PROTOKÓŁ Nr XX/2004
z XX Sesji Rady Powiatu Działdowskiego II Kadencji odbytej 29 wrzesień 2004roku w
sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Działdowie pod przewodnictwem
Przewodniczącej Rady Powiatu Działdowskiego Jadwigi Barbary Plewka.

Obrady trwały 10.00-13.00
Stan osobowy Rady wynosi 19 radnych
W Sesji brało udział 17 radnych.

Ad. 1, 2
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego – Jadwiga Barbara Plewka
Dokonała otwarcia XX Sesji Rady Powiatu Działdowskiego, powitała wszystkich
zaproszonych na obrady gości, radnych i kierowników służb inspekcji straży. Stwierdziła, że
w obradach bierze udział 17 radnych co stanowi kworum wymagane do podejmowania
prawomocnych uchwał.
/ listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu /
Ad. 3
Porządek obrad XX Sesji Rady Powiatu Działdowskiego::
1.

Otwarcie.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XIX 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 z wykonania Budżetu Powiatu za I półrocze 2004r.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: pozbawienia kategorii dróg powiatowych ulic
w mieście Działdowie,
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: pozbawienia kategorii dróg powiatowych ulic
w mieście Lidzbarku,
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11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie:

zmiany uchwały Nr XII/89/03

Rady

Powiatu Działdowskiego z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy
komisji stałych Rady Powiatu Działdowskiego,
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy
Rady Powiatu Działdowskiego z organizacjami pozarządowymi,
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia

zgody na sprzedaż majątku

stanowiącego własność Powiatu Działdowskiego, wchodzącego w skład stacji

paliw

zlokalizowanej na działce Nr 81/1 w Gródkach oraz przyznawania pierwszeństwa
dzierżawcy w nabyciu majątku.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: zwiększenia środków PFRON z zakresu
rehabilitacji społecznej i zawodowej na 2004r.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Budżetu Powiatu na 2004r.
16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
17. Oświadczenia radnych.
18. Zapytania i wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego - Jadwiga Barbara Plewka
Zapytała, czy są uwagi do porządku obrad.
Wicestarosta Leon Żujewski
W imieniu Zarządu Powiatu złożył wniosek o wprowadzenie 2 dodatkowych punktów do
porządku posiedzenia XX sesji.
Pierwszy dotyczący rozpatrzenia i podjęcia uchwały w sprawie: zatwierdzenia zmian w
Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie uchwalonych
przez Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
Stwierdził, że radni otrzymali dopiero w dniu dzisiejszym materiały dotyczące tego tematu,
gdyż 24 września odbyło się posiedzenie Rady Społecznej SP ZOZ na której m.in. była
rozpatrywana uchwała w tej sprawie jednak z powodu braku kworum, tj. na 8 członków nie
było obecnych 6. Dodał, że uczestniczył w tym spotkaniu ponieważ podpisywał aneks do
umowy z agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Olsztynie w ramach programu
SAPARD. W związku z powyższym posiedzenie Rady Społecznej SP ZOZ mogło odbyć się
dopiero w dniu dzisiejszym przed obradami sesji. Dlatego proponuję wniesienie tego
punktu do porządku obrad.
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Proponowane w uchwale zmiany dotyczą paragrafu 4 i paragrafu 2 w zakresie zmiany
obszaru działania SP ZOZ jest to zmiana porządkowa ponieważ ustawa o opiece zdrowotnej
już wcześniej uregulowała ten zapis jednak w statucie SP ZOZ

zapisano że oddziaływanie

tylko na terenie Powiatu.
Druga zmiana porządkowa w § 14 otrzymuje brzmienie” Przełożona pielęgniarek organizuje
opiekę pielęgniarską i nadzoruje pracę pielęgniarek i położnych oraz średniego i niższego
personelu zatrudnionego w jednostkach organizacyjnych Pionu Opieki Zdrowotnej”
W § 9 ust. 2 pkt 5 Statutu SP ZOZ
„onkologiczna” proponuje się zmianę

: opieka specjalistyczna – Poradnie, podpunkt
„ chirurgia onkologiczna” . Jest zapis zamienny

ponieważ błąd w nazewnictwie został zakwestionowany przez NFZ.
W § 9 ust. 2 pkt 7 Statutu dotyczącym oddziału neurologicznego uzupełnia się o zapis : „pododdział udarowy”. Jest to również związane z kontraktacją umów z NFZ.
Drugi punkt proponowany do porządku obrad dotyczyłby zmian regulaminów określający
zasady przyznawania stypendiów uczniom i studentom finansowanym ze środków działania
2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
W ostatnim czasie został opracowany nowy wzór regulaminów w sprawie przyznawania
stypendiów, który został przyjęty na posiedzeniu przez konwent Starostów w Olsztynie.
Przypomniał, że w imieniu wszystkich powiatów wniosek do programu składa Starostwo
Powiatowe w Olsztynie.
Na dzień dzisiejszy Starostwo posiada opracowany wniosek. Zachodzi konieczność przyjęcia
nowego regulaminu w tej sprawie. Wynika to m. in. z tego, że środki, które przypadają na
sfinansowanie tego programu na całe województwo wynoszą 22,3 mln zł natomiast ilość
uczniów i studentów jest dużo większa. W związku z tym zostały zmienione kryteria.
W dniu 30 września zostanie ogłoszony przez Marszałka termin składania wniosków, będzie
wynosił 10 dni tzn.

około

10 –15 października powinien upłynąć

termin składania

wniosków do programu. Wnioski zostaną złożone przez Starostwo Powiatowe w Olsztynie
wyłączone z tego jest Starostwo i Miasto Elbląg, które to samodzielnie będą składały własne
wnioski. Po rozpatrzeniu wniosków i jeżeli nasz wspólny wniosek będzie rozpatrzony
pozytywnie to wówczas Marszałek wystąpi do Wojewody w terminie do 15 października o
środki finansowe na realizację programu. Jeśli zostaną uruchomiane środki na ten program
wówczas Starosta ogłasza składanie wniosków przez studentów i uczniów. W ciągu 14 dni
od ukazania ogłoszenia a następnie
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komisje powołane przez Zarząd Powiatu w stosunku do stypendiów dla studentów a przez
Dyrektora szkoły do stypendiów dla uczniów będą przygotowywały listy studentów uczniów
którym będzie przysługiwało prawo otrzymania stypendiów.
W związku z powyższym wnoszę o wprowadzenie proponowanych zmian do porządku
posiedzenia dzisiejszej sesji.

