Protokół Nr 39/2012
z posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 12 września 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 dwóch uchwał w sprawie wydania opinii o pozbawieniu kategorii
dróg powiatowych w Powiecie Ostródzkim.
6. Rozpatrzenie wniosku dyrektora Zespołu Szkół w Księżym Dworze w sprawie
dofinansowania materiałów zabezpieczających żywopłot.
7. Rozpatrzenie wniosku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkim Łęcku w sprawie
dofinansowania zakupu sprzętu.
8. Rozpatrzenie wniosku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gródkach w sprawie
dofinansowania zakupu sprzętu.
9. Rozpatrzenie i podjęcie dwóch uchwał 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 2012.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wycinki drzew na terenie Zespołu Szkół Nr 1
w Działdowie.
11. Rozpatrzenie wniosku w sprawie aneksu do umowy dzierżawy nieruchomości rolnych
położonych w obrębie Sarnowo gmina Kozłowo.
12. Rozpatrzenie wniosku w sprawie umowy dzierżawy nieruchomości rolnej położonej w
obrębie Komorniki.
13. Zatwierdzenie czynności dokonanej przez Starostę Działdowskiego między
posiedzeniami Zarządu Powiatu.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorowi SP
ZOZ w Działdowie.
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16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uznania celowości oraz zlecenia realizacji
zadania publicznego organizacji pozarządowej z zakresu upowszechnienia kultury w
2012 roku.
17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu zimowego utrzymania
dróg powiatowych na rok 2013.
18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie założeń i materiałów planistycznych do
projektu budżetu Powiatu Działdowskiego na 2013 rok oraz Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2013-2018 oraz terminów ich opracowania przez jednostki
organizacyjne.
19. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie:
udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasta Działdowo.
20. Sprawy bieżące.
21. Wolne wnioski.
22. Zamknięcie obrad.
Zarząd jednogłośnie przyjął zaproponowany porządek posiedzenia.
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
Starosta Działdowski Marian Janicki
Wpłynął wniosek Zarządu Powiatu w Ostródzie o udzielenie opinii w sprawie pozbawienia
kategorii dróg powiatowych i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych, ulic powiatowych w
mieście Ostróda: Jana Bażyńskiego, I Dywizji, Mikołaja Reja, Celestyna Mrongowiusza
(odcinek), Polna, Drwęcka (odcinek), Józefa Sowińskiego, Kolejowa, Garnizonowa
(odcinek), Seweryna Pieniężnego (odcinek), Demokracji, Spokojna, Przechodnia, Józefa
Piłsudzkiego, Graniczna.
Przedstawił projekt uchwały w sprawie wydania opinii o pozbawieniu kategorii dróg
powiatowych leżących w Powiecie Ostródzkim.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 238/12
w sprawie: wydania opinii o pozbawieniu kategorii dróg powiatowych leżących w
Powiecie Ostródzkim.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Starosta Działdowski Marian Janicki
Zarząd Powiatu w Ostródzie złożył dwa wnioski, jeden o wyrażenie pozytywnej opinii
dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej i zaliczenia jej do kategorii dróg
gminnych gminy Morąg, drogi Nr 1192 N Liksajny – Tarda - Ruś w km 16+220 – 17+054.
Natomiast drugie pismo dotyczy wyrażenia pozytywnej opinii w sprawie pozbawienia
kategorii drogi powiatowej i wyłączenia z użytkowania drogi powiatowej Nr 1192 N
Liksajny – Tarda – Ruś w km 13+740 – 16+220.
Przedstawił projekt uchwały w sprawie wydania opinii o pozbawieniu kategorii dróg
powiatowych leżących w Powiecie Ostródzkim.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 239/12
w sprawie: wydania opinii o pozbawieniu kategorii dróg powiatowych leżących w
Powiecie Ostródzkim.
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(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 6
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Maria Ligman
Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Maria Ligman
Wpłynął wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Księżym Dworze w sprawie dofinansowania
zakupu materiałów zabezpieczających system nawadniający nowo posadzony żywopłot w
kwocie 500 zł.
