Protokół Nr 77 /2014
z posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 15 stycznia 2014 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 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:

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
5. Zatwierdzenie aneksu do umowy w sprawie udzielenia dotacji dla Warsztatów Terapii
Zajęciowej w Działdowie.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu finansowego zadań
zleconych z zakresu administracji rządowej.
7. Rozpatrzenie i przyjęcie uchwały w sprawie przekazania uprawnień kierownikom
jednostek budżetowych Powiatu Działdowskiego do zaciągania zobowiązań.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przekazania kierownikom jednostek
budżetowych Powiatu Działdowskiego niektórych uprawnień do dokonywania
przeniesień planowanych wydatków w budżecie Powiatu Działdowskiego na rok
2014.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powierzenia przygotowania i
przeprowadzenia postępowania i zamówienie publiczne na zakup energii elektrycznej
dla jednostek organizacyjnych Powiatu Działdowskiego.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu Roboczego do
opracowania Powiatowego Programu na Rzecz Osób Starszych.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zawarcia ugody administracyjnej
dotyczącej obniżenia wysokości odszkodowania za grunty przejęte pod drogę
wojewódzką nr 544 (dwie uchwały).
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12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie odmowy rozłożenia na raty należności z
tytułu opłat za najem lokalu mieszkalnego Skarbu Państwa za okres od stycznia
2010 r. do grudnia 2011 r. na wniosek dłużnika.
13. Analiza poniesionych w 2013 r. wydatków na wynagrodzenia oraz ustalenie kwot
jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach
prowadzonych przez Powiat Działdowski.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości
średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat działdowski.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości procentowej odpisu
na fundusz dodatku motywacyjnego przyznawanego nauczycielom.
16. Sprawy bieżące.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad.
Zarząd jednogłośnie – 5 głosami za, przyjął porządek posiedzenia.
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 Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Tadeusz
Modzelewski.
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Tadeusz Modzelewski
Przedstawił projekt aneksu nr 8 do umowy w sprawie udzielenia dotacji dla Warsztatów
Terapii Zajęciowej w Działdowie zawartej w dniu 16 kwietnia 2007 roku.
Zarząd zatwierdził aneks Nr 8 do umowy w sprawie udzielenia dotacji dla Warsztatów
Terapii Zajęciowej w Działdowie zawartej w dniu 16 kwietnia 2007 roku.
Ad. 6
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z
zakresu administracji rządowej.
Zarząd jednogłośnie – 5 głosami za, podjął:
Uchwała Nr 388/14
w sprawie: ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 7.
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek
budżetowych Powiatu Działdowskiego do zaciągania zobowiązań.
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Starosta Działdowski Marian Janicki
Był zainteresowany czy zobowiązania zaciągane przez kierowników jednostek będą
zaciągane w imieniu jednostki czy w imieniu powiatu?
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
W dalszym ciągu zobowiązania będą zaciągane w imieniu jednostki.
Uchwała Nr 389/14
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych Powiatu
Działdowskiego do zaciągania zobowiązań
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 8
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych
Powiatu Działdowskiego niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych
wydatków w budżecie Powiatu Działdowskiego na rok 2014.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Czy dyrektorzy jednostek budżetowych przestrzegali w ciągu roku terminów określonych w
uchwale dotyczących informowania Zarządu Powiatu o dokonanych zmianach?
Był zainteresowany jak wygląda kwestia przekazywania uprawnień dyrektorom jednostek
budżetowych w innych powiatach?
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Dyrektorzy jednostek przestrzegali terminów określonych w uchwale. Większość powiatów
nie przekazuję lub odchodzi od przekazywania niektórych uprawnień dyrektorom swoich
jednostek budżetowych.
Radny Grzegorz Kaszubski
Stwierdził, że niewydanie takiego upoważnienia kierownikom jednostek sprawi, że powiat
będzie miał większą kontrolę nad wydatkami bieżącymi danej jednostki.
Zarząd jednogłośnie - 5 głosami za, nie podjął uchwały w sprawie przekazania
kierownikom jednostek budżetowych Powiatu Działdowskiego niektórych uprawnień do
dokonywania przeniesień planowanych wydatków w budżecie Powiatu Działdowskiego
na rok 2014.
Ad. 9
Sekretarz Powiatu Erwin Smoliński
Przedstawił projekt uchwały w sprawie powierzenia przygotowania i przeprowadzenia
postępowania o zamówienie publiczne na zakup energii elektrycznej dla jednostek
organizacyjnych Powiatu Działdowskiego.
Wicestarosta Witold Ostrowski
Czy wszystkie jednostki organizacyjne powiatu będą korzystać z usług jednego dostawcy
energii elektrycznej?
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Sekretarz Powiatu Erwin Smoliński
Każda z jednostek podpisze indywidualna umowę z wyłonionym w przetargu dostawcą.
Jednostki będą miały prawo do korzystania z tej samej stawki wyłonionej w przetargu.
Uchwała Nr 390/14
w sprawie: powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie
publiczne na zakup energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Powiatu
Działdowskiego
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 10
Sekretarz Powiatu Erwin Smoliński
Przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu Roboczego do opracowania
Powiatowego Programu na Rzecz Osób Starszy.
Poinformował Członków Zarządu, o zgłoszeniu akcesu przez Działdowskie Stowarzyszenie
Amazonek do wzięcia udziału i wejścia do składu Zespołu Roboczego do opracowania
