P R O T O K Ó Ł Nr 92/2009
obrad Zarządu Powiatu, które odbyło się w dniu 17 lutego 2009r. w sali Nr 8 Starostwa Powiatowego
w Mrągowie.
Rozpoczęcie:

godz

0900

Zakończenie :

godz.

1030

Otwarcia posiedzenia dokonał Pan Janusz Alicki – Wicestarosta Powiatu Mrągowskiego,
który przywitał przybyłych członków Zarządu Powiatu.
Stwierdził, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy czterech członków Zarządu, co
pozwala na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Pan Dominik Tarnowski - nieobecny usprawiedliwiony
Pan Janusz Alicki – Wicestarosta Powiatu zaproponował następujący porządek posiedzenia:
1.

Podjęcie uchwały przez Zarząd Powiatu w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków
dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Rybnie.
Referuje Pan Janusz Alicki

2.

Wniosek w sprawie: wyrażenia zgody na podpisanie Aneksu Nr 3/2009 do umowy Nr 25/2004
z dnia 24.11.2004r. pomiędzy Powiatem Mrągowskim a Powiatem Biłgorajskim.
Referuje Pani Ewa Hawryło

3.

Wniosek w sprawie: wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia pomiędzy Powiatem
Olsztyńskim a Powiatem Mrągowskim w sprawie: ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka
umieszczonego w rodzinie zastępczej.
Referuje Pani Ewa Hawryło

4.

Zajęcie stanowiska wobec wystąpienia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie
w sprawie: zwrotu do Warminsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie dotacji
w wysokości 2 500,00zł.
Referuje Pani Ewa Hawryło

5.

Wniosek Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Mrągowie o przyznanie 14 godzin nauczania
indywidualnego do końca roku szkolnego 2008/2009dla uczennicy Katarzyny Aleksandrowicz

6.

Wniosek Pana Jana Kozikowskiego w sprawie: zgody na przejście planowaną trasą wodociągu
przez dz.5-269/5, stanowiącą własność Powiatu Mrągowskiego.
Referuje Pan Grzegorz Dąbrowski

7.

Zapoznanie z pismem Wójta Gminy Piecki w sprawie: dofinansowania zakupu samochodu
ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Mrągowie.
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8.

Zapoznanie z wystąpieniem Komisji Rewizyjnej w sprawie: kontroli w Domu Pomocy Społecznej
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych, planowanej na dzień 19.02.2009r.

9.

Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Nr 91/2009 z dnia 10.02.2009r.

10. Sprawy różne.

Porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.
Ad.pkt.1
Podjęcie uchwały przez Zarząd Powiatu w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora
Zespołu Szkół Zawodowych w Rybnie.
Podstawa prawna
art.5c pkt.2 i art.36a ust.4a ustawy z dnia 7 września 1991r. (tj.Dz.U z 2004r, Nr 256 poz.2572
z późn.zm)

Uzasadnienie
W związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Olsztynie – sygn.akt VIIKa 1454/08 z dnia 30.01.2009r.
został skazany prawomocnym wyrokiem obecny dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych. Zgodnie
z art.26 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela, nauczycielowi wygasa
stosunek pracy w związku z prawomocnym skazaniem za przestępstwo popełnione umyślnie.
A takim wyrokiem został skazany obecny dyrektor tej szkoły. W związku z powyższym wystąpiła
konieczność powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora

ZSZ w

Rybnie

nauczycielowi

zatrudnionemu w tej szkole. Pani Małgorzata Cienka jest w chwili obecnej nauczycielem matematyki
pełnozatrudnionym. Wyraziła zgodę na pełnienie obowiązków dyrektora.

