PROTOKÓŁ Nr XIX/2004
z XIX Sesji Rady Powiatu Działdowskiego II Kadencji odbytej 30 sierpnia 2004 roku
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Działdowie pod przewodnictwem
Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Działdowskiego Jerzego Walentynowicza

Obrady trwały 10.00-12.30
Stan osobowy Rady wynosi 19 radnych
W Sesji brało udział 17 radnych.

Ad. 1, 2
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego – Jerzy Walentynowicz
Dokonał otwarcia XIX Sesji Rady Powiatu Działdowskiego, powitał wszystkich
zaproszonych na obrady gości, radnych i kierowników służb inspekcji straży. Stwierdził, że w
obradach bierze udział 17 radnych co stanowi kworum wymagane do podejmowania
prawomocnych uchwał.

Ad. 3
Porządek obrad XIX Sesji Rady Powiatu Działdowskiego:
Porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Powiatu.
5. Interpelacje i zapytania.
6. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z prac Zarządu w okresie między Sesjami
oraz Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu.
7. Przedstawienie informacji z pracy komisji stałych Rady Powiatu.
8. Informacja Przewodniczącego Zespołu Kontrolującego z przeprowadzonej kontroli
działania systemu monitoringu przepływu leków w SP ZOZ w Działdowie.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Społecznej przy
Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Działdowie.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/14/02 Rady Powiatu
Działdowskiego z dnia 4 grudnia 2002 roku w sprawie powołania Rady Społecznej
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przy Samodzielnym Publicznym

Zakładzie

Opieki

Zdrowotnej

w Działdowie,

ustalenia liczby przedstawicieli Rady Powiatu Działdowskiego w jej składzie oraz
ich wyboru.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Społecznej przy
Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Działdowie.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany

przedstawiciela Rady Powiatu

Działdowskiego w składzie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia środków PFRON między
zadaniami zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej na 2004 rok.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2004.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
16. Oświadczenia radnych.
17. Zapytania i wolne wnioski.
18. Zamkniecie obrad sesji.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego – Jerzy Walentynowicz
Zapytał, czy są uwagi do porządku obrad.
Uwag nie zgłoszono.
Ad. 4
Rada Powiatu jednogłośnie – 16 głosami za,
nie wnosząc uwag przyjęła protokół z XVIII sesji Rady Powiatu Działdowskiego.

Ad. 5
Radny Władysław Kubiński
Zwrócił się do Przewodniczącego Rady Społecznej SP ZOZ

Leona Żujewskiego o

zinterpretowanie artykułu jakiego udzielił dla „Gazety Działdowskiej”
Zainteresowany był na jakiej podstawie Pan Wicestarosta stwierdził, że radni którzy
zrezygnowali z pracy

