Protokół Nr 16/2011
z posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 21 września 2011 roku
W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności:
Starosta Działdowski

Marian Janicki

Wicestarosta

Witold Ostrowski

Członkowie Zarządu:

Jerzy Chmielewski
Grzegorz Kaszubski

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 uchwał w sprawie upoważnienia dyrektorów zespołów szkół do
dokonywania czynności prawnych.
6. Zatwierdzenie czynności dokonanej przez Przewodniczącego Zarządu dotyczącej
przeniesienia niewykorzystanych środków na inne zadanie.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego.
8. Rozpatrzenie wniosku Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” w sprawie
zmiany przeznaczenia dotacji celowej.
9. Rozpatrzenie wniosku Ochotniczej Straży Pożarnej w Żabinach w sprawie
dofinansowania zakupu sprzętu medycznego.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie uznania celowości oraz zlecenia realizacji
zadania publicznego organizacji pozarządowej.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie 11 drzew przy
ul. Leśnej 1.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do
przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości z Powiatowego
Zasobu Nieruchomości.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozłożenia na raty należności na wniosek
dłużnika.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg
wewnętrznych w Gminie Rybno do kategorii dróg gminnych.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie założeń i materiałów planistycznych do
projektu budżetu Powiatu Działdowskiego na 2012 rok oraz Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2012 -2018 i terminów ich opracowania przez jednostki organizacyjne.
16. Rozpatrzenie wniosku dyrektora Zespołu Szkół w Lidzbarku w sprawie zmian w planie
finansowym.
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17. Rozpatrzenie wniosku dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Iłowie w sprawie
zwiększenia środków finansowych.
18. Rozpatrzenie wniosku dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie w sprawie
zmiany wysokości wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.
19. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody Dyrektorowi Powiatowego
Zarządu Dróg w Działdowie na zawarcie umowy z Województwem WarmińskoMazurskim i nieodpłatny odbiór turystycznych tablic drogowych typu E-22 od Zarządu
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
20. Rozpatrzenie wniosku w sprawie usytuowania zatoki postojowej na ul. Księżodworskiej
w Działdowie.
21. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych
w sezonie 2011/2012.
22. Rozpatrzenie i przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie:
- udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasta Działdowo;
- udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Lidzbark;
- udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Rybno;
- przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji;
- zmiany budżetu powiatu Działdowskiego na 2011 rok;
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2011 -2018;
- przyjęcia Statutu Powiatu Działdowskiego;
- ustalenia wysokości opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z dróg i ich
przechowywanie;
- przeniesienia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
między zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2011 rok;
- przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia zasad sprzedaży nieruchomości gruntowych,
oznaczonych numerami działek 299/7 o pow. 96,38 ha i 304 o pow. 2,36 ha, obręb
Sarnowo gmina Kozłowo, powiat nidzicki, stanowiących własność Powiatu
Działdowskiego;
- wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę działki nr 278 o pow. 21,3900 ha, obręb
Komorniki gmina Działdowo, stanowiącej własność Powiatu Działdowskiego;
- zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Ekologicznego
Związku Gmin „Działdowszczyzna”;
- zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Płośnica.
23. Sprawy bieżące.
24. Wolne wnioski.
25. Zamknięcie obrad.
Sekretarz Powiatu Erwin Smoliński
Zaproponował rozpatrzyć pkt 22 jako pkt 5, z uwagi na możliwość wprowadzenia zmian.
Zarząd 4-głosami za, przyjął jako punkt 5 rozpatrzenie i przyjęcie projektów uchwał
Rady Powiatu Działdowskiego.
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 przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie:
- udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasta Działdowo;
- udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Lidzbark;
- udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Rybno;
2

- przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji;
- zmiany budżetu powiatu Działdowskiego na 2011 rok;
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2011 -2018;
- przyjęcia Statutu Powiatu Działdowskiego;
- ustalenia wysokości opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie;
- przeniesienia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
między zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2011 rok;
- przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia zasad sprzedaży nieruchomości gruntowych,
oznaczonych numerami działek 299/7 o pow. 96,38 ha i 304 o pow. 2,36 ha, obręb
Sarnowo gmina Kozłowo, powiat nidzicki, stanowiących własność Powiatu
Działdowskiego;
- wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę działki nr 278 o pow. 21,3900 ha, obręb
Komorniki gmina Działdowo, stanowiącej własność Powiatu Działdowskiego;
- zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Ekologicznego
Związku Gmin „Działdowszczyzna”;
- zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Płośnica
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie upoważnienia dyrektorów zespołów szkół do
dokonywania czynności prawnych.
