Protokół Nr XXXII/2006
z XXXII Sesji Rady Powiatu Działdowskiego II Kadencji odbytej 22 marca
2006 roku w sali konferencyjnej Działdowskiego Centrum Kształcenia
Ustawicznego przy ul. Polnej 11 pod przewodnictwem Przewodniczącej
Rady Powiatu Działdowskiego Jadwigi Barbary Plewki
Obrady trwały 10.00- 13.30
Stan osobowy Rady wynosi 19 radnych
W Sesji brało udział 19 radnych.
Ad. 1, 2
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Dokonała otwarcia XXXII Sesji Rady Powiatu Działdowskiego, powitała zaproszonych na
obrady gości, radnych i kierowników służb, inspekcji i straży. Stwierdziła, że w obradach
bierze udział 19 radnych, co stanowi kworum wymagane do podejmowania prawomocnych
uchwał.
Ad. 3
Porządek obrad XXXII Sesji Rady Powiatu Działdowskiego:
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXI 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. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu z pracy komisji za rok
2005.
9. Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu
Działdowskiego za rok 2005.
10. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie za
rok 2005.
11. Raport o stanie sanitarnym Powiatu Działdowskiego za rok 2005.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Powiatowego
Rzecznika Konsumentów za 2005 rok.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: określenia zadań i wysokości środków
Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zdań
w 2006 roku.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: regulaminu określającego wysokość oraz
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego,
funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a
także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku
mieszkaniowego.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: udziału w projekcie stypendialnym dla
studentów w roku akademickim 2006/2007 w ramach Działania 2.2 ZPORR ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.
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16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: podjęcia działań dotyczących rozbudowy
infrastruktury turystycznej w województwie warmińsko – mazurskim.
17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: likwidacji Bursy Międzyszkolnej
w Działdowie przy ul. Grunwaldzkiej 4.
18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie darowizny
dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
19. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: zmiany budżetu powiatu na rok 2006.
20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
21. Oświadczenia radnych.
22. Zapytania i wolne wnioski.
23. Zamkniecie obrad sesji.
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Zaproponowała zmianę porządku posiedzenia polegającą na rozpatrywaniu pkt 15 i 16 w pkt
18 i 19. Poddała pod głosowanie wysunięty przez siebie wniosek.
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym jednogłośnie – 19 głosami za, przyjęła
zaproponowaną zmianę porządku posiedzenia.
Porządek obrad XXXII Sesji Rady Działdowskiego po zmianach.
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXI 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. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu z pracy komisji za rok
2005.
9. Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu
Działdowskiego za rok 2005.
10. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie za
rok 2005.
11. Raport o stanie sanitarnym Powiatu Działdowskiego za rok 2005.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Powiatowego
Rzecznika Konsumentów za 2005 rok.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: określenia zadań i wysokości środków
Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zdań
w 2006 roku.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: regulaminu określającego wysokość oraz
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego,
funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a
także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku
mieszkaniowego
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: likwidacji Bursy Międzyszkolnej w
Działdowie przy ul. Grunwaldzkiej 4.
16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie darowizny
dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
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17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: zmiany budżetu powiatu na rok 2006.
18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: udziału w projekcie stypendialnym dla
studentów w roku akademickim 2006/2007 w ramach Działania 2.2 ZPORR ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.
19. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: podjęcia działań dotyczących rozbudowy
infrastruktury turystycznej w województwie warmińsko – mazurskim
20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
21. Oświadczenia radnych.
22. Zapytania i wolne wnioski.
23. Zamkniecie obrad
Ad. 4
Rada Powiatu jednogłośnie – 19 głosami za, nie wnosząc uwag przyjęła protokół z XXXI
sesji Rady Powiatu Działdowskiego.