Opinia radcy prawnego
Nie wniesiono uwag do wniosku.
Pan Janusz Alicki – Wicestarosta Powiatu podkreślił, że w związku z tym, że stosunek pracy Pana
Jerzego Kowalczyka – dotychczasowego dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych wygasł z nocy prawa
z dniem 17.02.2009r., zarząd powiatu musi powołać osobę, która będzie pełniła obowiązki dyrektora
zgodnie z Ustawą o systemie oświaty. W najbliższym czasie trzeba będzie ogłosić konkurs na
stanowisko dyrektora Zespołu Szkół zawodowych w Rybnie. Poinformował, że zgodnie z art.26.1
Karta nauczyciela”Stosunek pracy nauczyciela wygasa z mocy prawa w razie:
1) prawomocnego ukarania w postępowaniu dyscyplinarnym karą dyscyplinarną zwolnienia z pracy
oraz karą dyscyplinarną zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy
w zawodzie nauczycielskim, w okresie trzech lat od ukarania lub karą wydalenia z zawodu
nauczycielskiego,
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2) prawomocnego skazania na karę pozbawienia praw publicznych, albo prawa wykonywania
zawodu lub utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,
3) prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie,
4) upływu trzymiesięcznego okresu odbywania kary pozbawienia wolności,
5) stwierdzenia, że nawiązanie stosunku pracy nastąpiło na podstawie fałszywych lub nieważnych
dokumentów albo zostało dokonane z naruszeniem warunków określonych w art.10 ust.2 pkt.1-5,
z zastrzeżeniem art.10 ust.9
2. Wygaśniecie stosunku pracy w przypadkach określonych w ust.1 stwierdza dyrektor szkoły,
a stosunku do dyrektora szkoły- organ prowadzący szkołę.
Stosunek pracy Pana Jerzego Kowalczyka wygasł z mocy prawa. Zapisy Karty Nauczyciela
art.26 ust.1 pkt.3 stwierdza jednoznacznie, iż nie ma innej możliwości prawnej w syt., kiedy
dotychczasowy dyrektor został skazany prawomocnym wyrokiem Sądu. W związku z tym
nauczycielowi wygasa stosunek pracy w związku z prawomocnym skazaniem za przestępstwo
popełnione umyślnie. Z uwagi na fakt ciągłego zarządzania placówką, istnieje konieczność powołania
osoby pełniącej obowiązki dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Rybnie. Zgodnie z
przygotowanym projektem uchwały, Pani Małgorzacie Cienkiej zaproponowano powierzenie
pełnienia obowiązków dyrektora ZSZ w Rybnie, do czasu powołania nowego dyrektora. Pani
Małgorzata Cienka wyraziła zgodę na p.o. dyrektora tej szkoły.
W związku z powyższym, Zarząd Powiatu Mrągowskiego w osobach:
1. Pan Janusz Alicki

„za”

2. Pani Władysława Litera

„za”

3. Pan Karol Nowak

„za”

4. Pan Antoni Karaś

„za”

podjęto uchwałę w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Rybnie.
UCHWAŁA NR 92/755/2009 ZARZĄDU POWIATU
podjęto uchwałę :powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół
Zawodowych w Rybnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Ad.pkt.2
Wniosek w sprawie: wyrażenia zgody na podpisanie Aneksu Nr 3/2009 do umowy Nr 25/2004
z dnia 24.11.2004r. pomiędzy Powiatem Mrągowskim a Powiatem Biłgorajskim.
Podstawa prawna
art.48 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 142, poz.1592 z późn.
zm)
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Uzasadnienie
W dniu 02.02.2009r. Powiat Biłgorajski zwrócił się z prośbą o podpisanie Aneksu Nr 3/2009 do
umowy nr 25/2004 zawartej w dniu 24.11.2004r. Aneks dotyczy zmiany zapisu §3 ust.3 w/umowy,
w którym wskazany adres oraz numer rachunku bankowego, na który należy przekazać środki
finansowe.

