Protokół Nr XXVIII/2005
z XXVIII Sesji Rady Powiatu Działdowskiego II Kadencji odbytej
2 listopada 2005 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego
w Działdowie, przy ul. Kościuszki 3 pod przewodnictwem Przewodniczącej
Rady Powiatu Działdowskiego Jadwigi Barbary Plewki oraz
Wiceprzewodniczącego
Rady
Powiatu
Działdowskiego
Jerzego
Walentynowicza
Obrady trwały 10.00- 12.00
Stan osobowy Rady wynosi 19 radnych
W Sesji brało udział 18 radnych.
Ad. 1, 2
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego – Jadwiga Barbara Plewka
Dokonała otwarcia XXVIII Sesji Rady Powiatu Działdowskiego, powitała zaproszonych na
obrady gości, radnych i kierowników służb, inspekcji i 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 XXVIII Sesji Rady Powiatu Działdowskiego
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Powiatu.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Przedstawienie informacji z pracy komisji stałych Rady Powiatu.
7. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z prac Zarządu w okresie między Sesjami oraz
Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: zmian do Regulaminu „Stypendiów dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Działdowskiego”.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: wprowadzenia opłat za zakwaterowanie
w Bursie Międzyszkolnej w Działdowie.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: zmiany budżetu powiatu na rok 2005.
11. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych pracowników samorządowych
i kierowników jednostek organizacyjnych oraz radnych Rady Powiatu Działdowskiego za
2004 rok.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
13. Oświadczenia radnych.
14. Zapytania i wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad sesji.
Rada Powiatu jednogłośnie – 17 głosami za, przyjęła porządek obrad XXVIII Sesji Rady
Powiatu Działdowskiego
W głosowaniu nie uczestniczył radny Paweł Rutkowski.
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Ad. 4
Rada Powiatu jednogłośnie – 17 głosami za,
nie wnosząc uwag przyjęła protokół z XXVII Sesji Rady Powiatu Działdowskiego.
W głosowaniu nie uczestniczył radny Paweł Rutkowski.
Ad. 5
Radny Władysław Kubiński
Kieruję pytanie do Komendanta Powiatowego Policji w Działdowie. Chciałem
zainterweniować w sprawie zatarasowania przez samochód wjazdu do pewnej posesji. Bardzo
długo dzwoniłem pod numer 112, gdy w końcu policjanci przyjechali, sprawa została bardzo
szybko załatwiona. Policjanci chodzą po wszystkich posesjach, oprócz tej najważniejszej.
Tam jest siedlisko rozprowadzania narkotyków. Czy nie ma metod zlikwidowania tak
znanego siedliska narkotyków? Druga sprawa dotyczy identyfikacji zwierząt. Zgodnie z
prawem policja powinna również interweniować w określonych przypadkach dotyczących
przewozu, czy oznakowania zwierząt, jednak nie spotkałem się jeszcze na naszych drogach z
kontrolą przewożonych zwierząt. Następne pytanie kieruję do Powiatowego Lekarza
Weterynarii Pana Wojciecha Kościńskiego. Jak długo jeszcze będą marnowane pieniądze na
zadania związane z białaczką krów, izolatory białaczkowe pozostawia się zakładach
popegierowskich? Ostatnie pytanie kieruję do Starosty Działdowskiego. W Gazecie
Działdowskiej ukazał się artykuł ukazujący zarobki poszczególnych naczelników wydziałów
Starostwa Powiatowego. Dlaczego jest tak duża różnica w zarobkach tych osób?
Ad.6
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu – Wiesław Cieślak
Przedstawił sprawozdanie z działalności komisji między sesjami.
/Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu/
Przewodnicząca Komisji Społecznej, Zdrowia i Spraw Socjalnych – Stanisława Żywicka
Przedstawiła sprawozdanie z pracy komisji między sesjami.
/Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu/
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Gospodarczego,
Turystyki i Bezpieczeństwa Publicznego – Władysław Kubiński
Przedstawił sprawozdanie z działalności komisji między sesjami.
/Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu/
Przewodniczący Komisji Planowania Budżetu, Finansów, Gospodarowania Mieniem
Powiatu – Jan Raczyński
Przedstawił sprawozdanie z posiedzeń komisji między sesjami.
/Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu/
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Marek Dzieńkowski
Przedstawił sprawozdanie z działalności komisji między sesjami.
/Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu/
Ad.7
Starosta Działdowski - Marian Janicki
Przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu oraz sprawozdanie z wykonania uchwał Rady
Powiatu w okresie między Sesjami.