Radzie SP ZOZ byli „nierobami”,że jeśli

najprawdopodobniej pozostali by dalej. Ponadto trzeba było

byli by

opłacani to

ich zmuszać aby zadawali

pytania. Zdaje Pan sobie sprawę że te słowa są nieprawdziwe. Od dłuższego czasu każdy z
nas bierze udział w pracach innych stowarzyszeń i wszędzie pracujemy za darmo, nie
odpłatnie, wkładając tam swoje pieniądze. Jest nieprawdą że chcemy pracować jak to Pan
powiedział tylko za pieniądze. Z pracy w innych stowarzyszeniach mam satysfakcję,
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natomiast tu jest różnie, bo musimy współodpowiadać za rzeczy na które mamy niewielki
wpływ lub żaden. Namiastką satysfakcji z tej pracy mogłoby być to zaproszenie na obchody
XXX lecia szpitala. Pan Dyrektor SP ZOZ oficjalnie powiedział, że możemy czuć się
zaproszonymi na uroczystości, jednak później nas nie zaprosił, stąd taka nasza reakcja. Na tej
podstawie nie można wysuwać wniosków że gdybyśmy byli opłacani to byśmy z pracy w
Radzie SP ZOZ nie zrezygnowali. Ja bym na pewno zrezygnował. Bo nie ten był powód.
Natomiast zupełnie nie rozumień stwierdzenia, że „trzeba było nas zmuszać do zadawania
pytań”. Pamiętam takie sytuacje, gdzie kilkakrotnie się zgłaszałem a pan nie zawsze reagował
w odpowiednim czasie aby udzielić mi odpowiedzi. Większość z nas zawsze była
przygotowana do tematyki która miała być poruszona. Można przeanalizować protokoły z
których będzie wynikała aktywność poszczególnych radnych i na pewno do tych najmniej
aktywnych nie należeliśmy. Uważam, że Pan powinien w jakiś sposób zadość uczynić i
odwołać te wypowiedzi ponieważ są nie prawdziwe i krzywdzące.
Drugie pytanie dotyczy systemu wprowadzenia dodatkowych tematów na komisje. Komisje
są ważną częścią działań Rady, natomiast statut nie wiem dlaczego, ale tak został stworzony,
że utrudnia wprowadzenie nowej tematyki. Swego czasu zostałem wezwany przez p.
Przewodniczącą Rady Powiatu w związku z przyspieszeniem przeze mnie
związanego z likwidacją gospodarstwa w

tematu

Gródkach. Teraz złożyłem propozycje

wprowadzenia nowego tematu „ Przygotowanie Powiatu Działdowskiego do absorpcji
funduszy strukturalnych” zgodnie z obowiązującymi procedurami. Jednak należy stwierdzić,
że procedura jest długotrwałą i uciążliwa.

Porównałem to w innych komisjach i tam

wprowadza się tematykę nową i nie ujętą w dotychczasowych harmonogramach pracy
komisji. Należałoby ustalić albo wszystkich traktujemy jednakowo, poddajemy tej samej
procedurze, albo jeżeli jest tematyka która wymaga szybkiej reakcji to się do niej przystępuje.
Takie wyróżnienie moim zdaniem niczemu nie służy. Posłużę się przykładami, gdzie
wprowadzono temat do komisji bez tej procedury, którą musi przejść komisja rolnictwa.
Chcieliśmy się zająć w sierpniu tematem istotnym. Komisja Oświaty i Kultury 06.02.04
zajmowała się działalnością poradni psychologiczno – pedagogiczną w Działdowie, taka
tematykę można było przewidzieć wcześniej, w tej komisji miał miejsce drugi temat, który
można było przewidzieć : rodzaje pomocy udzielanej przez PCPR dla dzieci i młodzieży oraz
sposoby i organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży w TPD.
Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych miała temat zapoznanie się z aktualną sytuacją
Pogotowia Ratunkowego w Lidzbarku, który to wprowadzono bez procedury.
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Najlepiej gdybyśmy złożyli wniosek o zmianę procedur. Czy nie należałoby zmienić zapisu
aby pomógł w funkcjonowaniu komisji ?

Radny Kazimierz Sosiński
Zapytał Pana Starostę, jak wygląda sprawa ze stypendiami dla uczniów i studentów?
W czerwcu wnioskowałem o odprawy extra dla byłych pracowników Gospodarstwa
Pomocniczego w Gródkach oraz o umieszczenie w specyfikacji przetargowej zapytania o
zagwarantowanie miejsca pracy pracownikom gospodarstwa czy już co wiadomo w tej
sprawie?

Ad. 6
Starosta Działdowski - Marian Janicki
Przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Działdowskiego w okresie
między XVIII – XIX sesją.
/ Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu /
Następnie przedstawił sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym.
/ Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu /
Poinformował, że na dzień dzisiejszy nie zostało wydane rozporządzenie Ministra, które
umożliwiałoby w sposób formalny zawarcia umów ze stypendystami. Szczegółowych
informacji udzieli naczelnik wydziału oświaty p. Święszkowski.

