Protokół Nr 10/2011
z posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 13 czerwca 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 protokołu z poprzedniego posiedzenia.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół
Zawodowych Nr 1 w Działdowie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie
realizacji projektu numer 2011-1-PL1-LEO01-19208 w ramach Programu – Uczenie się
przez całe życie – Leonardo da Vinci pt. „Od teorii do praktyki – nabywanie kwalifikacji
zawodowych poprzez staże w Niemczech”.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie powołania komisji konkursowych w celu
przeprowadzenia konkursów na dyrektorów zespołów szkół.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uznania celowości oraz zlecenia realizacji
zadania publicznego organizacji pozarządowej z zakresu upowszechniania kultury
fizycznej i sportu w 2011 roku.
9. Rozpatrzenie oferty Działdowskiego Towarzystwa Jeździeckiego.
10. Rozpatrzenie oferty Stowarzyszenia Medicus.
11. Rozpatrzenie wniosku Społecznej Straży Rybackiej w sprawie zmiany przeznaczenia
przyznanych środków finansowych.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych
z rezerwy celowej.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie obsługi bankowej budżetu Powiatu
Działdowskiego i jego jednostek organizacyjnych.
14. Rozpatrzenie wniosku Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie w sprawie zwiększenia
planu wydatków.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego,
programu działalności i planu pracy na 2011 rok Środowiskowego Domu Samopomocy
w Działdowie ul. Księżodworska 23.
16. Rozpatrzenie i przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie:
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- zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2010,
- udzielenia Zarządowi Powiatu Działdowskiego absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za rok 2010,
- zmiany uchwały Nr XXI/172/09 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 17 kwietnia 2009
roku w sprawie polityki oświatowej Powiatu Działdowskiego w latach 2009-2015,
- zwiększenia i przeniesienia środków PFRON między zadaniami z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej na 2011 rok,
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2011-2018,
- zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2011,
- udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Płośnica.
17. Sprawy bieżące.
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad.
Sekretarz Powiatu Erwin Smoliński
Zaproponował wprowadzić dodatkowy punkt dotyczący rozpatrzenia i podjęcia uchwały
w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji pn. „Przebudowa ul. Granicznej od
Jamielnika do ul. Zieluńskiej w Lidzbarku wraz z odwodnieniem”.
Zarząd 4-głosami za, przyjął jako punkt 16 rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie
wydania opinii dotyczącej inwestycji pn. „Przebudowa ul. Granicznej od Jamielnika do
ul. Zieluńskiej w Lidzbarku wraz z odwodnieniem”.
(W głosowaniu nie uczestniczył radny Grzegorz Kaszubski)
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął po zmianach następujący 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 upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół
Zawodowych Nr 1 w Działdowie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie
realizacji projektu numer 2011-1-PL1-LEO01-19208 w ramach Programu – Uczenie się
przez całe życie – Leonardo da Vinci pt. „Od teorii do praktyki – nabywanie kwalifikacji
zawodowych poprzez staże w Niemczech”.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie powołania komisji konkursowych w celu
przeprowadzenia konkursów na dyrektorów zespołów szkół.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uznania celowości oraz zlecenia realizacji
zadania publicznego organizacji pozarządowej z zakresu upowszechniania kultury
fizycznej i sportu w 2011 roku.
9. Rozpatrzenie oferty Działdowskiego Towarzystwa Jeździeckiego.
10. Rozpatrzenie oferty Stowarzyszenia Medicus.
11. Rozpatrzenie wniosku Społecznej Straży Rybackiej w sprawie zmiany przeznaczenia
przyznanych środków finansowych.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych
z rezerwy celowej.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie obsługi bankowej budżetu Powiatu
Działdowskiego i jego jednostek organizacyjnych.
14. Rozpatrzenie wniosku Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie w sprawie zwiększenia
planu wydatków.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego,
programu działalności i planu pracy na 2011 rok Środowiskowego Domu Samopomocy
w Działdowie ul. Księżodworska 23.
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16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji pn.
