Protokół 57/2013
z posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 10 kwietnia 2013 roku

W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności:
Starosta Działdowski

Marian Janicki

Wicestarosta

Witold Ostrowski

Członkowie Zarządu

Janusz Kaczmarek
Grzegorz Kaszubski
Jan Raczyński

Ponadto uczestniczy:
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 wydania opinii o zaliczeniu dróg wewnętrznych w
miejscowości Działdowo do kategorii dróg gminnych.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań
własnych Powiatu Działdowskiego w 2013 roku z zakresu upowszechniania kultury, kultury
fizycznej i sportu oraz ochrony i promocji zdrowia.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego.
8. Rozpatrzenie i podjecie uchwały w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na
realizację zadań własnych powiatu w 2013 roku.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dyrektora Liceum
Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego w Lidzbarku do podejmowania wszelkich
czynności w zakresie realizacji projektu w ramach konkursu Nr 1/POKL/9.1.2/2013,
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i
kompetencji w regionach”, Poddziałanie 9.1.2. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z
grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług
edukacyjnych”.
10. Rozpatrzenie wniosku Wójta Gminy Rybno w sprawie dofinansowania OSP.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zgody na korzystanie z drogi wewnętrznej w
Malinowie, stanowiącej własność Powiatu Działdowskiego.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych z rezerwy
celowej.
13. Rozpatrzenie i podjecie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Działdowskiego na 2013
rok.
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14. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie przyjęcia
przez Radę Powiatu Działdowskiego oceny zasobów pomocy społecznej.
15. Sprawy bieżące.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad.
Wicestarosta Witold Ostrowski
Zaproponował wprowadzić punkt dotyczący rozpatrzenia i podjęcia uchwały w sprawie upoważnienia
dyrektora Zespołu Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku do podejmowania wszelkich
czynności w zakresie realizacji projektu w ramach konkursu Nr 2/POKL/9.2/2013, Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w
regionach”, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Zaproponował wprowadzić punkt dotyczący upoważnienia Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Działdowie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie składania wniosku o
dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na termomodernizacji obiektów KP PSP w Działdowie
oraz realizacji tego projektu w ramach programu priorytetowego pn. System Zielonych Inwestycji
(GIS – Green Investment Scheme). Część 5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów
sektora finansów publicznych.
Zarząd -5 głosami za, przyjął jako punkt 8 rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie
upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku do
podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu w ramach konkursu Nr
2/POKL/9.2/2013, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX „Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości
szkolnictwa zawodowego”.
Zarząd -5 głosami za, przyjął jako punkt 16 upoważnienia Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie
składania wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na termomodernizacji
obiektów KP PSP w Działdowie oraz realizacji tego projektu w ramach programu
priorytetowego pn. System Zielonych Inwestycji (GIS – Green Investment Scheme). Część 5)
Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął po zmianach następujący porządek posiedzenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

Otwarcie.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg wewnętrznych w
miejscowości Działdowo do kategorii dróg gminnych.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizacje zadań
własnych Powiatu Działdowskiego w 2013 roku z zakresu upowszechniania kultury, kultury
fizycznej i sportu oraz ochrony i promocji zdrowia.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół im. Króla
Władysława Jagiełły w Lidzbarku do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji
projektu w ramach konkursu Nr 2/POKL/9.2/2013, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007-2013, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetycji w regionach”, Działanie 9.2
„Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.
Rozpatrzenie i podjecie uchwały w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na
realizację zadań własnych powiatu w 2013 roku.
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10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dyrektora Liceum
Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego w Lidzbarku do podejmowania wszelkich
czynności w zakresie realizacji projektu w ramach konkursu Nr 1/POKL/9.1.2/2013, Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji
w regionach”, Poddziałanie 9.1.2. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o
utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”.
11. Rozpatrzenie wniosku Wójta Gminy Rybno w sprawie dofinansowania OSP.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zgody na korzystanie z drogi wewnętrznej w
Malinowie, stanowiącej własność Powiatu Działdowskiego.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych z rezerwy
celowej.
14. Rozpatrzenie i podjecie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Działdowskiego na 2013
rok.
15. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie przyjęcia
przez Radę Powiatu Działdowskiego oceny zasobów pomocy społecznej.
16. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie
składania wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na termomodernizacji
obiektów pn. KP PSP w Działdowie oraz realizacji tego przedsięwzięcia w ramach programu
priorytetowego System Zielonych Inwestycji (GIS – Green Investment Scheme). Część 5)
Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych.
17. Sprawy bieżące.
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad.
Ad. 4
Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag do protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu i po
zapoznaniu się z jego treścią złożyli podpisy pod tekstem protokołu.
Ad. 5
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Komunikacji Krzysztof Gorczyński
Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Komunikacji Krzysztof Gorczyński
Przedstawił projekt uchwały w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg wewnętrznych w
miejscowości Działdowo do kategorii dróg gminnych.
Zarząd jednogłośnie – 5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 307/13
w sprawie: wydania opinii o zaliczeniu dróg wewnętrznych w miejscowości Działdowo do
kategorii dróg gminnych.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Ad. 6
Uczestniczy p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Leon Żujewski oraz pracownik
wydział Marta Grosz.
p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Leon Żujewski

