Protokół Nr 28/2012
z posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 23 marca 2012 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 naboru uczniów na rok szkolny 2012/2013.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie nowego
kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w
Lidzbarku.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie nowego
kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Gródkach.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie likwidacji środków trwałych w Zespole Szkól
w Gródkach.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie nowego
kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Malinowie.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie likwidacji środków trwałych w Zespole Szkół
w Malinowie.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dyrektorowi Zespołu Szkół
w Malinowie na prowadzenie inwestycji.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie utworzenia nowego kierunku kształcenia
zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację
zadań własnych Powiatu Działdowskiego z zakresu upowszechniania kultury, kultury
fizycznej i sportu oraz ochrony i promocji zdrowia.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do reprezentowania Powiatu
Działdowskiego we Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości położonej przy ul.
Jagiełły 46 w Działdowie.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego
Środowiskowego Domu Samopomocy w Działdowie.
16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie.
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17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Katalogu oraz zasad udzielania
dofinansowań dla osób niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji społecznej przy udziale
środków PFRON na 2012 rok.
18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na
przeprowadzenie szkoleń dla kandydatów na niezawodowe i zawodowe rodziny zastępcze
oraz dla rodzin spokrewnionych z terenu Powiatu Działdowskiego.
19. Rozpatrzenie 2 aneksów do umów dotyczących finansowania Warsztatów Terapii
Zajęciowej.
20. Rozpatrzenie wniosku Wójta Gminy Rybno w sprawie dofinansowania przebudowy drogi.
21. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie
nieruchomością na cele budowlane w miejscowości Komorniki.
22. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu
za 2011 rok.
23. Rozpatrzenie i przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie:
- przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014,
- przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności PCPR za 2011 rok,
- określenia zadań i wysokości środków PFRON na 2012 rok,
- utworzenia Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Malinowie,
- ustalenia wysokości opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z dróg i ich
przechowywanie,
- wyrażenia zgody na zbycie z powiatowego zasobu nieruchomości w formie darowizny,
nieruchomości stanowiących ulice na terenie miasta Działdowo,
- uchylenie uchwały Nr XII/121/12 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i
Gminy Lidzbark,
- uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2012 –
2018,
- zmiany budżetu powiatu działdowskiego na 2012 rok.
24. Sprawy bieżące.
25. Wolne wnioski.
26. Zamknięcie obrad.
Wicestarosta Witold Ostrowski
Wnioskuje o przesunięcie pkt. 5 jako pkt. 12.
Zaproponował na wniosek Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu wprowadzić punkt
do porządku posiedzenia dotyczący rozpatrzenia i podjęcia uchwały w sprawie cofnięcia
stypendium sportowego.
Sekretarz Powiatu Erwin Smoliński
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wnioskuje o poszerzenie porządku posiedzenia o
kolejny projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie wyrażenia zgody na
oddanie w dzierżawę, na okres 3 lat, gruntów działki nr 1182, położonej w Iłowie-Osadzie,
stanowiącej własność Powiatu Działdowskiego.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Na wniosek Skarbnika Powiatu oraz Wydział Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu proponuję
wprowadzić do porządku posiedzenia kolejny projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przelewu wierzytelności.
Zarząd 5-głosami za, przesunął punkt 5 jako punkt 12 dotyczący rozpatrzenia i podjęcia
uchwały w sprawie planu naboru uczniów na rok szkolny 2012/2013.
Zarząd 5-głosami za, przyjął jako punkt 23 rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie
cofnięcia stypendium sportowego.
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Zarząd 5-głosami za, w punkcie 24 wprowadził dwa dodatkowe projekty uchwał Rady
Powiatu Działdowskiego w sprawie:
- wyrażenia zgody na dokonanie przelewu wierzytelności,
- wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na okres 3 lat, gruntów działki nr 1182,
położonej w Iłowie-Osadzie, stanowiącej własność 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 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie nowego
kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w
Lidzbarku.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie nowego
kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Gródkach.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie likwidacji środków trwałych w Zespole
Szkól w Gródkach.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie nowego
kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Malinowie.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie likwidacji środków trwałych w Zespole
Szkół w Malinowie.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dyrektorowi Zespołu Szkół
w Malinowie na prowadzenie inwestycji.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie utworzenia nowego kierunku kształcenia
zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie naboru uczniów na rok szkolny 2012/2013.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację
zadań własnych Powiatu Działdowskiego z zakresu upowszechniania kultury, kultury
fizycznej i sportu oraz ochrony i promocji zdrowia.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do reprezentowania Powiatu
Działdowskiego we Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości położonej przy ul.
