Protokół Nr 55/2013
z posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 6 marca 2013 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 projektu aneksu do umowy finansowania kosztów działalności Warsztatów
Terapii Zajęciowej w Działdowie.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia katalogu oraz zasad udzielania
dofinansowania dla osób niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji społecznej przy
udziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2013
roku.
7. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie
określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2013 rok.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wynajmu
pomieszczeń prosektorium szpitalnego SP ZOZ w Działdowie.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw
realizacji Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Działdowskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz organizacjami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na
lata 2013-2017.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie organizacji „Prezentacji Ofert Edukacyjnych
Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Działdowskiego” na rok szkolny 2013/2014
skierowanych do klas trzecich gimnazjów.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie organizacji Warmińsko-Mazurskiego
Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego 2013.
12. Informacja o zmianie systemu opłat za korzystanie ze środowiska.
13. Przyjęcie informacji o umowach zawartych przez dyrektora Zespołu Szkół w Malinowie.
14. Rozpatrzenie i przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie:
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- zmiany uchwały Nr XXII/173/09 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 29 czerwca
2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek
oświatowych prowadzonych przez podmioty niepubliczne na terenie powiatu
działdowskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,
zmienionej uchwała Nr XXVII/216/10 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 24 lutego
2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/173/09 rady Powiatu Działdowskiego z
dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty niepubliczne na terenie
powiatu działdowskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania;
- poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy o okręgach sądowych sądów
powszechnych oraz o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych;
- wyrażenia zgody na wypowiedzenie i zawarcie kolejnej umowy najmu piwnicy w
budynku Zespołu Szkół w Malinowie.
15. Sprawy bieżące.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad.
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Zaproponowała wprowadzić dodatkowy punkt dotyczący rozpatrzenia wniosku dyrektora
Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Działdowie w sprawie zmian w planie finansowym
na rok 2013.
Zarząd jednogłośnie 5-głosami za, przyjął jako punkt 14 rozpatrzenie wniosku
dyrektora Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Działdowie w sprawie zmian w planie
finansowym na rok 2013.
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 projektu aneksu do umowy finansowania kosztów działalności Warsztatów
Terapii Zajęciowej w Działdowie.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia katalogu oraz zasad udzielania
dofinansowania dla osób niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji społecznej przy
udziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2013
roku.
7. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie
określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2013 rok.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wynajmu
pomieszczeń prosektorium szpitalnego SP ZOZ w Działdowie.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw
realizacji Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Działdowskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz organizacjami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na
lata 2013-2017.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie organizacji „Prezentacji Ofert Edukacyjnych
Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Działdowskiego” na rok szkolny 2013/2014
skierowanych do klas trzecich gimnazjów.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie organizacji Warmińsko-Mazurskiego
Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego 2013.
12. Informacja o zmianie systemu opłat za korzystanie ze środowiska.
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13. Przyjęcie informacji o umowach zawartych przez dyrektora Zespołu Szkół w Malinowie.
14. Rozpatrzenie wniosku dyrektora Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Działdowie w
sprawie zmian w planie finansowym na rok 2013.
15. Rozpatrzenie i przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie:
- zmiany uchwały Nr XXII/173/09 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 29 czerwca
2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek
oświatowych prowadzonych przez podmioty niepubliczne na terenie powiatu
działdowskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,
zmienionej uchwała Nr XXVII/216/10 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 24 lutego
2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/173/09 rady Powiatu Działdowskiego z
dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty niepubliczne na terenie
powiatu działdowskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania;
- poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy o okręgach sądowych sądów
powszechnych oraz o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych;
- wyrażenia zgody na wypowiedzenie i zawarcie kolejnej umowy najmu piwnicy w
budynku Zespołu Szkół w Malinowie.
16. Sprawy bieżące.
17. Wolne wnioski.
18. 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 Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Tadeusz
Modzelewski
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Tadeusz Modzelewski
Przedstawił aneks nr 27 do umowy finansowania kosztów działalności Warsztatów Terapii
Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych zawartej w dniu 30 listopada 2002 roku. Wysokość
środków finansowych niezbędnych do rocznej działalności Warsztatów w 2013 roku wynosi
813 780 zł.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Zainteresowany był, jakie to są koszty: materiały do samochodu oraz organizacja wycieczki?
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Tadeusz Modzelewski
WTZ mają w użytkowaniu trzy samochody, na które ponoszone są koszty zakupu paliwa.
Natomiast organizowanie wycieczek wynika z prowadzonej działalności statutowej.
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Zaproponowała przyjąć aneks nr 27 do umowy o finansowaniu WTZ na 2013 rok.
Zarząd jednogłośnie 5-glosami za, przyjął aneks Nr 27 do umowy o finansowaniu
kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych.
Ad. 6
Uczestniczy Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Tadeusz
Modzelewski
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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 2013 rok.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Zaproponował w załączniku do uchwały w każdym rozdziale zapisy „ostateczną decyzję o
przyznaniu dofinansowania podejmuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z
uwzględnieniem posiadanych środków”.