/Sprawozdania stanowią załączniki do niniejszego protokołu/
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Ad.8
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego – Jadwiga Barbara Plewka
Przekazała prowadzenie obrad Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu Działdowskiego –
Jerzemu Walentynowiczowi.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego – Jerzy Walentynowicz
Wobec braku uwag poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: zmian do Regulaminu
„Stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Działdowskiego”.
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie
- 17 głosami za,
0 głosami przeciw,
przy 0 głosach wstrzymujących
podjęła:
UCHWAŁĘ NR XXVIII/231/05
w sprawie: zmian do Regulaminu „Stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
Powiatu Działdowskiego”
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu /
W głosowaniu nie uczestniczyła Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego – Jadwiga
Barbara Plewka
Ad. 9
Radny Eugeniusz Przyborski
Stwierdził, że w § 1 projektu uchwały w sprawie: wprowadzenia opłat za zakwaterowanie
w Bursie Międzyszkolnej w Działdowie prawdopodobnie wkradł się błąd.
Jest sformułowanie „od 01.01.2005 r.”, a powinno być „od 01.01.2006 r.”
Marian Janicki Starosta Działowski
Poprosił o naniesienie zgłoszonej poprawki w § 1.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego – Jerzy Walentynowicz
Wobec braku uwag poddał pod głosowanie projekt uchwały, wraz ze zgłoszoną poprawką, w
sprawie: wprowadzenia opłat za zakwaterowanie w Bursie Międzyszkolnej w Działdowie.
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie
- 18 głosami za,
0 głosami przeciw,
przy 0 głosach wstrzymujących
podjęła:
UCHWAŁĘ NR XXVIII/232/05
w sprawie: wprowadzenia opłat za zakwaterowanie w Bursie Międzyszkolnej
w Działdowie
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu /
W głosowaniu nie uczestniczyła Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego – Jadwiga
Barbara Plewka
Ad. 10
Starosta Działdowski Marian Janicki
Zostały złożone 4 wnioski do Ministerstwa Edukacji Narodowej o uzyskanie środków z
części oświatowej subwencji ogólnej z 0,6% rezerwy. Jeden z wniosków dotyczył
zwiększenia zadań wynikających z utworzenia Centrum Kształcenia Ustawicznego.
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Wcześniej, aby szkoła ta mogła funkcjonować, przyjęliśmy dwie dotacje za wrzesień
i październik. Do dnia dzisiejszego wniosek jeszcze nie został rozpatrzony. W związku z tym,
że otrzymaliśmy środki z subwencji oświatowej na 2 pierwsze wnioski, czyli na refundację
odpraw dla nauczycieli, która w pełni zabezpiecza środki na zrealizowanie dwóch transz do
końca tego roku, Zarząd proponuje, aby w projekcie uchwały w sprawie: zmiany budżetu
powiatu na rok 2005 uwzględnić wydatek niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania
Centrum Kształcenia Ustawicznego. Chodzi o kwotę ok. 76 tys. zł.
Radny Władysław Kubiński
Podziękował Staroście Działdowskiemu za interwencję w sprawie odwodnienia miejscowości
Ruszkowo.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego – Jerzy Walentynowicz
Wobec braku uwag poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu
powiatu na rok 2005.
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie
- 18 głosami za,
0 głosami przeciw,
przy 0 głosach wstrzymujących
podjęła:
UCHWAŁĘ NR XXVIII/233/05
w sprawie: zmiany budżetu powiatu na rok 2005
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu /
W głosowaniu nie uczestniczyła Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego – Jadwiga
Barbara Plewka
Ad. 11
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego – Jerzy Walentynowicz
Przedstawił informację z analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Rady
Powiatu Działdowskiego (w załączeniu).
Starosta Działdowski - Marian Janicki
Przedstawił informację dotyczącą analizy oświadczeń majątkowych pracowników
samorządowych i kierowników jednostek organizacyjnych za 2004 rok (w załączeniu).