Jagiełły 46 w Działdowie.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego
Środowiskowego Domu Samopomocy w Działdowie.
16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie.
17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Katalogu oraz zasad udzielania
dofinansowań dla osób niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji społecznej przy
udziale środków PFRON na 2012 rok.
18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na
przeprowadzenie szkoleń dla kandydatów na niezawodowe i zawodowe rodziny
zastępcze oraz dla rodzin spokrewnionych z terenu Powiatu Działdowskiego.
19. Rozpatrzenie 2 aneksów do umów dotyczących finansowania Warsztatów Terapii
Zajęciowej.
20. Rozpatrzenie wniosku Wójta Gminy Rybno w sprawie dofinansowania przebudowy
drogi.
21. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie
nieruchomością na cele budowlane w miejscowości Komorniki.
22. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu
za 2011 rok.
23. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie cofnięcia stypendium sportowego.
24. Rozpatrzenie i przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie:
- wyrażenia zgody na dokonanie przelewu wierzytelności,
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- przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014,
- przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie za 2011 rok,
- określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2012 rok,
- utworzenia Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Malinowie,
- ustalenia wysokości opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z dróg i ich
przechowywanie,
- wyrażenia zgody na zbycie z powiatowego zasobu nieruchomości w formie darowizny,
nieruchomości stanowiących ulice na terenie miasta Działdowo,
- wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na okres 3 lat, gruntów działki nr 1182,
położonej w Iłowie-Osadzie, stanowiącej własność Powiatu Działdowskiego,
- uchylenie uchwały Nr XII/121/12 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i
Gminy Lidzbark,
- uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2012 –
2018,
- zmiany budżetu powiatu działdowskiego na 2012 rok.
25. Sprawy bieżące.
26. Wolne wnioski.
27. Zamknięcie obrad.
Ad. 4
Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag do protokołu z poprzedniego 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
Wpłynął wniosek dyrektora Zespołu Szkół w Lidzbarku o utworzeniu nowych kierunków
kształcenia w zawodzie technik ochrony środowiska, technik drogownictwa i technik
organizacji reklamy.
Wicestarosta Witold Ostrowski
Stwierdził, że kierunki kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych powinny być różne.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Na spotkaniu Powiatowej Rady Zatrudnienia, który jest organem doradczym, poprosiłem o
dwie informację w stosunku do każdego kierunku. Ile w ostatnich 5 latach było ofert pracy w
danym kierunku? Ilu jest bezrobotnych absolwentów takich lub podobnych kierunków?
Poinformował, że z nowych proponowanych zawodów nie było ani jednej ofert pracy, a
bezrobotnych po tych kierunkach jest najwięcej. Mimo tego, żaden z dyrektorów szkół nie
wycofał się z tych kierunków. Stwierdził, że placówki oświatowe walczą o uczniów i
utrzymanie miejsc pracy, zaś nie ma przesłania, aby absolwent uzyskał w miarę atrakcyjny
zawód.
Wicestarosta Witold Ostrowski
Zaproponował wyrazić zgodę na uruchomienie kierunku w zawodzie technik ochrony
środowiska i technik drogownictwa.
Zarząd poparł propozycję Wicestarosty
Uczestniczy Dyrektor Zespołu Szkół w Lidzbarku Andrzej Piątkowski
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Dyrektor Zespołu Szkół w Lidzbarku Andrzej Piątkowski
Przedstawił wniosek o planowanych nowych kierunkach kształcenia w Technikum od roku
szkolnego 2012/2013.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Zainteresowany był, ile w ostatnich latach było ofert pracy na dany kierunek?
Dyrektor Zespołu Szkół w Lidzbarku Andrzej Piątkowski
Po kierunku technik drogownictwa była jedna osoba bezrobotna.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Czy analizowany był rynek regionalny i krajowy?