„Przebudowa ul. Granicznej od Jamielnika do ul. Zieluńskiej w Lidzbarku wraz
z odwodnieniem”.
17. Rozpatrzenie i przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie:
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2010,
- udzielenia Zarządowi Powiatu Działdowskiego absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za rok 2010,
- zmiany uchwały Nr XXI/172/09 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 17 kwietnia 2009
roku w sprawie polityki oświatowej Powiatu Działdowskiego w latach 2009-2015,
- zwiększenia i przeniesienia środków PFRON między zadaniami z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej na 2011 rok,
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2011-2018,
- zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2011,
- udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Płośnica.
18. Sprawy bieżące.
19. Wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad.
Ad. 4
Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag do protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu i po
zapoznaniu się z jego treścią złożyli podpis pod tekstem protokołu.
Ad. 5
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 upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych
Nr 1 w Działdowie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu
numer 2011-1-PL1-LEO01-19208 w ramach Programu – Uczenie się przez całe życie –
Leonardo da Vinci pt. „Od teorii do praktyki – nabywanie kwalifikacji zawodowych poprzez
staże w Niemczech”.
Zarząd jednogłośnie – 4 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 53/11
w sprawie: upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie do
podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu numer 2011-1-PL1LEO01-19208 w ramach Programu – Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci
pt. „Od teorii do praktyki – nabywanie kwalifikacji zawodowych poprzez
staże w Niemczech”.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
(W głosowaniu nie uczestniczył radny Grzegorz Kaszubski)
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 powołania komisji konkursowej w celu
przeprowadzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej –Biedrawiny w
Malinowie.
Poinformował, że otrzymał informację o wytypowaniu dwóch przedstawicieli WarmińskoMazurskiego Kuratorium Oświaty do komisji na dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych w
osobach: Agnieszka Kardaś, Agata Sława Gęśla oraz o pozostałych członkach.
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Zarząd wyznaczył trzech przedstawicieli organu prowadzącego do komisji konkursowej
na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Malinowie:
1) radnego Grzegorza Kaszubskiego,
2) radnego Witolda Ostrowskiego,
3) oraz p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Leona
Żujewskiego – jako przewodniczącego komisji.
Powyższe osoby wyraziły zgodę na udział w komisji konkursowej na dyrektora.
Zarząd jednogłośnie – 4 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 54/11
w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na
dyrektora Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej –Biedrawiny w Malinowie.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
(W głosowaniu nie uczestniczył radny Grzegorz Kaszubski)
p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Leon Żujewski
Przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej w celu
przeprowadzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół im. Króla Władysława Jagiełły przy
ulicy Przemysłowej 1 w Lidzbarku.
Zarząd wyznaczył trzech przedstawicieli organu prowadzącego do komisji konkursowej
na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Lidzbarku:
1) radnego Władysława Kubińskiego,
2) radnego Jana Raczyńskiego,
3) oraz p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Leona
Żujewskiego – jako przewodniczącego komisji.
Powyższe osoby wyraziły zgodę na udział w komisji konkursowej na dyrektora.
Zarząd jednogłośnie – 5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 55/11
w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na
dyrektora Zespołu Szkół im. Króla Władysława Jagiełły przy ulicy Przemysłowej 1
w Lidzbarku.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Leon Żujewski
Przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej w celu
przeprowadzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. ks. Edmunda
Domańskiego przy ul. Leśnej 10a w Iłowie-Osadzie.
Zarząd wyznaczył trzech przedstawicieli organu prowadzącego do komisji konkursowej
na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Iłowie – Osada:
1) radnego Grzegorza Kaszubskiego,
2) radnego Witolda Ostrowskiego,
3) oraz p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Leona
Żujewskiego – jako przewodniczącego komisji.
Powyższe osoby wyraziły zgodę na udział w komisji konkursowej na dyrektora.
Zarząd jednogłośnie – 5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 56/11
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w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na
dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. ks. Edmunda Domańskiego przy ul. Leśnej
10a w Iłowie-Osadzie.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Leon Żujewski
Przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej w celu
przeprowadzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Generała
Sylwestra Kaliskiego przy ulicy Pocztowej 6 w Działdowie.