Sławomir Willenberg Dyrektor SP ZOZ
Stwierdził, ze w punkcie 4§14 jest pomyłka ponieważ zawarto brzmienie ” Przełożona
pielęgniarek organizuje opiekę pielęgnacyjną, nadzoruje pracę pielęgniarek i położnych oraz
średniego i niższego personelu zatrudnionego w jednostkach organizacyjnych Pionu Opieki
Zdrowotnej” natomiast paragraf ten powinien brzmieć ”(...) opiekę pielęgnacyjną” a nie
pielęgniarską. Pielęgniarki kończą obecnie studia wyższe, mają licencjaty i byłoby

nie

uszanowaniem tych pielęgniarek włączając ich do personelu średniego.

Przewodnicząca Rady Powiatu Barbara Jadwiga Plewka
Poddała pod głosowanie włączenie jako pkt 11 porządku sesji : rozpatrzenie i podjęcie
uchwały w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Działdowie uchwalonych przez Społeczną Radę Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej a jako pkt 12 rozpatrzenie i podjęcie uchwały w
sprawie przyjęcia

regulaminów określających zasady udzielania stypendiów uczniom

i

studentom finansowanych ze środków działania 2.2 Zintegrowanego Programu Rozwoju
Regionalnego.

Rada Powiatu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie – 17 głosami za , przyjęła zaproponowaną
zmianę do porządku obrad.
Porządek posiedzenia XX Sesji Rady Powiatu Działdowskiego po zmianach:
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XIX 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.
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8. Informacja z wykonania Budżetu Powiatu za I półrocze 2004r.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: pozbawienia kategorii dróg powiatowych ulic
w mieście Działdowie,
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: pozbawienia kategorii dróg powiatowych ulic
w mieście Lidzbarku,
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie uchwalonych
przez Społeczną Radę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów określających zasady
udzielania stypendiów uczniom

i studentom finansowych ze środków działania 2.2

Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie:

zmiany uchwały Nr XII/89/03

Rady

Powiatu Działdowskiego z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy
komisji stałych Rady Powiatu Działdowskiego,
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy
Rady Powiatu Działdowskiego z organizacjami pozarządowymi,
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia

zgody na sprzedaż majątku

stanowiącego własność Powiatu Działdowskiego, wchodzącego w skład stacji

paliw

zlokalizowanej na działce Nr 81/1 w Gródkach oraz przyznawania pierwszeństwa
dzierżawcy w nabyciu majątku.
16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: zwiększenia środków PFRON z zakresu
rehabilitacji społecznej i zawodowej na 2004r.
17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Budżetu Powiatu na 2004r.
18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
19. Oświadczenia radnych.
20. Zapytania i wolne wnioski.
21. Zamkniecie obrad sesji.

Ad. 4
Rada Powiatu jednogłośnie – 17 głosami za,
nie wnosząc uwag przyjęła protokół z XIX sesji Rady Powiatu Działdowskiego.
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Ad. 5
Radny Władysław Kubiński
Zainteresowany był ilością maturzystów, która dostała się na studia państwowe bądź
prywatne. Stwierdził, ze z analizy budżetu za I półrocze można łatwo wyliczyć ile kosztowało
wykształcenie jednego ucznia w poszczególnych szkołach.
Następne pytanie skierował do Pana Wicestarosty Leona Żujewskiego w związku z
otrzymanymi przez radnych pismami dotyczącymi uchwalenia procedury budżetowej.
Poprosił o przypomnienie koniecznych warunków, jakie muszą być spełnione aby dany
wniosek mógł zostać przyjęty. Nie chciałby, aby powtórzyła się sytuacja z ubiegłego roku, że
brakowało jakiegoś drobiazgu i wniosek nie został przyjęty.
Przypomniał, że na odwodnienie drogi powiatowej Uzdowo – Mosznica – Jankowice we wsi
Ruszkowo. W projekcie budżetu zapisano kwotę na dokumentację i ta kwota nie została
wydatkowana w I półroczu. Wyjaśniano, że w przypadku gdy Powiatowy Zarząd Dróg
będzie dysponował tą kwotą, to odwodnienie będzie można zrealizować w roku bieżącym
jeżeli jednak nie

będzie posiadał tych środków

to

zostanie

to wykonane

w roku

przyszłym.
Zastanawiam się skoro nie przystąpiono do dokumentacji to, nawet gdyby takie pieniądze się
znalazły może nie zostać to wykonane. Czy zatem można liczyć na realizację w tym roku?
Zapytał następnie

kto odpowiadał za merytorykę

dożynek ponieważ będąc na

dożynkach jeden z gości wprowadził na nich dezinformację. Jego zdaniem nie w tym celu
odbywają się dożynki nie są po to aby to wprowadzać. Przypomniał, że mówiono tam
oficjalnie, że w skutek naszych niedociągnięć rządowych skup będzie prowadzony od 1
listopada np. we Włoszech, Grecji, Portugalii czy Hiszpanii zakup zbóż prowadzony jest od 1
lipca do 30 kwietnia a u nas od 1 listopada. Jednocześnie przedstawił notatkę, w której
zapisane, że w większości państw członkowskich w tym i w Polsce zobowiązane jest państwo
kupić każdą ilość oferowanych zbóż po cenie interwencyjnej pod warunkiem, że spełnią one
minimalne wymogi jakościowe.
We Włoszech, Grecji, Hiszpanii czy Portugalii zakup prowadzony jest od 1 sierpnia do 30
kwietnia a w Szwecji od 1 grudnia do 30 czerwca. Przedstawiona na sesji informacja dawała
wrażenie, że nie jest to system lecz jakieś niedociągnięcie, że znowu nas Europa „wykiwała” i
później do mnie trafiały takie zapytania .
Wskazał, że chciałbym, aby takie imprezy nie zostały wykorzystywane w celu dezinformacji
.
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Ad. 6
Wicestarosta Działdowski – Leon Żujewski
Przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Działdowskiego w okresie
między XIX – XX sesją.
/ Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu /
Następnie przedstawił sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym.
/ Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu /

