Protokół Nr 93/2014
z posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 19 sierpnia 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:
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.
6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

Otwarcie.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Rozpatrzenie dwóch wezwań do usunięcia naruszenia prawa.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii w sprawie nowego
przebiegu drogi 185001N oraz wyłączenia z użytkowania i pozbawienia kategorii
drogi gminnej.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie informacji z wykonania budżetu Powiatu
Działdowskiego za pierwsze półrocze 2014r.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu
przeprowadzenia kontroli i oceny realizacji zadań publicznych przez organizacje
pozarządowe oraz inne podmioty wymienione art. 3 ust 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2014- 2018.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Działdowskiego
na 2014 rok
Sprawy bieżące
Wolne wnioski.
Zamknięcie obrad.
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Urszula Wojtczyk – Skarbnik Powiatu
Zaproponowała wprowadzić dodatkowy punkt do porządku posiedzenia Zarządu Powiatu :
rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli w 2014 roku
podmiotów wykonujących zadania Powiatu na podstawie odrębnych przepisów.
Marian Janicki – Starosta Działdowski
Zaproponował wprowadzić 4 dodatkowe punkty do porządku posiedzenia:
Na wniosek Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa wprowadzić projekty
uchwał Rady Powiatu Działdowskiego:
- rozpatrzenie przyjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy
Rybno,
- rozpatrzenie przyjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy
Płośnica,
- zmieniająca uchwałę w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Iłowo – Osada
oraz rozpatrzenie wniosku Wójta Gminy Działdowo w sprawie: zmiany przeznaczenia
środków finansowych,
Zarząd jednogłośnie 4-głosami za, przyjął jako punkt 9
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli w 2014 roku
podmiotów wykonujących zadania Powiatu na podstawie odrębnych przepisów.
Zarząd jednogłośnie 4-głosami za, przyjął jako punkt 10 rozpatrzenie wniosku Wójta
Gminy Działdowo w sprawie: zmiany przeznaczenia środków finansowych,
Zarząd jednogłośnie 4-głosami za, przyjął jako punkt 11 rozpatrzenie przyjęcie projektów
uchwał Rady Powiatu:
- udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Rybno,
- udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Płośnica,
- zmieniająca uchwałę w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Iłowo – Osada
/ w głosowaniu nie uczestniczył Jan Raczyński/
Zarząd Powiatu jednogłośnie 4 głosami za przyjął po zmianach następujący porządek
posiedzenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Rozpatrzenie dwóch wezwań do usunięcia naruszenia prawa.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii w sprawie nowego
przebiegu drogi 185001N oraz wyłączenia z użytkowania i pozbawienia kategorii
drogi gminnej.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie informacji z wykonania budżetu Powiatu
Działdowskiego za pierwsze półrocze 2014r.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu
przeprowadzenia kontroli i oceny realizacji zadań publicznych przez organizacje
pozarządowe oraz inne podmioty wymienione art. 3 ust 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli w 2014 roku
podmiotów wykonujących zadania Powiatu na podstawie odrębnych przepisów.
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10. Rozpatrzenie wniosku Wójta Gminy Działdowo w sprawie: zmiany przeznaczenia
środków finansowych,
11. Rozpatrzenie i przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
- udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Rybno,
- udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Płośnica,
- zmieniająca uchwałę w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy
Iłowo – Osada
- uchwalenia zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014- 2018.
- zmiany budżetu Powiatu Działdowskiego na 2014 rok
12. Sprawy bieżące
14. Wolne wnioski.
15. 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 p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Leon Żujewski
p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Leon Żujewski
Poinformował, że w dniu 14 sierpnia wpłynęły dwa pisma p. Adama Stolarskiego dotyczące
wezwania Zarządu Powiatu do usunięcia naruszenia prawa. Pierwsze dotyczyło uchylenia
uchwały Nr 467/14 z dnia 6 sierpnia 2014r. w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko
dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie oraz podjęcie uchwały o unieważnieniu konkursu
na stanowisko dyrektora Zespołu Szkól Nr 1 w Działdowie przeprowadzonego w dniu 15
lipca 2014r. i zarządzeniu ponownego jego przeprowadzenia, drugie natomiast uchylenie
uchwały Nr 470/14 z dnia 6 sierpnia 2014r. w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora
Zespołu Szkól Nr 1 w Działdowie Magdalenie Kamińskiej.
Po zapoznaniu się z pismami przez radcę prawnego jego opinia była taka, aby odłożyć
rozpatrywanie tych wezwań do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Nadzór Wojewody.
Zarząd Powiatu Działdowskiego odłożył rozpatrzenie pism w sprawie wezwania
Zarządu do usunięcia naruszenia prawa do czasu rozstrzygnięcia zażalenia p. Adama
Stolarskiego przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego.