Opinia radcy prawnego
Nie wniesiono uwag do wniosku.
Pani Ewa Hawryło – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie stwierdziła, że aneks ten
dotyczy zmiany w umowie numeru rachunku bankowego Powiatu Biłgorajskiego. W związku z tym
zachodzi potrzeba podpisania tego aneksu.
W związku z powyższym, Zarząd Powiatu Mrągowskiego w osobach :
1.

Pan Janusz Alicki

„za”

2.

Pani Władysława Litera

„za”

3.

Pan Karol Nowak

„za”

4.

Pan Antoni Karaś

„za”

wyraził zgodę na podpisanie Aneksu Nr 3/2009 do Umowy Nr 25/2004 z dnia 24.11.2004r. pomiędzy Powiatem
Mrągowskim a Powiatem Biłgorajskim.
UCHWAŁA NR 92/756/2009 ZARZĄDU POWIATU
Wyrażono zgodę na podpisanie Aneksu Nr 3/2009 do Umowy Nr 25/2004 z dnia
24.11.2004r. pomiędzy Powiatem Mrągowskim a Powiatem Biłgorajskim.
Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu
Ad.pkt.3
Wniosek w sprawie: wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia pomiędzy Powiatem
Olsztyńskim a Powiatem Mrągowskim w sprawie: ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka
umieszczonego w rodzinie zastępczej.
Podstawa prawna
art.48 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 142, poz.1592 z późn.
zm)

Uzasadnienie
Zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Mrągowie, Sygn.akt.III Nsm.45/08 z dnia
14.10.2008r. małoletni Kacper Bieganowski, zamieszkały na terenie Powiatu Olsztyńskiego został
umieszczony w rodzinie zastępczej z terenu Powiatu Mrągowskiego.
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Zgodnie z art.86 ust.3 ustawy o pomocy społecznej w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej na
terenie innego powiatu, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem
w rodzinie zastępczej ponosi wydatki na jego utrzymanie. W związku z powyższym niezbędnym, jest ustalenie
zasad ponoszenia wydatków przez powiat Olsztyński.
Pani Ewa Hawryło – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zgodnie z postanowieniem
Sądu Rejonowego w Mrągowie na terenie Powiatu Mrągowskiego

zostało umieszczone dziecko

z terenu Powiatu Olsztynskiego.Powiat Olsztyński jest zobowiązany do ponoszenia odpłatności za
dziecko umieszczone na trenie naszego powiatu. Porozumienie dotyczy przekazywania środków
finansowych.

Opinia radcy prawnego
Nie wniesiono uwag do wniosku.
W związku z powyższym, Zarząd Powiatu Mrągowskiego w osobach :
1.

Pan Janusz Alicki

„za”

2.

Pani Władysława Litera

„za”

3.

Pan Karol Nowak

„za”

4.

Pan Antoni Karaś

„za”

wyraził zgodę na podpisanie porozumienia pomiędzy Powiatem Olsztyńskim, a Powiatem Mrągowskim
w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej.
UCHWAŁA NR 92/757/2009 ZARZĄDU POWIATU
Wyrażono zgodę na podpisanie porozumienia pomiędzy Powiatem Olsztyńskim,
a Powiatem Mrągowskim w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka
umieszczonego w rodzinie zastępczej.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Ad.pkt.4
Zajęcie stanowiska wobec wystąpienia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie
w sprawie: zwrotu do Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie dotacji
w wysokości 2 500,00zł.
Pani Ewa Hawryło - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie zwróciła się
z pismem o dokonanie zwrotu do Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie,
dotacji w wysokości 2 500,00zł. Dotacja była przyznana na wypłatę ustawowego dodatku socjalnego
osobie zatrudnionej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie. Kontrola Urzędu
Wojewódzkiego zakwestionowała wypłatę dodatku dla jednego pracownika socjalnego, stwierdzając
brak uprawnień do wypłaty tego dodatku i istnienie pracownika socjalnego w PCPR w Mrągowie.
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Nadmieniła, że w podanych opiniach osoba ta mogła być zatrudniona na tym stanowisku.Pomimo
odwołania się od decyzji ,Urząd Wojewódzki podtrzymał swoje stanowisko i wydał decyzję o zwrocie
w/w kwoty. Pracownikowi socjalnemu został zmieniony angaż na Specjalistę pracy z rodziną od dnia
01.11.2008r, a tym samym ustawowy dodatek był wypłacany w 2008 roku przez okres dziesięciu
miesięcy po 250 zł.