Ad. 7
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Rozwoju gospodarczego,
Turystyki i Bezpieczeństwa Publicznego – Władysław Kubiński
Przedstawił informację z pracy komisji między sesjami .
Stwierdził, że komisja na posiedzeniu w dniu 15 września za pośrednictwem

Zarządu

Powiatu zwróciła się do gmin aby przy sporządzaniu planów zagospodarowania
przestrzennego w trakcie wytyczania linii brzegowej akwenów wodnych uwzględnili
powszechność dostępu do wód dla społeczeństwa, jak również o zwrócenie uwagi na
zachowanie czystości linii brzegowej jezior i rzek gdyż ma to bezpośredni wpływ na rozwój
turystyki w naszym regionie.
Poinformował,

że

komisja

pozytywnie

zaopiniowała

wykonanie

budżetu

Powiatu

Działdowskiego za I półrocze 2004r. / 6 głosami za, przy 1 wstrzymującym/
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wprowadzenie do planu pracy komisji
tematu” Przygotowanie Powiatu Działdowskiego do absorpcji funduszy strukturalnych”
Dodał, że w dniu 08.10.2004r. Urząd Gminy w Działdowie organizuje wyjazd do Poznania na
Polagrę „Farma 2004” – Forum Rolnicze hodowla i produkcja bydła mięsnego, całe koszty
przejazdu przejął na siebie Wójt Gminy Działdowo.

Przewodnicząca

Komisji

Społecznej,

Zdrowia

i

Spraw

Socjalnych

i

Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Stanisława Żywicka
Przedstawiła informację z pracy komisji między sesjami.
/ Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu /

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu - Wiesław Cieślak
Przedstawił informację z pracy komisji, która obradowała w Działdowskim Centrum Caritas.
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w dniu 24 września 2004r. Tematami które interesowały komisje były : organizacja zajęć ,
warunki lokalowe, sprawy kadrowe oraz finanse.

Marek Dzieńkowski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
Poinformował, że odbyło się jedno posiedzenie w dniu 17 września, na którym analizowano
przebieg inwestycji oświatowych na terenie Powiatu Działdowskiego.
Wszystkie inwestycje kontrolowane zostały pod względem dokumentacji prowadzonej przez
poszczególne jednostki organizacyjne. Największa inwestycja była realizowana w ZS Nr 1 w
Działdowie na ul. Grunwaldzkiej i dotyczyła termomodernizacji budynków. Nadzorowana
była przez jednostkę organizacyjną przez Starostwo Powiatowe. Wartość tej inwestycji po
przetargu wyniosłą 648 992 zł, ponadto została wykonana kotłownia przy sali gimnastycznej
tejże szkoły na wartość 37 701,30 zł. Odbiór tej inwestycji został dokonany w pełnym
zakresie. Jeśli chodzi o szkołę

w Lidzbarku Liceum Ogólnokształcące to zakres robót

dotyczył docieplenia, parapetów zewnętrznych i elewacji na wartość 91063 zł z czego 16556
zł było z 1% rezerwy oświatowej budżetu państwa. Jeśli chodzi o dokumentację to komisja
nie wniosła żadnych uwag.
W Zespole Szkół w Lidzbarku inwestycja dotyczyła docieplenia, elewacji , naprawy rynien
oraz dachu wartość tego zadania 47 tyś zł z czego 9217 tyś zł z 1% rezerwy oświatowej
budżetu państwa. Dokumentacja udostępniona przez jednostkę w pełni była satysfakcjonująca
dla komisji.
W Zespole Szkół w Malinowie wykonano drobne remonty tj: naprawę oświetlenia, dachu ,
wymianę drzwi, remont kapitalny korytarza na kwotę 21857 zł z czego 9913 zł wykonano
z1% rezerwy oświatowej budżetu państwa. Uwag do przedstawionej informacji komisja nie
wniosła.
Bursa Międzyszkolna w Działdowie - wartość zadania wynosiła 28560 zł z czego z MENu
15560 zł.
W tym przypadku komisja dopatrzyła się nieprawidłowości. Komisja wystąpiła z wnioskiem
do Starosty i Zarządu Powiatu
o szczegółowe sprawdzenie prowadzonej przez Dyrektora tej jednostki inwestycji. W zakresie
naruszenie art. 17 Ustawy prawo zamówień publicznych.
Komisja omówiła informację z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2004 r.
Dodał, ze w kilku jednostkach : LO Lidzbark, ZS Nr 1 w Działdowie, ZSR Gródki, ZS
Malinowo, Bursie Międzyszkolnej w Działdowie i internacie w Gródkach są spore
przekroczenia w stosunku do subwencji – razem około 1 mln zł deficytu. Szczegółowo
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analizowano standard zatrudnienia pracowników niepedagogicznych a ponadto arkusze
organizacyjne w oddziałach, które wymagają podziału na grupy.
Uzgodniono następną tematykę kontroli - zgodnie z harmonogramem pracy to będzie to
ocena aktywności pracy Zarządu Powiatu w obszarze likwidacji Gospodarstwa Pomocniczego
w Gródkach.

Wiceprzewodniczący

Komisji

Planowania

Budżetu,

Finansów,

Gospodarowania

Mieniem Powiatu – Paweł Rutkowski
Poinformował o tematyce posiedzenia i przebiegu obrad komisji w dniu 20 września 2004r.
Spotkanie odbyło się w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lidzbarku, gdzie członkowie
komisji mieli możliwość obejrzenia muzeum tejże straży. Komisja analizowała informację z
wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2004r.
Na zakończenie radni obejrzeli prace remontowe w szkołach w Lidzbarku

Ad.8
Przewodnicząca Rady Powiatu Barbara Jadwiga Plewka
Odczytała Uchwałę Nr 865/2004 z dnia 13 września 2004r. Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w sprawie: wydania opinii o przedłożonej informacji o przebiegu
wykonania budżetu za I półrocze 2004r.
/ Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu /

Radny Henryk Przybyszewski
Poinformował, że stanowisko Klubu SLD – PLD w sprawie : informacji z wykonania budżetu
za I półrocze przedstawi radny Władysław Kubiński

Radny Władysław Kubiński
Przedstawił Stanowisko Klubu SLD – PLD w sprawie: informacji z wykonania budżetu za I
półrocze 2004r.
/ stanowisko Klubu SLD – PLD stanowi załącznik do niniejszego protokołu /

