Protokół Nr 19/2011
z posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 31 października 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. Przyjęcie planu zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2011/2012.
6. Rozpatrzenie oferty na świadczenie usług opiekuńczo-wychowawczych złożonej przez
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Promyk Nadziei” z Olsztyna.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie organizacji III Powiatowego Konkursu
Astronomicznego.
8. Wstępna analiza danych do projektu budżetu powiatu na 2012 rok.
9. Sprawy bieżące.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.
Sekretarz Powiatu Erwin Smoliński
Na wniosek Wydziału Gospodarki Nieruchomościami zaproponował wprowadzić dwa
dodatkowe punkty:
- rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie 30 sztuk drzew
i 620 sztuk krzewów z działki oznaczonej nr 110 obręb Tuczki gmina Rybno stanowiącej
własność Powiatu Działdowskiego w związku z budową wiaduktu kolejowego
w miejscowości Tuczki w ciągu drogi powiatowej oraz
- rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele
budowlane nieruchomością oznaczoną nr 79/20 obręb Gródki.
Zarząd 5-głosami za, przyjął jako punkt 5 rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na usunięcie 30 sztuk drzew i 620 sztuk krzewów z działki oznaczonej
nr 110 obręb Tuczki gmina Rybno stanowiącej własność Powiatu Działdowskiego
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w związku z budową wiaduktu kolejowego w miejscowości Tuczki w ciągu drogi
powiatowej.
Zarząd 5-głosami za, przyjął jako punkt 6 rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością oznaczoną nr
79/20 obręb Gródki.
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 wyrażenia zgody na usunięcie 30 sztuk drzew
i 620 sztuk krzewów z działki oznaczonej nr 110 obręb Tuczki gmina Rybno stanowiącej
własność Powiatu Działdowskiego w związku z budową wiaduktu kolejowego
w miejscowości Tuczki w ciągu drogi powiatowej.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele
budowlane nieruchomością oznaczoną nr 79/20 obręb Gródki.
7. Przyjęcie planu zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2011/2012.
8. Rozpatrzenie oferty na świadczenie usług opiekuńczo-wychowawczych złożonej przez
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Promyk Nadziei” z Olsztyna.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie organizacji III Powiatowego Konkursu
Astronomicznego.
10. Wstępna analiza danych do projektu budżetu powiatu na 2012 rok.
11. Sprawy bieżące.
12. Wolne wnioski.
13. 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 pracownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Renata Grudzińska
Pracownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Renata Grudzińska
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. złożyło wniosek o wyrażenie zgody na usunięcie 30 sztuk
drzew i 620 sztuk krzewów pod projektowany wiadukt kolejowy w miejscowości Tuczki.
Poinformowała, że Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie pozytywnie opiniuje powyższy
wniosek i proponuje, aby pozyskane z wycinki drzewo przekazać do ich dyspozycji.
Radny Jerzy Chmielewski
Zainteresowany był, czy krzewy podaje się w sztukach czy w m²?
Pracownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Renata Grudzińska
W dokumentacji jest załączona specyfikacja.
Przestawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie 30 sztuk drzew i 620
m² krzewów z działki oznaczonej nr 110 obręb Tuczki gmina Rybno stanowiącej własność
Powiatu Działdowskiego w związku z budową wiaduktu kolejowego w miejscowości Tuczki
w ciągu drogi powiatowej.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
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Uchwałę Nr 118/11
w sprawie: wyrażenia zgody na usunięcie 30 sztuk drzew i 620 m² krzewów z działki
oznaczonej nr 110 obręb Tuczki gmina Rybno stanowiącej własność Powiatu
Działdowskiego w związku z budową wiaduktu kolejowego w miejscowości Tuczki
w ciągu drogi powiatowej
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 6
Uczestniczy pracownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Renata Grudzińska
Pracownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Renata Grudzińska
Wpłynął wniosek ENERGA – OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku oddział w Płocku o
wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane w związku z zaprojektowną inwestycją
polegającą na wykonaniu urządzeń energetycznych – przyłącza kablowego nn-0,4 kV z
istniejącej stacji transformatorowej S-648 do istniejącego zespołu garaży zlokalizowanych na
działkach nr 79/1 i 79/5 obręb Gródki gmina Płośnica.
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele
budowlane nieruchomością oznaczoną nr 79/20 obręb Gródki.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 119/11
w sprawie: wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością
oznaczoną nr 79/20 obręb Gródki.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 7
Uczestniczy Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie Jerzy Grochocki
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie Jerzy Grochocki
W planie zimowego utrzymania dróg zostały określone drogi w standardzie 2, 5 i 6.
Stwierdził, że po rozmowach z przedstawicielami samorządów gminnych m.in. z gminą
Działdowo, nie widzi wspólnego utrzymania dróg w okresie zimowym.