Dyrektor Zespołu Szkół w Lidzbarku Andrzej Piątkowski
Nie mam takich danych.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie nowego kierunku
kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Króla Władysława Jagiełły przy ul.
Przemysłowej 1 w Lidzbarku.
Zarząd jednogłośnie -5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 159/12
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie nowego kierunku kształcenia zawodowego w
Zespole Szkół im. Króla Władysława Jagiełły przy ul. Przemysłowej 1 w Lidzbarku.
(Uchwała 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 typy szkół, które proponuje w swojej ofercie edukacyjnej Zespół Szkół w
Gródkach na rok szkolny 2012/2013.
Wicestarosta Witold Ostrowski
Zaproponował nie wyrażać zgody na utworzenie kierunku kształcenia w zawodzie technik
spedycji.
Uczestniczy Dyrektor Zespołu Szkół w Gródkach Mirosława Bobrowska
Dyrektor Zespołu Szkół w Gródkach Mirosława Bobrowska
Przedstawiła wniosek o uruchomienie kierunku w zawodzie – technik spedytor.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Zainteresowany był, czy były oferty pracy w zawodzie spedytor?
Dyrektor Zespołu Szkół w Gródkach Mirosława Bobrowska
Nie było ofert.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Jaki będzie skutek finansowy otwarcia nowego kierunku?
Dyrektor Zespołu Szkół w Gródkach Mirosława Bobrowska
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Przy pełnym naborze nie będziemy ponosić strat. Na dzień dzisiejszy trudno jest przewidzieć
jaki będzie nabór.
Poinformowała, że wracamy do kierunków, które kiedyś były popularne i tą renomę będzie
starli się odzyskać.
Zarząd nie wyraził zgodę na utworzenie kierunku w zawodzie technik spedytor
Starosta Działdowski Marian Janicki
Przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie nowego kierunku
kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Gródkach.
Zarząd jednogłośnie -5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 160/12
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie nowego kierunku kształcenia zawodowego w
Zespole Szkół w Gródkach.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 7
Uczestniczy Dyrektor Zespołu Szkół w Gródkach Mirosława Bobrowska
Dyrektor Zespołu Szkół w Gródkach Mirosława Bobrowska
Przedstawiła wniosek w sprawie wyrażenia zgody na rozbiórkę i złomowania dwóch kotłów
centralnego ogrzewania wraz z ich osprzętem i elementami uzupełniającymi – cyklon
odpylający.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Czy kotły są zamortyzowane?
Dyrektor Zespołu Szkół w Gródkach Mirosława Bobrowska
Na dzień dzisiejszy nie.
Radny Jan Raczyński
Stwierdził, że jest nieprawidłowo prowadzona procedura likwidacji środka trwałego.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Przestawił projekt uchwały w sprawie likwidacji środków trwałych będących na stanie
Zespołu Szkół w Gródkach.
Zarząd jednogłośnie -5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 161/12
w sprawie likwidacji środków trwałych będących na stanie Zespołu Szkół w Gródkach.
(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
Wpłynął wniosek dyrektora Zespołu Szkół w Malinowie w sprawie połączenia dwóch
techników to jest w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz proponuje
szkoły zawodowe w zawodzie kucharz oraz pracownik pomocniczy obsługi hotelowej.
Uczestniczy Dyrektor Zespołu Szkół w Malinowie Michał Struzik
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Radny Jan Raczyński
Jaki jest nabór do technikum technologii szkła?
Dyrektor Zespołu Szkół w Malinowie Michał Struzik
Od 2 lub 3 lat nie mamy naboru. Jeżeli będzie zapotrzebowanie ze strony uczniów to zostanie
ponownie uruchomiony, gdyż mamy ośrodek egzaminacyjny na terenie HEINZGLAS
Działdowo oraz specjalistów do kształcenia.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Przestawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie nowego kierunku
kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie.
Zarząd jednogłośnie -5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 162/12
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie nowego kierunku kształcenia zawodowego w
Zespole Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 9
Uczestniczy Dyrektor Zespołu Szkół w Malinowie Michał Struzik
Dyrektor Zespołu Szkół w Malinowie Michał Struzik
Przedstawił wniosek w sprawie likwidacji środków trwałych – sprzętu: rozsiewacza nawozów
rok produkcji 1990, siewnik warzywny rok produkcji 1995, opryskiwacz rok produkcji 1990.