Ad. 7
Marek Dzieńkowski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
Poinformował o pracy komisji w okresie międzysesyjnym. Odbyło się jedno posiedzenie na
którym omawiano protokół pokontrolny z 2 kontroli w SP ZOZ w Działdowie.
Członkowie komisji wnioskowali do Przewodniczącego Rady Społecznej SP ZOZ, aby w
ramach swoich kompetencji wprowadził do prac Rady Społecznej kontynuację metodyki
badań efektywności stosowanego monitoringu leków w SP ZOZ w Działdowie oraz
wnioskowali do Zarządu Powiatu Działdowskiego o przedstawienie harmonogramu działań
dotyczących wykonania uchwały o zagospodarowaniu majątku Powiatu po byłym
Gospodarstwie Pomocniczym

ZSR CKP w Gródkach z uwzględnieniem umożliwienia

wykonania prac agrotechnicznych niezbędnych przed zimą przyszłym nabywcom.
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Przewodniczący Komisji Planowania Budżetu, Finansów, Gospodarowania mieniem
Powiatu – Jan Raczyński
Poinformował o tematyce posiedzenia i przebiegu obrad komisji w dniu 24 sierpnia 2004r.
Członkowie komisji zaopiniowali projekty uchwał w sprawie: przeniesienia środków PFRON
między zadaniami z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej na 2004r, oraz w sprawie :
zmiany budżetu powiatu na 2004 rok 5 głosami za przy 4 wstrzymujących.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Rozwoju gospodarczego,
Turystyki i Bezpieczeństwa Publicznego – Władysław Kubiński
Z powodów proceduralnych komisja nie obradowała w tym miesiącu, stwierdził, ze
najprawdopodobniej uda się wprowadzić ten temat w następnym miesiącu.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu - Wiesław Cieślak
Przedstawił informację z pracy komisji w okresie między sesyjnym.

Przewodnicząca

Komisji

Społecznej,

Zdrowia

i

Spraw

Socjalnych

i

Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Stanisława Żywicka
Stwierdziła, ze komisja nie obradowała w miesiącu sierpniu.

Ad. 8
Marek Dzieńkowski Przewodniczący komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Działdowskiego
Przedstawił protokół z przeprowadzonej kontroli działania systemu monitoringu przepływu
leków w SP ZOZ w Działdowie.
/ protokół stanowi załącznik do niniejszego protokołu /

Ad.9
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jerzy Walentynowicz
Zapytał czy Radny Kazimierz Sosiński nie wycofuje wniosku o rezygnacji z członkostwa w
Radzie Społecznej SP ZOZ ?

Radny Kazimierz Sosiński
Podtrzymuję swoją rezygnację.
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Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jerzy Walentynowicz
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Społecznej przy
Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Działdowie.
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym :
-

7 głosami za

-

przy 10 wstrzymujących

podjęła:
UCHWAŁĘ Nr XIX/147/04
w sprawie: odwołania członka Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Działdowie.
/ uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu /

Ad.10
Starosta Działdowski Marian Janicki
Intencją ustawodawcy i głównym powodem, aby taka Rada Społeczna przy SP ZOZ istniała
jest pilnowanie interesów pacjentów.
W radzie SP ZOZ zastosowano pewien mechanizm, aby przedstawiciele poszczególnych
gmin i różnych środowisk terytorialnych mieli swojego przedstawiciela. W związku z tym, że
ilość radnych jest ograniczona z poszczególnych gmin, a koledzy zrezygnowali, to
konsekwencja jest taka, że pozbawili swoje środowiska swoich reprezentantów. W naszej
uchwale o powołaniu zaznaczyliśmy, ze mogą to być tylko członkowie poszczególnych gmin
i jeszcze dodatkowo radni, żeby umożliwić reprezentowanie poszczególnych gmin, proponuję
aby wykreślić ze muszą to być radni powiatowi. Otworzy to możliwość zgłoszenia
kandydatur z poszczególnych gmin, którzy nie muszą być radnymi. To oczywiście nie
zamyka drogi radnym, którzy by chcieli uczestniczyć w tej radzie.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Jerzy Walentynowicz
Wobec braku uwag poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie:
w sprawie: zmiany uchwały Nr II/14/02 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 4 grudnia
2002 roku w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Działdowie, ustalenia liczby przedstawicieli Rady
Powiatu Działdowskiego w jej składzie oraz ich wyboru.
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym:
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-