Opinia radcy prawnego
Nie wniesiono uwag do wniosku.
W związku z powyższym, Zarząd Powiatu Mrągowskiego w osobach :
1.

Pan Janusz Alicki

„za”

2.

Pani Władysława Litera

„za”

3.

Pan Karol Nowak

„za”

4.

Pan Antoni Karaś

„za”

podjął decyzję o dokonaniu zwrotu dotacji w kwocie 2 500,00zł do Warmińsko- Mazurskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Olsztynie

za okres 10 m-cy 2008r, która wypłacana była pracownikowi socjalnemu,

zatrudnionemu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie
UCHWAŁA NR 92/757/2009 ZARZĄDU POWIATU
Podjęto decyzję o dokonaniu zwrotu dotacji w kwocie 2 500,00zł do WarmińskoMazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie za okres 10 m-cy 2008r, która
wypłacana była pracownikowi socjalnemu , zatrudnionemu w Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Mrągowie
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Ad.pkt.5
Wniosek Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Mrągowie o przyznanie 14 godzin nauczania
indywidualnego do końca roku szkolnego 2008/2009 dla uczennicy Katarzyny Aleksandrowicz
Podstawa prawna
art.71b ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U z 1996r. Nr 67, poz.329 z późn.zm), §13
ust.1 Rozporządzenia MEN z dnia 12 lutego 2001r. w sprawie :orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub
indywidualnego nauczania dzieci młodzieży oraz szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego
lub indywidualnego nauczania (Dz.U Nr 13, poz.114), §3 pkt.2 ppkt.5 Rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2003r. w sprawie: sposobu i trybu organizowania indywidualnego
nauczania dzieci i młodzieży (DzU.Nr 23, poz.193)

Uzasadnienie
Zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń
posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, w porozumieniu z organem
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prowadzącym szkołę, opiniuje indywidualne nauczanie. Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego
występując z wnioskiem o przyznanie nauczania indywidualnego Katarzynie Aleksandrowicz,
proponuje 14 godzin tygodniowo nauczania indywidualnego. Zgodnie z przepisami prawa,
tygodniowy wymiar godzin zajęć nauczania indywidualnego dla ucznia szkoły ponadgimnajalnej
wynosi od 12 do 16 godzin.

Opinia radcy prawnego
Nie wniesiono uwag do wniosku.
W związku z powyższym, Zarząd Powiatu Mrągowskiego w osobach :
1.

Pan Janusz Alicki

„za”

2.

Pani Władysława Litera

„za”

3.

Pan Karol Nowak

„za”

4.

Pan Antoni Karaś

„za”

pozytywnie ustosunkował się do wystąpienia Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Mrągowie i przyznał 14
godzin nauczania indywidualnego do końca roku szkolnego 2008/2009 uczennicy Katarzyny Aleksandrowicz.
UCHWAŁA NR 92/759/23009 ZARZĄDU POWIATU
Pozytywnie

ustosunkowano

się

do

wystąpienia

Dyrektora

I

Liceum

Ogólnokształcącego w Mrągowie i przyznano 14 godzin nauczania indywidualnego
do końca roku szkolnego 2008/2009 uczennicy Katarzyny Aleksandrowicz.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Ad.pkt.6
Wniosek Pana Jana Kozikowskiego w sprawie: zgody na przejście planowaną trasą wodociągu
przez dz.5-269/5, stanowiącą własność Powiatu Mrągowskiego.
Podstawa prawna
art.32 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 5.06.1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz U. z 2001r. Nr 142,
poz.1592, z późn zm.), art.11 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U
Nr 61 poz.2603 z 2004r. z późn.zm)

Uzasadnienie
W przedmiotowej sprawie wpłynęło pismo pana Jana Kozikowskiego.