Zarząd wyznaczył trzech przedstawicieli organu prowadzącego do komisji konkursowej
na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie:
1) radnego Grzegorza Kaszubskiego,
2) radnego Witolda Ostrowskiego,
3) oraz p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Leona
Żujewskiego – jako przewodniczącego komisji.
Powyższe osoby wyraziły zgodę na udział w komisji konkursowej na dyrektora.
Zarząd jednogłośnie – 5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 57/11
w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na
dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Generała Sylwestra Kaliskiego przy
ulicy Pocztowej 6 w Działdowie.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
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
Wpłynął wniosek Uczniowskiego Klubu Sportowego „MOSIR” o przyznanie stypendium
sportowego zawodnikowi Januszowi Chilmanowiczowi za uprawianą dyscyplinę –
lekkoatletykę. Przedstawił projekt uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego.
Poinformował, że są środki finansowe i jest możliwość przyznania stypendium zawodnikowi
w kwocie 200 zł na okres 6 miesięcy.
Wicestarosta Witold Ostrowski
Zaprezentował osiągnięcia sportowe tegoż zawodnika.
Zarząd jednogłośnie – 5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 58/11
w sprawie: przyznania stypendium sportowego.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad. 8
Uczestniczy p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Leon Żujewski
p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Leon Żujewski
Wpłynęła oferta Polskiego Związku Wędkarskiego w Ciechanowie koło Działdowo
o dofinansowanie w wysokości 1 500 zł zadania Otwarte Zawody Wędkarskie o Puchar
Starosty. Przedstawił projekt uchwały w sprawie uznania celowości oraz zlecenia realizacji
zadania publicznego organizacji pozarządowej z zakresu upowszechniania kultury fizycznej
i sportu w 2011 roku.
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Zarząd jednogłośnie – 5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 59/11
w sprawie: uznania celowości oraz zlecenia realizacji zadania publicznego organizacji
pozarządowej z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 roku.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad. 9
Uczestniczy p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Leon Żujewski
p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Leon Żujewski
Wpłynęła oferta Działdowskiego Towarzystwa Jeździeckiego o przyznanie środków
finansowych w wysokości 2 000 zł na „VII Konkurs w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi”.
Wicestarosta Witold Ostrowski
Poinformował, że pozostały środki finansowe z zakresu animatorów sportu. Zaproponował
dofinansować zadanie w kwocie 900 zł, ponieważ oferta złożona została po terminie.
Zarząd jednogłośnie 5-głosami za, wyraził zgodę na dofinansowanie Działdowskiemu
Towarzystwu Jeździeckiemu zadania pn. „VII Konkurs w Powożeniu Zaprzęgami
Konnymi” w wysokości 900 zł.
Ad. 10
Uczestniczy p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Leon Żujewski
p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Leon Żujewski
Wpłynęła oferta Stowarzyszenia „Medicus” w Warszawie w sprawie dofinansowania
konferencji naukowej „Onkologia a Interna” w wysokości 10 000 zł. Konferencja ma na celu
poszerzenie wiedzy studentów praktykujących w SP ZOZ w Działdowie.
Wicestarosta Witold Ostrowski
Zainteresowany był, czy w ubiegłych latach stowarzyszenie składało wnioski?
Starosta Działdowski Marian Janicki
W poprzednich latach były te zadania dofinansowane.
Radny Grzegorz Kaszubski
Zaproponował, aby dofinansować konferencję w kwocie do 5 000 zł.
Zarząd jednogłośnie 4-głosami za, wyraził zgodę na dofinansowanie Stowarzyszeniu
„Medicus” w Warszawie konferencji naukowej „Onkologia a Interna” w kwocie do
5 000 zł.