7. Zatwierdzenie czynności dokonanej przez Przewodniczącego Zarządu dotyczącej
przeniesienia niewykorzystanych środków na inne zadanie.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego.
9. Rozpatrzenie wniosku Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” w sprawie
zmiany przeznaczenia dotacji celowej.
10. Rozpatrzenie wniosku Ochotniczej Straży Pożarnej w Żabinach w sprawie
dofinansowania zakupu sprzętu medycznego.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie uznania celowości oraz zlecenia realizacji
zadania publicznego organizacji pozarządowej.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie 11 drzew przy
ul. Leśnej 1.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do
przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości z Powiatowego
Zasobu Nieruchomości.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozłożenia na raty należności na wniosek
dłużnika.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg
wewnętrznych w Gminie Rybno do kategorii dróg gminnych.
16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie założeń i materiałów planistycznych do
projektu budżetu Powiatu Działdowskiego na 2012 rok oraz Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2012 -2018 i terminów ich opracowania przez jednostki
organizacyjne.
17. Rozpatrzenie wniosku dyrektora Zespołu Szkół w Lidzbarku w sprawie zmian w planie
finansowym.
18. Rozpatrzenie wniosku dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Iłowie w sprawie
zwiększenia środków finansowych.
19. Rozpatrzenie wniosku dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie w sprawie
zmiany wysokości wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.
20. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody Dyrektorowi Powiatowego
Zarządu Dróg w Działdowie na zawarcie umowy z Województwem WarmińskoMazurskim i nieodpłatny odbiór turystycznych tablic drogowych typu E-22 od Zarządu
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
21. Rozpatrzenie wniosku w sprawie usytuowania zatoki postojowej na ul. Księżodworskiej
w Działdowie.
3

22. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych
w sezonie 2011/2012.
23. Sprawy bieżące.
24. Wolne wnioski.
25. 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
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Gminy Miasta Działdowo na realizację zadań związanych z kosztami
oddelegowania nauczyciela do pełnienia funkcji przewodniczącego Związku Nauczycielstwa
Polskiego w Działdowie.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za, przyjął projekt uchwały Rady Powiatu
Działdowskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasta Działdowo.
(Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Miasta i Gminy Lidzbark na budowę chodnika w miejscowości Wąpiersk.
Wicestarosta Witold Ostrowski
Zainteresowany był, czy jest możliwość budowy chodnika na trasie Jeleń – Wąpiersk?
Starosta Działdowski Marian Janicki
Stwierdził, że powstał konflikt o wykup gruntu pod tą inwestycję.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za, przyjął projekt uchwały Rady Powiatu
Działdowskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Lidzbark.
(Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Gminy Rybno na dofinansowanie budowy chodnika w miejscowości
Koszelewy.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za, przyjął projekt uchwały Rady
Działdowskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Rybno.
(Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Powiatu

Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie przekazania środków
finansowych na Fundusz Wsparcie Policji na dofinansowanie remontu budynku siedziby
Komendy Powiatowej Policji w Działdowie.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za, przyjął projekt uchwały Rady Powiatu
Działdowskiego w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia
Policji.
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(Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie zmiany budżetu
powiatu działdowskiego na rok 2011. Poinformowała, że wpłynęła decyzja Wojewody
Warmińsko – Mazurskiego w sprawie zmniejszenia środków na utrzymanie miejsc w
Środowiskowym Domu Samopomocy o kwotę 6 000 zł, zmiana dokonana jest na wniosek
Wydziału Polityki Społecznej. Zgodnie z wnioskiem dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w
Działdowie proponuję zabezpieczyć w budżecie środki finansowe na zwiększenie wydatków
inwestycyjnych na rozpoczęcie budowy drogi powiatowej Nr 1304N Jabłonowo- Niechłonin
– Wola, miejscowość Niechłonin. Proponuję wprowadzić powyższe zmiany do projektu
uchwały.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za, przyjął wraz ze zmianami projekt uchwały Rady
Powiatu Działdowskiego w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok
2011.
(Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2011 - 2018.
Zarząd jednogłośnie-4 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)
Sekretarz Powiatu Erwin Smoliński
Przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie przyjęcia Statutu
Powiatu
Działdowskiego.
Przedłożony projekt
uwzględnia
uwagi
wskazane
w rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Warmińsko –Mazurskiego z dnia 28 lipca 2011 r.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za, przyjął projekt uchwały
Działdowskiego w sprawie przyjęcia Statutu Powiatu Działdowskiego.
(Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Rady

Powiatu

Uczestniczy Naczelnik Wydziału Komunikacji i Zarządzania Kryzysowego Krzysztof
Gorczyński
Naczelnik Wydziału Komunikacji i Zarządzania Kryzysowego Krzysztof Gorczyński
Przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie ustalenia wysokości
opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie.
Radny Grzegorz Kaszubski
Zainteresowany był, czy opłaty za usuwanie pojazdów uległy zwiększeniu w stosunku do
roku ubiegłego?
Naczelnik Wydziału Komunikacji i Zarządzania Kryzysowego Krzysztof Gorczyński
Opłaty pozostały na poziomie roku poprzedniego.
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Zarząd jednogłośnie-4 głosami za, przyjął projekt uchwały Rady Powiatu
Działdowskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usuwanie pojazdów
z dróg i ich przechowywanie.
(Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
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 2011 rok.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Dlaczego powstały oszczędności na zadanie koszty wyposażenia stanowisk pracy osób
niepełnosprawnych?
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Tadeusz Modzelewski
Złożono tylko 2 wnioski, które zostały zrealizowana w kwotach mniejszych niż zakładano.
Radny Grzegorz Kaszubski
Zainteresowany był, dlaczego nie zostały wykorzystane środki na sport, kulturę, rekreację
i turystykę?
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Tadeusz Modzelewski
Stowarzyszenie Diabetyków zorganizowało imprezę w Polsce za mniejsze środki finansowe
niż pierwotnie zakładano.
Zarząd jednogłośnie-4 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 2011 rok.
(Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie przeznaczenia do
sprzedaży oraz ustalenia zasad sprzedaży nieruchomości gruntowych, oznaczonych numerami
działek 299/7 o pow. 96,38 ha i 304 o pow. 2,36 ha, obręb Sarnowo gmina Kozłowo, powiat
nidzicki, stanowiących własność Powiatu Działdowskiego.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Zainteresowany był, na jakiej podstawie te grunty przeszły w zasób powiatu?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Poinformował o przekazaniu przez Agencję Rolną Skarbu Państwa w 1996 roku dla Zespołu
Szkół w Malinowie oraz Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w 2002 roku do zasobu
powiatu działek 299/7 i 304, obręb Sarnowo, gmina Kozłowo.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za, przyjął projekt uchwały Rady Powiatu
Działdowskiego w sprawie przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia zasad sprzedaży
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nieruchomości gruntowych, oznaczonych numerami działek 299/7 o pow. 96,38 ha i 304
o pow. 2,36 ha, obręb Sarnowo gmina Kozłowo, powiat nidzicki, stanowiących własność
Powiatu Działdowskiego.
(Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie wyrażenia zgody na
oddanie w dzierżawę działki nr 278 o pow. 21,3900 ha, obręb Komorniki gmina Działdowo,
stanowiącej własność Powiatu Działdowskiego.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za, przyjął projekt uchwały Rady Powiatu
Działdowskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę działki nr 278
o pow. 21,3900 ha, obręb Komorniki gmina Działdowo, stanowiącej własność Powiatu
Działdowskiego.
(Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Maria Ligman
Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Maria Ligman
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie zmieniająca uchwałę
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Ekologicznego Związku Gmin
„Działdowszczyza”.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za, przyjął projekt uchwały Rady Powiatu
Działdowskiego w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyza”.
(Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Starosta Działdowski Marian Janicki
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie zmieniająca uchwałę
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla udzielenia pomocy finansowej dla Gminy
Płośnica.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za, przyjął projekt uchwały Rady Powiatu
Działdowskiego w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Gminy Płośnica.
(Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
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 upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół im. Króla
Władysława Jagiełły w Lidzbarku do dokonywania czynności prawnych.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 98/11
w sprawie: upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół im. Króla Władysława Jagiełły
w Lidzbarku do dokonywania czynności prawnych.