17 głosami za,

-

0 głosów przeciw,

-

0 głosów wstrzymujących

podjęła:
UCHWAŁĘ Nr XIX/148/04
w sprawie: zmiany uchwały Nr II/14/02 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 4
grudnia 2002 roku w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Działdowie, ustalenia liczby
przedstawicieli Rady Powiatu Działdowskiego w jej składzie oraz ich wyboru.
/ uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu /

PRZERWA 11.00 – 11.15

Ad. 11
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Jerzy Walentynowicz
Zapytał, czy Rada Powiatu jest za przyjęciem regulaminu głosowania.

Radny Bronisław Mazurkiewicz
Stwierdził, ze wystąpił błąd techniczny w pkt 2 regulaminu nie na terenie Gminy Działdowo a
Gminy Płośnica.

Rada Powiatu w głosowaniu jawnym 16 głosami za przyjęła zasady głosowania
dotyczące wyboru w skład Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie
Opieki Zdrowotnej w Działdowie.

Radny Władysław Kubiński
Zaproponował jako kandydata do Rady Społecznej SP ZOZ w Działdowie z gminy
Działdowo Panią Przewodniczącą Rady Gminy Działdowo Teresę Majorowską.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Jerzy Walentynowicz
Wobec braku innych kandydatur zapytał, czy Pani Teresa Majorowska wyraża zgodę na
kandydowanie do Rady Społecznej SP ZOZ w Działdowie.
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Teresa Majorowska
Wyraziła zgodę.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Jerzy Walentynowicz
Wobec braku kandydatur z gminy Płośnica poddał pod głosowanie projekt uchwały w
sprawie powołania członka Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie
Opieki Zdrowotnej w Działdowie.
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym;
- 16 głosami za
-

0 głosów przeciw,

-

0 głosów wstrzymujących

podjęła :
UCHWAŁĘ Nr XIX/149/04
w sprawie: powołania członka Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Działdowie.
/uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu /

Ad.12
Radny Bronisław Mazurkiewicz
Stwierdził, że miał satysfakcję z pracy w komisji, nie mniej jednak powody dla których złożył
rezygnację są stryk to polityczne. Na czerwcowej sesji była możliwość, aby docenić,
dowartościować największy, najliczniejszy Klub SLD-PLD, Państwo tego nie chcieli. W
skład Prezydium Rady został wybrany

człowiek, który jest jedynym

reprezentantem

Komitetu Wyborczego. To skłoniło mnie do podjęcia takiej a nie innej decyzji.
Nie podałem uzasadnienia w piśmie o rezygnacji, ale w związku z artykułami, które ukazały
się w prasie chcę, aby nie zostało to odczytane, że nie chciałem społecznie pracować.
Pracuję społecznie od lat i mam z tego satysfakcje. Nie dla diety tutaj przyszedłem bo
znaczną część jej przeznaczam na cele społeczne. Sytuacja w Radzie jest chora. Pragnę
abyście się Państwo zastanowili nad tym, że największa grupa radnych nie ma przedstawiciela
w prezydium a wszystkie inne stanowiska są obsadzane przez Was.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Jerzy Walentynowicz
Poddał po głosowanie odwołanie Radnego Bronisława Mazurkiewicza z pracy w Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku.
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Rada Powiatu w głosowaniu jawnym
-

6 głosami za

-

8 głosami wstrzymującymi się

-

0 głosami przeciw

przyjęła rezygnację Radnego Bronisława Mazurkiewicza.

