb Płośnica gmina Płośnica.
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 11
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie remontu sieci
kanalizacji sanitarnej oraz na dysponowanie na cele budowlane nieruchomościami
stanowiącymi własność Powiatu Działdowskiego w obrębie Gródki gmina Płośnica.
Zarząd 4 głosami za, podjął:
Uchwałę Nr 345/13
w sprawie: wyrażenia zgody na wykonanie remontu sieci kanalizacji sanitarnej oraz na
dysponowanie na cele budowlane nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu
Działdowskiego w obrębie Gródki gmina Płośnica.
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 12
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na lokalizacje inwestycji oraz na
dysponowanie na cele budowlane nieruchomością nr 193/2 obręb miasto Działdowo.
Zarząd 4 głosami za, podjął:

Uchwałę Nr 346/13
w sprawie: wyrażenia zgody na lokalizacje inwestycji oraz na dysponowanie na cele
budowlane nieruchomością nr 193/2 obręb miasto Działdowo.
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 13
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Przedstawił wniosek Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych w Działdowie z
prośbą o przekazanie budynku przy ul. Grunwaldzkiej 7, bezpłatnie lub za symboliczną
opłatą, bądź wydzierżawienie lokalu na najbliższe lata, na rzecz Związku. Prośbę swą
motywuje tym, iż od 14 lat jest dzierżawcą budynku. W 2000 r. został przeprowadzony
główny remont sfinansowany ze składek członkowskich, darowizn i pożyczki uzyskanej z
Okręgu Olsztyn, która została spłacona przez Związek.
Wicestarosta Witold Ostrowski
Złożył formalny wniosek, aby w udzielonej odpowiedzi Polskiemu Związkowi Hodowców
Gołębi Pocztowych zawrzeć informację iż niemożliwa jest sprzedaż budynku przy ul.
Grunwaldzkiej 7, na warunkach zaproponowanych przez Związek Hodowców Gołębi,
ponieważ Zarząd Powiatu jest zobligowany uchwałą Nr XXXVII/283/06 Rady Powiatu
Działdowskiego z 27 października 2006 roku i prosi o pilne wypowiedzenie się co do
możliwości wykupu budynku.
Zarząd 4 głosami za, przyjął wniosek Wicestarosty Witolda Ostrowskiego.
Ad. 14
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Przestawił zawiadomienie nadesłane przez dyrektora Zespołu Szkół w Malinowie w sprawie
zawarcia umowy na wynajem pokoi na czas od dnia 8 lipca 2013 roku do 26 lipca 2013.
Dyrektor zawiadamia także o zawarciu umowy w sprawie użyczenia terenu pod kontener na
odpady komunalne na czas oznaczony od dnia 1 lipca 2013 roku do 30 czerwca 2016.
Zarząd przyjął informację o zawarciu umów użyczenia i wynajmu w Zespole Szkół w
Malinowie.
Ad. 15
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Komunikacji i Zarządzania Kryzysowego Krzysztof
Gorczyński.
Naczelnik Wydziału Komunikacji i Zarządzania Kryzysowego Krzysztof Gorczyński
Przedstawił projekt uchwały w sprawie wydania opinii o pozbawieniu kategorii drogi
gminnej przy ulicy Okopowej w Lidzbarku.
Zarząd 4 głosami za, podjął:
Uchwałę Nr 347/13
w sprawie: wydania opinii o pozbawieniu kategorii drogi gminnej przy ulicy Okopowej
w Lidzbarku.
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.

