Protokół Nr 33/2012
z posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 20 czerwca 2012 roku
W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności:
Starosta Działdowski

Marian Janicki

Członkowie Zarządu:

Jerzy Chmielewski
Grzegorz Kaszubski
Jan Raczyński

Ponadto uczestniczył:
Sekretarz Powiatu

Erwin Smoliński

Skarbnik Powiatu

Urszula Wojtczyk

Ad. 1, 2, 3
Starosta Działdowski Marian Janicki
Dokonał otwarcia posiedzenia, stwierdził prawomocność obrad oraz przedstawił następujący
projekt porządku posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.
5. Rozpatrzenie i przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie:
- utworzenia wydzielonych rachunków dochodów w jednostkach budżetowych Powiatu
Działdowskiego, określenie źródeł dochodów i wydatków nimi finansowanych,
- uchylenia Uchwały Nr XII/120/12 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 15 lutego 2012
roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Rybno,
- uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 20122018,
- zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2012,
- przeniesienia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
między zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2012 rok.
6. Zatwierdzenie projektu umowy na wydzierżawienie nieruchomości rolnej obręb Sarnowo
gmina Kozłowo.
7. Sprawy bieżące.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.
Sekretarz Powiatu Erwin Smoliński
Na wniosek Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu zaproponował wprowadzić
dodatkowe punkty dotyczące:
- rozpatrzenia i podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1
w Działdowie na prowadzenie inwestycji polegającej na budowie sali gimnastycznej wraz z
adaptacją i modernizacją istniejącej sali gimnastycznej,
- rozpatrzenia i podjęcia uchwały w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół w Gródkach
do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, pt. „Atrakcyjny
start dla młodych”,
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- oraz w pkt 5 projekty uchwał Rady Powiatu Działdowskiego wprowadzić dodatkowy projekt w
sprawie utworzenia i nadania statutu Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Działdowie.
Zarząd 4-głosami za, przyjął jako punkt 7 rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie
wyrażenia zgody Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie na prowadzenie inwestycji
polegającej na budowie sali gimnastycznej wraz z adaptacją i modernizacją istniejącej sali
gimnastycznej.
Zarząd 4-głosami za, przyjął jako punkt 8 rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie
upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół w Gródkach do podejmowania wszelkich czynności
w zakresie realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie
atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, pt. „Atrakcyjny start dla młodych”.
Zarząd 4-głosami za, przyjął w punkcie 5 rozpatrzenie i przyjęcie projektów uchwał Rady
Powiatu Działdowskiego dodatkowy projekt uchwały w sprawie utworzenia i nadania
statutu Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Działdowie.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął po zmianach następujący porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.
5. Rozpatrzenie i przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie:
- utworzenia wydzielonych rachunków dochodów w jednostkach budżetowych Powiatu
Działdowskiego, określenie źródeł dochodów i wydatków nimi finansowanych,
- uchylenia Uchwały Nr XII/120/12 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 15 lutego 2012
roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Rybno,
- uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 20122018,
- zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2012,
- przeniesienia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
między zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2012 rok.
- utworzenia i nadania statutu Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Działdowie.
6. Zatwierdzenie projektu umowy na wydzierżawienie nieruchomości rolnej obręb Sarnowo
gmina Kozłowo.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr
1 w Działdowie na prowadzenie inwestycji polegającej na budowie sali gimnastycznej wraz
z adaptacją i modernizacją istniejącej sali gimnastycznej.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół w
Gródkach do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji
w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego,
pt. „Atrakcyjny start dla młodych”.
9. Sprawy bieżące.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.
Ad. 4
Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag do dwóch protokołów z poprzednich posiedzeń Zarządu i
po zapoznaniu się z jego treściami złożyli podpisy pod tekstami protokołów.
Ad. 5
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
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Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie utworzenia
wydzielonych rachunków dochodów w jednostkach budżetowych Powiatu Działdowskiego,
określenia źródeł dochodów i wydatków nimi finansowanych.
Zarząd jednogłośnie 4-głosami za, przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego
w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów w jednostkach budżetowych
Powiatu Działdowskiego, określenia źródeł dochodów i wydatków nimi finansowanych.
(Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie uchylenia Uchwały Nr
XII/120/12 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 15 lutego 2012 roku w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla Gminy Rybno.
Zarząd jednogłośnie 4-głosami za, przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XII/120/12 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 15
lutego 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Rybno.
(Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2012 -2018. Zaproponowała w