Powiatowego Programu na Rzecz Osób Starszych. Zaproponował aby w § 1 na pozycji 12
dopisać przedstawiciela Działdowskiego Stowarzyszenia Amazonek panią Genowefę
Marciniak.
Zarząd przyjął propozycję Sekretarza Powiatu w kwestii dołączenia do składu Zespołu
Roboczego przedstawiciela Działdowskiego Stowarzyszenia Amazonek.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Zaproponował zgłaszanie propozycji przedstawicieli powiatu do składu Zespołu Roboczego
do opracowania Powiatowego Programu na Rzecz Osób Starszych.
Sekretarz Powiatu Erwin Smoliński
Zaproponował kandydaturę inspektora w Wydziale Organizacji i Nadzoru Panią Barbarę
Talarowską, która w zakresie swoich obowiązków służbowych m. in. zajmuję się
organizacjami pozarządowymi.
Radny Grzegorz Kaszubski
Zaproponował kandydaturę Wicestarosty Witolda Ostrowskiego.
Wicestarosta Witold Ostrowski
Wyraził zgodę.
Zarząd jednogłośnie – 4 głosami za, podjął:
Uchwałę Nr 391/14
w sprawie: powołania Zespołu Roboczego do opracowania Powiatowego Programu na
Rzecz Osób Starszy
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 11
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz.
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Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Wpłynęły dwa wnioski z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie
ustalenia wysokości odszkodowania za działki nr 76/11, 77/1, 79/26, 79/27, 79/29, 79/31
położone w obrębie geodezyjnym Gródki, gmina Płośnica oraz działkę nr 221/1 położona w
obrębie geodezyjnym Przełęk, gmina Płośnica przejęte z Powiatu Działdowskiego przez
Województwo Warmińsko-Mazurskie pod realizację inwestycji drogowej dla zadania
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Lidzbark-Działdowo”.
Przedstawił dwa projekty uchwał w sprawie zawarcia ugody administracyjnej dotyczącej
obniżenia wysokości odszkodowań za grunty przejęte pod drogę wojewódzką nr 544.
Zaproponował zmianę zapisów w projektach uchwał w § 2 z „ugód opisanych” na „ugody
opisanej”.
Zarząd przyjął propozycję Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Zarząd wytypował Starostę Mariana Janickiego oraz Radnego Jana Raczyńskiego,
którzy wyrazili zgodę do zawarcia ugód administracyjnych z Województwem
Warmińsko-Mazurskim.
Zarząd jednogłośnie – 5 głosami za podjął:
Uchwałę Nr 392/14
w sprawie: zawarcia ugody administracyjnej dotyczącej obniżenia wysokości
odszkodowań za grunty przejęte pod drogę wojewódzką nr 544
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Uchwałę Nr 393/14
w sprawie: zawarcia ugody administracyjnej dotyczącej obniżenia wysokości
odszkodowań za grunty przejęte pod drogę wojewódzką nr 544
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 12
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Przedstawił projekt uchwały w sprawie odmowy rozłożenia na raty należności z tytułu opłat
za najem lokalu mieszkalnego Skarbu Państwa za okres od stycznia 2010 r. do grudnia 2011 r.
na wniosek dłużnika.
Zarząd jednogłośnie – 5 głosami za, podjął:
Uchwałę Nr 394/14
w sprawie: odmowy rozłożenia na raty należności z tytułu opłat za najem lokalu
mieszkalnego Skarbu Państwa za okres od stycznia 2010 r. do grudnia 2011 r. na
wniosek dłużnika
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 13
Uczestniczy p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Leon Żujewski.
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p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Leon Żujewski
Przedstawił projekt uchwały w sprawie analizy poniesionych w 2013 r. wydatków na
wynagrodzenia oraz ustalenia kwot jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli
zatrudnionych w szkołach ponadgimnazjalnych.
Zaproponował wprowadzenie zmiany w § 1 ust. 2 słowo „mianowanych” zastąpić słowem
„stażystów”.
Zarząd przyjął propozycję p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia,
Kultury i Sportu
Starosta Działdowski Marian Janicki
Czy wprowadzono zmiany odnośnie wliczania dodatku wiejskiego w przyszłym roku?
p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Leon Żujewski
Żadne zmiany nie zostały wprowadzone.
Radny Grzegorz Kaszubski
Zwrócił się do Naczelnika Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu z prośbą o przekazanie
dyrektorom szkół informacji odnośnie nie podjęcia przez Zarząd Powiatu uchwały w sprawie
przekazania kierownikom jednostek budżetowych Powiatu Działdowskiego niektórych
uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w budżecie Powiatu na 2014
r. Poinformował Członków Zarządu , że apteki w Powiecie Działdowskim swoje dyżury
pełnią zgodnie z ustalonym grafikiem.
Zarząd jednogłośnie – 5 głosami za, podjął:
Uchwałę Nr 395/14
w sprawie: analizy poniesionych w 2013 r. wydatków na wynagrodzenia oraz ustalenia
kwot jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach
ponadgimnazjalnych
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
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
Przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i
placówkach prowadzonych przez Powiat Działdowski.
Zarząd - 4 głosach za, przy - 1 głosie wstrzymującym podjął:
Uchwałę Nr 396/14
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych
przez Powiat Działdowski
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
6

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 projekt uchwały w sprawie określenia wysokości procentowej odpisu na fundusz
dodatku motywacyjnego przyznawanego nauczycielom.
Radny Janusz Kaczmarek
Ile razy do roku przyznaje się dodatek motywacyjny nauczycielom?
p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Leon Żujewski
Dwa razy do roku dyrektor szkoły przyznaje dodatek motywacyjny w wysokości do 5% .
Zarząd jednogłośnie – 5 głosami za, podjął:
Uchwałę Nr 397/14
w sprawie: określenia wysokości procentowej odpisu na fundusz dodatku
motywacyjnego przyznawanego nauczycielom
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.

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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