3

Przedstawił projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań własnych
Powiatu Działdowskiego w 2013 roku z zakresu upowszechniania kultury, kultury fizycznej i sportu
oraz ochrony i promocji zdrowia.
Radny Grzegorz Kaszubski
Zasugerował wprowadzenie do regulaminu kryteriów, według których będą wybierani oferenci do
realizacji zadania.
Wicestarosta Witold Ostrowski
Zobowiązał się do przygotowania wraz z wydziałem Oświaty, Kultury i Sportu nowego regulaminu,
który zostanie przedstawiony Zarządowi Powiatu.
Starosta Powiatu Marian Janicki
Złożył formalny wniosek o zmianę realizacji zadania „Powiatowy rajd po złoty liść jesieni” na rzecz
wnioskodawcy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, gdyż stwierdził że w ten sposób zwiększy się
aktywizacja osób starszych, a także nastąpi integracja pokoleń.
Zarząd jednogłośnie – 5 głosami za, przyjął wniosek Starosty Działdowskiego Mariana
Janickiego.
Zarząd jednogłośnie – 5 głosami za, podjął
Uchwała Nr 308/13
w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań własnych Powiatu
Działdowskiego w 2013 roku z zakresu upowszechnienia kultury, kultury fizycznej i sportu
oraz ochrony i promocji zdrowia.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad. 7
Uczestniczy p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Leon Zujewski oraz pracownik
wydziału Marta Grosz
Wicestarosta Witold Ostrowski
Przedstawił projekt uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego.
Radny Jan Raczyński
Był zainteresowany dlaczego wśród osób, które otrzymały stypendium sportowe nie znaleźli się
sportowcy z Lidzbarka?
Wicestarosta Witold Ostrowski
Żaden klub sportowy z Lidzbarka nie złożył wniosku o przyznanie stypendium sportowego.
Zarząd jednogłośnie – 5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 309/13
w sprawie: przyznania stypendium sportowego.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
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Ad. 8
Uczestniczy Dyrektor Zespołu Szkół w Lidzbarku Andrzej Piątkowski, oraz Naczelnik Wydziału
Rozwoju Gospodarczego, Funduszy Europejskich i Promocji Lidia Nyga- Skwara
Dyrektor Zespołu Szkół w Lidzbarku Andrzej Piątkowski
Przedstawił projekt w ramach konkursu Nr 2/POKL/9.2/2013, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007-2013, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2
„Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.
Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Funduszy Europejskich i Promocji Lidia NygaSkwara
Wniosek zawiera wiele nieścisłości. Zamieszczone zostały w nim informacje, które należy uzupełnić,
nie które z nich powinny zostać wykreślone.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Zarządowi powinien zostać przedstawiony formalny wniosek z uwzględnieniem ostatecznych
poprawek.
Stwierdził, że w ramach źle złożonego projektu konsekwencje poniesie powiat.
Radny Jan Raczyński
Wyraził swoją aprobatę dla projektu. Uważa, że jest to szansa dla powiatu na napłynięcie sporej kwoty
pieniędzy.
Zarząd – 2 głosami za, przy -2 głosach przeciw, i -1 głosie wstrzymujący odrzucił projekt
uchwały w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w
Lidzbarku do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu w ramach
konkursu Nr 2/POKL/9.2/2013, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet
IX „Rozwój wykształcenia i kompetycji w regionach”, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności
i jakości szkolnictwa zawodowego”.