Ad. 16
Uczestniczy p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Leon Żujewski.
p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Leon Żujewski
Przedstawił 5 projektów uchwał w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz ustalenia wysokości
wynagrodzenia ekspertów wchodzących w skład komisji za przeprowadzenie postępowania
egzaminacyjnego.
Wicestarosta Witold Ostrowski
Czy jest kandydatura
na stanowisko przedstawiciela organu prowadzącego
przewodniczącego do składu 5 komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o
awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Radny Grzegorz Kaszubski
Zgłosił kandydaturę Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Leona Żujewskiego
Zarząd wytypował, po wyrażeniu zgody przedstawiciela organu prowadzącego
przewodniczącego komisji dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego:
- p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu – Leon Zujewski.
p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Leon Żujewski
Z tytułu uczestnictwa w pracach komisji egzaminacyjnej zaproponował ustalenie
wynagrodzenia w wysokości 100 zł (brutto) dla ekspertów za przeprowadzenie jednego
postępowania egzaminacyjnego.
Zarząd przyjął propozycję p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu.
Zarząd 4 głosami za, podjął:
Uchwałę Nr 348/13
W sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Marzeny Kasprowicz
nauczycielki ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz ustalenia
wysokości wynagrodzenia ekspertów wchodzących w skład komisji za przeprowadzenie
postępowania egzaminacyjnego.
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Uchwałę Nr 349/13
W sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Jolanty Elżbiety Tuszyńskiej
nauczycielki ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz ustalenia
wysokości wynagrodzenia ekspertów wchodzących w skład komisji za przeprowadzenie
postępowania egzaminacyjnego.
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Uchwałę Nr 350/13
W sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Anny Heleny Jewartowskiej
nauczycielki ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz ustalenia

wysokości wynagrodzenia ekspertów wchodzących w skład komisji za przeprowadzenie
postępowania egzaminacyjnego.
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Uchwałę Nr 351/13
W sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Marcina Wołejszo nauczyciela
ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz ustalenia wysokości
wynagrodzenia ekspertów wchodzących w skład komisji za przeprowadzenie
postępowania egzaminacyjnego.
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Uchwałę Nr 352/13
W sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Justyny Anny Różańskiej
nauczycielki ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz ustalenia
wysokości wynagrodzenia ekspertów wchodzących w skład komisji za przeprowadzenie
postępowania egzaminacyjnego.
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Leon Żujewski
Rozdał Członkom Zarządu aktualne dane dotyczące naboru do
ponadgimnazjalnych.

klas

I

szkół

Wicestarosta Witold Ostrowski
Przeprowadził analizę danych dotyczącą naboru do klas I szkół ponadgimnazjalnych.
Ad. 17
W posiedzeniu Zarządu nie uczestniczy Radny Jan Raczyński
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Wpłynął wniosek dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg z prośbą o zwiększenie planu
wydatków w paragrafie 4270- usługi remontowe o kwotę 41 390zł. Przewlekła zima
spowodowała częste awarie sprzętu, które usuwano na bieżąco. Wykonany został remont
silnika i kabiny samochodu Star. W celu przygotowania sprzętu do sezonu zimowego,
remontowane są pługi i piaskarki. W związku z tym środki finansowe zaplanowane na
remonty w paragrafie 4270 są niewystarczające do prowadzenia planowanej działalności na II
półrocze br.
Zarząd 3 głosami za, pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora Powiatowego Zarządu
Dróg.
Ad. 18
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Działdowskiego na lata 2013-2018.
Zarząd 3 głosami za, przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie
uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata
2013-2018.

Ad. 19
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok
2013.
Zarząd 3 głosami za, przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie
zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2013.
Ad. 20
Radny Grzegorz Kaszubski
Poinformował o utrzymaniu w mocy decyzji Trybunału Konstytucyjnego w sprawie
wypłacania dodatku uzupełniającego nauczycielom na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego. Każdemu nauczyciel, który nie otrzymał średniej wypłacany będzie
jednorazowy dodatek uzupełniający. Zwrócił się z prośbą do Wydziału Oświaty, Kultury i
Sportu o monitorowanie tej sytuacji w szkołach ponadgimnazjalnych podlegających
starostwu powiatowemu.
Wicestarosta Witold Ostrowski
Wydział został zobligowany do składania raz na kwartał składane takich informacji. Dane te
zostaną przedstawione Członkom Zarządu.

Wobec nie zgłoszenia przez członków Zarządu żadnych dodatkowych wniosków
i wyczerpania w ten sposób porządku obrad, Wicestarosta Działdowski Witold Ostrowski
zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.
Protokołowała
Maria Rogozińska
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