Skarbnik Powiatu Daniela Wołkońska
Odniosła się do wypowiedzi radnego Władysława Kubińskiego. Niektóre pozycje dochodów
mimo iż wykonane są w 61% są prawidłowe. Na posiedzeniu Komisji Rolnictwa, której
Przewodniczącym jest Pan Kubiński wyjaśniłam, że Ministerstwo Finansów subwencję
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ogólną i oświatową w I półroczu przekazuje w formie zaliczki nie w 6 a 7 ratach w ciągu
półrocza na pokrycie wydatków związanych z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia
rocznego, jak również na pokrycie wydatków 0,7 funduszu świadczeń socjalnych. W związku
z powyższym stwierdzam, że pełną odpowiedzialnością, że będzie mniej tych środków w II
półroczu, ale nie będzie poniżej planowanych środków zarówno w subwencji ogólnej jak i
oświatowej.
Jeśli chodzi o dotację jest podobna sytuacja . Dochody własne zostały wykonane w 44%,
faktycznie jest ono poniżej planu. W I półroczu dochody od osób fizycznych są małe, gdyż
dużo jest zwrotów podatków dochodowych, podobna jest sytuacja w podatku dochodowym
od osób prawnych też do marca rozliczają się podmioty. Z jej doświadczenia jako Skarbnik
wyraźnie widać , że w II półroczu dochody te wzrastają, chociaż nie zawsze o 100% tej
kwoty, która jest ujęta w budżecie. To zależy od wszystkich, którzy płacą podatki. Podatek
dochodowy od osób fizycznych rozliczny jest przez Ministerstwo Finansów.
Stwierdziła, że w toku wykonywania budżetu za I półrocze nie było trudności finansowych w
wykonywanych zadaniach bieżących. Na poświadczenie tego może powiedzieć, że nie ma
zobowiązań wymagalnych, natomiast są niewymagalne i też tylko w niektórych jednostkach
wynikają one z niezapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych za czerwiec i
składek ZUS, gdzie termin zapłaty jest dopiero w lipcu i są to operacje prawidłowe.
Stwierdziła, że płynność finansowa za pierwsze półrocze była zachowana. Dochody zostały
wykonane w 51% , natomiast wydatki w 42%. Główną przyczyną wykonania w takim
%wydatków było wykonanie inwestycji w 5% w drogach powiatowych modernizacja, gdzie
kwota jest 3mln 800 tyś. Już w II półroczu w sierpniu gdybyśmy analizowali wydatki to one
ukształtowałby się powyżej 50% . W tej chwili inwestycje są zakończone, zapłacone i
wnioski złożone do AR i MR w celu ich rozliczeń. Trochę posiłkowaliśmy się kredytem
przejściowym bieżącym na kwotę 1mln 710 tyś zł na te wydatki za które Powiat musiał
zapłacić ze swoich środków a będą refundowane przez Agencję za 3 a nawet 4 miesiące.
Należy stwierdzić, że realizacja planowanych dochodów i wydatków była przez Powiat
realizowana prawidłowo.
Wicestarosta Leon Żujewski
Stwierdził, że budżet Powiatu jest planowany na cały rok, jednak jego realizacja jest w
różnych okresach. Na posiedzeniach komisji wyjaśnialiśmy sobie pewne kwestie, np. sprawę
trzynastek, inwestycji, odpraw. Inwestycje są przeważnie rozliczane w II półroczu. Nie mamy
budżetu zaplanowanego na miesiące, kwartały.
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Ad.9
Radny Rafał Maciejewski
W związku z nie otrzymaniem odpowiedzi od Burmistrza Lidzbarka odnośnie rozmów
prowadzonych pomiędzy Powiatem a Burmistrzem Gminy Lidzbark prosił o przybliżenie
tematu dotyczącego rozpatrywanego projektu uchwały.
Jerzy Grochocki Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie
Składając wniosek uzasadniłem to tym , że nie wszystkie ulice będące w naszej sieci dróg
powiatowych spełniają wymagania o których mówi ustawa o drogach publicznych dlatego
też poprosiłem Zarząd Powiatu, aby zmienić zakres ulic powiatowych. Pozostałyby w
zarządzie dróg powiatowych te ulice powiatowe, które w mieście Działdowie i Lidzbarku leżą
w ciągach dróg powiatowych. W Działdowie była by to ulica Leśna od strony Działdowo –
Malinowo oraz ulica Księżodworska od strony Działdowo- Księży Dwór.
W Lidzbarku byłaby to ulica Jeleńska od strony Lidzbark – Koszelewy,ulica 3 Maja w ciągu
drogi Lidzbark – Bryńsk oraz ulica Żeromskiego w ciągu drogi Lidzbark – Bełk. Te ulice,
które chcemy przekazać do władz samorządowych Rozporządzenie Ministra Komunikacji z
roku 1986

zostały utworzone ulice wojewódzkie, miejskie zaliczone do kategorii dróg

wojewódzkich i właśnie w załączniku do tej uchwały są wymienione ulice w Działdowie i
Lidzbarku. W tamtych latach środki na utrzymanie ulic w miastach oraz ulic wojewódzkich
były kilkakrotnie większe

niż środki na utrzymanie dróg wojewódzkich. Sieć dróg

wojewódzkich była dość liczna nie tylko w Działdowie i Lidzbarku, ale także w całym kraju.
Przepisy wprowadzające ustawę reformującą administrację publiczną w 1998 roku
spowodowały to, że Rada Ministrów Rozporządzeniem z 31.10 1998 r. ogłosiła wykaz dróg
krajowych i wojewódzkich, które z mocy rozporządzenia z dniem 01.01.1999r. stały się
drogami krajowymi i wojewódzkimi, ulice i drogi nie wymienione w tym rozporządzeniu z
mocy prawa stały się wtedy ulicami powiatowymi. Z

tego tytułu część tych ulic

wojewódzkich, o których to Zarządu Powiatu i do państwa interpretowałem z mocy ustawy
stały się ulicami powiatowymi. Z informacji jaką uzyskałem na dzień dzisiejszy wszystkie
nasze ościenne powiaty takie decyzje podejmują obecnie, tylko jeden powiat żuromiński
podjął taką decyzję w I kadencji Rady Powiatu.
Dyskusja na ten temat miała już miejsce na posiedzeniu Zarządu Powiatu na które był
zaproszony Burmistrz Działdowa i Burmistrz Lidzbarka, ten ostatni niestety nie przybył,
może z tego tytułu Panu radnemu Maciejewskiemu

informacji w tej sprawie

brakuje.

