Protokół Nr 88/2014
z posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 1 lipca 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:
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.
5. Rozpatrzenie wniosku dyrektora Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w sprawie
remontu obiektu.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie cofnięcia stypendium sportowego.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej w celu
przeprowadzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej w celu
przeprowadzenia konkursu na dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w
Działdowie
10. Informacja w sprawie realizacji inwestycji „Budowa sali gimnastycznej wraz z
adaptacją i modernizacją istniejących sal sportowych oraz budową łącznika między
szkołą a obiektami sportowymi w Zespole Szkół Nr 1 w Działdowie.
11. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie:
- zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Rybno.
12. Sprawy bieżące.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.
Wicestarosta Witold Ostrowski
Na wniosek Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu proponuje wprowadzić dodatkowy
punkt dotyczący rozpatrzenia i podjęcia uchwały w sprawie cofnięcia stypendium sportowego
dla sześciu zawodników „Start” Działdowo.
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Zarząd jednogłośnie 5-głosami za, przyjął jako punkt 6 rozpatrzenie i podjęcie uchwał w
sprawie cofnięcia stypendium sportowego.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął po zmianach następujący porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.
5. Rozpatrzenie wniosku dyrektora Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w sprawie
remontu obiektu.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie cofnięcia stypendium sportowego.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej w celu
przeprowadzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej w celu
przeprowadzenia konkursu na dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w
Działdowie
10. Informacja w sprawie realizacji inwestycji „Budowa sali gimnastycznej wraz z
adaptacją i modernizacją istniejących sal sportowych oraz budową łącznika między
szkołą a obiektami sportowymi w Zespole Szkół Nr 1 w Działdowie.
11. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie:
- zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Rybno.
12. Sprawy bieżące.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.
Ad. 4
Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag do protokołów z dwóch poprzednich posiedzeń
Zarządu i po zapoznaniu się z jego treściami złożyli podpisy pod tekstami protokołów.
Ad. 5
Uczestniczy p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Leon Żujewski oraz
Dyrektor Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Działdowie Magdalena Bartołd
Dyrektor Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Działdowie Magdalena Bartołd
Przedstawiła wniosek w sprawie naprawy schodów oraz wymianie drzwi wejściowych do
budynku biblioteki. Schody prowadzone do biblioteki są zniszczone, popękane i kruszą się a
płytki odpadają. Jeśli chodzi o drzwi wejściowe to są stare drewniane, nieszczelne i nie
spełniają swojej funkcji. Poinformowała, że zleciła wykonanie kosztorysu na remont, który
opiewa na kwotę 4 600 zł.
p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Leon Żujewski
Poinformował, że obiekt znajduje się w ewidencji zabytków i wymagana jest zgoda
konserwatora zabytków na wykonanie remontów.
Radny Grzegorz Kaszubski
Czy są środki finansowe na realizacje tego zadania?
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Biblioteka ma zabezpieczone środki na wydatki bieżące. Natomiast remonty tej jednostki
pokrywane są z budżetu powiatu.
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Starosta Działdowski Marian Janicki
Zaproponował wszcząć procedurę zgłoszenia remontu obiektu do konserwatora zabytków.
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej
w Działdowie w sprawie remontu schodów wejściowych polegający na wymianie płytek
na kostkę polbrukową oraz na remont drzwi wejściowych polegający na uszczelnieniu i
ich pomalowaniu po uzyskaniu zgody na remont od konserwatora zabytków.
Ad. 6
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 DEKORGLASS Działdowie o wycofanie wypłaty
stypendium sportowego z dniem 1 lipca 2014 r. zawodnikowi Szymonowi Malickiemu.
Przedstawił projekt uchwały w sprawie cofnięcia stypendium sportowego.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 446/14
w sprawie: cofnięcia stypendium sportowego.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Leon Żujewski
Wpłynął wniosek Klubu Sportowego Start Działdowo o cofnięcie wypłaty stypendium
sportowego z dniem 1 lipca 2014 r. sześciu zawodnikom: Dominikowi Bródździńskiemu,
Krzysztofowi Dąbkowskiemu, Krystianowi Oleszko, Oskarowi Osika, Jakubowi
Sierzputowskiemu, Markowi Wyżlic.
Przedstawił projekt uchwały w sprawie cofnięcia stypendium sportowego.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 447/14
w sprawie: cofnięcia stypendium sportowego.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 7
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 DEKORGLASS w Działdowie wnioskuje o przyznanie stypendium dla
zawodnika Patryka Chojnowskiego.
Przedstawił projekt uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 448/14
w sprawie: przyznania stypendium sportowego.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 8
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 powołania komisji konkursowej w celu
przeprowadzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie przy ul.
Grunwaldzkiej 4.
Zarząd wyznaczył trzech przedstawicieli organu prowadzącego do komisji konkursowej
na dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie:
1) radnego Jana Raczyńskiego,
2) Wicestarostę Witolda Ostrowskiego,
3) oraz p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Leona
Żujewskiego – jako przewodniczącego komisji.
Powyższe osoby wyraziły zgodę na udział w komisji konkursowej na dyrektora.
Zarząd jednogłośnie - 5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 449/14
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na
dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie przy ul. Grunwaldzkiej 4.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 9
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 powołania komisji konkursowej w celu
przeprowadzenia konkursu na dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w
Działdowie przy ul. Jagiełły 6/8.
Zarząd wyznaczył trzech przedstawicieli organu prowadzącego do komisji konkursowej
na dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Działdowie:
1) radnego Jana Raczyńskiego,
2) Wicestarostę Witolda Ostrowskiego,
3) oraz p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Leona
Żujewskiego – jako przewodniczącego komisji.
Powyższe osoby wyraziły zgodę na udział w komisji konkursowej na dyrektora.