Ad. 9
Uczestniczy p.o. Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu oraz pracownik wydziału Marta Grosz.
p.o. Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Leon Żujewski
Przedstawił projekt uchwały w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań
własnych Powiatu w roku 2013.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Zaproponował, aby § 1 brzmiał: Ogłasza się II otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych
Powiatu Działdowskiego w zakresie Kultury na dofinansowanie zadania, kultury fizycznej i sportu na
przekazanie zadania oraz promocji i ochrony zdrowia na dofinansowanie zadania.
Zarząd zaakceptował wniosek Starosty Działdowskiego Mariana Janickiego.
Zarząd jednogłośnie – 5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 310/13
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w sprawie: ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Powiatu w
roku 2013.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad. 10
Uczestniczy p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Leon Żujewski
p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Leon Żujewski
Przedstawił projekt uchwały w sprawie upoważnienia dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. K.
K. Baczyńskiego w Lidzbarku do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu w
ramach konkursu Nr 1/POKL/9.1.2/2013, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie
szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w
jakości usług edukacyjnych”.
Zarząd jednogłośnie – 5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 311/13
W sprawie upoważnienia dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w
Lidzbarku do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu w ramach
konkursu Nr 1/POKL/9.1.2/2013, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Poddziałanie 9.1.2
„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji
oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad. 11
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Maria Ligman
Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Maria Ligman
Przedstawiła wniosek Wójta Gminy Rybno w sprawie dofinansowania OSP.
Radny Janusz Kaczmarek
Na prośbę Wójta Gminy Rybno zaproponował zmianę zakupu odzieży ochronnej, na zakup agregatu
prądotwórczego.
Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Maria Ligman
Aby dokonać zmiany, Wójt Gminy Rybno powinien wystąpić z nowym wnioskiem.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Zarząd nie może rozpatrzeć wniosku, który nie został złożony. Nowy wniosek powinien przejść całą
procedurę . Musi uzyskać zgodę Komendanta Powiatowego, czy taki sprzęt w jednostce powinien się
znajdować.
Zaproponował odłożenie wniosku w sprawie rozpatrzenia wniosku Wójta Gminy Rybno na
dofinansowanie OSP, na następne posiedzenie Zarządu.
Zarząd jednogłośnie – 5 głosami za, odłożył wniosek Wójta Gminy Rybno w sprawie
dofinansowania OSP.
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Ad. 12
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Wpłynął wniosek P. Grażyny Bedra, w którym zwraca się z prośbą o wystawienie dokumentacji
potwierdzającej dostęp z działki 5/31 w Malinowie do drogi powiatowej.
Z dokumentacji archiwalnej wynika, że działka nr 5/31 powstała na skutek podziału działki nr 5//17 na
trzy mniejsze. Dokumentacja z 2001 roku wykazuje, że działka nr 5/17 posiada prawo służebności,
które w momencie jej podziału musi zostać zachowane dla nowo powstałych działek.
Wydział proponuje udzielenie odpowiedzi, stwierdzając, że Zarząd nie może wystawić dokumentu
zaświadczającego o dostępie do drogi publicznej, gdyż dokument potwierdzający dostęp do drogi
widnieje w księdze wieczystej.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Zaproponował wystosowanie pisma do wnioskodawcy z wyjaśnieniem,
faktyczny nieruchomości z dostępem do drogi publicznej.
Złożył wniosek o wycofanie projektu uchwały.

stwierdzającego stan

Zarząd jednogłośnie – 5 głosami za, wycofał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
korzystanie z drogi wewnętrznej w Malinowie, stanowiącej własność Powiatu Działdowskiego.

Ad. 13
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych z rezerwy
celowej.
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
Janusz Kaczmarek – za
Grzegorz Kaszubski – za
Jan Raczyński – za
Zarząd jednogłośnie – 5 głosami za, podjął
Uchwałę 312/13
w sprawie: przeniesienia wydatków budżetowych z rezerwy celowej.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Ad. 14
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Działdowskiego na rok 2013.
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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
Janusz Kaczmarek – za
Grzegorz Kaszubski – za
Jan Raczyński – za
Zarząd jednogłośnie – 5 głosami za, podjął
Uchwała 313/13
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Działdowskiego na rok 2013.
(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 Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie przyjęcia przez Radę
Powiatu Działdowskiego oceny zasobów pomocy społecznej.
Zarząd jednogłośnie – 5 głosami za, przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego w
sprawie przyjęcia przez Radę Powiatu Działdowskiego oceny zasobów pomocy społecznej.
Ad. 16
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Funduszy Europejskich i Promocji Lidia
Nyga- Skwara
Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Funduszy Europejskich i Promocji Lidia
Nyga- Skwara.
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie upoważnienia Komendanta Powiatowego Państwowej Straży
Pożarnej w Działdowie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie składania wniosku o
dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na termomodernizacji obiektów pn. KP PSP w
Działdowie oraz realizacji tego przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego System
Zielonych Inwestycji (GIS – Green Investment Scheme). Część 5) Zarządzanie energią w budynkach
wybranych podmiotów sektora finansów publicznych.

Zarząd odłożył rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Komendanta
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie do podejmowania wszelkich czynności
w zakresie składania wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na
termomodernizacji obiektów pn. KP PSP w Działdowie oraz realizacji tego przedsięwzięcia w
ramach programu priorytetowego System Zielonych Inwestycji (GIS – Green Investment
Scheme). Część 5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów
publicznych, do czasu skonsultowania się z Narodowym Funduszem Środowiska i Gospodarki
Wodnej, Komendą Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie oraz Regionalną
Izbą Obrachunkową.
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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
Maria Rogozińska

Podpisy członków Zarządu Powiatu
Starosta Działdowski

Marian Janicki

Wicestarosta

Witold Ostrowski

Członek Zarządu

Janusz Kaczmarek

Członek Zarządu

Grzegorz Kaszubski

Członek Zarządu

Jan Raczyński
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