Protokół Nr 46/2012
z posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 14 listopada 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 protokołów z poprzednich posiedzeń.
5. Rozpatrzenie wniosku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lidzbarku w sprawie
dofinansowania.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Działdowskiego na lata 2013-2018.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie projektu budżetu Powiatu Działdowskiego na
2013 rok.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne
udostępnienie części pasa drogowego.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu opłat za
użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa za lata 2009-2012 na wniosek
dłużników.
10. Rozpatrzenie pisma Gminy Działdowo w sprawie nieodpłatnego przekazania
nieruchomości.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dla dyrektora Powiatowego
Zarządu Dróg w Działdowie.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół
Zawodowych Nr 1 do popisywania umowy w ramach programu EDUSCIENCE.
13. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach
egzaminów maturalnych i zawodowych w szkołach ponadgimnazjalnych za rok szkolny
2011/2012 w Powiecie Działdowskim.
14. Przyjęcie raportu z realizacji strategii oświatowej za 2012 rok.
15. Sprawy bieżące.
16. Wolne wnioski.
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17. Zamknięcie obrad.
Starosta Działdowski Marina Janicki
Na wniosek Wydziału Gospodarki Nieruchomościami zaproponował wprowadzić dodatkowy
punkt do porządku posiedzenia dotyczący rozpatrzenia i podjęcia uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z przeprowadzeniem podziału
nieruchomości stanowiących własność Powiatu Działdowskiego.
Zarząd jednogłośnie przyjął zaproponowany porządek posiedzenia.
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.
5. Rozpatrzenie wniosku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lidzbarku w sprawie
dofinansowania.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Działdowskiego na lata 2013-2018.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie projektu budżetu Powiatu Działdowskiego na
2013 rok.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne
udostępnienie części pasa drogowego.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu opłat za
użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa za lata 2009-2012 na wniosek
dłużników.
10. Rozpatrzenie pisma Gminy Działdowo w sprawie nieodpłatnego przekazania
nieruchomości.
11. Rozpatrzenie i podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności
związanych z przeprowadzeniem podziału nieruchomości stanowiących własność
Powiatu Działdowskiego.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dla dyrektora Powiatowego
Zarządu Dróg w Działdowie.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół
Zawodowych Nr 1 do popisywania umowy w ramach programu EDUSCIENCE.
14. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach
egzaminów maturalnych i zawodowych w szkołach ponadgimnazjalnych za rok szkolny
2011/2012 w Powiecie Działdowskim.
15. Przyjęcie raportu z realizacji strategii oświatowej za 2012 rok.
16. Sprawy bieżące.
17. Wolne wnioski.
18. 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
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Maria Ligman
Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Maria Ligman
Ochotnicza Straż Pożarna w Lidzbarku wnioskuje o dofinansowanie doposażenia pojazdu
„Scania” w uniwersalne urządzenia hydrauliczne z pompą DPU-61” z wężami na zwijadła
Holmatro plus rozpieracz teleskopowy w wysokości 20 000 zł.
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Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, wyraził zgodę na dofinansowanie zakupu urządzeń
hydraulicznych z pompą DPU-61 z wężami na zwijadła Holmatro plus rozpieracz
teleskopowy w kwocie 20 000 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lidzbarku.
Ad. 6
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Działdowskiego na lata 2013 – 2018.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Zainteresowany był, czy są zabezpieczono środki w kwocie 1 mln zł na termomodernizację
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie na 2014 rok?
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Poinformowała, że jest to ujęte w pozycji inne dochody.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Zarządził głosowanie imienne zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 10 ustawy o finansach publicznych.
Poszczególni członkowie Zarządu głosowali następująco:
Marian Janicki – za
Witold Ostrowski – za
Jerzy Chmielewski – za
Grzegorz Kaszubski – za
Jan Raczyński – za
Zarząd jednogłośnie -5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 263/12
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego
na lata 2013 - 2018
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 7
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie projektu budżetu powiatu na 2013 rok. Omówiła
plan dochodów budżetu i wydatki budżetowych na następny rok.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Zarządził głosowanie imienne zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 10 ustawy o finansach publicznych.
Poszczególni członkowie Zarządu głosowali następująco:
Marian Janicki – za
Witold Ostrowski – za
Jerzy Chmielewski – za
Grzegorz Kaszubski – za
Jan Raczyński – za
Zarząd jednogłośnie -5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 264/12
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w sprawie projektu budżetu powiatu na 2013 rok
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 8
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Wpłynął wniosek Burmistrza Miasta Lidzbarka w sprawie nieodpłatnego udostępnienia części
pasa drogowego w celu budowy wiaty dla próżnych w m. Zalesie działka nr 79 obręb Zalesie.
Przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie części
pasa drogowego.
Zarząd jednogłośnie -5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 265/12
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie części pasa drogowego.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 9
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Państwo Cegiełka zam. Lidzbark wnioskują o rozłożenie na raty należności z tytułu opłaty za
użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Cibórz,
gm. Lidzbark oznaczonych działek nr 632, 633, 634 i 635 o łącznej pow. 3,0153 ha.