Jest to sprzęt skorodowany, wyeksploatowany oraz brak jest niektórych części.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Czy sprzęt uległ amortyzacji?
Dyrektor Zespołu Szkół w Malinowie Michał Struzik
Jest zamortyzowany.
Radny Jan Raczyński
Zainteresowany był, kiedy sprzęt się zamortyzował?
Dyrektor Zespołu Szkół w Malinowie Michał Struzik
Sprzęt uległ amortyzacji już w momencie przekształcenia placówki z zakładu budżetowego w
jednostkę budżetową.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Przedstawił projekt uchwały w sprawie likwidacji środków trwałych będących na stanie
Zespołu Szkół w Malinowie.
Zarząd jednogłośnie -5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 163/12
w sprawie likwidacji środków trwałych będących na stanie Zespołu Szkół w Malinowie.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 10
Uczestniczy p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Leon Żujewski
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p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Leon Żujewski
Wpłynął wniosek dyrektora Zespołu Szkół w Malinowie w sprawie wyrażenie zgody na
prowadzenie inwestycji i podpisanie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie dotyczącej dofinansowania zadania „Wymiana
stolarki zewnętrznej w Zespole Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie” na
kwotę 37 500 zł.
Starosta Działdowski Marina Janicki
Przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody dyrektorowi Zespołu Szkół im.
Emilii Sukertowej –Biedrawiny w Malinowie na prowadzenie inwestycji w zakresie wymiany
stolarki okiennej i drzwiowej w budynku szkoły.
Zarząd jednogłośnie -5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 164/12
w sprawie wyrażenia zgody dyrektorowi Zespołu Szkól im. Emilii SukertowejBiedrawiny w Malinowie na prowadzenie inwestycji w zakresie wymiany stolarki
okiennej drzwiowej w budynku szkoły.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 11
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 dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie w sprawie
utworzenia nowych kierunków kształcenia w zawodzie technik logistyk i technik
teleinformatyk od roku szkolnego 2012/2013.
Poinformował, że placówka w swojej ofercie proponuje następujące typy szkół: Zasadniczą
Szkołę Zawodową, technik handlowiec, technik ekonomista, technik mechatronik, technik
elektryk.
Uczestniczy Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie Dariusz Chełmiński
Starosta Działdowski Marian Janicki
Zainteresowany był, ile jest ofert pracy na tego typu zawody?
Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie Dariusz Chełmiński
Uważam, że są to przyszłościowe kierunki, na które będzie i jest zapotrzebowanie na rynku.
Poinformował, że mamy bazę i kadrę do otworzenia nowych kierunków. Stwierdził, że ofert
pracy na rynku lokalnym nie ma, zaś na rynku krajowym jak najbardziej tak.
Wicestarosta Witold Ostrowski
Zaproponował, aby utworzyć kierunek kształcenia w zawodzie tworzyw sztucznych.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie nowego kierunku
kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. S. Kaliskiego przy ul.
Pocztowej 6 w Działdowie.
Zarząd jednogłośnie -5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 165/12
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie nowego kierunku kształcenia
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zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. S. Kaliskiego przy ul. Pocztowej 6
w Działdowie.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 12
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 planu naboru uczniów na rok szkolny 2012/2013.
Zarząd jednogłośnie -5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 166/12
w sprawie planu naboru uczniów na rok szkolny 2012/2013.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 13
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 rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań
własnych Powiatu Działdowskiego w 2012 roku z zakresu upowszechniania kultury, kultury
fizycznej i sportu oraz ochrony i promocji zdrowia.
Radny Grzegorz Kaszubski
Stwierdził, że na posiedzenie Komisji Oświaty zostały zaproszone organizacje pozarządowe,
które otrzymały środki finansowe na realizację zadań własnych powiatu, jednakże kilka było
nieobecnych.
