Protokół Nr 92/2014
z posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 13 sierpnia 2014 roku
W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności:
Starosta Działdowski

Marian Janicki

Wicestarosta

Witold Ostrowski

Członkowie Zarządu:

Janusz Kaczmarek
Grzegorz Kaszubski

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.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Analiza naboru do klas pierwszych w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych
przez Powiat Działdowski.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele
budowlane nieruchomością oznaczoną numerem działki 270/15 obręb miasto
Działdowo.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozłożenia na raty należności ratalnej za
2014r. z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 10 położonego w budynku 31A przy
ulicy Lidzbarskiej w Działdowie na wniosek dłużnika.
8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Lidzbarka w sprawie dofinansowania budowy
ogrodzenia.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

Urszula Wojtczyk – Skarbnik Powiatu
Zaproponowała wprowadzić dodatkowy punkt do porządku posiedzenia Zarządu Powiatu
Wydziału
Rozwoju Gospodarczego, Funduszy Europejskich i Promocji dotyczący
zwiększenia środków przeznaczonych na promocję w budżecie Powiatu Działdowskiego na
rok 2014.
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Sekretarz Powiatu Erwin Smoliński
Zaproponował wprowadzić 2 dodatkowe punkty do porządku posiedzenia: rozpatrzenie
wniosku Dyrektor DPS W Uzdowie o dokonanie zmian w planie wydatków na rok 2014, oraz
rozpatrzenie i podjęcia uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na demontaż istniejących wind
(osobowa i towarowa) oraz na dostawę i montaż fabrycznie nowych dwóch wind w budynku
głównym zbiorowego zamieszkania w Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie wraz z pracami
towarzyszącymi.
Zarząd jednogłośnie 4-głosami za, przyjął jako punkt 9 Rozpatrzenie wniosku Dyrektor
DPS W Uzdowie o dokonanie zmian w planie wydatków na rok 2014
Zarząd jednogłośnie 4-głosami za, przyjął jako punkt 10 Rozpatrzenie i podjęcia
uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na demontaż istniejących wind (osobowa i
towarowa) oraz na dostawę i montaż fabrycznie nowych dwóch wind w budynku
głównym zbiorowego zamieszkania w Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie wraz z
pracami towarzyszącymi.
Zarząd jednogłośnie 4-głosami za, przyjął jako punkt 11
Rozpatrzenie wniosku
Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Funduszy Europejskich i Promocji w sprawie:
zwiększenia środków przeznaczonych na promocję w budżecie Powiatu Działdowskiego
na rok 2014.
Zarząd Powiatu jednogłośnie 4 głosami za przyjął po zmianach następujący porządek
posiedzenia:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Analiza naboru do klas pierwszych w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych
przez Powiat Działdowski.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele
budowlane nieruchomością oznaczoną numerem działki 270/15 obręb miasto
Działdowo.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozłożenia na raty należności ratalnej za
2014r. z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 10 położonego w budynku 31A przy
ulicy Lidzbarskiej w Działdowie na wniosek dłużnika.
8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Lidzbarka w sprawie dofinansowania budowy
ogrodzenia.
9. Rozpatrzenie wniosku Dyrektor DPS W Uzdowie o dokonanie zmian w planie
wydatków na rok 2014
10. Rozpatrzenie i podjęcia uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na demontaż
istniejących wind (osobowa i towarowa) oraz na dostawę i montaż fabrycznie nowych
dwóch wind w budynku głównym zbiorowego zamieszkania w Domu Pomocy
Społecznej w Uzdowie wraz z pracami towarzyszącymi.
11. Rozpatrzenie wniosku Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Funduszy Europejskich i
Promocji w sprawie: zwiększenia środków przeznaczonych na promocję w budżecie
Powiatu Działdowskiego na rok 2014.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.
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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 p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Leon Żujewski
p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Leon Żujewski
Poinformował, że zgodnie z wytycznymi Zarządu Powiatu z dnia 6 sierpnia 2014r.
dyrektorom szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Działdowski przekazano
pisma o dostarczeniu dokumentów dotyczących naboru do klas pierwszych w roku szkolnym
2014/15. Członkowie Zarządu otrzymali te dokumenty na dzisiejsze posiedzenie. Należy
stwierdzić, że odpowiedzi dyrektorów na zdane pytania nie są pełne i wyczerpujące.
Uczestniczy Mirosława Bobrowska – Dyrektor Zespołu Szkół w Gródkach
Mirosława Bobrowska – Dyrektor Zespołu Szkół w Gródkach
Szkoła zakończyła rekrutację w dniu 31 lipca 2014r. Aktualny nabór do klas pierwszych na
dzień 8 sierpnia wynosi 36 uczniów. Powstał 1 oddział i tyle zaplanowano.
Grzegorz Kaszubski
Stan uczniów na 1 września 2014r. w p. szkole? Ile klas odchodzi w roku szkolnym 2014/15?
Mirosława Bobrowska – Dyrektor Zespołu Szkół w Gródkach
Jeżeli zostaną zdane poprawki to 145 uczniów, trzy klasy opuszczą szkołę.
Starosta Działdowski – Marian Janicki
Zapytał, czy dyrektor podpisała umowę z podmiotem mającym zamiar prowadzić szkoły
policealne w obiektach Zespołu Szkół w Gródkach?
Mirosława Bobrowska – Dyrektor Zespołu Szkół w Gródkach
Potwierdziła, ze została podpisana umowa przedwstępna.
Starosta Działdowski – Marian Janicki
Negatywnie ustosunkował się do działań dyrektora, które umożliwiają
konkurencyjnych szkół przez podmioty prywatne.
Stanowisko to poparli pozostali członkowie Zarządu Powiatu

