Protokół Nr 89/2014
z posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 14 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

w/z Skarbnika Powiatu Naczelnik Wydziału Finansowego Maria Zębalska

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 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na
realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół
Zawodowych Nr 1 w Działdowie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie
realizacji projektu w ramach akcji 1 – „Mobilność edukacyjna” – „Mobilność osób
uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego” w programie Erasmus+ pt.
„Młodzi wobec wyzwań współczesnego rynku pracy – staż zawodowy dla technika
handlowca i logistyka”.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 449/14.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 450/14.
9. Sprawy bieżące.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.
Wicestarosta Witold Ostrowski
Na wniosek Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu proponuje wprowadzić dodatkowy
punkt dotyczący rozpatrzenia i podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi
Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Działdowie przy ul. Grunwaldzkiej 7 na prowadzenie
remontu schodów wejściowych i drzwi wejściowych.
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Starosta Działdowski Marian Janicki
Na wniosek Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Komunikacji proponuje wprowadzić
dodatkowy punkt dotyczący rozpatrzenia i podjęcia uchwały w sprawie wydania opinii
dotyczącej zmiany kategorii drogi powiatowej na terenie miasta Lubawa.
Zarząd jednogłośnie 5-głosami za, przyjął jako punkt 9 rozpatrzenie i podjęcie uchwały
w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w
Działdowie przy ul. Grunwaldzkiej 7 na prowadzenie remontu schodów wejściowych i
drzwi wejściowych.
Zarząd jednogłośnie 5-głosami za, przyjął jako punkt 10 rozpatrzenie i podjęcie uchwały
w sprawie wydania opinii dotyczącej zmiany kategorii drogi powiatowej na terenie
miasta Lubawa.
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 i podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na
realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół
Zawodowych Nr 1 w Działdowie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie
realizacji projektu w ramach akcji 1 – „Mobilność edukacyjna” – „Mobilność osób
uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego” w programie Erasmus+ pt.
„Młodzi wobec wyzwań współczesnego rynku pracy – staż zawodowy dla technika
handlowca i logistyka”.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 449/14.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 450/14.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Powiatowej
Biblioteki Pedagogicznej w Działdowie przy ul. Grunwaldzkiej 7 na prowadzenie
remontu schodów wejściowych i drzwi wejściowych.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej zmiany kategorii
drogi powiatowej na terenie miasta Lubawa.
11. Sprawy bieżące.
12. Wolne wnioski.
13. 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 pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Karolina
Rogożyńska
pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Karolina Rogożyńska
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na
realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.
Wpłynęła jedna oferta złożona przez NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia
ul. Rydygiera 6 w Działdowie.
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Starosta Działdowski Marian Janicki
Czy oferent spełnia wszystkie wymogi formalne?
pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Karolina Rogożyńska
Wszystkie wymogi są spełnione na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla
sprawców przemocy w rodzinie.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 451/14
w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację programów
korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
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 dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie o udzielenie
pełnomocnictwa do reprezentowania szkoły w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Erasmus+, w ramach sektora Kształcenie i Szkolenie
Zawodowe, Akcja 1 Mobilność edukacyjna w roku 2014.
Przedstawił projekt uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych
Nr 1 w Działdowie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu w
ramach akcji 1 – „Mobilność edukacyjna” – „Mobilność osób uczących się i kadry w ramach
kształcenia zawodowego” w programie Erasmus+ pt. „Młodzi wobec wyzwań współczesnego
rynku pracy – staż zawodowy dla technika handlowca i logistyka”.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 452/14
w sprawie: upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie do
podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu w ramach akcji 1 –
„Mobilność edukacyjna” – „Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia
zawodowego” w programie Erasmus+ pt. „Młodzi wobec wyzwań współczesnego rynku
pracy – staż zawodowy dla technika handlowca i logistyka”.
(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
Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty informuje o niemożności udziału wcześniej
wytypowanych pracowników kuratorium w posiedzeniu komisji konkursowej. W związku z
powyższym deleguje do udziału w pracach komisji konkursowych, powołanych w celu
wyłonienia kandydatów na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie - Panią
Irenę Rubczewską i Pana Andrzeja Rykowskiego.
Przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 449/14 Zarządu Powiatu