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(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia , Kultury i Sportu Leon Żujewski
Przedstawił projekt uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych
Nr 1 im. Generała Sylwestra Kaliskiego w Działdowie do dokonywania czynności prawnych.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 99/11
w sprawie: upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Generała
Sylwestra Kaliskiego w Działdowie do dokonywania czynności prawnych.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia , Kultury i Sportu Leon Żujewski
Przedstawił projekt uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół im. Emilii
Sukertowej – Biedrawiny w Malinowie do dokonywania czynności prawnych.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 100/11
w sprawie: upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Generała
Sylwestra Kaliskiego w Działdowie do dokonywania czynności prawnych.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia , Kultury i Sportu Leon Żujewski
Przedstawił projekt uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych
im. Ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie-Osadzie do dokonywania czynności prawnych.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 101/11
w sprawie: upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Ks. Edmunda
Domańskiego w Iłowie-Osadzie do dokonywania czynności prawnych.
(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 Działdowskiego Towarzystwa Jeździeckiego o zmianę zadania z VII
Konkursu w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi na Rejonowe Zawody w Skokach przez
Przeszkody w kwocie 900 zł. Starosta podjął decyzje o zaakceptowaniu tego wniosku.
Sekretarz Powiatu Erwin Smoliński
Poinformował, że uchwała Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie Statutu Powiatu
Działdowskiego w załącznik Nr 5 Regulaminie Organizacyjnym i Pracy Zarządu Powiatu
Działdowskiego § 9 pkt. 6 daje takie uprawnienie Staroście i czynność ta wymaga
zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu.
Zarząd zatwierdził czynność Starosty Działdowskiego w sprawie przekazania środków
finansowych w kwocie 900 zł na Rejonowe Zawody w Skokach przez Przeszkody dla
Działdowskiego Towarzystwa Jeździeckiego.
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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
Przedstawił projekt uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego. Na podstawie
złożonych wniosków zaproponował przyznać stypendium dla zawodników w kwocie 200 zł
na okres 3 miesięcy.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za, podjął wraz z propozycją
Uchwałę Nr 102/11
w sprawie: przyznania stypendium sportowego.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 9
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Maria Ligman
Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Maria Ligman
Wpłynął wniosek Ekologicznego Związku Gmina „Działdowszczyzna” w sprawie zmiany
przeznaczenia dotacji celowej. Wnioskodawca przeznaczy środki finansowe na zakup:
10 pojemników do zbiórki leków przeterminowanych, 20 pojemników M-20M do zbiórki
świetlówek, 20 pojemników M-40M do zbiórki świetlówek oraz 10 pojemników N007 – do
transportu i magazynowania świetlówek. Ponadto otrzymaliśmy informację o lokalizacji
pojemników M-20M i M-40M na zużyte świetlówki na terenie powiatu działdowskiego.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Zainteresowany był, czy pojemniki N007 będą rozlokowane na terenie naszego powiatu?
Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Maria Ligman
Nie mam informacji na ten temat.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za, pozytywnie rozpatrzył wniosek Ekologicznego
Związku Gmin „Działdowsczyzna” o zmianę przydzielonych środków w formie dotacji
celowej przeznaczonej na zadanie II etapu rekultywacji składowiska i zadanie zakup
worków do selektywnej zbiórki odpadów na zakup 10 pojemników do zbiórki leków
przeterminowanych oraz 20 pojemników M-20M i 20 pojemników M-40M do zbiórki
świetlówek
Ad. 10
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Maria Ligman
Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Maria Ligman
Ochotnicza Straż Pożarna w Żabinach wnioskuje o środki finansowe w wysokości 5 500 zł na
zakup torby medycznej PSP R1 wraz z deską. Poinformowała, że na dzień dzisiejszy nie ma
środków na to zadanie.
Zarząd odłożył wniosek Ochotniczej Straży Pożarnej w Żabinach w sprawie
dofinansowania zakupu torby medycznej PSP R1 wraz z deską do czasu uzyskania
wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska.