Zaproponowałem, aby pieniądze, które w tej chwili miasto Działdowo i Lidzbark otrzymują
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od Powiatu na utrzymanie obecnych ulic powiatowych zostały w takiej samej wysokości
przez lata następne, zakwalifikowane na te ulice powiatowe, czyli na te dwie ulice w
Działdowie i na te trzy ulice w Lidzbarku i na tych, że ulicach i za te pieniądze będą co
pewien czas prowadzone prace modernizacyjne.

Natomiast remonty cząstkowe na tych

ulicach będę wykonywał w ramach remontów i utrzymania letniego i zimowego dróg.

Radny Henryk Przybyszewski
Zainteresowany był w jakim zakresie zamiany tych ulic uszczupą subwencję drogową ?

Jerzy Grochocki Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie
Subwencji drogowej od tego roku nie ma, natomiast wysokość środków na drogi powiatowe
powinna się kształtować w wysokości roku 2002. Zamiany by nie dokonywano jedynie
zostały by zbyte analizowane ulice W zasadzie można powiedzieć, ze połowa tych ulic
została przekazana do samorządów gminnych Lidzbarka i Działdowa.

Radny Rafał Maciejewski
Poprosił o wyjaśnienie kwestii partycypacji kosztów utrzymania tych dróg przez Powiat i w
jakim okresie?

Jerzy Grochocki Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie
Stwierdził, że co rocznie będzie przedstawiał do akceptacji Radzie Powiatu plan w tej
sprawie .
Co roku złożę na piśmie taki wniosek do budżetu a od rady będzie zależało czy go przyjmie,
czy nie .
Jadwiga Barbara Plewka Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego
Poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych
ulic w mieście Działdowie.
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie
-

17 głosami za,

-

0 głosów przeciw,

-

0 głosów wstrzymujących.

podjęła:
UCHWAŁĘ Nr XX/153/04
w sprawie: pozbawienia kategorii dróg powiatowych ulic w mieście Działdowie.
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/ uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/

Ad.10
Jadwiga Barbara Plewka Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego
Poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych
ulic w mieście Lidzbark.
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie
-

17 głosami za,

-

0 głosów przeciw,

-

0 głosów wstrzymujących.

podjęła:

UCHWAŁĘ Nr XX/154/04
w sprawie: pozbawienia kategorii dróg powiatowych ulic w mieście Lidzbark.
/ uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/

PRZERWA 11.00 – 11.45

Ad.11
Jadwiga Barbara Plewka Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego
Poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie uchwalonych przez
Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wraz z naniesioną
poprawką w §

14 Statutu w brzmieniu

„Przełożona pielęgniarek organizuje opiekę

pielęgnacyjną, nadzoruje pracę pielęgniarek i położnych oraz średniego i niższego personelu
zatrudnionego w jednostkach organizacyjnych Pionu Opieki Zdrowotnej”
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie
-

17 głosami za,

-

0 głosów przeciw,

-

0 głosów wstrzymujących.

podjęła:
UCHWAŁĘ Nr XX/155/04
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w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej

w Działdowie uchwalonych przez Radę Społeczną Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
/ uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu /

Ad.12
Radny Bronisław Mazurkiewicz
Stwierdził, że w projektach regulaminu w art. 5 pkt 6 proponowałby, aby dodać słowa „nie
niższa niż” jeżeli tych słów się nie użyje to nie będzie miał ten artykuł sensu w danym
brzmieniu.

Jadwiga Barbara Plewka Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego
Poddała pod głosowanie projekt uchwały ze zgłoszoną poprawką w projektach regulaminów
art. 5 pkt 6 w sprawie: przyjęcia regulaminów określających zasady udzielania stypendiów
uczniom i studentom finansowanych ze środków działania 2.2 Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie
-

17 głosami za,

-

0 głosów przeciw,

-

0 głosów wstrzymujących.

podjęła:
UCHWAŁĘ Nr XX/156/04
w sprawie: przyjęcia regulaminów określających zasady udzielania stypendiów uczniom
i studentom finansowanym ze środków działania 2.2 Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
/ uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/

Ad.13
Radny Władysław Kubiński
Z projektu uchwały wynika, że statut, który przyjęła Rada Powiatu w sprawie tworzenia
swojego harmonogramu pracy. Uważam, że taka procedura wprowadzania nowego tematu
komisji to zwykłe marnotrawstwo czasu i jest to niepotrzebne. Należałby zmienić ten punkt
statutu.
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Chciałbym, aby Zarząd zastanowił się nad skorygowaniem tego zapisu w statucie odnośnie
wprowadzenia nowego tematu przez komisję nie ujętego w harmonogramie pracy komisji na
dany rok.

Radny Paweł Rutkowski
W tamtej kadencji byłem jednym z współautorów Statutu Powiatu Działdowskiego i ten
element był rozważany pod kontem możliwości szacowania planowania punktów na prace
komisji stałych. Rzeczywiście ten element stawał pod kątem takim czy dopuścić na zasadzie
dobrowolnego ustalania tematyki poszczególnym komisjom czy jednak zmobilizować
członków danej komisji, żeby przewidzieli pewne kwestie dotyczące planów pracy komisji
stałych? Jednak nie zawsze jest to możliwe, żeby przewidzieć te wszystkie punkty. Dlatego
też forma zabezpieczająca się przed dowolnością jest właśnie taka, być może ja też się mylę
może ten zapis należałoby w Statucie zmienić, dając dobrowolność tematyki danej komisji w
zakresie jej pracy.

Jadwiga Barbara Plewka Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego
Stwierdziła, że zdania są podzielone dlatego zaproponowała, aby wszyscy radni zastanowili
się nad tym tematem. Statut i Regulamin są to wypowiedzi radnych w tym temacie albo
innym,

w związku z czym prosiła o zastanowienie się nad tym tematem i zgłoszenie

ewentualnych wniosków do Biura Rady lub na posiedzeniach komisji. Poprawki mogłyby
być naniesione do Regulaminów jeżeli miałyby usprawnić pracę komisji . Jest to pod rozwagę
wszystkich radnych, poprosiła o uwagi do następnej sesji w tym terminie.
Poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII/89/03 Rady
Powiatu Działdowskiego z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy
komisji stałych Rady Powiatu Działdowskiego.