Zarząd jednogłośnie 5-głosami za, pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora Zespołu
Szkół w Księżym Dworze o dofinansowanie zakupu materiałów zabezpieczających
system nawadniający nowo posadzony żywopłot w wysokości 500 zł.
Ad. 7
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Maria Ligman
Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Maria Ligman
Ochotnicza Straż Pożarna w Wielkim Łęcku złożyła wniosek o sfinansowanie zakupu sprzętu
do łączności – zakup dwóch radiostacji nasobnych wraz z czterema mikrofonami w
wysokości 5 000 zł.
Zarząd jednogłośnie 5-głosami za, pozytywnie rozpatrzył wniosek Ochotniczej Straży
Pożarnej w Wielkim Łęcku w sprawie sfinansowania zakupu sprzętu do łączności zakup dwóch radiostacji nasobnych wraz z czterema mikrofonami w wysokości 5 000 zł.
Ad. 8
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Maria Ligman
Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Maria Ligman
Wpłynął wniosek Ochotniczej Straży Pożarnej w Gródkach o sfinansowanie zakupu sprzętu
do łączności selektywnej dla jednostki w celu zabezpieczenia pomieszczeń OSP przed
kolejnymi włamaniami.
Zarząd jednogłośnie 5-głosami za, pozytywnie rozpatrzył wniosek Ochotniczej Straży
Pożarnej w Gródkach w sprawie sfinansowania zakupu sprzętu do łączności selektywnej
dla jednostki w celu zabezpieczenia pomieszczeń OSP przed kolejnymi włamaniami.
Ad. 9
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 realizację zadania pn.
organizacja „Przeglądu Piosenki Ekologiczno-Turystycznej” z udziałem uczniów.
Poinformowała, że na to zadanie zabezpieczono środki w budżecie powiatu.
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 2012 roku.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 240/12
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 2012 roku.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
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Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Maria Ligman
Wpłynęła oferta Działdowskiego Centrum Edukacji Ekologicznej na realizację zadania pn.
organizacja „Warsztatów Ekologicznych” dla uczniów z terenu powiatu działdowskiego.
Poinformowała, że na to zadanie są zabezpieczone środki finansowe w budżecie powiatu.
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 2012 roku.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 241/12
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 2012 roku.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 10
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie wnioskuje o wyrażenie zgody na wycięcie 12
sztuk drzew (6 lip, 4 jarzębin i 2 wierzb). Wycinka drzew jest konieczna w związku z budową
sali gimnastycznej wraz z adaptacją i modernizacją istniejących sal sportowych oraz budową
łącznika między szkołą a obiektami sportowymi.
Przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie 12 drzew z terenu
Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 242/12
w sprawie: wyrażenia zgody na wycięcie 12 drzew z terenu Zespołu Szkół Nr 1 w
Działdowie.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 11
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Przedstawił projekt aneksu do umowy dzierżawy działki nr 299/7 położonej w obrębie
Sarnowo, gmina Kozłowo. Poinformował, że dzierżawca Pan Jacek Bronk złożył wniosek o
zmianę nazwy w umowie dzierżawy tj. Gospodarstwo Rolne Jacek Mirosław Bronk oraz o
przedłużenie o tydzień płatności I raty za czynsz dzierżawny.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, przyjął aneks do umowy dzierżawy nieruchomości
rolnej położonej w obrębie Sarnowo gmina Kozłowo, oznaczonej w ewidencji gruntu
jako działka nr 299/7
Ad. 12
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Przedstawił projekt umowy dzierżawy nieruchomości rolnej położonej w obrębie Komorniki,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 278 na rzecz dzierżawcy Mariusza Grosz
zam. Malinowo.
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Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, przyjął umowę dzierżawy nieruchomości rolnej
położonej w obrębie Komorniki oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 278.
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
Wpłynął wniosek Klubu Sportowego „Start” Działdowo o cofnięcie stypendium sportowego
zawodnikowi Michałowi Leszczyńskiemu z końcem sierpnia br. z powodu nie uczestniczenia
w treningach i meczach.