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Ad. 11
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Maria Ligman
Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Maria Ligman
Wpłynęła oferta Działdowskiego Centrum Edukacji Ekologicznej na realizacje zadania –
opracowanie i publikacja kalendarza „Pomniki przyrody w powiecie działdowskim”
za kwotę 7 000 zł. Przedstawiła projekt uchwały w sprawie uznania celowości oraz zlecenia
realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej na rzecz edukacji, oświaty
i wychowania oraz na rzecz ekologii, ochrony zwierząt i ochrony dziedzictwa przyrodniczego
– w 2011 roku.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 103/11
w sprawie: uznania celowości oraz zlecenia realizacji zadania publicznego organizacji
pozarządowej na rzecz edukacji, oświaty i wychowania oraz na rzecz ekologii, ochrony
zwierząt i ochrony dziedzictwa przyrodniczego – w 2011 roku.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Maria Ligman
Wpłynęła oferta Działdowskiego Centrum Edukacji Ekologicznej na zadanie za kwotę
3 000 zł – konkurs fotograficzny – atrakcje przyrodnicze Działdowszczyzny „Pomniki
przyrody w powiecie działdowskim”. Przedstawiła projekt uchwały w sprawie uznania
celowości oraz zlecenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej na rzecz
edukacji, oświaty i wychowania oraz na rzecz ekologii, ochrony zwierząt i ochrony
dziedzictwa przyrodniczego – w 2011 roku.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 104/11
w sprawie: uznania celowości oraz zlecenia realizacji zadania publicznego organizacji
pozarządowej na rzecz edukacji, oświaty i wychowania oraz na rzecz ekologii, ochrony
zwierząt i ochrony dziedzictwa przyrodniczego – w 2011 roku.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Maria Ligman
Wpłynęła oferta Towarzystwa Wędkarskiego w Działdowie na realizację zadania publicznego
– zakup sadzonek drzewek i zarybienie zbiornika wodnego za kwotę 4 000 zł. Przedstawiła
projekt uchwały w sprawie uznania celowości oraz zlecenia realizacji zadania publicznego
organizacji pozarządowej na rzecz ekologii i ochrony zwierząt i ochrony dziedzictwa
przyrodniczego – w 2011 roku.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 105/11
w sprawie: uznania celowości oraz zlecenia realizacji zadania publicznego organizacji
pozarządowej na rzecz ekologii, ochrony zwierząt i ochrony dziedzictwa przyrodniczego
– w 2011 roku.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 12
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Uczestniczy Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Wpłynął wniosek dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Działdowie w sprawie wycięcia drzew z terenu nieruchomości. Wycinka konieczna jest dla
zapewnienia bezpieczeństwa dla startów i lądowań śmigłowców SP ZOZ Lotniczego
Pogotowia Ratunkowego.
Przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie 11 drzew z terenu
nieruchomości Powiatu Działdowskiego, położonej w Działdowie przy ul. Leśnej 1.
Radny Grzegorz Kaszubski
Zainteresowany był, jakie drzewa zostaną wycięte?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Wnioskodawca planuje wyciąć 5 topol oraz 6 klonów.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 106/11
w sprawie: wyrażenia zgody na usunięcie 11 drzew z terenu nieruchomości Powiatu
Działdowskiego, położonej w Działdowie przy ul. Leśnej 1.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 13
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości z Powiatowego Zasobu
Nieruchomości.
Zarząd przyjął brzmienie § 2 „Do czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu
lub rokowań na zbycie nieruchomości Komisja Przetargowa może przystąpić w składzie
nie mniejszym niż trzy osoby, w tym przewodniczący. W przypadku nieobecności
przewodniczącego Komisji Przetargowej - Roberta Gromadkiewicza na
przewodniczącego Komisji wyznacza się Mariusza Krzemieniewskiego”.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 107/11
w sprawie: powołania Stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów
oraz rokowań na zbycie nieruchomości z Powiatowego Zasobu Nieruchomości
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 14
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Komunikacji i Zarządzania Kryzysowego Krzysztof
Gorczyński
Naczelnik Wydziału Komunikacji i Zarządzania Kryzysowego Krzysztof Gorczyński
Wpłynął wniosek mieszkańca gminy Działdowo o rozłożenie na raty należności wobec
powiatu tytułem obciążenia kosztami wynikającymi z usunięcia, przechowywania,
oszacowania samochodu osobowego marki Peugeot 106.
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Starosta Działdowski Marian Janicki
Zainteresowany był, czy jest to wydatek powiatu, czy starostwa powiatowego?