Opinia radcy prawnego
Nie wniesiono uwag do wniosku.
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Pan Jerzy Bonikowski – Sekretarz Powiatu poinformował, że sprawa dotyczy podłączenia mediów
do budynku mieszkalnego nr 44B w Mrągowie.
W związku z powyższym, Zarząd Powiatu Mrągowskiego w osobach :
1.

Pan Janusz Alicki

„za”

2.

Pani Władysława Litera

„za”

3.

Pan Karol Nowak

„za”

4.

Pan Antoni Karaś

„za”

wyraził zgodę na przejście planowaną trasą wodociągu przez działkę nr 5-269/5, stanowiącą własność Powiatu
Mrągowskiego.
UCHWAŁA NR 92/760/2009 ZARZADU POWIATU
Wyrażono zgodę na przejście planowaną trasą wodociągu przez działkę nr 5-269/5,
stanowiącą własność Powiatu Mrągowskiego.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Ad.pkt.7
Zapoznanie z pismem Wójta Gminy Piecki w sprawie: dofinansowania zakupu samochodu
ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Mrągowie.
Pan Janusz Alicki – Wicestarosta Powiatu poinformował zebranych, że Wójt Gminy Mikołajki w
odpowiedzi na wystąpienie zarządu znak: OZP:0065/74/3/08 w sprawie: dofinansowania zakupu
samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Mrągowie poinformował, że w
budżecie Gminy Piecki na 2009r zaplanowano środki finansowe na bieżącą działalność jednostek OSP,
funkcjonujących na terenie gminy. Ponadto w wydatkach inwestycyjnych zaplanowano środki na
karosaż kabiny samochodu bojowego Jelcz, znajdującego się w OSP w Krutyni, przy planowanym
wsparciu ze środków pozyskanych z zewnątrz. Dlatego nie są w stanie przeznaczyć jakiejkolwiek
kwoty na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP
w Mrągowie.

Zapoznano się z w/w wystąpieniem.
Ad.pkt.8
Zapoznanie z wystąpieniem Komisji Rewizyjnej w sprawie: kontroli w Domu Pomocy Społecznej
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych, planowanej na dzień 19.02.2009r.
Zapoznano się z w/w wystąpieniem.
Ad.pkt.9
Zatwierdzono bez uwag protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu Nr 91/2009 z dnia 10.02.2009r.
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Ad.pkt.10- Sprawy różne.
Pan Janusz Alicki - Wicestarosta Powiatu poinformował członków zarządu, że w dniu dzisiejszym
składane są dokumenty do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, które
zakończą przygotowania do podpisania umowy na realizację dwóch inwestycji drogowych,
dofinansowanych ze środków unijnych, tj. Mikołajki – Tałty i Sorkwity – Rozogi.
Reasumując, można stwierdzić, że zostaną zrealizowane najważniejsze inwestycje drogowe
w Powiecie, tj.

realizacja budowy drogi Sorkwity –Rozogi oraz Mikołajki-Tałty, jak również

rozpoczęto budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 2 w Mrągowie. które zamierzały
zrealizować poprzednie samorządy, o które domaga się społeczność naszego powiatu.
Pan Antoni Karaś – członek Zarządu Powiatu wyraził ubolewanie z powodu tego, iż upadł pomysł
dotyczący przeniesienia Zespołu Szkół Rolniczych z Mrągowa do Rybna.

Porządek posiedzenia wyczerpano. Przewodniczący Zarządu – Pan Janusz Alicki zamknął 92
posiedzenie Zarządu Powiatu Mrągowskiego III kadencji.

Protokołowała :
Alicja Lubecka