Zarząd jednogłośnie 5-głosami za, zatwierdził czynność Starosty Działdowskiego w
czasie między posiedzeniami Zarządu w sprawie cofnięcia stypendium sportowego z
końcem sierpnia br. dla zawodnika Klubu Sportowego „Start” Działdowo Michała
Leszczyńskiego.
Ad. 14
Uczestniczy p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Leon Żujewski
p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Leon Żujewski
Klub Sportowy „Start” Działdowo złożył wniosek o przyznanie stypendium sportowego
zawodnikowi Tomaszowi Kolibowskiemu.
Przedstawił projekt uchwały w sprawie przyznanie stypendium sportowego.
Zarząd jednogłośnie -5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 243/12
w sprawie przyznania stypendium sportowego.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 15
Uczestniczy p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Leon Żujewski
p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Leon Żujewski
Przedstawił wniosek Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Działdowie o przyznawanie nagrody dla dyrektora SP ZOZ w Działdowie
Elżbiecie Leżuchowskiej w kwocie 9 600 zł. Wniosek uzasadniono tym, że Pani dyrektor od
kilku lat osiąga dodatni wynik finansowy, rzetelnie realizuje cele statutowe oraz wykonuje
plan finansowy i inwestycyjny zatwierdzony przez Radę Społeczną SP ZOZ.
Przedstawił projekt uchwały w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorowi
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 244/12
w sprawie: przyznania nagrody rocznej dyrektorowi Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
(W głosowaniu nie uczestniczył radny Jan Raczyński)
Ad. 16
Uczestniczy p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Leon Żujewski
p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Leon Żujewski
Przedstawił wniosek Koła Łowieckiego „ŚWIT” w Działdowie na realizację zadania pn.
popularyzacja kultury myśliwskiej poprzez organizację Święta Huberta patrona myśliwych na
kwotę 2 000 zł. Poinformował, że na to zadanie nie mamy środków finansowych w budżecie
powiatu.
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Zarząd odrzucił ofertę złożoną przez Koło Łowieckie „ŚWIT” w Działdowie na
realizację zadania pn. popularyzacja kultury myśliwskiej poprzez organizację Święta
Huberta patrona myśliwych z powodu braku środków finansowych w budżecie powiatu
na 2012 roku.
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Maria Ligman
Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Maria Ligman
Poinformowała, że nie została złożona oferta na realizację zadanie organizacja biesiady
myśliwskiej.
Zarząd wyraził zgodę na zmianę nazwy zadania z dofinansowania organizacji biesiady
myśliwskiej na zadanie popularyzacja kultury myśliwskiej poprzez organizację Święta
Huberta patrona myśliwych.
Ad. 17
Uczestniczy Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie Jerzy Grochocki
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie Jerzy Grochocki
Przedstawił plan zimowego utrzymania dróg powiatowych na rok 2013.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Zainteresowany był, ile jest zabezpieczonych środków w planie finansowym na zimowe
utrzymanie dróg?
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie Jerzy Grochocki
W budżecie jest zabezpieczona kwota 400 000 zł. W pierwszym półroczu wydatkowano
370 000 zł, czyli na drugie półrocze nie ma środków finansowych.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Stwierdził, że koszty utrzymania zimowego z roku na rok są coraz wyższe.
Zaproponował, aby Powiatowy Zarząd Dróg przygotował wariant zimowego utrzymania dróg
powiatowych na poziomie finansowania z bieżącego roku.
Zarząd poparł propozycję Starosty
Ad. 18
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie założeń i materiałów planistycznych do projektu
budżetu Powiatu Działdowskiego na 2013 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2013-2018 oraz terminów ich opracowania przez jednostki organizacyjne.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 245/12
w sprawie: założeń i materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu
Działdowskiego na 2013 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2018
oraz terminów ich opracowania przez jednostki organizacyjne.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
(W głosowaniu nie uczestniczył radny Jan Raczyński)
Ad. 19
Uczestniczy p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Leon Żujewski
p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Leon Żujewski
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Przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Gminy Miasta Działdowo. Pomoc finansowa dotyczy partycypacji w kosztach
oddelegowania nauczyciela do pracy związkowej na stanowisko przewodniczącego ZNP 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)
(W głosowaniu nie uczestniczył radny Jan Raczyński)

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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