Rada Powiatu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie
-

17 głosami za,

-

0 głosów przeciw,

-

0 głosów wstrzymujących.

podjęła:
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UCHWAŁĘ Nr XX/157/04
w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII/89/03 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 29
grudnia 2003 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu
Działdowskiego.
/ uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/

Ad.14
Radny Wiesław Cieślak
Wyjaśnił, że przy opracowywaniu rocznego programu współpracy Rady Powiatu
Działdowskiego z organizacjami samorządowymi miał w jego powstaniu poważny wkład,
wytypowany został przez Zarząd Powiatu do jego opracowania. Program był opracowany
ściśle przy współpracy przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Jadwiga Barbara Plewka Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego
Poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: uchwalenia rocznego programu
współpracy Rady Powiatu Działdowskiego z organizacjami pozarządowymi.
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie
-

17 głosami za,

-

0 głosów przeciw,

-

0 głosów wstrzymujących.

podjęła:
UCHWAŁĘ Nr XX/158/04
w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Rady Powiatu Działdowskiego z
organizacjami pozarządowymi.
/ uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/

Ad.15
Wicestarosta Leon Żujewski
Poinformował, że w czasie przerwy radni otrzymali poprawiony projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż majątku stanowiącego własność Powiatu Działdowskiego,
wchodzącego w skład stacji paliw zlokalizowanej na działce Nr 81/1 w Gródkach oraz
przyznawania pierwszeństwa dzierżawcy w nabyciu majątku. W związku z tym, że jeszcze
została doprecyzowana podstawa prawna tego projektu uchwały, która wpłynęła na pozostałą
treść projektu, poprosił o wyjaśnienie proponowanych zmian przez radcę prawnego.
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Mirosław Antoszewski Radca Prawny
Od dłuższego czasu na posiedzeniach Zarządu Powiatu trwały dyskusje jakie mają być losy
części nieruchomości po byłym gospodarstwie pomocniczym, która od wielu lat jest
użytkowana przez dzierżawcę na potrzeby stacji paliw. Zarząd Powiatu zwracał się o opinię
prawną w tym zakresie. Z analizy prawnej wynika jedna rzecz jeżeli sprzedaż tej części
mienia przez Powiat nastąpi w trybie przetargu a nabywcą okaże się osoba inna aniżeli
dotychczasowy dzierżawca to powstanie niewątpliwie dość skomplikowany

problem

rozliczeń z dzierżawcą, ponieważ on za zgodą wcześniej szkoły, która jeszcze nie była
jednostką powiatową dokonywał pewnych inwestycji na podstawie pozwoleń na budowę i
wkładał własne środki .
W związku z tym pozostałą kwestia do rozważenia, Zarząd stoi na stanowisku, że należy
spróbować zbyć tą część dzierżawy, pozostała kwestia podstaw prawnych tego zbycia.
Konkurowały tu dwie drogi przyznanie prawa pierwszeństwa a druga, którą macie państwo
ostatecznie w tej autopoprawce zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu. Po
pewnej analizie ta droga prawa pierwszeństwa w zbyciu jednak została uznana za drogę
najbezpieczniejszą. Ta podstawa prawna budzi pewne wątpliwości gdyż , prawo
pierwszeństwa Rada może przyznać jedynie w przypadku zbycia lokalu. Tutaj oprócz części
nieruchomości zabudowanej, którą można uznać za lokal zbywa się również działkę, oraz
pewne ruchomości np. zbiorniki na paliwa.. W związku z czym to prawo pierwszeństwa
byłoby dość ryzykowne , uważam, że podstawą prawną powinien być przepis art. 37 ust.3
ustawy o gospodarce nieruchomościami. Otóż zgodnie z tym przepisem odpowiednia rada w
odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Powiatu może w drodze uchwały
zwolnić z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości wówczas gdy sprzedaż
nieruchomości następuje na rzecz osoby, która dzierżawi nieruchomość na podstawie umowy
zawartej na co najmniej 10 lat, jeżeli nieruchomość ta została zabudowana na podstawie
pozwolenia na budowę. W tym przypadku zarówno łączy okres zawartych umów dzierżawy
wynosi ponad 13 laty i były pozwolenia na budowę wydawania na rzecz potencjalnego
nabywcy. Oczywiście kwestia celowości tej uchwały pozostanie pod rozwagę państwa.

Radny Henryk Przybyszewski
Jeśli się całość nieruchomości zbywa w drodze przetargu określa się ilość numerów działek to
dla tej jednej robi się wyjątek. Czy to się da obronić przy zatwierdzeniu tej uchwały ?
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Czy wobec innych kandydatów po ogłoszeniu przez Zarząd sprzedaży też przewiduje takie
zróżnicowanie przetarg lub jego brak. Dla mnie jest to wyłom i czy rada podejmując tą
uchwałę nie przewróci ewentualnie porządku, który jest tam założony i przedłożony.

Radny Krzysztof Maciątek
Pan radca

tłumaczy, że dzierżawca inwestował w tę działkę, ale on jednocześnie ją

dzierżawił. Dostał pozwolenie na budowę to musiał chyba w umowie dzierżawy mieć
zastrzeżoną możliwość jej kupienia.
Radny Bronisław Mazurkiewicz
Podzielę zdanie mecenasa bo ono jest jak najbardziej słuszne i zasadne. Tu nie chodzi o cały
majątek a jedynie o stację paliw. Podstawa prawna art. 34 o Gospodarce Nieruchomościami
konsumuje te dwa istotne elementy. Istotnym elementem jest to, że był ponad 10 lat
dzierżawcą tego i istotne jest to, ze inwestował tam na podstawie pozwoleń na budowę.
Nie możemy w jakiś sposób deprecjonować tego dzierżawcę a przyszłego nabywcę i działać
wbrew prawu. Zastanawia mnie czy ten dzierżawca jest skłonny to kupić za taką cenę i co
będzie jeżeli się nie zdecyduje ?