Działdowskiego z dnia 1 lipca 2014 roku o powołania komisji konkursowej w celu
przeprowadzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie przy ul.
Grunwaldzkiej 4.
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Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 453/14
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 449/14 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 1 lipca
2014 roku o 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. 8
Uczestniczy p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Leon Żujewski
p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Leon Żujewski
Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty informuje o niemożności udziału wcześniej
wytypowanych pracowników kuratorium w posiedzeniu komisji konkursowej. W związku z
powyższym deleguje do udziału w pracach komisji konkursowych, powołanych w celu
wyłonienia kandydatów na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w
Działdowie - Panią Irenę Rubczewską i Pana Andrzeja Rykowskiego.
Przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 450/14 Zarządu Powiatu
Działdowskiego z dnia 1 lipca 2014 roku o powołania komisji konkursowej w celu
przeprowadzenia konkursu na dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w
Działdowie przy ul. Jagiełły 6/8.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 454/14
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 450/14 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 1 lipca
2014 roku o 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. 9
Uczestniczy p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Leon Żujewski
Starosta Działdowski Marian Janicki
Przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Powiatowej Biblioteki
Pedagogicznej w Działdowie przy ul. Grunwaldzkiej 7 na prowadzenie remontu schodów
wejściowych i drzwi wejściowych.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 455/14
w sprawie: wyrażenia zgody Dyrektorowi Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej
w Działdowie przy ul. Grunwaldzkiej 7 na prowadzenie remontu
schodów wejściowych i drzwi wejściowych
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad. 10
Starosta Działdowski Marian Janicki
Zarząd Powiatu w Iławie złożył wniosek o udzielenie opinii w sprawie pozbawienia kategorii
drogi powiatowej i zaliczenie do kategorii dróg wojewódzkich, ulicy Dworcowej w Lubawie
(odcinek od skrzyżowania ul. Wyzwolenia, Przemysłowa i Gdańską do skrzyżowania z ulicą
Składową w Lubawie). Pozbawienie w/w ulicy kategorii drogi powiatowej związane jest z
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realizacją inwestycji drogowej „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku Lubawa –
Lidzbark ze zmianą przebiegu w mieście Lubawa”.
Przedstawił projekt uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej zmiany kategorii drogi
powiatowej na terenie miasta Lubawa.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 456/14
w sprawie: wydania opinii dotyczącej zmiany kategorii drogi powiatowej na terenie
miasta Lubawa.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad. 11
Uczestniczy p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Leon Żujewski
Wicestarosta Witold Ostrowski
Przedstawił informację o naborze do klas pierwszych w szkołach ponadgimnazjalnych
powiatu działdowskiego na rok szkolny 2014/2015.
p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Leon Żujewski
Poinformował, że w ubiegłym roku szkolnym łączenie klas nie sprawdziło się, gdyż uległa
zmianie podstawa programowa. Wynikiem tego było dzielenie przedmiotów ogólnych, jak i
zawodowych.
Zarząd zapoznał się ze wstępnymi wynikami rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na
rok szkolny 2014/2015.
Zarząd stoi na stanowisku, żeby konsekwentnie realizować Zarządzenie Starosty
Działdowskiego z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie ustalenia zasad opracowania i
zatwierdzania arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych prowadzonych
przez Powiat Dziadowski na rok szkolny 2014/2015.
Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych zobligowani są do bezwzględnego przestrzegania
standardów dotyczących liczebności przy naborze uczniów do klas pierwszych.
Zobowiązani są również zwrócić się do rodziców uczniów, którzy złożyli podania, z
informacją jakie kierunki będą uruchomione w danej szkole, a które nie będą ze
względu na mały nabór. Do pism należy załączyć listę z naborem do szkół
ponadgimnazjalnych powiatu działdowskiego na rok szkolny 2014/2015.
Nabór do klas pierwszych dyrektorzy szkół mają zakończyć w terminie do dnia 23 lipca
2014 roku.
Zarząd Powiatu przyjął jednogłośnie 5-głosami za, powyższe stanowisko.
Ad. 12
Radny Jan Raczyński
Poinformował, że szkoły ponadgimnazjalne w Lidzbark wymagają poprawy wizerunku
poprzez zmianę chodnika, który jest nierówny i stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa uczni.
Wnioskuje o środki finansowe dla LO w Lidzbarku oraz dla ZS w Lidzbarku w kwocie około
40 000 zł na wykonanie robót.
Radny Grzegorz Kaszubski
Zaproponował wniosek radnego Raczyńskiego rozpatrzyć przy analizie wniosków do budżetu
powiatu na rok 2015.
Starosta Działdowski Marian Janicki
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Zainteresowany był, jakie jest źródło finansowania?
Radny Jan Raczyński
Wycofuje wniosek o środki finansowe na remont bruku w Zespole Szkół w Lidzbarku oraz w
Liceum Ogólnokształcącym w Lidzbarku.
Zarząd przyjął propozycję radnego Raczyńskiego
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

Janusz Kaczmarek

Członek Zarządu

Grzegorz Kaszubski

Członek Zarządu

Jan Raczyński
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