Naczelnik Wydziału Komunikacji i Zarządzania Kryzysowego Krzysztof Gorczyński
Jest to należność wobec powiatu.
Przedstawił projekt uchwały w sprawie rozłożenia na raty należności na wniosek dłużnika.
Zarząd jednogłośnie-3 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 108/11
w sprawie: rozłożenia na raty należności na wniosek dłużnika.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
(W głosowaniu nie uczestniczył radny Jerzy Chmielewski)
Ad. 15
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Komunikacji i Zarządzania Kryzysowego Krzysztof
Gorczyński
Naczelnik Wydziału Komunikacji i Zarządzania Kryzysowego Krzysztof Gorczyński
Wójt Gminy Rybno prosi o zaopiniowanie propozycji zaliczenia n/w dróg do kategorii dróg
gminnych:
1) zaliczenie do kategorii dróg gminnych drogę wewnętrzną w miejscowości Hartowiec
stanowiącą działki o numerze ewidencyjnym 44/7 i 44/27 obręb Hartowiec,
2) zaliczenie do kategorii dróg gminnych drogę wewnętrzną w miejscowości Hartowiec
stanowiącą działki o numerze ewidencyjnym 44/15 i 44/30 obręb Hartowiec,
3) zaliczenie do kategorii dróg gminnych część drogi wewnętrznej w miejscowości
Koszelewy stanowiącą działkę o numerze ewidencyjnym nr 249 na odcinku od drogi
powiatowej nr 1255 N do skrzyżowania z drogą wewnętrzną na działce o numerze
ewidencyjnym 226 obręb Koszelewy.
Przedstawił projekt uchwały w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg wewnętrznych
w Gminie Rybno do kategorii dróg gminnych.
Zarząd jednogłośnie-3 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 109/11
w sprawie: wydania opinii o zaliczeniu dróg wewnętrznych w Gminie Rybno do
kategorii dróg gminnych.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
(W głosowaniu nie uczestniczył radny Jerzy Chmielewski)
Ad. 16
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie założeń i materiałów planistycznych do projektu
budżetu Powiatu Działdowskiego na 2012 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2012 -2018 i terminów ich opracowania przez jednostki organizacyjne.
Zarząd wprowadził korekty zapisów w § 3 ust. 1 pkt 7 oraz w § 5 dodatkowy ust. 1 w
brzemieniu: „Podmioty ubiegające się o dofinansowanie własnych zadań z budżetu
Powiatu powinny złożyć wniosek określony na druku w załączniku nr 10, w terminie do
30 września”.
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Zarząd jednogłośnie-3 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 110/11
w sprawie: założeń i materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu
Działdowskiego na 2012 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 -2018
i terminów ich opracowania przez jednostki organizacyjne.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
(W głosowaniu nie uczestniczył radny Jerzy Chmielewski)
Ad. 17
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Wpłynął wniosek dyrektora Zespołu Szkół w Lidzbarku w sprawie zmiany formy
zatrudnienia głównego księgowego - popisanie umowy zlecenia o prowadzeniu księgowości
na okres do 31 sierpnia 2011 roku. Poinformowała, że księgowa zatrudniona na umowę
zlecenie nie ma odpowiedzialności co do prowadzonej rachunkowości.
Radny Grzegorz Kaszubski
Zainteresowany był, kiedy została rozwiązana umowa z główną księgową?
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Umowa o pracę została rozwiązana z końcem sierpnia. Konkurs na to stanowisko został
ogłoszony, jednakże nie został wyłoniony kandydat.
Zarząd odłożył rozpatrzenie wniosku dyrektora Zespołu Szkół w Lidzbarku w sprawie
zmiany w planie finansowym na kolejne posiedzenie.
Ad. 18
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Iłowie wnioskuje o zwiększenie środków
finansowych na zakup i montaż bramy ogrodzeniowej przy sali gimnastyczne za kwotę 4 200
zł
Uczestniczy p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia , Kultury i Sportu Leon Żujewski
Starosta Działdowski Marian Janicki
Zainteresowany był, z której strony jest potrzebna brama?
p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia , Kultury i Sportu Leon Żujewski
Poinformował, że nie ma bramy z tyłu za salą gimnastyczną.