Poinformował, że w okresie zimowym 2011/2012 będziemy korzystać z własnego sprzętu i
siły roboczej. Planowana kwota na utrzymanie dróg to 400 000 zł.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu zimowego utrzymania dróg
powiatowych w sezonie 2011/2012 na terenie Powiatu Działdowskiego.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 120/11
w sprawie: zatwierdzenia Planu zimowego utrzymania dróg powiatowych
w sezonie 2011/2012 na terenie Powiatu Działdowskiego.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Sekretarz Powiatu Erwin Smoliński
Poinformował, że w ramach kontroli zarządczej zlecono dyrektorowi Powiatowego Zarządu
Dróg w Działdowie dokonanie analizy porównawczej kosztów wykonywanych usług
własnymi środkami i wynajętymi za okres zimowy.
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Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie Jerzy Grochocki
Poinformował, że dokonał porównania za I kwartał tego roku uwzględniając pracę sprzętu,
płace kierowcy, nadgodziny jakie wystąpiły, zużyte paliwo i ubezpieczenie pojazd.
Stwierdził, że dyspozycyjność naszego pojazdu jest dużo większa i tańsza.
Radny Jan Raczyński
Zainteresowany był, dlaczego odstąpiono od zlecenia wykonania prac związanych
z utrzymaniem dróg w okresie zimowym?
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie Jerzy Grochocki
Poinformował, że jest dużo chętnych do pracy, jednakże wzrosły ceny paliw co doprowadziło
do wzrostu za godzinę pracy sprzętu.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Stwierdził, że przedstawiona analiza nie odzwierciedla stanu faktycznego i zaproponował
jeszcze raz wykonać tą analizę.
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Czy zaplanowane środki w budżecie powiatu wystarczą na utrzymanie dróg w okresie
zimowym?
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie Jerzy Grochocki
Planujemy wydatkować jak co roku kwotę 400 000 zł. Natomiast w przypadku braku środków
będziemy występować z wnioskiem o zmianę w budżecie.
Ad. 8
Uczestniczy Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Tadeusz
Modzelewski
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Tadeusz Modzelewski
Wpłynęła oferta Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Promyk Nadziei” z siedzibą w Olsztynie
na prowadzenie niepublicznej całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu
socjalizacyjnego pn. Dom dla Dzieci „Promyk Nadziei” w Bartągu dla 14 dzieci.
Wicestarosta Witold Ostrowski
Stwierdził, że na dzień dzisiejszy mamy wszystkie dzieci umieszczone w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych, zaś nie wiadomo co będzie w przyszłości.
Radny Grzegorz Kaszubski
Stwierdził, że proponowany przez te stowarzyszenie miesięczny koszt utrzymania na jedno
dziecko jest bardzo duży.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Zaproponował odrzucić ofertę.
Zarząd jednogłośnie 5-głosami za, odrzucił ofertę Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom
„Promyk Nadziei” prowadzącą całodobową placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu
socjalizacyjnego pn. Dom dla Dzieci „Promyk Nadziei” w Bartągu.
Ad. 9
Uczestniczy p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Leon Żujewski

4

p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Leon Żujewski
Przedstawił projekt uchwały w sprawie organizacji III Powiatowego Konkursu
Astronomicznego.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 121/11
w sprawie: organizacji III Powiatowego Konkursu Astronomicznego.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 10
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Omówiła „Plan dochodów budżetu powiatu na 2012 rok”.
Uczestniczy z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie Mirosława Tyszko
oraz Główna Księgowa PUP w Działdowie Karina Kopycińska
Starosta Działdowski Marian Janicki
Poinformował, że w tym roku Ministerstwo Finansów przyznało dla powiatu mniej środków
na utrzymanie urzędów pracy. Zainteresowany był, dlaczego wniosek do budżetu dotyczy
środków na wynagrodzenia na poziomie roku poprzedniego?
Główna Księgowa PUP w Działdowie Karina Kopycińska
Poinformowała, że w 2012 roku będą wzmożone działania w pozyskaniu środków unijnych.
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie Mirosława Tyszko
W PUP średnie przeciętne wynagrodzenie razem z kadrą kierowniczą na koniec sierpnia br.
wynosiła 1 680 zł netto.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Czy w związku z nie otrzymaniem środków na dodatki, urząd pracy nie będzie realizował
pewnych zadań?
Główna Księgowa PUP w Działdowie Karina Kopycińska
Każdy pracownik ma pewny zakres obowiązków, z których jest rozliczany. Dodatki specjalne
miały zmotywować pracowników do wzmożonej pracy, aby z własnej inicjatywy pozyskiwali
nowe środki, czy realizowali nowe projekty unijne.
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Omówiła „Plan wydatków budżetowych na 2012 rok”.