Zaproponował, aby w umowie zobowiązać organizacje pozarządowe do przedstawienia ustnej
informacji na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
Zarząd poparł propozycję radnego Kaszubskiego
Zarząd jednogłośnie -5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 167/12
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań własnych Powiatu
Działdowskiego w 2012 roku z zakresu upowszechniania kultury, kultury fizycznej i
sportu oraz ochrony i promocji zdrowia
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 14
Sekretarz Powiatu Erwin Smoliński
Przedstawił projekt uchwały w sprawie upoważnienia do reprezentowania Powiatu
Działdowskiego we Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości położonej, przy ul.
Władysława Jagiełły 46 w Działdowie. Zaproponował upoważnić Wiesława Muszyńskiego,
który pełni funkcję Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o
Niepełnosprawności.
Zarząd jednogłośnie -5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 168/12
w sprawie upoważnienia do reprezentowania Powiatu Działdowskiego we Wspólnocie
Mieszkaniowej Nieruchomości położonej, przy ul. Władysława Jagiełły 46 w Działdowie.
9

(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
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 i planu pracy na 2012 rok Środowiskowego Domu
Samopomocy w Działdowie ul. Księżodworska 23. Poinformował, że regulamin
organizacyjny i plan pracy został uzgodniony z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim.
Zarząd jednogłośnie -5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 169/12
w sprawie zatwierdzenia przez Zarząd Powiatu regulaminu organizacyjnego, programu
działalności i planu pracy na 2012 rok Środowiskowego Domu Samopomocy w
Działdowie ul. Księżodworska 23.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 16
Uczestniczy Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Tadeusz
Modzelewski
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Tadeusz Modzelewski
Przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Tadeuszowi
Modzelewskiemu – Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie.
Upoważnienie jest do wykonania adaptacji budynku administracyjno-biurowego przy ul.
Lidzbarskiej 31 w Działdowie na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz
Powiatowego Zarządu Dróg.
Zarząd jednogłośnie -5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 170/12
w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Tadeuszowi Modzelewskiemu – Dyrektorowi
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 17
Uczestniczy Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Tadeusz
Modzelewski
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Tadeusz Modzelewski
Przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia Katalogu oraz zasad udzielania
dofinansowań dla osób niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji społecznej przy udziale
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2012 rok.
Zarząd jednogłośnie -5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 171/12
w sprawie ustalenia Katalogu oraz zasad udzielania dofinansowań dla osób
niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji społecznej przy udziale środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2012 rok.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
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Ad. 18
Uczestniczy Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Tadeusz
Modzelewski
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Tadeusz Modzelewski
Przedstawił projekt uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację
zadania dotyczącego przeprowadzenia szkoleń dla kandydatów na niezawodowe i zawodowe
rodziny zastępcze oraz dla rodzin zastępczych spokrewnionych z terenu Powiatu
Działdowskiego.
Zarząd jednogłośnie -5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 172/12
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania dotyczącego
przeprowadzenia szkoleń dla kandydatów na niezawodowe i zawodowe rodziny
zastępcze oraz dla rodzin zastępczych spokrewnionych z terenu Powiatu
Działdowskiego.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 19
Uczestniczy Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Tadeusz
Modzelewski
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Tadeusz Modzelewski
Przedstawił projekt aneksu Nr 5 do umowy w sprawie udzielenia dotacji dla Warsztatów
Terapii Zajęciowej w Działdowie zawartej w dniu 16 kwietnia 2007 r. oraz projekt aneksu Nr
25 do umowy o finansowaniu kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób
niepełnosprawnych.
Zarząd jednogłośnie -5 głosami za, przyjął propozycje dwóch aneksów do umów w
sprawie udzielenia dotacji oraz o finansowaniu kosztów działalności Warsztatów Terapii
Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych.
Ad. 20
Uczestniczy Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie Jerzy Grochocki
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie Jerzy Grochocki
Przedstawił pismo Wójta Gminy Rybno w sprawie dofinansowania w wysokości 100 000 zł
inwestycji dotyczącej przebudowy drogi gminnej nr 185010N relacji droga powiatowa nr
1274 N (Kostkowo) – Grądy – granica gminy na odcinku od 2+716 do 3+675.
Radny Jerzy Chmielewski
Zaproponował odłożyć punkt na kolejne posiedzenie w celu zapoznania się z wnioskowaną
drogą.