Zarząd odrzucił wniosek dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Iłowie w sprawie
zakupu i montażu bramy ogrodzeniowej przy sali gimnastycznej.
Ad. 19
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Wpłynął wniosek dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie w sprawie zmiany
wysokości wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2011 – 2013
dotyczących przebudowy drogi powiatowej nr 1304 N (dr. woj. 544) Jabłonowo- Niechłonin Wola, miejscowość Niechłonin w kwocie 1 335 396 zł brutto.
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Zarząd przyjął wniosek dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie w sprawie
zmiany wysokości wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2011-2013
dotyczących przebudowy drogi powiatowej Jabłonowo – Niechłonin –Wola.
Ad. 20
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Funduszy Europejskich i Promocji
Lidia Nyga
Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Funduszy Europejskich i Promocji Lidia
Nyga
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Powiatowego
Zarządu Dróg w Działdowie na zawarcie umowy z Województwem Warmińsko-Mazurskim
i nieodpłatny odbiór turystycznych tablic drogowych typu E-22 od Zarządu Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.
Zarząd jednogłośnie-3 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 111/11
w sprawie: wyrażenia zgody Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie na
zawarcie umowy z Województwem Warmińsko-Mazurskim i nieodpłatny odbiór
turystycznych tablic drogowych typu E-22 od Zarządu Województwa WarmińskoMazurskiego.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
(W głosowaniu nie uczestniczył radny Jerzy Chmielewski)
Ad. 21
Uczestniczy Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie Jerzy Grochocki
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie Jerzy Grochocki
Wpłynął wniosek mieszkańców ul. Księżodworskiej 25 w Działdowie w sprawie usytuowania
zatoki postojowej w pasie drogowym.
Przestawił opinię w powyższej sprawie proponując, aby osoba zainteresowana wystąpiła
z wnioskiem o wyrażenie zgody na urządzenie dodatkowego zjazdu do posesji, który
umożliwi dojazd pojazdu bezpośrednio do sklepu.
Zarząd proponuje, aby mieszkańcy ul. Księżodworskiej 25 wystąpili z wnioskiem do
Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie o wyrażenie zgody na urządzenie
dodatkowego zjazdu do posesji, który umożliwi parkowanie samochodów
dostarczających towar jak i klientów sklepu.
Ad. 22
Uczestniczy Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie Jerzy Grochocki
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie Jerzy Grochocki
Przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu zimowego utrzymania dróg
powiatowych w sezonie 2011/2012.
Wicestarosta Witold Ostrowski
Zaproponował, aby podjąć rozmowy o współpracę z samorządami gminnymi co do
utrzymania dróg w okresie zimowym.
Starosta Działdowski Marian Janicki
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Przychylił się do propozycji Wicestarosty.
Wicestarosta Witold Ostrowski
Czy zakupiony ciągnik można wykorzystać w okresie zimowym?
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie Jerzy Grochocki
Nie mamy stelaża do zamontowania pługa w ciągniku.
Zarząd odłożył podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu zimowego utrzymania
dróg powiatowych w sezonie 2011/2012 do czasu podjęcia rozmów o współpracy
z samorządami gminnymi co do utrzymania dróg.
Ad. 23
Starosta Działdowski Marian Janicki
Poinformował o możliwości składania wniosków o dofinansowanie inwestycji drogowych
w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
Uczestniczy Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie Jerzy Grochocki
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie Jerzy Grochocki
Wpłynął wniosek Burmistrza Miasta Działdowo o realizację inwestycji polegającej na
przebudowie ciągu komunikacyjnego od ul. Lidzbarskiej do ul. Osiedleńczej. Przedstawił
pozytywną opinię co do przebudowy powyższych ulic.
Zarząd deklaruje partycypacje w kosztach inwestycji drogowych realizowanych przez
gminy w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości 5%
wartości inwestycji nie więcej niż 100 000 zł
Wicestarosta Witold Ostrowski
Zainteresowany był strefą płatnego parkowania?
Starosta Działdowski Marian Janicki
Poinformował, że wystąpił do Burmistrza Miasta Działdowo o wyjaśnienie wątpliwości co do
strefy płatnego parkowania, a mianowicie wyznaczonych miejsc zastrzeżonych „kopert”.
Wicestarosta Witold Ostrowski
Poprosił o wyznaczenie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych jak najbliżej
budynku Starostwa Powiatowego.
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
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