otwieranie

Uczestniczy Adam Stolarski– Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie
Adam Stolarski– Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie
Było planowanych 5 klas LO i 2 klasy technikum , po naborze mamy 160 osób - 6 klas LO i
1 klasę technikum 33 osobowa dzielona na dwie grupy: technik informatyk i technik
ekonomista., razem do pierwszej klasy 193 osoby. Jedna klasa jest w LO 25 osobowa.
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p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Leon Żujewski
Przy łączeniu dwóch zawodów średnio wyliczając wychodzi około 25 tyś zł dodatkowych
kosztów w pierwszym roku nauki , w drugim już 45 tyś zł
Starosta Działdowski – Marian Janicki
Zarządzenie Starosty reguluje sprawę rekrutacji, zgodnie z którym dyrektor może w trakcie
rekrutacji dokonać jej zakończenia jeżeli uzyska w oddziale minimum 28 osób w LO a w
technikum 26. Jeżeli jest poniżej tego stanu musi wystąpić po zakończeniu rekrutacji do
Organu Prowadzącego o dodatkową zgodę. Taka zgoda wymagana jest również przy
połączeniu dwóch oddziałów do których nie dokonano pełnego naboru. Wówczas dyrektor
zobowiązany jest do wyliczenia konsekwencji finansowych.
Ogłosił przerwę
W posiedzeniu uczestniczą: Michał Struzik – dyrektor Zespołu Szkół w Malinowie, Andrzej
Piątkowski- dyrektor Zespołu Szkól w Lidzbarku, Dariusz Chełmiński – dyrektor Zespołu
Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie, Magdalena Kamińska – dyrektor Zespołu Szkól
Zawodowych w Iłowie- Osadzie, Dorota Sadowska – Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w
Lidzbarku, Adam Stolarski– dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie
Starosta Działdowski – Marian Janicki
Oznajmił, że Zarząd Powiatu przeanalizował złożone przez dyrektorów dokumenty
stwierdzając, ze nie wypełnili oni polecenia skierowanego do nich po poprzednim Zarządzie.
Dokumenty są przygotowane nierzetelnie, nieprawidłowo a większość danych przedstawiona
jest nierzetelnie np. brak wyliczonych kosztów dla całego cyklu kształcenia.
Zarząd Powiatu Działdowskiego wysłuchał wyjaśnień dyrektorów, którzy zgłosili chęć
złożenia wyjaśnień.
Starosta Działdowski – Marian Janicki
Podziękował dyrektorom za udział w posiedzeniu stwierdzając, że udzielone wyjaśnienia nie
zmieniają stanowiska w kwestii nierzetelnego wykonania polecenia Zarządu .W związku z
powyższym stwierdził, że Zarząd Powiatu nie będzie do problematyki naboru powracał, a
zgodnie z Zarządzeniem Starosty decyzje w sprawie naboru i liczebności klas pozostają w
kompetencji Wicestarosty, który po rozpoczęciu roku szkolnego poinformuje Zarząd Powiatu
o podjętych decyzjach.