Wicestarosta Witold Ostrowski
Proponuję w załączniku do uchwały w każdym rozdziale zapisy „wnioski o dofinansowanie
można składać cały rok”.
Zarząd poparł propozycję Starosty oraz Wicestarosty.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 299/13
w sprawie: ustalenia Katalogu oraz zasad udzielania dofinansowań dla osób
niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji społecznej przy udziale środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2013 rok.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad. 7
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 określenia zadań
i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2013 rok. Przybliżył informację o
wnioskach, które wpłynęły na rok 2013.
Radny Jan Raczyński
Zainteresowany był, czy wnioski o dofinansowanie z PFRON wpłynęły tylko z miasta
Działdowo, a co z pozostałymi gminami?
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Tadeusz Modzelewski
Poinformował, że wszystkie gminy są w organizacjach, których siedziby mieszczą się w
Działdowie.
Zarząd jednogłośnie 5-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 2013 rok
(Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 8
Uczestniczy p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury Leon Żujewski
p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury Leon Żujewski
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Przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wynajmu pomieszczeń
prosektorium szpitalnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Działdowie. Poinformował, że Rada Społeczna SP ZOZ wyraziła pozytywną opinię na
wynajem pomieszczeń.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Zainteresowany był, czy szpital wynajmując pomieszczenia wymaga opinii Rady Społecznej
SP ZOZ oraz zgody Zarządu Powiatu?
p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury Leon Żujewski
Zarząd Powiatu wyraża zgodę na wynajem, zaś Rada Społeczna SP ZOZ opiniuje.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Zaproponował zmienić w tytule uchwały słowo „opinii” na „zgodę”.
Zarząd poparł propozycję Starosty
Radny Grzegorz Kaszubski
Kto będzie wynajmował pomieszczenia prosektorium w budynku szpitala?
p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury Leon Żujewski
Na tym etapie nie mamy informacji, gdyż SP ZOZ ogłosi przetarg i dopiero zostanie wybrany
najemca.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 300/13
w sprawie: wyrażenia zgody dotyczącej wynajmu pomieszczeń prosektorium szpitalnego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad. 9
Uczestniczy p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury Leon Żujewski
p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury Leon Żujewski
Przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw realizacji
Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Działdowskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata
2013-2017. Poinformował, że przedstawicielem Forum Liderów Organizacji Pozarządowych
jest Pani Małgorzata Nawrocka.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Czy są kandydatury do składu komisji konkursowej do spraw realizacji programu współpracy
powiatu działdowskiego z organizacjami pozarządowymi?
Radny Grzegorz Kaszubski
Zaproponował do Komisji Konkursowej p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia,
Kultury i Sportu Leona Żujewskiego.
Radny Jan Raczyński
Zgłosił Wicestarostę Witolda Ostrowskiego.
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Wicestarosta Witold Ostrowski
Proponuję pracownika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Martę Grosz.
Zarząd wytypował, po wyrażeniu zgody skład Komisji Konkursowej do spraw realizacji
Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Działdowskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
lata 2013-2017:
- Wicestarostę Witolda Ostrowskiego – Przewodniczącego Komisji,
- p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu - Leona Żujewskiego,
- pracownika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu – Martę Grosz,
- przedstawiciela Forum Liderów Organizacji Pozarządowych – Małgorzatę Nawrocką.
Zarząd jednogłośnie-4 głosami za, przy 1-głosie wstrzymującym, podjął
Uchwałę Nr 301/13
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do spraw realizacji Wieloletniego
Programu Współpracy Powiatu Działdowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz
organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2013-2017.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad. 10
Uczestniczy p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury Leon Żujewski
p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury Leon Żujewski
Przedstawił projekt uchwały w sprawie organizacji „Prezentacji Ofert Edukacyjnych Szkół
Ponadgimnazjalnych Powiatu Działdowskiego” na rok szkolny 2013/2014, skierowaną do
klas trzecich gimnazjów.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 302/13
w sprawie: organizacji „Prezentacji Ofert Edukacyjnych Szkół Ponadgimnazjalnych
Powiatu Działdowskiego” na rok szkolny 2013/2014, skierowaną do klas trzecich
gimnazjów.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad. 11
Uczestniczy p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury Leon Żujewski
p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury Leon Żujewski
Przedstawił projekt uchwały w sprawie organizacji Warmińsko-Mazurskiego Młodzieżowego
Turnieju Motoryzacyjnego 2013.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Zaproponował brzmienie § 1 pkt 1 „Organizuje się imprezę pod nazwą: „Warmińsko –
Mazurski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny 2013”.