Radca Prawny Mirosław Antoszewski
Wyjaśnił, ze w związku z brakiem kandydata można dokonać zmiany w tytule uchwały i
wykreślić zmiany przedstawiciela a wpisać odwołania delegata, bez paragrafu 2 a następne
paragrafy otrzymują numeratywnie kolejność.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Jerzy Walentynowicz
Wobec braku uwag poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: w sprawie: odwołania
delegata Rady Powiatu Działdowskiego do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym:
-

16 głosami za,

-

0 głosów przeciw,

-

0 głosów wstrzymujących

podjęła:
UCHWAŁĘ Nr XIX/150/04
w sprawie; odwołania delegata Rady

Powiatu

Działdowskiego do

Komisji

Bezpieczeństwa i Porządku.
/ uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu /

Starosta Działdowski Marian Janicki
Stwierdził, że w ubiegłej kadencji prezydium rady też było 3 osobowe i nie było żadnego
reprezentanta z 11 osobowego Klubu. Przyjęto zasadę że tylko będą przedstawiciele opcji,
która objęła władzę. Mieliśmy tylko jednego reprezentanta Przewodniczącego Komisji
Rolnictwa. Nasi członkowie byli w różnych komisjach i nie wycofywali się z pracy.
Trzeba traktować sprawę trochę inaczej. Jeżeli kolega dobrze się czuł w Komisji
Bezpieczeństwa to warto byłoby dalej w tej komisji pracować. Potwierdzam jeszcze raz, że
kolega Mazurkiewicz jest dobrym fachowcem w tym co robi.
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Ad.13
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Jerzy Walentynowicz
Wobec braku uwag poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: przeniesienia
środków PFRON między zadaniami zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej na
2004 rok.
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym:
-

16 głosami za,

-

0 głosów przeciw,

-

0 głosów wstrzymujących

podjęła:

UCHWAŁĘ Nr XIX/151/04
w sprawie: przeniesienia środków PFRON między zadaniami zakresu rehabilitacji
społecznej i zawodowej na 2004 rok.
/ uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu /

Ad.14
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Jerzy Walentynowicz
Wobec braku uwag poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu
powiatu na rok 2004.
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym:
-

16 głosami za,

-

0 głosów przeciw,

-

0 głosów wstrzymujących

podjęła:
UCHWAŁĘ Nr XIX/152/04
w sprawie: zmiany budżetu powiatu na rok 2004.
/ uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu /

Ad. 15
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Jerzy Walentynowicz
Stwierdził że przekaże informację Przewodniczącej Rady Powiatu odnośnie wprowadzania
dodatkowych tematów na komisje, nie ujętych w planie pracy komisji.
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Wicestarosta Leon Żujewski
Chciałbym się ustosunkować do wypowiedzi pana radnego, że jako Przewodniczący Rady
Społecznej SP ZOZ powiedziałem w artykule, że członkowie Rady Społecznej są „ nierobami
i jeżeli by otrzymali pieniądze dalej by pracowali” –stwierdzam, że wcale tak nie
powiedziałem.
Artykuł jest do przeczytania, jak również jest obecny na sali redaktor, który ten artykuł
napisał.
Zawsze uważałem, że Rada Społeczna pracuje bez żadnych podtekstów politycznych.
Praca w Radzie Społecznej jest trudna dla każdego z nas, ponieważ poruszane są trudne
tematy, wydawane są różnego rodzaju opinie i analizy. Tematy są delikatne, w związku z tym
praca jest trudna i taka ewentualnie może być przyczyna, natomiast podtekstów politycznych
w ogóle nie widzę.
Ja zawsze namawiam do dyskusji, do zabierania głosu , nigdy jako Przewodniczący nie
zabierałem głosu, jeżeli ktoś się zgłaszał i zabierał głos. Jeżeli natomiast były głosy
równoczesne, to w jakiś sposób należało odczekać na zabranie głosu.
Na posiedzeniach Rady Społecznej każdy głosuje jak uważa, nigdy nie było opozycji,
koalicji.
Zaproszenia na uroczystości, były kierowane przez dyrektora w SP ZOZ. W zasadzie do
wszystkich nie były wysłane, z tego co wiem wysłano tylko do dwóch radnych, pozostali nie
otrzymali. Z tego wynikałoby, że wszyscy radni powinni zrezygnować z pracy w SP ZOZ,
jeżeli braliby pod uwagę zaproszenia.
Te zaproszenia nie powinny wpłynąć na pracę rady, ponieważ rada jest przedstawicielem
Organu Założycielskiego, który analizuje, opiniuje, jak również składa różnego typu wnioski,
pomaga dyrektorowi w zarządzaniu.
Zostałem zapytany przez p. redaktora, czy radni pracują społecznie, czy mają jakieś ryczałty
lub diety; moja odpowiedź brzmiała, że społecznie.