Ad.6
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Przedstawił
Robert Gromadkiewicz - Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Przedstawił wniosek Gaz Media Sp z o.o. na dysponowanie na cele budowlane w zakresie
niezbędnym do realizacji inwestycji , nieruchomością stanowiącą własność Powiatu
Działdowskiego , oznaczoną numerem działki 270/15 obręb miasto Działdowo, pozostającej
w użytkowaniu SP ZOZ Działdowo w związku z prośbą o wyrażenie zgody na
zaprojektowanie i przebudowę przyłącza gazowego.
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Marian Janicki – Starosta Działdowski
Odczytał projekt uchwały, wobec braku uwag
Zarząd jednogłośnie – 4 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 474/14
w sprawie : wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością
oznaczoną numerem działki 270/15 obręb miasto Działdowo.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.7
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Przedstawił
Robert Gromadkiewicz - Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Wpłynął wniosek p. Teresy Stojałowskiej zam. Działdowo o rozłożenie na raty należności
wobec Skarbu Państwa w kwocie 324,14 zł plus należne oprocentowanie tytułem zaległości
płatności ratalnej wynikającej ze sprzedaży lokalu mieszkalnego. We wniosku była prośba o
rozłożenie na 2 raty, jednak w miedzy czasie Pani Teresa Stojałowska prosiła telefonicznie
o rozłożenie na 4 raty.
Marian Janicki Starosta Działdowski
Wobec braku uwag odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie
Zarząd jednogłośnie – 4 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 475/14
w sprawie: rozłożenia na raty należności ratalnej za 2014r. z tytułu sprzedaży lokalu
mieszkalnego nr 10 położonego w budynku 31A przy ulicy Lidzbarskiej w Działdowie na
wniosek dłużnika.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Ad. 8
Urszula Wojtczyk – Skarbnik Powiatu
Przedstawiła wniosek Burmistrza Lidzbarka dofinansowanie przez Powiat Działdowski
inicjatywy dotyczącej budowy ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Zdrojek w
kwocie 2586 zł.
Zarządu Powiatu Działdowskiego pozytywnie 4 głosami za zaopiniował wniosek
Burmistrza Lidzbarka o dofinansowanie w wysokości 2 586 zł dla Gminy Lidzbark na
zadanie dotyczące budowy ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Zdrojku.
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Ad. 9
Urszula Wojtczyk – Skarbnik Powiatu
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie zwróciła się do Zarządu Powiatu o
dokonanie zmian w planie wydatków na rok 2014w związku z wykonaniem robót
inwestycyjnych polegających na dostawie i montażu dwóch wind ( osobowej i towarowej ) w
budynku głównym zamieszkania zbiorowego .
Zarządu Powiatu Działdowskiego pozytywnie 4 głosami wyraził zgodę na zmiany w
wydatkach bieżących DPS –u w celu zaplanowanej inwestycji

Ad.10
Marian Janicki Starosta Działdowski
Wobec braku uwag odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie
Zarząd jednogłośnie – 4 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 476/14
w sprawie: wyrażenia zgody na demontaż istniejących wind (osobowa i towarowa) oraz
na dostawę i montaż fabrycznie nowych dwóch wind w budynku głównym zbiorowego
zamieszkania w Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie wraz z pracami towarzyszącymi.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Ad.11
Uczestniczy Piotr Utrata – pracownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Funduszy
Europejskich i Promocji
Piotr Utrata - pracownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Funduszy Europejskich i
Promocji
Przedstawił wniosek Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Funduszy Europejskich i Promocji
w sprawie: zwiększenia środków w ramach budżetu przeznaczonego na promocję w par.4300
o kwotę 22.883 zł z przeznaczeniem na organizację wizyty delegacji niemieckiej z powiatu
Hersfeld- Rotenburg oraz na zakup aplikacji mobilnej dla powiatu działdowskiego
wyposażonej w serwis informacyjny.
Zarządu Powiatu Działdowskiego pozytywnie 4 głosami wyraził zgodę na zwiększenie
środków w kwocie 22 883 zł w paragrafie 4300 tj promocję.
Piotr Utrata - pracownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Funduszy Europejskich i
Promocji
Przedstawił program pobytu delegacji niemieckiej z zaprzyjaźnionego powiatu Hersfeld –
Rotenburg w dniach 18- 21 sierpnia jednocześnie zaprosił członków Zarządu Powiatu do
czynnego udziału w reprezentowaniu Powiatu Działdowskiego podczas wizyty delegacji
niemieckiej.
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Ad.13
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
Ewa Siedlecka

Podpisy Członków Zarządu Powiatu
Starosta Działdowski

Marian Janicki

Wicestarosta

Witold Ostrowski

Członek Zarządu

Janusz Kaczmarek

Członek Zarządu

Grzegorz Kaszubski
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