Przerwa od godziny 10 50 do godziny 1105
Ad.12
Waldemar Bałabon Komendant Powiatowy Policji
Problem narkomanii jest problemem bardzo ważnym, poruszanym na wielu spotkaniach. Nasi
policjanci od pewnego czasu prowadzą wzmożone działania, których celem ma być
zwalczenie tego niebezpiecznego zjawiska. Monitorujemy miejsca skupiające osoby
zażywające i rozprowadzające narkotyki. Społeczeństwo wskazuje takie miejsca, jak i sama
policja takie miejsca rozpoznaje. Nasze działania w tej sprawie są dwojakiego rodzaju, a
mianowicie: działania prewencyjne, czyli edukacja młodzieży będącej w różnym wieku
i monitorowanie miejsc skupiających osoby zażywające i rozprowadzające narkotyki oraz
działania operacyjne polegające na wykorzystaniu określonych możliwości technicznych,
dzięki którym możemy ustalić osoby zażywające środki odurzające. Od około 2 miesięcy
stwierdza się nasilenie na terenie miasta patroli operacyjnych i prewencyjnych, przynajmniej
1 raz w tygodniu organizowane są przez służby dzielnicowe działania tzw. „bezpieczne
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rewiry”. W każdym rewirze występują miejsca, w których gromadzą się osoby zajmujące się
procederem narkomanii. Zdajemy sobie sprawę z tego, że zwalczanie narkomanii jest
procesem długotrwałym. Jeżeli chodzi o drugie pytanie p. radnego Kubińskiego, to znane nam
są uregulowania dotyczące oznakowania zwierząt, lecz nie znam przypadku, aby podczas
rutynowych kontroli zostały stwierdzone jakiekolwiek nieprawidłowości związane
z oznakowaniem przewożonych zwierząt.
Radny Władysław Kubiński
Podziękował za wyjaśnienia. Powiedział, że poruszając tą sprawę miał na myśli to, aby
przepisy dotyczące identyfikacji zwierząt zaistniały w rzeczywistości, tak jak powinny
zaistnieć w założeniu. Można zaobserwować fakt, iż w dużym stopniu identyfikacji dokonuje
się przed spędami i rzeźniami.
Waldemar Bałabon Komendant Powiatowy Policji
Rozumiem intencje p. radnego Kubińskiego. Na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że
policjanci podejmą odpowiednie działania w tym kierunku.
Radny Kazimierz Walerowicz
Rolnik jest kontrolowany na drogach tak jak każdy inny użytkownik dróg.
Waldemar Bałabon Komendant Powiatowy Policji
Chciałbym przypomnieć, że istnieje jeszcze instytucja pouczenia. W związku z
postanowieniami rozporządzenia wydanego na wypadek wystąpienia epidemii ptasiej grypy
została ukarana 1 osoba, która nie zastosowała się do tych przepisów.
Radny Władysław Kubiński
Jeżeli chodzi o oznakowanie zwierząt, to ustawa mówi wyraźnie, że zwierzęta powinny być
oznakowane nie później niż w momencie wywożenia z gospodarstwa.
Wojciech Kościński Powiatowy Lekarz Weterynarii
W latach 2005-2007 na terenie całej Polski obowiązuje plan uwolnienia kraju od limfotycznej
białaczki. W naszym województwie zakłada się uwolnienie od tej choroby tych powiatów,
gdzie wskaźnik występowania białaczki jest najniższy. Jest to 5 powiatów, które jeszcze w
tym roku powinny zostać uwolnione od białaczki. Powiat Działdowski zajmuje 1 miejsce w
województwie Warmińsko-Mazurskim pod względem występowania białaczki.
Występowanie tej choroby można tłumaczyć faktem, że na początku lat 90-tych, po upadku
PGR rolnicy oddawali ziemniaki do gorzelni w zamian za krowy zarażone białaczką. W tej
chwili w gospodarstwach popegierowskich jest 80% krów zarażonych. Na zwalczanie
białaczki dostaliśmy w tym roku 80 tys. zł., pieniądze te są już wykorzystane, wystąpiliśmy
zatem o przekazanie kolejnych 120 tys. zł. Kierujemy się zasadą, że od białaczki uwalniamy
w pierwszej kolejności gospodarstwa indywidualne. W roku 2005 80% gospodarstw
indywidualnych będzie uwolnionych od białaczki. W latach 2006-2007 będzie
przeprowadzony intensywny wykup krów z gospodarstw wielotowarowych. Uwolnienie
urzędowe od białaczki nastąpi po upływie 2 lat od wykupienia ostatniej krowy białaczkowej.
Marian Janicki Starosta Działdowski
Odpowiadając na pytanie p. radnego Kubińskiego, pragnę powiedzieć, że dochody
naczelników poszczególnych wydziałów Starostwa Powiatowego zostały ustalone
w pierwszej kadencji. Na dzień dzisiejszy trudno mi powiedzieć z czego wynikają różnice w
wysokości wynagrodzeń tych osób. Wynagrodzenia te są zgodne z odpowiednim
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rozporządzeniem określającym zasady określania wynagrodzeń pracowników samorządu
powiatowego.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego – Jerzy Walentynowicz
W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamknął posiedzenie, dziękując jednocześnie
za udział w obradach XXVIII Sesji Rady Powiatu Działdowskiego.

Protokołowali:
Ewa Siedlecka
Beata Bączek
Krzysztof Dobrzeniecki

Przewodnicząca Rady Powiatu
Jadwiga Barbara Plewka
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