Zarząd jednogłośnie - 5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 450/14
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na
dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Działdowie przy ul. Jagiełły 6/8.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 10
Uczestniczy p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Leon Żujewski
Starosta Działdowski Marian Janicki
Poinformował, że Zarząd Powiatu upoważnił dyrektora szkoły do realizacji inwestycji pt.
„Budowa sali gimnastycznej wraz z adaptacją i modernizacją istniejących sal sportowych oraz
budową łącznika między szkołą a obiektami sportowymi w Zespole Szkół Nr 1 w
Działdowie”. W otrzymanym doniesieniu są informację o nieprawidłowościach jakie zdaniem
piszącego wystąpiły.
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Wicestarosta Witold Ostrowski
Zaproponował przekazać do prokuratury informację o nieprawidłowościach powstałych w
czasie budowy sali gimnastycznej.
Uczestniczy Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie Adam Stolarski oraz Radca Prawny
Władysław Wójtowicz
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie Adam Stolarski
Poinformował, że po otrzymaniu pisma dotyczącego powiązania inspektora nadzoru
inwestycyjnego z wykonawcą inwestycji podjął stosowne kroki. Poproszony został inspektor
nadzoru inwestycyjnego w celu wyjaśnienia o formalnym powiązaniu z wykonawcą.
W chwili obecnej wykonawca inwestycji zwrócił się o przedłużenie terminu zakończenia
inwestycji z uwagi na zbyt dużą wilgotność co powoduje, że podłoga (parket) nie może zostać
położona. Na dzień dzisiejszy zwróciłem się o opinię prawną dotyczącą kolizji pełnienia
funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego i przynależności do spółki wykonawcy oraz opinii
technicznej, czyli rzeczoznawcy budowlanego o opinię zgodności dokumentacji technicznej z
projektem budowy.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Na realizację inwestycji powiat działdowski otrzyma środki z Ministerstwa Sportu, po
uzyskaniu prawomocnej decyzji na użytkowanie sali gimnastycznej.
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie Adam Stolarski
Prace zostaną zakończone do 31 sierpnia 2014 roku
Starosta Działdowski Marian Janicki
Czy wykonawca wykonał wieniec na górnym poziomie budowli?
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie Adam Stolarski
Inwestycja została wykonana zgodnie z projektem budowy, co potwierdzają inspektor
nadzoru oraz kierownik budowy.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Dlaczego został zmieniony beton na gazowy?
Czy zostało to poprzedzone wpisem do dziennika budowy?
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie Adam Stolarski
Zmiana została wprowadzona do dziennika budowy uzasadniając lepszą termicznością i
uniknięcie reklamacji w zakresie pęknięć elewacji.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Zainteresowany był, czy organy ścigania zajmują się tą sprawą?
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie Adam Stolarski
Poinformował, że otrzymał pismo z delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w
Białymstoku o przekazanie dokumentów dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na budowę sali gimnastycznej wraz z adaptacją i modernizacją istniejących sal
sportowych oraz budowę łącznika między szkołą a obiektami sportowymi (w załączeniu)
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Wicestarosta Witold Ostrowski
Zainteresowany, był jakie podjęte zostaną kroki po otrzymaniu opinii prawnej oraz opinii
technicznej tj. rzeczoznawcy budowlanego?
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie Adam Stolarski
Organy ścigania wszczęły procedurę dotyczącą wniesionego donosu. W tym tygodniu
otrzymam opinię prawną i techniczną.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Czy obiekt zostanie oddany do użytkowania do dnia 31 sierpnia 2014 r.? Stwierdził, że w
umowie powinno się określić co rozumie się przez zakończenie budowy oraz określić jakie
konsekwencje są za zerwanie umowy z Ministerstwem Sportu.
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie Adam Stolarski
W związku ze zmianą terminu zakończenia inwestycji zostanie sporządzony aneks do
umowy, w którym powinno być wyjaśnione co rozumie się przez zakończenie budowy.
Złożył oświadczenie dotyczące oceniania merytorycznie pracy jako dyrektora Zespołu Szkół
Nr 1 w Działdowie a nie poddawanie ocenie politycznej, gdyż nie należy do żadnej partii.
Radca Prawny Władysław Wójtowicz
Stwierdził, że w otrzymanym piśmie jest wskazanie na rozbieżność stanu faktycznego z
dokumentacją. Zaproponował, aby Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego zbadał, czy
są odstępstwa od projektu budowy.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, przekazał doniesienie o prawdopodobieństwie
popełnienia przestępstwa sprawę dotyczącą przetargu „Budowa sali gimnastycznej wraz
z adaptacją i modernizacją istniejących sal sportowych oraz budową łącznika w Zespole
Szkół Nr 1 w Działdowie” do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego celem
zbadania czy inwestycja wykonana jest zgodnie z dokumentacją i prawem budowlanym.
Ad. 11
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Maria Ligman
Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Maria Ligman
Ochotnicza Straż Pożarna w Rumianie złożyła wniosek o dofinansowanie zakupu 6 szt.
hełmów bojowych, które za niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa strażaków
prowadzących działania gaśnicze. Jednostka w tym roku obchodzi 80 rocznicę powstania.
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie zmieniająca uchwałę
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Rybno.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Zaproponował przyjąć projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla Gminy Rybno na zadanie wnioskowane przez Ochotniczą Straż
Pożarną w Rumianie.
Zarząd jednogłośnie 5-głosami za, przyjął projekt uchwały Rady
Działdowskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Rybno.
(Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Powiatu

Wobec nie zgłoszenia przez członków Zarządu żadnych dodatkowych wniosków
i wyczerpania w ten sposób porządku obrad, Starosta Działdowski Marian Janicki
zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.
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Protokołowała
Agnieszka Ptaszyńska

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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