Radny Marek Dzieńkowski
Poruszył kwestię ceny ponieważ Pan Rzeszotek rozmawiał ze nim i wyrażał niezadowolenie z
tej ceny, która jest tu zaproponowana informując iż ta wycena, którą wykonał biegły jest
wyceną zawyżoną. Chciałbym uzyskać informację, czy w tej sprawie też się pytał się Panów
Starostów i jakie było stanowisko Zarządu w tej sprawie?
Chciałbym zapytać jak zostały wycenione budynki gospodarcze Gospodarstwa Pomocniczego
porównując powierzchnię zabudowy i powierzchnię tej działki? Powierzchnia działki wynosi
około 20 arów a tam jest ponad 4 ha samego siedliska i ponad 5tyś m2 budynków i chciałby
te dwie kwoty porównać jak mają się do tej wartości. Z ogłoszenie przetargu, które znalazło
się w internecie wynika, że jest to wartość 1mln 150 tyś zł 241 ha gruntów wraz z budynkami,
przeliczałem 140 ha gruntów dla rolników to wychodziło w przybliżeniu 4200 zł za ha gruntu.
241 ha pomnożone przez 4200 zł to wartość siedliska wyniosłoby około 150 tyś zł. Gdzie
siedliska są porównywalne.
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Wicestarosta Leon Żujewski
Stwierdził, że sama umowa dzierżawy nie precyzowała czy można coś robić czy nie ona
zawierała w zasadzie warunki za jaka kwotę i na jaki okres. 13 lat temu zawarta była
pierwsza umowa pomiędzy dyrekcją, która była później przedłużana kilkakrotnie a między
czasie była zgoda dyrekcji szkoły na prowadzanie modernizacji tej stacji paliw. Na początku
ta stacja paliw nie spełniała wymogów, w związku z tym ówczesna dyrekcja postanowiła
wydzierżawić to aby nie zaniechać użytkowania tejże stacji, ponieważ miała być zamknięta.
W związku z tym dyrekcja pozwoliła na modernizację tej stacji dzierżawcy. Na te
modernizacje stacji była zgoda dyrekcji a później Zarządu Powiatu. Jest to specyficzna
sytuacja gdzie ta działka została wyłączona ze sprzedaży w drodze przetargu
nieograniczonego z uwagi na wniesienie majątku do tejże stacji paliw.

Radny Bronisław Mazurkiewicz
Zainteresowany był co zrobimy jeżeli dzisiaj podejmiemy uchwałę a dzierżawca zrezygnuje z
kupna?
Wicestarosta Leon Żujewski
Dajemy możliwość wykupu i jeżeli zajdzie inna sytuacja będziemy ją rozpatrywać.

Radca Prawny Mirosław Antoszewski
Konstrukcja prawna tego projektu uchwały jest taka, że po pierwsze mamy zwolnienie z
obowiązku zbycia a po drugie wyrażenie zgody na sprzedaż na określonych warunkach.
Jeżeli sprzedaż na tych warunkach nie dojdzie do skutku to wtedy zaistnieje potrzeba przy
kolejnym sprawozdaniu Pana Starosty z wykonania uchwał poinformowania państwa, że ta
uchwała nie została wykonana ponieważ, np. nabywca nie wyraził zgody na taką cenę i
sprawa zostanie otwarta na rozstrzygnięcie sposobu zagospodarowania tej części majątku. Na
modernizacje byłą zgoda dyrekcji a później Zarządu Powiatu. Jest to specyficzna sytuacja
gdzie ta działka została wyłączona ze sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego z
uwagi na wniesienie majątku do tejże stacji paliw.

Jadwiga Barbara Plewka Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego
Poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż majątku
stanowiącego własność Powiatu Działdowskiego, wchodzącego w skład stacji

paliw
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zlokalizowanej na działce Nr 81/1 w Gródkach oraz przyznawania pierwszeństwa dzierżawcy
w nabyciu majątku.
.Rada Powiatu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie
-

17 głosami za,

-

0 głosów przeciw,

-

0 głosów wstrzymujących

-

podjęła:

UCHWAŁĘ Nr XX/159/04
w sprawie: wyrażenia

zgody na sprzedaż majątku stanowiącego własność Powiatu

Działdowskiego, wchodzącego w skład stacji paliw zlokalizowanej na działce Nr 81/1 w
Gródkach oraz przyznawania pierwszeństwa dzierżawcy w nabyciu majątku.
/ uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/

Ad.16
Krystyna Zalewska Przewodnicząca Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
Przedstawiła pozytywną opinię Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych odnośnie
zwiększenia środków PFRON z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej na 2004r.
/ opinia stanowi załącznik do niniejszego protokołu /

Jadwiga Barbara Plewka Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego
Poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: uchwalenia rocznego programu
współpracy Rady Powiatu Działdowskiego z organizacjami pozarządowymi.
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie
-

17 głosami za,

-

0 głosów przeciw,

-

0 głosów wstrzymujących.

podjęła:

UCHWAŁĘ Nr XX/160/04

w sprawie: zwiększenia środków PFRON z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej
na 2004r. .
/ uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad.17
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
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Wobec braku uwag poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: zmiany Budżetu
Powiatu na 2004r..
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie
-

16 głosami za,

-

0 głosów przeciw,
1 głosów wstrzymujących.

podjęła:
UCHWAŁĘ Nr XX/161/04
w sprawie: zmiany Budżetu Powiatu na 2004r.
/ uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu /
Ad.18
Wicestarosta Leon Żujewski
Udzielił odpowiedzi na pytania radnego Władysława Kubińskiego.
Odnośnie uchwalania budżetu Powiatu jest dokument procedury uchwalania budżetu, który
reguluje uchwała Rady Powiatu z 31 sierpnia 1999r., której to zmiana była 20.09.2000r. W
tym dokumencie jest uchwalona procedura zgłaszania wniosków do budżetu Powiatu. Jest
zapis w § 4 do 10.10. każdego roku Zarząd Powiatu informuje o przystąpieniu do prac nad
projektem budżetu o wymogach dotyczących wniosków budżetowych; dyrektorów jednostek ,
Przewodniczą Rady, Przewodniczących komisji i radnych. Wnioski budżetowe jakie są
składane