uzasadnieniu słowa „Młodzieżowego Klubu Pracy” zastąpić słowami „Młodzieżowego Centrum
Kariery w Powiecie Działdowskim”.
Zarząd jednogłośnie 4-głosami za, przyjął wraz ze zmianą projekt uchwały Rady Powiatu
Działdowskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Działdowskiego na lata 2012 -2018.
(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 2012. Zaproponowała w informacji do uchwały zmienić słowa
„Młodzieżowego Klubu Pracy” na „Młodzieżowego Centrum Kariery w Powiecie
Działdowskim”.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Zainteresowany był, jakie jest wykonanie dochodów w zakresie podatku od osób fizycznych za 5
miesięcy bieżącego roku?
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
W powiecie wykonanie wynosi około 28,21%. Poinformowała, że kwota na podatek od osób
fizycznych zmienia się na podstawie pisma Ministra Finansów.
Zarząd jednogłośnie 4-głosami za, przyjął wraz ze zmianą projekt uchwały Rady Powiatu
Działdowskiego w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2012.
(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
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Przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie przeniesienia środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między zadaniami z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2012 rok.
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
2012 rok.
(Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
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 Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie utworzenia i nadania
statutu Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Działdowie.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Zainteresowany był, czy projekt uchwały wraz z załącznikiem został zaopiniowany przez radcę
prawnego?
p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Leon Żujewski
Poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany przez radcę, zaś załącznik nie.
Zarząd jednogłośnie 4-głosami za, przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego
w sprawie utworzenia i nadania statutu Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Działdowie.
(Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 6
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Rada Powiatu Działdowskiego Uchwałą Nr XIV/143/12 z dnia 13 czerwca 2012 roku wyraziła
zgodę na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony tj. na okres dwóch miesięcy działki nr 299/7 o
pow. 96,3800 ha, obręb Sarnowo gmina Kozłowo, powiat nidzicki. Przybliżył informacje na
temat zawarcia umowy dzierżawy z Panem Jackiem Bronk.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Zainteresowany był, czy jest znany obecny stan działki?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Na dzień dzisiejszy nie wiem jaki jest stan gruntów.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Jaki jest to obszar?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Jest to około 93 ha, z czego około 30 ha są to nieużytki.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Proponuję odłożyć punkt do czasu zapoznania się z obecnym stanem nieruchomości.
Zarząd Powiatu do czasu przeprowadzenia oględzin działki nr 299/7 obręb Sarnowo gmina
Kozłowo, powiat nidzicki przez radnego Jana Raczyńskiego, oraz radnego Jerzego
Chmielewskiego, którzy wyrazili zgodę, odłożył punkt na kolejne posiedzenie.
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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
Przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1
w Działdowie na prowadzenie inwestycji polegającej na budowie sali gimnastycznej wraz
z adaptacją i modernizacją istniejącej sali gimnastycznej.
Zarząd jednogłośnie -4 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 204/12
w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie na prowadzenie
inwestycji polegającej na budowie sali gimnastycznej wraz z adaptacją i modernizacją
istniejącej sali gimnastycznej.
(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
Przedstawił projekt uchwały w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół w Gródkach do
podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, pt. „Atrakcyjny
start dla młodych”.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Zainteresowany był, kto jest realizatorem projektu w ramach POKL?
p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Leon Żujewski
Partner projektu to Zespół Szkół w Gródkach.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Zaproponował zmianę § 1 w brzmieniu: „Upoważnia się Zespół Szkół w Gródkach jako partner
projektu w ramach konkursu otwartego nr 3 (POKL/9.2/2012), Działanie 9.2 Podniesienie
atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, pt. „Atrakcyjny start dla młodych”,
a w szczególności:
1. Opracowania i złożenia wniosku.
2. Podpisania wniosku.
3. Podpisania umowy i wszelkich dokumentów związanych z realizacją danego projektu bez
udziału własnych środków finansowych.”
Zarząd jednogłośnie -4 głosami za, podjął wraz ze zmianą w § 1
Uchwałę Nr 205/12
w sprawie upoważnienia Zespołu Szkół w Gródkach jako partner projektu w ramach
konkursu otwartego nr 3 (POKL/9.2/2012), Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności
i jakości szkolnictwa zawodowego, pt. „Atrakcyjny start dla młodych”.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
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Wobec nie zgłoszenia przez członków Zarządu żadnych dodatkowych wniosków
i wyczerpania w ten sposób porządku obrad, Starosta Marian Janicki
zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.
Protokołowała
Agnieszka Ptaszyńska

Podpisy Członków Zarządu Powiatu
Starosta Działdowski

Marian Janicki

Członek Zarządu

Jerzy Chmielewski

Członek Zarządu

Grzegorz Kaszubski

Członek Zarządu

Jan Raczyński
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