(W głosowaniu nie uczestniczył radny Jan Raczyński)
Ad. 11
Uczestniczy pracownik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Irena
Kozłowska
pracownik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Irena Kozłowska
Przedstawiła wniosek Społecznej Straży Rybackiej w sprawie zmiany przeznaczenia
przyznanych środków finansowych w kwocie 4 200 zł na zakup odzieży zimowej (kurtki,
spodnie i buty zimowe). W budżecie powiatu wnioskodawca miał zaplanowane środki na
zakup silnika spalinowego.
6

Zarząd jednogłośnie 4-głosami za, pozytywnie rozpatrzył wniosek Społecznej Straży
Rybackiej w sprawie przeznaczenia przyznanych środków finansowych w kwocie
4 200 zł na zakup odzieży zimowej.
(W głosowaniu nie uczestniczył radny Jan Raczyński)
Ad. 12
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych z rezerwy
celowej.
Zarząd jednogłośnie – 4 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 60/11
w sprawie: przeniesienia wydatków budżetowych z rezerwy celowej.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
(W głosowaniu nie uczestniczył radny Jan Raczyński)
Ad. 13
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
W przetargu nieograniczonym na wybór obsługi bankowej budżetu powiatu i jej jednostek
organizacyjnych porównywano dwie najbardziej korzystne oferty tj. Banku Gospodarki
Żywnościowej S.A. i Banku Polska Kasa Opieki S.A.. Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
otrzymał największą ilość punktów i został wybrany. Przedstawiła projekt uchwały w sprawie
obsługi bankowej budżetu Powiatu Działdowskiego i jego jednostek organizacyjnych.
Zarząd jednogłośnie – 4 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 61/11
w sprawie: obsługi bankowej budżetu Powiatu Działdowskiego i jego jednostek
organizacyjnych.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
(W głosowaniu nie uczestniczył radny Jan Raczyński)
Ad. 14
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Wpłynął wniosek dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie w sprawie
zwiększenia planu wydatków o kwotę 60 476 zł na bieżące utrzymanie dróg. Przełomy
powstały na drogach Nr 1294N Cibórz – Nick – Dłutowo - Jabłonowo, Nr 1304N Przełęk –
Niechłonin – Zakrzewo – Bursz – Narzym – Brodowo oraz Nr 1591N Iłowo – Janowo –
Purgałki. Wykonano remonty na drogach siłami własnymi, z wyjątkiem drogi Nr 1591N
zleconej w trybie pilnym do wykonania przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych w Działdowie zmniejszyło środki bieżącego utrzymania dróg na pozostałej sieci
drogowej.
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie
w sprawie zwiększenia planu wydatków o 60 476 zł na bieżące utrzymanie dróg.
Radny Jerzy Chmielewski
Złożył wniosek o dofinansowanie budowy chodnika w miejscowości Koszelewy w kwocie
10 000 zł.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Poinformował, że na ostatniej Sesji Rady Gminy Wójt skrytykował pracę radnych
powiatowych i Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie.
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Zarząd przychylił się do wniosku radnego Jerzego Chmielewskiego o udzielenie pomocy
finansowej na budowę chodnika w miejscowości Koszelewy w kwocie 10 000 zł, pod
warunkiem sprostowania wypowiedzi Wójta Gminy Rybno dotyczącej pracy radnych
powiatowych i Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie.
(W głosowaniu nie uczestniczył radny Jan Raczyński)
Ad. 15
Uczestniczy Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Tadeusz
Modzelewski
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Tadeusz Modzelewski
Przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia przez Zarząd Powiatu regulaminu
organizacyjnego, programu działalności domu i planu pracy na 2011 rok Środowiskowego
Domu Samopomocy w Działdowie ul. Księżodworska 23.
Zarząd jednogłośnie – 4 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 62/11
w sprawie: zatwierdzenia przez Zarząd Powiatu regulaminu organizacyjnego,
programu działalności domu i planu pracy na 2011 rok Środowiskowego Domu
Samopomocy w Działdowie ul. Księżodworska 23.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
(W głosowaniu nie uczestniczył radny Jan Raczyński)
Ad. 16
Starosta Działdowski Marian Janicki
Przedstawił projekt uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji pn.
