Protokół Nr 99/2014
z posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 29 października 2014 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

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. Wstępna analiza danych do budżetu powiatu na 2015 rok.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na demontaż masztu
antenowego na działce oznaczonej nr 2955/1 obr. miasto Działdowo.
7. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie:
- przeniesienia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
między zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2014 rok.
8. Sprawy bieżące.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.
Sekretarz Powiatu Erwin Smoliński
Na wniosek Wydziału Gospodarki Nieruchomościami proponuję wprowadzić dodatkowy
punkt do porządku posiedzenia rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na wycięcie krzewów na działce oznaczonej nr 262 obr. Turza Wielka gmina Działdowo.
Wydział Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu wnioskuje o wprowadzenie do porządku
posiedzenia punktu dotyczącego rozpatrzenia i podjęcia uchwały w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa Przewodniczącej Zarządu PSOUU Koło w Działdowie w zakresie realizacji
umowy zawartej pomiędzy Powiatem Działdowskim, a Przedsiębiorstwem Budowlano –
Usługowym „PRIMBUD” Sp. z o.o. z siedzibą w Działdowie.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie zwraca się z wnioskiem o rozpatrzenie
punktu 7 jako punkt 5.
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Zarząd jednogłośnie 5-głosami za, przyjął jako punkt 5 rozpatrzenie i przyjęcie projektu
uchwały Rady Powiatu w sprawie przeniesienia środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między zadaniami z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej na 2014 rok.
Zarząd jednogłośnie 5-głosami za, przyjął jako punkt 7 rozpatrzenie i podjęcie uchwały
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Przewodniczącej Zarządu PSOUU Koło w
Działdowie w zakresie realizacji umowy zawartej pomiędzy Powiatem Działdowskim, a
Przedsiębiorstwem Budowlano – Usługowym „PRIMBUD” Sp. z o.o. z siedzibą w
Działdowie.
Zarząd jednogłośnie 5-głosami za, przyjął jako punkt 8 rozpatrzenie i podjęcie uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie krzewów na działce oznaczonej nr 262 obr.
Turza Wielka gmina Działdowo.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął po zmianach następujący porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.
5. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie:
- przeniesienia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
między zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2014 rok.
6. Wstępna analiza danych do budżetu powiatu na 2015 rok.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Przewodniczącej
Zarządu PSOUU Koło w Działdowie w zakresie realizacji umowy zawartej pomiędzy
Powiatem Działdowskim, a Przedsiębiorstwem Budowlano – Usługowym „PRIMBUD”
Sp. z o.o. z siedzibą w Działdowie.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie krzewów na
działce oznaczonej nr 262 obr. Turza Wielka gmina Działdowo.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na demontaż masztu
antenowego na działce oznaczonej nr 2955/1 obr. miasto Działdowo.
10. Sprawy bieżące.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.
Ad. 4
Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag do protokołów z dwóch poprzednich posiedzeń
Zarządu i po zapoznaniu się z jego treściami złożyli podpisy pod tekstami protokołów.
Ad. 5
Uczestniczy Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Tadeusz
Modzelewski
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Tadeusz Modzelewski
Przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie przeniesienia środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między zadaniami z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2014 rok. Poinformował, że Powiatowa Społeczna
Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Powiatu Działdowskiego
pozytywnie zaopiniowała proponowane przesunięcia.
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Zarząd jednogłośnie 5 –głosami za, przyjął projekt uchwały Rady Powiatu
Działdowskiego w sprawie przeniesienia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych między zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej na 2014 rok.
(Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 6
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Omówiła „Plan dochodów budżetu powiatu na 2015 rok” oraz „Plan wydatków budżetowych
na 2015 rok”. Przedstawiła wnioski złożone przez radnych Powiatu, jednostek
organizacyjnych Powiatu, gmin, stowarzyszeń i organizacji społecznych.
Wydział Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu przygotował zestawienie wniosków złożonych
na 2015 rok z zakresu kultury, kultury fizycznej i sportu oraz promocji i ochrony zdrowia.
Wydział Naczelnika Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa przedstawił wnioski
złożone do budżetu powiatu z zakresu zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką
wodną planowanych do realizacji w 2015 roku.
Uczestniczy Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie Jerzy Grochocki
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie Jerzy Grochocki
Ustosunkował się do wniosków złożonych z zakresu dróg powiatowych.
Zarząd rozpatrzył wnioski złożone przez radnych Powiatu, wydziały Starostwa
Powiatowego, jednostki organizacyjne Powiatu, gminy, stowarzyszenia i organizacje
społeczne i wyraził opinię, co do możliwości wstępnego umieszczenia danego zadania
w projekcie budżetu na 2015 rok. Wnioski zaopiniowane pozytywnie zostaną
umieszczone w projekcie budżetu Powiatu Działdowskiego na 2015 rok.
Ad. 7
Starosta Działdowski Marian Janicki
Przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Przewodniczącej Zarządu
PSOUU Koło w Działdowie w zakresie realizacji umowy zawartej pomiędzy Powiatem
Działdowskim, a Przedsiębiorstwem Budowlano – Usługowym „PRIMBUD” Sp. z o.o. z
siedzibą w Działdowie.
Zarząd jednogłośnie – 5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 501/14
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Przewodniczącej Zarządu PSOUU
Koło w Działdowie w zakresie realizacji umowy zawartej pomiędzy Powiatem
Działdowskim, a Przedsiębiorstwem Budowlano – Usługowym „PRIMBUD”
Sp. z o.o. z siedzibą w Działdowie.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad. 8
Sekretarz Powiatu Erwin Smoliński
Wpłynął wniosek Dyrektora Kontraktu Przedsiębiorstwa Usług Technicznych INTERCOR
Sp. z o.o. w Zawierciu Pana Kazimierza Witkowskiego, który został upoważniony przez PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. do dokonywania czynności prawnych związanych z budową
nowych skrzyżowań dwupoziomowych wraz z infrastrukturą w ramach „Modernizacji linii
kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa – Gdynia – obszar LCS Działdowo”. Wniosek
dotyczy wyrażenia zgody na wycięcie czterech krzewów tj. leszczyny, dwóch jesionów i
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głogu o łącznej powierzchni 2,5 m², które uniemożliwiają realizację inwestycji związanej z
budową wiaduktu drogowego w km 157,728 w miejscowości Turza Wielka.
Przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie krzewów na działce
oznaczonej nr 262 obr. Turza Wielka gmina Działdowo.
Zarząd jednogłośnie – 5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 502/14
w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie krzewów na działce oznaczonej nr 262 obr.
Turza Wielka gmina Działdowo.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad. 9
Sekretarz Powiatu Erwin Smoliński
Burmistrz Miasta Działdowo zwrócił się z pismem o wyrażenie zgody na demontaż masztu
antenowego znajdującego się na działce nr 2955/1 położonej w Działdowie przy ul.
Grunwaldzkiej 7, stanowiącej współwłasność Powiatu Działdowskiego.
Przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na demontaż masztu antenowego na
działce oznaczonej nr 2955/1 obr. miasto Działdowo.
Zarząd jednogłośnie – 5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 503/14
w sprawie wyrażenia zgody na demontaż masztu antenowego na działce oznaczonej nr
2955/1 obr. miasto Działdowo.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

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

Podpisy Członków Zarządu Powiatu
Starosta Działdowski

Marian Janicki

Wicestarosta

Witold Ostrowski

Członek Zarządu

Janusz Kaczmarek

Członek Zarządu

Grzegorz Kaszubski

Członek Zarządu

Jan Raczyński
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