Ad.6
Uczestniczy Krzysztof Gorczyński
Kryzysowego

Naczelnik Wydziału

Komunikacji i Zarządzania

Krzysztof Gorczyński Naczelnik Wydziału Komunikacji i Zarządzania Kryzysowego
Przedstawił wniosek Wójta Gminy Rybno o zaopiniowanie nowego przebiegu istniejącej
drogi gminnej 185001 N. Dotychczasowy przebieg – gr. gm. Zwiniarz – Hartowiec (długość
1980 m). Nowy przebieg – gr. gm. Zwiniarz – Hartowiec do drogi 538 (długość 2080m)
oraz wyłączenia z użytkowania i pozbawienia kategorii drogi gminnej pozostałego
dotychczasowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 538 od rozebranego wiaduktu do
nowobudowanego odcinka drogi wojewódzkiej.
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Marian Janicki – Starosta Działdowski
Odczytał projekt uchwały w sprawie: wydania opinii w sprawie nowego przebiegu drogi
185001N oraz wyłączenia z użytkowania i pozbawienia kategorii drogi gminnej.
Zarząd jednogłośnie – 4 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 477/14
w sprawie : wydania opinii w sprawie nowego przebiegu drogi 185001N oraz wyłączenia
z użytkowania i pozbawienia kategorii drogi gminnej.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
/ w głosowaniu nie uczestniczył Jan Raczyński /
Ad.7
Urszula Wojtczyk – Skarbnik Powiatu
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie: informacji z wykonania budżetu Powiatu
Działdowskiego za pierwsze półrocze 2014r.
Zarząd jednogłośnie – 5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 478/14
w sprawie: informacji z wykonania budżetu Powiatu Działdowskiego za pierwsze
półrocze 2014r.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Ad. 8
Urszula Wojtczyk – Skarbnik Powiatu
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie: szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia
kontroli i oceny realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne
podmioty wymienione art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Zarząd jednogłośnie – 5 głosami za, podjął

Uchwałę Nr 479/14
w sprawie: szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia kontroli i oceny realizacji
zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione art.
3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Ad. 9
Urszula Wojtczyk – Skarbnik Powiatu
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli w 2014 roku
podmiotów wykonujących zadania Powiatu na podstawie odrębnych przepisów.
Marian Janicki Starosta Działdowski
Wobec braku uwag poddał pod głosowanie projekt uchwały
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Zarząd jednogłośnie – 5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 480/14
w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli w 2014 roku podmiotów wykonujących zadania
Powiatu na podstawie odrębnych przepisów.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad. 10
Marian Janicki – Starosta Działdowski
Wójt Gminy Działdowo zwrócił się z wnioskiem o zmianę przeznaczenia środków, które były
zaplanowane na dofinansowanie dokończenia budowy garażu przy remizie strażackiej w
Petrykozach w kwocie 7 500 zł na zadania: docieplenie wraz z wykonaniem tynków w
garażu remizy Petrykozy oraz budowę oczyszczalni przyzagrodowej przy remizie Wysoka.
Kwota dotacji wcześniej przyjęta w planie budżetu Powiatu nie ulegnie zmianie.
Zarządu Powiatu Działdowskiego pozytywnie 5 głosami wyraził zgodę dla Wójta Gminy
Działdowo na zmianę przeznaczenia środków finansowych.

Ad.11
Starostwa Działdowski - Marian Janicki
Przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie: udzielenia pomocy
finansowej dla Gminy Rybno na zakup hełmów bojowych dla OSP Rumian.
Zarząd Powiatu jednogłośnie 5 głosami za, przyjął projekt uchwały w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Rybno.
Starostwa Działdowski - Marian Janicki
Przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie: udzielenia pomocy
finansowej dla Gminy Płośnica na dofinansowanie zakupu sadzonek drzew i krzewów na
urządzenie terenów zieleni i zakrzewień we wsi Turza Mała i Mały Łęck.
Zarząd Powiatu jednogłośnie 5 głosami za, przyjął projekt uchwały w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Płośnica,
Starostwa Działdowski - Marian Janicki
Przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego zmieniająca uchwałę w sprawie:
udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Iłowo – Osada na dofinansowanie ubrań dla OSP w
Iłowie.
Zarząd Powiatu jednogłośnie 5 głosami za, przyjął projekt uchwały zmieniająca
uchwałę w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Iłowo – Osada
Urszula Wojtczyk – Skarbnik Powiatu
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie: uchwalenia zmiany
wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014- 2018.
Zarząd Powiatu jednogłośnie 5 głosami za, przyjął projekt uchwały w sprawie
uchwalenia zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014- 2018.
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Urszula Wojtczyk – Skarbnik Powiatu
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie: zmiany budżetu
Powiatu Działdowskiego na 2014 rok
Zarząd Powiatu jednogłośnie 5 głosami za, przyjął projekt uchwały w sprawie zmiany
budżetu Powiatu Działdowskiego na 2014 rok
Ad.12
Uczestniczy p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Leon Żujewski
p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Leon Żujewski
Przedstawił sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Działdowski za 6
miesięcy 2014r.

Ad.14
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

Członek Zarządu

Jan Raczyński
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