Zarząd poparł propozycję radnego Chmielewskiego
Ad. 21
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Wpłynął wniosek IN TELECOM Wojciech Tomaszewski z Olsztyna w sprawie uzgodnienia
projektu budowy linii telekomunikacyjnej światłowodowej w rurze HDPE w relacji Nidzica –
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Działdowo- Mława na działce n 11-278 położonej w gminie Działdowo. Przedstawił projekt
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością
oznaczoną nr 278 obręb Komorniki gmina Działdowo.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Zaproponował zapis w §1 „Warunki wejścia na grunt w celu realizacji inwestycji określi
odrębna umowa”.
Zarząd poprał propozycję Starosty.
Zarząd jednogłośnie -5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 173/12
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością
oznaczoną nr 278 obręb Komorniki gmina Działdowo.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 22
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011
rok.
Zarząd jednogłośnie -5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 174/12
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Prowadzenie obrad objął Wicestarosta Witold Ostrowski
Ad. 23
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 Klubu Sportowego „START” o cofniecie stypendium sportowego dla
zawodnika Daniela Chudzika, który zaniechał udziału w treningach i meczach. Przedstawił
projekt uchwały w sprawie cofnięcia stypendium sportowego.
Zarząd jednogłośnie -4 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 175/12
w sprawie cofnięcia stypendium sportowego.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
(W głosowaniu nie uczestniczył Starosta Działdowski Marian Janicki)
Ad. 24
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 firmy INS-BUD z Nidzicy, która będzie wykonywała termomodernizację
obiektu SP ZOZ w Działdowie o wyrażenia zgody na dokonanie przelewu wierzytelności na
rzecz GETIN NOBLE BANK S.A. Dyrektor SP ZOZ w Działdowie informuje, że
argumentacja wykonawcy jest uzasadniona. Przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu
Działdowskiego w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przelewu wierzytelności.
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Zarząd jednogłośnie 4-głosami za, przyjął projekt uchwały Rady Powiatu
Działdowskiego w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przelewu wierzytelności.
(Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
(W głosowaniu nie uczestniczył Starosta Działdowski 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 przyjęcia
Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014.
Zarząd jednogłośnie 4-głosami za, przyjął projekt uchwały Rady Powiatu
Działdowskiego w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej
na lata 2012-2014.
(Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
(W głosowaniu nie uczestniczył Starosta Działdowski Marian Janicki)
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Tadeusz Modzelewski
Przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie przyjęcia przez Radę
Powiatu Działdowskiego rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie za rok 2011.
Zarząd jednogłośnie 4-głosami za, przyjął projekt uchwały Rady Powiatu
Działdowskiego w sprawie przyjęcia przez Radę Powiatu Działdowskiego rocznego
sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za rok 2011.
(Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
(W głosowaniu nie uczestniczył Starosta Działdowski Marian Janicki)
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Tadeusz Modzelewski
Przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie określenia zadań i
wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z
zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2012 rok.
Zarząd jednogłośnie 4-głosami za, przyjął projekt uchwały Rady Powiatu
Działdowskiego w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i
społecznej na 2012 rok.
(Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
(W głosowaniu nie uczestniczył Starosta Działdowski Marian Janicki)
Uczestniczy p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Leon Żujewski oraz
Dyrektor Zespołu Szkół w Malinowie Michał Struzik
p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Leon Żujewski
Przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie utworzenia Liceum
Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Emilii Sukertowej –Biedrawiny w Malinowie.
Dyrektor Zespołu Szkół w Malinowie Michał Struzik
Przedstawił wniosek w sprawie utworzenia zintegrowanego Liceum Ogólnokształcącego dla
kandydatów niepełnosprawnych. Szkoła posiada obiekt przystosowany dla osób
niepełnosprawnych oraz przygotowaną kadrę pedagogiczną do prowadzenia zajęć
edukacyjnych dla młodzieży o szczególnych wymaganiach.
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p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Leon Żujewski
Przybliżył informację na temat strony finansowej oraz zasad funkcjonowania takiej szkoły.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Stwierdził, że koszt płacowy nauczycieli realizujących podstawę programową w Liceum
Ogólnokształcącym to kwota około 260 000 zł rocznie. Przy uwzględnieniu 34 uczniów
subwencja na poziomie tego roku to 173 842 zł, czyli do jednej klasy będziemy dopłacać
około 85 000 zł. Zainteresowany był, na jakiej podstawie ustalono stawę dla nauczyciela
kwotę 39 zł?