powinny określić rodzaj przedsięwzięcia, uzasadnienie jego celowości, skutki

finansowe, wysokość nakładów, źródła

finansowania udział środków

wnioskodawcy. W przypadku zadań inwestycyjnych winna

własnych

być dołączona informacja o

studium szczegółowości. Budżet jaki będzie planowany na rok 2005

będzie określał kwot,

na które wnioski można będzie przyjąć. W ubiegłym roku było bardzo dużo wniosków i nie
można było przyjąć ich wszystkich do budżetu bo tyle środków nie było. Przede wszystkim
zależy od uzasadnienia wniosku i od konwencji składającego wniosek, aby przekonać Zarząd
i radych do jego wprowadzenia do budżetu.
Następne pytanie dotyczący wystąpienia gości na dożynkach. Nie jest to do mnie pytanie
bo nie rolą Starosty jest rola ustosunkowywać się do wypowiedzi zaproszonych gości. Można
to w innej formie wniosku, czy jako radnego o wyjaśnienie tej wypowiedzi. Ja nie będę się
ustosunkowywał do tego pytania.
Jerzy Święszkowski Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia i Kultury.
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Trudno jest podać dzisiaj dokładne cyfry o ilości maturzystów, którzy podjęli studia po
ukończeniu szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Działdowski. Do tej pory
wpłynęło pismo z ZS Nr 1 w Działdowie ile maturzystów dostało się na studia i jakie. Z
pozostałych 6 szkół nie otrzymałem takiej informacji.
Skieruję pisma do tych szkół i na następnym posiedzeniu Rady Powiatu poinformuję o
uzyskanych odpowiedziach.

Jerzy Grochocki Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie
Poinformował, że zostały wykonane dwie dokumentacje drogowe i odwodnieniowa, koszt
inwestorski wynosi 264 tyś. Takich środków w bieżącym utrzymaniu Powiatowy Zarząd
Dróg nie

miał więc trzeba takie środki zarezerwować w budżecie Powiatu na 2005 r.

Odwodnienie drogi to nie tylko sprawa drogi to także problem. Pan Wójt zadeklarował
pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia. Zawarte zostanie porozumienie i wpisany w budżet
na przyszły rok.
Wicestarosta Leon Żujewski
Nas interesuje temat ilości maturzystów kończących szkołę i udających się na studia.
Zbieramy jak najwięcej informacji grupie młodzieży, która dostała się na studia.

Radny Henryk Przybyszewski
Ta informacja jest potrzebna i konieczna, ale myślę, że przy

przyszłorocznej maturze

problem zginie bo zdający maturę będzie przyjęty na studia.

Radny Władysław Kubiński
Chciałbym odnieść się do wyjaśnienia w sprawie dezinformacji na dożynkach.

Moim

zdaniem to gospodarz, którzy udzielił głosu powinien poprosić Pana, który taka informację
podał aby określił dlaczego przedstawia takie informacje. Z tej wypowiedzi wynikało, ze my
jesteśmy na południu Europy. Nie można takich informacji udzielać na dożynkach. Słowa
padły i trzeba jakoś zareagować na takie wypowiedzi.

Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Barbara Plewka
Stwierdziła, że może kiedyś odpowiedzą nasi posłowie i radni sejmiku na zaproszenia na
Sesje Rady Powiatu i przybędą, to wtedy będzie okazja aby osobiście wyjaśnić problemy,
które będą nas nurtowały.
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Radny Bronisław Mazurkiewicz
Byłem obecny na tych dożynkach i również to słyszałem co kolega Kubiński. Nie wiem jak
do tego podejść bo nie sądzi, aby były Minister Rolnictwa, poseł, któremu są bliskie sprawy
rolnictwa nie wiedział o tak podstawowych rzeczach albo nieświadomie albo wprowadził
istotną dezinformację.

Radny Kazimierz Walerowicz
Ja też byłem na dożynkach i chciałem usłyszeć to co chciałem, każdy rolnik wie, że od
listopada jest skup interwencyjny.
Wicestarosta Leon Żujewski
Razem z Posłem St. Żelichowskim jesteśmy w tej samej partii i najbliższe spotkanie mamy za
tydzień wprost zadam takie pytanie i poroszę o odpowiedź i poinformuję na przyszłej sesji.

Ad.19
Radny Bronisław Mazurkiewicz
Prosił by nie łączyć jego wypowiedzi odnośnie sprzedaży stacji paliw, że sprzedaży
Gospodarstwa Pomocniczego, wobec której chce wyrazić swoją daleko idącą dezaprobatą.

Radny Eugeniusz Przyborski
Zwrócił się do Starosty, aby w korespondencji poprawnie pisano jego nazwisko.

Jadwiga Barbara Plewka Przewodnicząca Rady Powiatu
Czy to się powtarza stale?

Radny Eugeniusz Przyborski
Nie, tylko ostatnim razem.

Jadwiga Barbara Plewka Przewodnicząca Rady Powiatu
Być może adresowała pismo pani stażystka i zmieniła nazwisko.
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Ad. 20
Radny Kazimierz Sosiński
Z ubolewaniem stwierdził, że Zarząd Powiatu mimo publicznych deklaracji ciągle nie
zajmuje się tematem byłych pracowników Gospodarstwa Pomocniczego w Gródkach. Pan
Starosta powiedział na poprzedniej sesji, że jeśli chodzi o odprawy ekstra to będzie ta sprawa
rozważana, jeśli chodzi o gwarancję zatrudnienia w specyfikacji przetargowej jest to nie
realne.

Chciałbym rozwiać jakieś wątpliwości i obawy i zaproponować inny zapis w

specyfikacji zawrzeć gwarancje upustu dla potencjalnego nabywcy w przypadku zatrudnienia
pracowników zlikwidowanego gospodarstwa. Wtedy gospodarstwo nie straci na atrakcyjności
a dałoby to pracę nadzieję kilku osobom. Były składane deklaracje a w tym kierunku nic nie
jest podejmowane.
Wicestarosta Leon Żujewski
Wyjaśnił, że Pan Starosta pracuje nad tym zagadnieniem i udzieli odpowiedzi na ten temat.
Dodał, że nie ma możliwości na dzień dzisiejszy zamieszczenia w specyfikacji upustu na
podstawie zatrudnienia na podstawie ustawy o sprzedaży nieruchomości.

Ad. 21
W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga
Barbara Plewka zamknęła obrady XX Sesji Rady Powiatu Działdowskiego.

Protokołowała

Przewodnicząca Rady Powiatu
Działdowskiego

Ewa Siedlecka
Agnieszka Szatkowska

Jadwiga Barbara Plewka
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