Radny - Władysław Kubiński
Należy stwierdzić, że często jest tak, że jeżeli się coś pisze to nie wprost. I dlatego tak to
zostało odebrane przez ludzi. W artykule pisze się : „Członkostwo jest społeczne, nikt nie
dostaje za to pieniędzy. I być może to jest jeden z niepisanych powodów, dla którego
samorządowcom nie zależy na byciu w radzie.
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Tytuł artykułu brzmi : „Niepocieszona SLD”. Skoro pisze się takie sformułowanie, to łatwo
dojść do wniosku, że gdyby członkowie dostawali pieniądze, to najprawdopodobniej nie
zrezygnowaliby. Inaczej nie da się tego odczytać.
Odczytał artykuł „Niepocieszona SLD”.
Stwierdził, że radny Henryk Przybyszewski, w tym artykule nie mówił we własnym imieniu
lecz reprezentował zgodnie z regulaminem Klubu SLD-PLD radnych. Dlatego
przeinaczeniem jest, że to jemu akurat chodziło, aby być na obchodach.. Nie jestem osobą,
która lubi bywać na spotkaniach „obiadkach”, ale lubię rozmawiać i wymieniać poglądy.
Stwierdził, że nie będzie brał do końca kadencji udziału w oficjalnych „obiadach”.
Nie obrażamy się, że nie zaproszono nas a obrażamy się, że nie wykorzystuje się możliwości
wymiany poglądów.
Zgadzam się z Panem Starosto, że jeżeli ktoś popełnia błędy, to należy na przyszłość
wyciągać korzystniejsze wnioski.
Gdybyśmy mieli swojego przedstawiciela w prezydium Rady, nie byłoby takiej sytuacji.

Starosta Działdowski – Marian Janicki
Stwierdził, że sami sobie problemy stwarzamy, bo gdyby koledzy napisali powód rezygnacji,
to nie byłoby tego typu sytuacji. Jeżeli tylko się pisze, że rezygnuję z funkcji, czy
członkostwa w komisji, czy radzie, to otwiera się całe pole do spekulacji i redaktorzy
wykorzystują to. Dzisiaj na pewno nikt nie będzie mówił, że nie wiadomo czemu kolega
Mazurkiewicz zrezygnował z funkcji. Ponieważ stwierdził, że jego rezygnacja związana jest z
nie powołaniem do prezydium Rady radnego klubu SLD - PLD.
Pan Kubiński i Sosiński nie uzasadnili swej rezygnacji, w związku z czym otworzyli pole do
spekulacji. Jest to dla nas nauczką, że jeżeli nie chcemy, aby takie sytuacje miały miejsce,
napisaliby kilka zadań wyjaśnienia.
Jeśli chodzi o sprawy prezydialne to takie sprawy też są do rozmowy, gdybyście koledzy
wyszli z taką propozycją do naszej grupy to byłaby rozpatrzona, kto wie czy nie byłoby
rozstrzygnięcia. Nie trzeba się bać takich postulatów do siebie zgłaszać.
Zwracam się jeszcze raz do kolegi Mazurkiewicza, aby się jeszcze zastanowił nad odejściem
z tej rady, bo uważam, że jest merytorycznie przygotowany do pracy w niej i dobrze
wykonuje swoje obowiązki. Nie da się szybko zmienić zasad, które ktoś na początku ustalił,
ale być może warto o nich mówić i zgłaszać je.
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Wicestarosta – Leon Żujewski
Jeszcze raz podkreślił, że tego artykułu nie pisał.
Moja odpowiedź na pytanie dziennikarza brzmiała, że radni pracują społecznie.