Należność za prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu
Państwa rozłożone zostanie na 12 rat, 5 rat po 300 zł, 4 raty po 477 zł, zaś dwie raty po 1207
zł.
Przedstawił projekt uchwały w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu opłat za
użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa za lata 2009-2012 na wniosek
dłużników.
Zarząd jednogłośnie -5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 266/12
w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste
nieruchomości Skarbu Państwa za lata 2009 -2012 na wniosek dłużników.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 10
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Wpłynęło pismo Wójta Gminy Działdowo z informacją o przejęcie w nieodpłatne przekazanie
na własność Gminie Działdowo działek oznaczonych nr 5/7 i 5/21 w Malinowie.
Przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie wyrażenia zgody na
nieodpłatne zbycie z powiatowego zasobu nieruchomości, działek oznaczonych numerami
5/21 i 5/7 położonych na terenie wsi Malinowo obręb Komorniki.
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, działek oznaczonych numerami 5/21 i 5/7 położonych na terenie wsi
Malinowo obręb Komorniki.
(Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 11
Uczestniczy p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Wójt Gminy Działdowo wnioskuje o wyrażenie zgody na podział działek nr 5/23 i nr 5/24
obręb Komorniki, celem wydzielenia gruntu na poszerzenie drogi gminnej, oznaczonej nr
354.
Przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych
z przeprowadzeniem podziału nieruchomości stanowiących własność Powiatu
Działdowskiego.
Zarząd jednogłośnie -5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 267/12
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z przeprowadzeniem
podziału nieruchomości stanowiących własność Powiatu Działdowskiego.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 12
Uczestniczy Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie Jerzy Grochocki
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie Jerzy Grochocki
Wnioskuje o wydanie upoważnienia zgodnie z aktualnym stanem prawnym, a więc
wynikającym z ustawy prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 roku z późn. zm.
oraz z rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22
czerwca w sprawie zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych.
Przedstawił projekt uchwały w sprawie wydania upoważnienia dla Dyrektora Powiatowego
Zarządu Dróg w Działdowie.
Zarząd jednogłośnie -5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 268/12
w sprawie wydania upoważnienia dla Dyrektora Powiatowego
Zarządu Dróg w Działdowie
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Ad. 13
Uczestniczy p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spotu Leon Żujewski
p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spotu Leon Żujewski
Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie wnioskuje o udzielenie
pełnomocnictwa na podpisanie umowy nieodpłatnego przekazania sprzętu multimedialnego i
potwierdzenia przyjęcia dostawy tego sprzętu w ramach programu EDUSCIENCE –
Przedstawił projekt uchwały w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych
Nr 1 w Działdowie do podpisania umowy nieodpłatnego przekazania sprzętu
multimedialnego w ramach projektu partnerskiego – podnoszenie kompetencji uczniowskich
w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem
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innowacyjnych metod i technologii – EDUSCIENCE. Kapitał Ludzki priorytet III – Działanie
3.5 – projekty innowacyjne.
Zarząd jednogłośnie -5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 269/12
w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie
do podpisania umowy nieodpłatnego przekazania sprzętu multimedialnego w ramach
projektu partnerskiego – podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie
nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem
innowacyjnych metod i technologii – EDUSCIENCE. Kapitał Ludzki
priorytet III – Działanie 3.5 – projekty innowacyjne.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 14
Uczestniczy p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spotu Leon Żujewski
p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spotu Leon Żujewski
Przedstawił informację o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach egzaminów
maturalnych i zawodowych w szkołach ponadgimnazjalnych za rok szkolny 2011/2012 w
Powiecie Działdowskim.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Zainteresowany był, jakie wysuwają się wnioski?
p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spotu Leon Żujewski
Stwierdził, że szkoła powinna wdrażać programy naprawcze w kierunku poprawy wyników z
egzaminów maturalnych i zawodowych.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Czy realizowane programy unijne dają efekty?
p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spotu Leon Żujewski
Każdy program unijny ma swój cel co do uczestnictwa w organizowanych zajęciach, a nie co
do wyników zdawalności.
Wicestarosta Witold Ostrowski
Stwierdził, że w szkołach ponadgimnazjalnych w stosunku do roku ubiegłego jest o 140 mniej
uczniów.
Radny Grzegorz Kaszubski
W naszym powiecie funkcjonuje siedem szkół ponadgimnazjalnych, a z każdym rokiem
nabory są coraz mniejsze co zwiększa koszty funkcjonowania placówek oświatowych.
Zarząd przyjął informację o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach
egzaminów maturalnych i zawodowych w szkołach ponadgimnazjalnych za rok szkolny
2011/2012 w Powiecie Działdowskim.
Ad. 15
Uczestniczy p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spotu Leon Żujewski
p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spotu Leon Żujewski
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Przedstawił raport z realizacji strategii oświatowej za 2012 rok.
Zarząd przyjął raport z realizacji strategii oświatowej za 2012 rok.
Ad. 16
Wicestarosta Witold Ostrowski
Zainteresowany był, jak przebiega inwestycja termomodernizacji budynku SP ZOZ w
Działdowie?
Starosta Działdowski Marian Janicki
Termomodernizacja obiektu szpitala ma być zakończona 31 grudnia 2012 roku.

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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