Uczestniczy Naczelnik Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Maria Ligman
Naczelnik Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Maria Ligman
Przedstawiła wnioski złożone do budżetu powiatu na 2012 rok z zakresu środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska.
Radny Jan Raczyński
Czy Ochotnicza Straż Pożarna w Lidzbarku i w Dłutowie nie złożyło wniosków do budżetu?
Naczelnik Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Maria Ligman
Przedstawiłam wszystkie wnioski, które zostały złożone do planu na przyszły rok.
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Wicestarosta Witold Ostrowski
Zaproponował w całości odrzucić wniosek Koła Łowieckiego „LOT” nr 39 o dofinansowanie
organizacji dwóch Biesiad Myśliwskich.
Radny Jerzy Chmielewski
Wnioskuje o pozytywnie rozpatrzenie wniosku Koło Łowieckie „LOT” nr 39 w sprawie
organizacji jednej Biesiady Myśliwskiej.
Radny Grzegorz Kaszubski
Także wnioskuje o pozostawienie jednej biesiady.
Zarząd 2- głosami za, przy 3-głosach przeciw, odrzucił wniosek Wicestarosty
Zarząd 3-głosami za, przy 2 głosach przeciw, pozytywnie rozpatrzył wniosek
Koła Łowieckiego „LOT” nr 39 w sprawie dofinansowania
jednej Biesiady Myśliwskiej w kwocie 1 650 zł.
Uczestniczy p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty Zdrowia, Kultury i Sportu Leon Żujewski oraz
pracownik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marta Grosz
p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty Zdrowia, Kultury i Sportu Leon Żujewski
Omówił wnioski złożone z zakresu upowszechniania kultury na 2012 rok.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Zaproponował o odrzucenie zadań z zakresu kultury Zarządu Oddziału Powiatowego
Związku Ochotniczej Straży Pożarnej w Działdowie ze względu na nie uzupełnienie wniosku.
Radny Jerzy Chmielewski
Wnioskuje o realizację jednego zadania pn. Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Ostatecznie proponuje o odrzucenie zadania z zakresie kultury pn. Konkurs Plastyczny
„Młodzież zapobiega pożarom”, a pozostawienie zadania Powiatowy Turniej Wiedzy
Pożarniczej.
Zarząd jednogłośnie 5-głosami za, pozytywnie rozpatrzył wniosek Zarządu Oddziału
Powiatowego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej w Działdowie w sprawie organizacji
Powiatowego Turnieju Wiedzy Pożarniczej za kwotę 2 000 zł, zaś odrzucił realizację
zadania z zakresu kultury pn. Konkurs Plastyczny „Młodzież Zapobiega Pożarom”.
Radny Jan Raczyński
Proponuję rozpatrzyć wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lidzbarku w sprawie
dofinansowania zadania pn. „Prezentacja potraw naszego regionu”.
Radny Grzegorz Kaszubski
Wnioskuje o przyznanie kwoty 1 500 zł na „Prezentację potraw naszego regionu”.
Wicestarosta Witold Ostrowski
W związku z nie realizowaniem zadania „Dożynki Powiatowe” za kwotę 7 000 zł, proponuje
dofinansować „Rejonowe Święto Plonów” w wysokości 5 000 zł.

6

Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, pozytywnie rozpatrzył wniosek Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury w Lidzbarku w sprawie realizacji zadania pn. „Prezentacja potraw
naszego regionu” za kwotę 1 500 zł.
Zarząd jednogłosnie-5 głosami za, pozytywnie rozpatrzył wniosek Gminnego Ośrodka
Kultury i Sportu w Iłowie –Osadzie w sprawie organizacji „Rejonowego Święta Plonów”
w wysokości 5 000 zł.
p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty Zdrowia, Kultury i Sportu Leon Żujewski
Omówił wnioski złożone z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz promocji
i ochrony zdrowia na następny rok.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, przyjął zaproponowany plan wydatków na zadania
z zakresu upowszechniani kultury fizycznej i sportu na 2012 rok.
p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty Zdrowia, Kultury i Sportu Leon Żujewski
Omówił wnioski złożone z zakresu promocji i ochrony zdrowia na 2012 rok.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, przyjął propozycje realizacji zadań z zakresu
promocji i ochrony zdrowia na następny rok budżetowy.
Uczestniczy Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie Jerzy Grochocki
Sekretarz Powiatu Erwin Smoliński
Przedstawił wnioski dotyczące zakupu wyposażenia jednostki budżetowej – Starostwa
Powiatowego w Działdowie.
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie Jerzy Grochocki
Ustosunkował się do wniosków 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 2012 rok. Wnioski zaopiniowane pozytywnie zostaną
umieszczone w projekcie budżetu Powiatu Działdowskiego na 2012 rok.
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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