Radny – Władysław Kubiński
Pana słowa tu przytoczono, a z artykułu miałem prawo domniemać, że Pan coś takiego
powiedział. Skoro prasa pisze o czystym lenistwie, to jest przekłamanie. To Pańskim
obowiązkiem jest, aby to zweryfikować, aby takich przekłamań prasa nie podawała. Na
podstawie pańskich wypowiedzi taki podtytuł się ukazał.

Radny – Kazimierz Sosiński
Stwierdził, że rezygnację z pracy w Radzie SP ZOZ napisał i umotywował jednym zdaniem
biorąc przykład z radnego Marka Dzieńkowskiego, który rezygnację z członka Zarządu
również umotywował to jednym zdaniem.
Jeżeli Pan Żujewski Przewodniczący Rady Społecznej SP ZOZ chciał się wypowiedzieć na
temat przyczyny naszej rezygnacji, chyba nie było problemem nas o to zapytać. A jednak Pan
na nasz temat się wypowiedział.
Powiedziałem, że w Radzie czułem się, jak obywatel trzeciej kategorii, jednak po
przeczytaniu tego artykułu poczułem się, jak obywatel ostatniej kategorii.
Zadeklarował, że jeżeli stosunek do nas będzie inny to będzie z chęcią pracować w każdej
instytucji społecznie.

Radny – Marek Dzieńkowski
Odnoszę wrażenie, że artykuł nie jest autoryzowany przez Pana Wicestarostę. Uwagi należy
kierować do autora tego artykułu. Prawo prasowe daje możliwość wystąpienia z wnioskiem
przez osobę pokrzywdzoną do gazety o sprostowanie.

Starosta Działdowski – Marian Janicki
Odnośnie pytania pana radnego Sosińskiego dotyczącego dodatkowych środków na odprawy
ekstra dla byłych pracowników gospodarstwa pomocniczego i uwzględnienia w specyfikacji
przetargowej sprawy zatrudnienia tych pracowników. Zarząd nie zajmował się tą sprawa, bo
nie tak dawno został złożony bilans zamknięcia. Specyfikacja ostateczna nie została jeszcze
przygotowana. Każda tego typu decyzja musi mieć podstawę prawną, uzasadnienie
ekonomiczne.
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Jeśli chodzi o dodatkowe odprawy to sam Zarząd na dzień dzisiejszy po wstępnej analizie nie
ma podstaw prawnych w przepisach ogólnych do przyznania tych środków.
Oczywiście takim aktem prawnym, który by upoważnił Zarząd do takiego działania może być
np. uchwała Rady, ale musi to być przedmiotem głębokiej analizy.
Jeśli chodzi o drugi problem, przymusowe zatrudnienie osób przez osoby kupujące
gospodarstwo, jest to trudny problem do realizacji, choćby z tego powodu, że może znacznie
obniżyć sprzedaż lub całkowicie uniemożliwić go.
Nie mogę precyzyjnie udzielić odpowiedzi, bo nie było to przedtem analizy, przekazałem tu
jedynie swoje przemyślenia.

Radny – Kazimierz Sosiński
Zrezygnował z odpowiedzi, którą miał udzielić Naczelnik Wydziału Oświaty – Jerzy
Święszkowski.

Radny – Władysław Kubiński
Stwierdził, że jeżeli nie wie co powiedział Pan Wicestarosta więc nie może zwracać się do
gazety o sprostowanie, a jedynie tylko do Pana Wicestarosty.

Ad. 17
Starosta Działdowski – Marian Janicki
Poinformował o wpłynięciu zaproszenie od Rady Miasta dotyczące kolejnych obchodów
rozpoczęcia II wojny światowej. Te obchody będą się odbywały 31 sierpnia 2004r. Przekazał
zaproszenie wszystkim tym, którzy zechcieliby w tej uroczystości uczestniczyć.

Ad. 18
W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jerzy
Walentynowicz zamknął obrady.

Protokołowały

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Działdowskiego

H. Podgórska

Jerzy Walentynowicz

E. Siedlecka
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