Zarząd zaakceptował propozycję Starosty
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 303/13
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w sprawie: organizacji Warmińsko-Mazurskiego Młodzieżowego Turnieju
Motoryzacyjnego 2013.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad. 12
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Maria Ligman
Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Maria Ligman
Wpłynęło pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w
Olsztynie w sprawie zmiany systemu opłat za korzystanie ze środowiska z półrocznego na
roczny. W związku z powyższym opłaty za I półrocze 2013 r. będą wniesione w 2014 r. a nie
jak dotychczas w lipcu 2013 r. Poinformowała, że środków z tytułu opłat za korzystanie ze
środowiska wpłynęło 93 769,28 zł.
Wicestarosta Witold Ostrowski
Zainteresowany był, jakie powiaty współfinansują budowę schroniska dla bezdomnych
zwierząt w mieście Nidzica, obręb Tatary dla zwierząt z gmin należących do Ekologicznego
Związku Gmin „Działdowszczyzna”?
Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Maria Ligman
Przewodniczący Zarządu Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” poinformował,
że powiat nidzicki nie dofinansuje budowy schroniska dla bezdomnych zwierząt.
Przedstawiła plan wydatków na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną
na 2013 rok.
Zarząd przyjął plan wydatków na zadania
związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną na 2013 rok.
Ad. 13
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Dyrektor Zespołu Szkół w Malinowie przedstawił informację na temat zawartych umów na
2013 rok.
Zarząd przyjął informację dyrektora Zespołu Szkół w Malinowie
Ad. 14
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Wpłynął wniosek dyrektora Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Działdowie w sprawie
zmian w planie finansowym na rok 2013. W budżecie zabezpieczono kwotę 7 184 zł na
dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników przejętych od Warmińsko-Mazurskiej
Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu, Filia w Działdowie. Dodatkowe wynagrodzenia roczne
za 2012 rok wypłacono pracownikom przez Warmińsko-Mazurską Bibliotekę Pedagogiczną
w Elblągu. Wnioskodawca proponuje przeznaczyć środki w kwocie 7 184 zł na zakup
komputera i zapłatę za obsługę informatyczną.
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w
Działdowie o przeznaczenie środków w wysokości 7 184 zł na zakup komputera oraz
zapłatę za obsługę informatyczną niezbędną do prawidłowego działania jednostki.
Ad. 15
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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 zmiany uchwały Nr
XXII/173/09 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie: ustalenia
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez
podmioty niepubliczne na terenie powiatu działdowskiego oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich wykorzystania, zmienionej uchwałą Nr XXVII/216/10 Rady Powiatu
Działdowskiego z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/173/09 Rady
Powiatu Działdowskiego z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i
rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty
niepubliczne na terenie powiatu działdowskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości
ich wykorzystania.
Zarząd jednogłośnie 4-głosami za, przyjął projekt uchwały Rady Powiatu
Działdowskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/173/09 Rady Powiatu
Działdowskiego z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i
rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty
niepubliczne na terenie powiatu działdowskiego oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich wykorzystania, zmienionej uchwałą Nr XXVII/216/10 Rady Powiatu
Działdowskiego z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/173/09
Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie: ustalenia trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez
podmioty niepubliczne na terenie powiatu działdowskiego oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich wykorzystania.
(Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
(W głosowaniu nie uczestniczył radny Grzegorz Kaszubski)
Starosta Działdowski Marian Janicki
Przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie poparcia dla
obywatelskiego projektu ustawy o okręgach sądowych sądów powszechnych oraz o zmianie
ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych
Zarząd jednogłośnie 4-głosami za, przyjął projekt uchwały Rady Powiatu
Działdowskiego w sprawie poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy o okręgach
sądowych sądów powszechnych oraz o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów
powszechnych.
(Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
(W głosowaniu nie uczestniczył radny Grzegorz Kaszubski)
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie wyrażenia zgody na
wypowiedzenie i zawarcie kolejnej umowy najmu piwnicy w budynku Zespołu Szkół w
Malinowie.
Zaproponował zmianę § 1: „Wyraża się zgodę Zespołowi Szkół im. Emilii Sukertowej –
Biedrawiny w Malinowie na wypowiedzenie, z zachowaniem trzymiesięcznego terminu
wypowiedzenia, umowy dotyczącej naliczenia miesięcznych opłat za: wywóz śmieci i
nieczystości, zużycie energii elektrycznej na części wspólnej oraz wynajmu piwnicy
zlokalizowanej w budynku stanowiącym własność Powiatu Działdowskiego, pozostającym w
trwałym zarządzie Zespołu Szkół w Malinowie, zawartej pomiędzy Zespołem Szkół a Panią
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Grażyną Sowińską, nr 1/2012 z dnia 10 stycznia 2012 r. oraz zawarcie ponownej umowy
najmu ww. piwnicy, na czas oznaczony do 3 lat, z dotychczasowym najemcą.”
Zarząd jednogłośnie 4-głosami za, przyjął wraz ze zmianą § 1 projekt uchwały Rady
Powiatu Działdowskiego w sprawie wyrażenia zgody na wypowiedzenie i zawarcie
kolejnej umowy najmu piwnicy w budynku Zespołu Szkół w Malinowie.
(Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
(W głosowaniu nie uczestniczył radny Grzegorz Kaszubski)

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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