Dyrektor Zespołu Szkół w Malinowie Michał Struzik
Jest to stawka dla nauczycieli za godziny ponadwymiarowe. W celu minimalizacji kosztów
braliśmy także pod uwagę średnie dopłaty roczne.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Stwierdził, że realizowanie kształcenia godzinami ponadwymiarowymi nie obniży kosztów.
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
W budżecie powiatu nie mamy zabezpieczonych środków na otwarcie takiej szkoły.
Dyrektor Zespołu Szkół w Malinowie Michał Struzik
Wnioskuje o wycofanie wniosku w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla
kandydatów niepełnosprawnych.
Zarząd poparł propozycję Dyrektora Zespołu Szkół w Malinowie Michała Struzika i
odrzucił projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie utworzenia Liceum
Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Emilii Sukertowej –Biedrawiny w Malinowie
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Komunikacji Krzysztof
Gorczyński
Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Komunikacji Krzysztof Gorczyński
Przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie ustalenia wysokości
opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie.
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)
(W głosowaniu nie uczestniczył Starosta Działdowski Marian Janicki)
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie wyrażenia zgody na
nieodpłatne zbycie z powiatowego zasobu nieruchomości, w formie darowizny,
nieruchomości stanowiącej ulice na terenie miasta Działdowo. Poinformował, że Gmina
Miasto Działdowo akceptuje wartości księgowe przyjęte w ewidencji środków trwałych
powiatu.
Zarząd jednogłośnie 5-głosami za, przyjął projekt uchwały Rady Powiatu
Działdowskiego w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie z powiatowego zasobu
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nieruchomości, w formie darowizny, nieruchomości stanowiącej ulice na terenie miasta
Działdowo.
(Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Wpłynął wniosek państwa Iwińskich o przedłużenie dzierżawy działek w obrębie IłowoOsada, który służy jako miejsce do wypoczynku a jednocześnie jest ogródkiem
przydomowym. Przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie
wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na okres 3 lat, gruntów działki nr 1182, położonej
w Iłowie-Osadzie, stanowiącej własność Powiatu Działdowskiego.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Zaproponował, aby wydzierżawić wnioskodawcom grunt położony w Iłowie-Osadzie na
okres 3 lat.
Zarząd poprał propozycję Starosty
Zarząd jednogłośnie 5-głosami za, przyjął projekt uchwały Rady Powiatu
Działdowskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na okres 3 lat,
gruntów działki nr 1182, położonej w Iłowie-Osadzie, stanowiącej własność Powiatu
Działdowskiego.
(Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XII/121/12 Rady Powiatu
Działdowskiego z dnia 15 lutego 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla
Miasta i Gminy Lidzbark.
Zarząd jednogłośnie 4-głosami za, przyjął projekt uchwały Rady Powiatu
Działdowskiego w sprawie uchylenia Uchwały Nr XII/121/12 Rady Powiatu
Działdowskiego z dnia 15 lutego 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla
Miasta i Gminy Lidzbark
(Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
(W głosowaniu nie uczestniczył Starosta Działdowski Marian Janicki)
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Działdowskiego na lata 2012 -2018
Zarząd jednogłośnie 4-głosami za, przyjął projekt uchwały Rady Powiatu
Działdowskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Działdowskiego na lata 2012 -2018.
(Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
(W głosowaniu nie uczestniczył Starosta Działdowski Marian Janicki)
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu Działdowskiego na rok
2012 .
Zarząd jednogłośnie 4-głosami za, przyjął projekt uchwały Rady Powiatu
Działdowskiego w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2012.
(Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
(W głosowaniu nie uczestniczył Starosta Działdowski Marian Janicki)
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Ad. 24
Wicestarosta Witold Ostrowski
Poinformował, że wpłynął wniosek o nabycie w drodze negocjacji nieruchomości położonej
w Gródkach, działki nr 79/22, na której znajduje się zespół pałacowo-parkowy.

Wobec nie zgłoszenia przez członków Zarządu żadnych dodatkowych wniosków
i wyczerpania w ten sposób porządku obrad, Wicestarosta Witold Ostrowski
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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