Protokół Nr 8/2011
z posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 20 kwietnia 2011 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. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o pozbawieniu kategorii drogi
gminnej przy ul. Elizy Orzeszkowej w Działdowie.
6. Przyjęcie informacji o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
składanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację
zadań powiatu dotyczących ochrony środowiska i gospodarki wodnej innych niż
wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
8. Rozpatrzenie i przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie:
- przyjęcie programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Działdowskiego na lata 2011 2014 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2015 – 2021,
- przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Powiatu Działdowskiego
z organizacjami pozarządowymi w 2010 r.
9. Sprawy bieżące.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Zaproponowała wprowadzić dodatkowy punkt do porządku posiedzenia rozpatrzenie wniosku
dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie w sprawie przeznaczenia środków finansowych
na pomalowania pomieszczeń szkolnych.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Na wniosek Wydziału Gospodarki Nieruchomościami zaproponował wprowadzić dodatkowe
punkty do porządku posiedzenia:
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- rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przebudowę gazociągu w
Zespole Szkół w Malinowie,
- rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie 29 drzew z pasa
drogowego drogi powiatowej nr 1365 N, w obrębie Kisiny gmina Działdowo,
- rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie dwóch drzew z
terenu nieruchomości Powiatu Działdowskiego, położonej w Działdowie przy ul. Boya –
Żeleńskiego.
Zarząd 5-głosami za, przyjął jako punkt 9 rozpatrzenie wniosku dyrektora Zespołu
Szkół Nr 1 w Działdowie w sprawie przeznaczenia środków finansowych na
pomalowania pomieszczeń szkolnych.
Zarząd 5-głosami za, przyjął jako punkt 10 rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na przebudowę gazociągu w Zespole Szkół w Malinowie.
Zarząd 5-głosami za, przyjął jako punkt 11 rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na usunięcie 29 drzew z pasa drogowego drogi powiatowej nr 1365 N,
w obrębie Kisiny gmina Działdowo.
Zarząd 5-głosami za, przyjął jako punkt 12 rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na usunięcie dwóch drzew z terenu nieruchomości Powiatu
Działdowskiego, położonej w Działdowie przy ul. Boya – Żeleńskiego.
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 podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o pozbawieniu kategorii drogi
gminnej przy ul. Elizy Orzeszkowej w Działdowie.
6. Przyjęcie informacji o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
składanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację
zadań powiatu dotyczących ochrony środowiska i gospodarki wodnej innych niż
wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
8. Rozpatrzenie i przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie:
- przyjęcie programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Działdowskiego na lata 2011 2014 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2015 – 2021,
- przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Powiatu Działdowskiego
z organizacjami pozarządowymi w 2010 r.
9. Rozpatrzenie wniosku dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie w sprawie
przeznaczenia środków finansowych na pomalowanie pomieszczeń szkolnych.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przebudowę gazociągu
w Zespole Szkół w Malinowie.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie 29 drzew z
pasa drogowego drogi powiatowej nr 1365 N, w obrębie Kisiny gmina Działdowo.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie dwóch drzew z
terenu nieruchomości Powiatu Działdowskiego, położonej w Działdowie przy ul. Boya –
Żeleńskiego.
13. Sprawy bieżące.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad.
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Ad. 4
Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag do protokołów z dwóch ostatnich posiedzeń Zarządu
i po zapoznaniu się z jego treściami złożyli podpisy pod tekstami protokołów.
Ad. 5
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 ul. Elizy Orzeszkowej w Działdowie.
Zarząd jednogłośnie – 5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 39/11
w sprawie: wydania opinii o pozbawieniu kategorii drogi gminnej przy ul. Elizy
Orzeszkowej w Działdowie.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad. 6
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Architektoniczno - Budowlanego Małgorzata Strzałkowska
Naczelnik Wydziału Architektoniczno - Budowlanego Małgorzata Strzałkowska
Wpłynęło zawiadomienie Wójta Gminy Działdowo w sprawie przystąpienia do zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Grzybiny, Gmina
Działdowo. Poinformowała, że do przedłożonej zmiany planu zagospodarowania
przestrzennego wypowiedziały się bez uwag Wydziały Starostwa Powiatowego, z wyjątkiem
Wydziału Komunikacji i Zarządzania Kryzysowego, który przedłożył pismo Powiatowego
Zarządu Dróg w Działdowie i zostało przesłane do Wójta Gminy Działdowo.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Zainteresowany był, czy Gmina Działdowo ma na całym obszarze miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego?
Naczelnik Wydziału Architektoniczno - Budowlanego Małgorzata Strzałkowska
Gmina Działdowo ma aktualnie plan miejscowy prawie na cały obszar. W niektórych
fragmentach co jakiś czas przeprowadzane są zmiany planu.
Zarząd przyjął zawiadomienie Wójta Gminy Działdowo w sprawie przystąpienia do
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Grzybiny,
Gmina Działdowo.
Ad. 7
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Maria Ligman
Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Maria Ligman
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert składanych
przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań powiatu
dotyczących ochrony środowiska i gospodarki wodnej innych niż wynikających z ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
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Radny Grzegorz Kaszubski
Zaproponował, aby zadanie opracowanie i publikacja kalendarza zostało wykonana w roku
szkolnym 2011-2012.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Zainteresowany był, czy stowarzyszenia mogą korzystać z ustawy o pożytku publicznym
i wolontariacie?
Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Maria Ligman
Stwierdziła, że w tej sprawie zaciągnie opinii radcy prawnego?
Zarząd odłożył rozpatrzenie tego punktu do czasu uzyskania opinii od radcy prawnego
w sprawie korzystania przez Stowarzyszenia z ustawy o pożytku publicznym
i wolontariacie.
Ad. 8
Uczestniczy pracownik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Irena
Kozłowska
pracownik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Irena Kozłowska
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie przyjęcia Programu
Ochrony Środowiska dla Powiatu Działdowskiego na lata 2011 – 2014 z uwzględnieniem
perspektywy na lata 2015 – 2021.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, przyjął projekt uchwały Rady Powiatu
Działdowskiego w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu
Działdowskiego na lata 2011 – 2014 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2015 – 2021.
(Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Sekretarz Powiatu Erwin Smoliński
Przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie przyjęcia
sprawozdania z realizacji programu Współpracy Powiatu Działdowskiego z Organizacjami
Pozarządowymi w 2010 r.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, przyjął projekt uchwały Rady Powiatu
Działdowskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu Współpracy
Powiatu Działdowskiego z Organizacjami Pozarządowymi w 2010 r.
(Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 9
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła wniosek dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie w sprawie przeznaczenia
środków finansowych na pomalowanie pomieszczeń szkolnych na parterze po zakończeniu
wymiany instalacji elektrycznej w starym budynku szkoły. Poinformowała, że powstały
oszczędności w wysokości 21 815,79 zł z zadania wymiana instalacji elektrycznej w starym
budynku ZS Nr 1 w Działdowie.
Radny Jan Raczyński
Zainteresowany był, dlaczego nie zaplanowano malowania pomieszczeń po remoncie
instalacji?
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Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Poinformowała, że dyrektor w ubiegłym roku składał wniosek o malowanie pomieszczeń
szkolnych, jednakże nie zostało to uwzględnione.
Zarząd jednogłośnie 5-głosami za, przeznaczył środki finansowe w wysokości 11 815,79
zł dla Zespół Szkół Nr 1 w Działdowie na pomalowanie pomieszczeń szkolnych na
parterze w starym budynku szkoły.
Ad. 10
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przebudowę gazociągu w Zespole
Szkół w Malinowie.
Zarząd jednogłośnie – 4 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 40/11
w sprawie: wyrażenia zgody na przebudowę gazociągu w Zespole Szkół w Malinowie.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
(W głosowaniu nie uczestniczył radny Grzegorz Kaszubski)
Ad. 11
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie 29 drzew z pasa
drogowego drogi powiatowej nr 1365N, w obrębie Kisiny gmina Działdowo. Zaproponował
dodatkowy zapis w § 1 w brzmieniu: „Pozyskane z wycinki drewno, jako majątek Powiatu
Działdowskiego, należy przekazać Powiatowemu Zarządowi Dróg w Działdowie”.
Zarząd jednogłośnie – 4 głosami za, podjął wraz z propozycją § 1
Uchwałę Nr 41/11
w sprawie: wyrażenia zgody na usunięcie 29 drzew z pasa drogowego drogi powiatowej
nr 1365N, w obrębie Kisiny gmina Działdowo.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
(W głosowaniu nie uczestniczył radny Grzegorz Kaszubski)
Ad. 12
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie 29 drzew z pasa
drogowego drogi powiatowej nr 1365N, w obrębie Kisiny gmina Działdowo.
Zarząd jednogłośnie – 4 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 42/11
w sprawie: wyrażenia zgody na usunięcie dwóch drzew z terenu nieruchomości Powiatu
Działdowskiego, położonej w Działdowie przy ul. Boya – Żeleńskiego.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
(W głosowaniu nie uczestniczył radny Grzegorz Kaszubski)
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c.d. Ad. 7
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Maria Ligman
oraz Radca Prawny Jarosław Hiliński
Starosta Działdowski Marian Janicki
Czy stowarzyszenia korzystają z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie czy z Uchwały
Nr XXX/254/10 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie
określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora
finansów publicznych na realizację zadań publicznych innych niż wskazanych ustawą
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Radca Prawny Jarosław Hiliński
Stwierdził, że zgodnie z art. 19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie
Zarząd Powiatu może zlecić organizacjom pozarządowym, z pominięciem otwartego
konkursu ofert, realizację zadania publicznego, jeśli dofinansowanie nie przekroczy 10 000 zł
oraz nie może być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
Zarząd wycofał projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia otwartego
konkursu ofert składanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów
publicznych na realizację zadań powiatu dotyczących ochrony środowiska i gospodarki
wodnej innych niż wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie.
Zarząd jednogłośnie 4-głosami za, postanowił, że zadania publiczne w zakresie ochrony
środowiska i gospodarki wodnej:
- zakup silnika spalinowego dla Społecznej Straży Rybackiej w Działdowie,
- sprzątanie jezior i rzek,
- zakup drzewek i zarybianie dla Towarzystwa Wędkarskiego,
- opracowanie i publikacja kalendarza na rok szkolny 2011-2012,
zostaną zrealizowane w innym trybie.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Życzę wszystkim zdrowych, pogodnych, rodzinnych świąt.

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
6