„Przebudowa ul. Granicznej od Jamielnika do ul. Zieluńskiej w Lidzbarku wraz z
odwodnieniem”.
Zarząd jednogłośnie – 4 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 63/11
w sprawie: zatwierdzenia przez Zarząd Powiatu regulaminu organizacyjnego,
programu działalności domu i planu pracy na 2011 rok Środowiskowego Domu
Samopomocy w Działdowie ul. Księżodworska 23.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
(W głosowaniu nie uczestniczył radny Jan Raczyński)
Prowadzenie obrad objął Wicestarosta Witold Ostrowski
Ad. 17
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego za rok 2010.
Zarząd jednogłośnie-3 głosami za, przyjął projekt uchwały Rady Powiatu
Działdowskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2010.
(Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
(W głosowaniu nie uczestniczył radny Jan Raczyński oraz Starosta Marian Janicki)
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
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Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie udzielenia Zarządowi
Powiatu Działdowskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2010.
Zarząd jednogłośnie-3 głosami za, przyjął projekt uchwały Rady Powiatu
Działdowskiego w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Działdowskiego absolutorium
z tytułu wykonania budżetu za rok 2010.
(Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
(W głosowaniu nie uczestniczył radny Jan Raczyński oraz Starosta Marian Janicki)
Wicestarosta Witold Ostrowski
Przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie zmiany uchwały Nr
XXI/172/09 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 17 kwietnia 2009 roku w sprawie polityki
oświatowej Powiatu Działdowskiego w latach 2009-2015.
Zarząd jednogłośnie-3 głosami za, przyjął projekt uchwały Rady Powiatu
Działdowskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/172/09 Rady Powiatu
Działdowskiego z dnia 17 kwietnia 2009 roku w sprawie polityki oświatowej Powiatu
Działdowskiego w latach 2009-2015.
(Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
(W głosowaniu nie uczestniczył radny Jan Raczyński oraz Starosta Marian Janicki)
Prowadzenie obrad objął Starosta Marian Janicki
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 zwiększenia
i przeniesienia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
między zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2011 rok. Poinformował,
że wpłynęła opinia Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy
Staroście Działdowskim, w której na 4 obecnych członków, 2 zgłosiło propozycję
o zwiększenie dofinansowania do 40% wartości zadania pn. dofinansowanie sportu, kultury,
rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. Jeden z członków Powiatowej Społecznej Rady
nie obecny na spotkaniu wypowiedział się pisemnie na ten temat negując propozycję 40%
dofinansowania. Zaprezentował dofinansowanie w innych powiatach województwa
warmińsko -mazurskiego na sport, kulturę, rekreację i turystykę osób niepełnosprawnych.
Zarząd wyraził zgodę na dofinansowanie do 35% wartości zadania pn. dofinansowanie
sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.
Zarząd jednogłośnie-3 głosami za, przyjął projekt uchwały Rady Powiatu
Działdowskiego w sprawie zwiększenia i przeniesienia środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między zadaniami z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej na 2011 rok.
(Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
(W głosowaniu nie uczestniczył radny Jan Raczyński oraz Wicestarosta Witold Ostrowski)
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2011 – 2018.
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Zarząd jednogłośnie-3 głosami za, przyjął projekt uchwały Rady Powiatu
Działdowskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Działdowskiego na lata 2011 – 2018.
(Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
(W głosowaniu nie uczestniczył radny Jan Raczyński oraz Wicestarosta Witold Ostrowski)
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie zmiany budżetu
powiatu działdowskiego na rok 2011.
Zarząd jednogłośnie-3 głosami za, przyjął projekt uchwały Rady Powiatu
Działdowskiego w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2011.
(Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
(W głosowaniu nie uczestniczył radny Jan Raczyński oraz Wicestarosta Witold Ostrowski)
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Gminy Płośnica.
Zarząd jednogłośnie-3 głosami za, przyjął projekt uchwały Rady Powiatu
Działdowskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Płośnica.
(Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
(W głosowaniu nie uczestniczył radny Jan Raczyński oraz Wicestarosta Witold Ostrowski)

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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