Ad. 5
Radny Bronisław Mazurkiewicz
Pytanie kieruje do panów starostów i dyrektora SP ZOZ w Działdowie. Od kilku tygodni
docierają do mnie, jako radnego niepokojące sygnały od wyborców o panującej niezdrowej
atmosferze w SPZOZ w Działdowie. Wyborcy zaniepokojeni są rezygnacją
z pracy fachowego personelu szpitala, szczególnie bulwersującą sprawą jest odejście
ordynatora, który od podstaw budował oddział „sztucznej nerki”, odejście doktora nauk
medycznych w dziedzinie nefrologii oraz siedmiu pielęgniarek z tego oddziału. Nie tak
dawno odszedł doktoryzujący się lekarz kardiologii, do Anglii wyjechała pani endokrynolog,
nie zatrzymano dobrze rokującego urologa, ma podpisaną umowę o pracę z innym
pracodawcą. Zwalnia się specjalistę od masażu pracującego od 10 lat w tym szpitalu. Panie
dyrektorze, proszę mi powiedzieć, co zrobił pan, by zatrzymać ordynatora sztucznej nerki?
Czy przeliczył pan ile pieniędzy, oprócz renomy stracił na tym szpital? Czy nowi nefrolodzy
przyjdą pracować do Działdowa za podobne wynagrodzenie, czy będą w ramach swoich
obowiązków wykonywać słynne już w całej Polsce przetoki? Skąd i za ile zatrudni pan
fachowy personel pielęgniarski? Jak wygląda sytuacja sprzętu na oddziale nefrologii? Na
koniec, jakie są wyniki ankiety przeprowadzonej wśród pielęgniarek i jakie w związku z tym
planuję się podjąć działania? Nasuwają się w związku z tym pytania do panów starostów, czy
do was panowie też docierały te niepokojące sygnały, a jeśli tak to jakie podjęliście działania?
Radny Władysław Kubiński
Kieruje pytanie do dyrektora SP ZOZ w Działdowie. W przychodni ginekologicznej, która
mieści się przy SP ZOZ jest taki zwyczaj, moim zdaniem niewłaściwy, że przyjmowane są
zgłoszenia tylko i wyłącznie miejscowe, nie ma możliwości zgłoszenia i rejestracji przez
telefon. Zwłaszcza dla kobiet ciężarnych jest to znaczna niedogodność. Przyjmuje się
określoną liczbę kobiet, natomiast pozostałe muszą uzyskać akcept przyjmującego. Te same
kobiety mogą zarejestrować się telefonicznie w prywatnych praktykach lekarskich u tych
samych lekarzy, na określoną godzinę i dzień. Drugie pytanie kieruję do Powiatowego
Inspektora Weterynarii. Hodowcy bydła narzekają, że atesty, które są konieczne na obory
dojowe wydawane są z coraz większym opóźnieniem. To stanowi ogromne straty dla
hodowców i odbiorców. Jakie można podjąć działania, aby temu zapobiec i przynajmniej
w ustawowych terminach realizować wnioski?
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Radny Kazimierz Sosiński
Pytanie kieruję do pana starosty. Jak na dzień dzisiejszy przedstawia się sprawa pozyskiwania
środków zewnętrznych na zaplanowane w tym roku inwestycje, w szczególności interesuje
mnie inwestycja planowana w Zespole Szkół w Gródkach. Chciałbym, aby pan ocenił szanse
na pozyskanie tych środków?
Ad. 6
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/
Przewodnicząca Komisji Społecznej, Zdrowia i Spraw Socjalnych Stanisława Żywicka
Przedstawiła sprawozdanie z pracy komisji między sesjami
/Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu/
Odczytała pismo z Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie (ES.JM.073-24/06)
(w załączeniu).
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Wiesław Cieślak
Przedstawił sprawozdanie z działalności 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/
Przewodniczący Komisji Planowania Budżetu, Finansów, Gospodarowania Mieniem
Powiatu Jan Raczyński
Przedstawił sprawozdanie z posiedzeń komisji między sesjami.
/Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu/
Ad. 7
Starosta Działdowski Marian Janicki
Przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Działdowskiego w okresie
między XXXI – XXXII 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.8
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Gospodarczego,
Turystyki i Bezpieczeństwa Publicznego Władysław Kubiński
Przedstawił sprawozdanie z pracy komisji za rok 2005.
/Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu/
Przewodnicząca Komisji Społecznej, Zdrowia i Spraw Socjalnych Stanisława Żywicka
Przedstawiła sprawozdanie z pracy komisji za rok 2005.
/Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu/
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Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Wiesław Cieślak
Przedstawił sprawozdanie z pracy komisji za rok 2005.
/Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu/
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marek Dzieńkowski
Przedstawił sprawozdanie z pracy komisji za rok 2005.
/Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu/
Przewodniczący Komisji Planowania Budżetu, Finansów, Gospodarowania Mieniem
Powiatu Jan Raczyński
Przedstawił sprawozdanie z pracy komisji za rok 2005.
/Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu/
Ad. 9
Starosta Działdowski Marin Janicki
Przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu
Działdowskiego za rok 2005.
/Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu/
Radny Władysław Kubiński
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Działdowskiego na swoich posiedzeniach
interesowała się m.in. wzrostem wypadkowości na naszych drogach. Faktycznie drogi są,
w stosunku do potrzeb, w coraz gorszym stanie. Utrzymanie dróg powiatowych w okresie
zimowym również jest nienajlepsze. To jest nie tylko moja ocena, ale także takie sygnały do
mnie trafiają. Mogę powiedzieć, że drogi powiatowe były gorzej utrzymane niż większość
dróg gminnych. Natomiast co do dalszej perspektywy poprawy bezpieczeństwa na drogach,
sądzę że należałoby wesprzeć te inicjatywy, które były przedstawiane na sesjach Rady
Powiatu, dotyczące przebudowy dróg, budowy ścieżek pieszo-rowerowych, zwłaszcza przy
drogach wojewódzkich i powiatowych. Co do sytuacji wśród młodzieży, to myślę, że zadania
określone w przyjętych programach dotyczących bezpieczeństwa, powinny być realizowane
z większym pietyzmem.
Radny Jan Raczyński
Chciałem wesprzeć głos kolegi Kubińskiego. Tegoroczna zima odkryła mizerię zarządzania
drogami krajowymi, powiatowymi i wojewódzkimi. Drogi są nieprzejezdne,
w Lidzbarku ulica Stare Miasto oraz droga Lidzbark–Koszelewy są w bardzo złym stanie.
Środki, które mogłyby być przeznaczone na drogi, są przeznaczane na inne cele. Proszę pana
starostę i dyrektora PZD w Działdowie o interwencję.
Radny Kazimierz Sosiński
W sprawozdaniu jest zapisane, że poprawia się stan nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 544.
Na drogach powiatowych widać działania służb drogowych, na drogach wojewódzkich nie
dzieje się nic, a droga wygląda jak „ser szwajcarski”, nie sposób w niektórych miejscach
przejechać. Mówiąc o tej drodze, chciałbym wspomnieć o pewnej sprawie. Otóż od półtora
miesiąca jest zbite lustro przy tejże drodze, w miejscowości Wielki Łęck. Lustro to ułatwia
wyjazd z drogi powiatowej. Już od początku lutego wszędzie dzwonię i proszę o interwencję
w tej sprawie. Uzyskuję odpowiedź, że lustro zostało zamówione i czekamy. Na co czekamy
drodzy Państwo, na śmierć, na wypadek? Aby wyjechać z drogi powiatowej, ktoś musi wyjść
z samochodu, sprawdzić, czy pojazd nie nadjeżdża od strony Działdowa, wtedy ewentualnie
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przejechać przez skrzyżowanie. Proszę p. starostę, aby zwrócił się do odpowiednich instytucji
w tej sprawie..
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Na drodze wojewódzkiej w Gralewie, w kierunku Rybna również są straszliwe dziury.
W trakcie zimy dzwoniłam w sprawie odśnieżania do siedziby Wojewódzkiego Zarządu
Dróg. Powiedziano mi, że mam wziąć pod uwagę kolejność odśnieżania dróg oraz kolejność
dróg przeznaczonych do remontu. Uważam, że ludzie powinni jeździć godnie drogami.
Dlatego mam prośbę, żeby ewentualnie wystosować pismo do Zarządu Wojewódzkiego Dróg,
aby również o tych odcinkach pamiętać.
Starosta Dziadowski Marian Janicki
Rolę i zadania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku określa ustawa o samorządzie
powiatowym. Komisja nie jest gremium, które ma określać programy związane
z bezpieczeństwem. Komisja dokonuje oceny bezpieczeństwa i porządku, wskazując
odpowiedzialnych za to bezpieczeństwo, te obszary i te kierunki, które powinny być
określone w czasie i w określony sposób zrealizowane. Nie ukrywam, że te obszary
i bezpieczeństwo jest zdaniem komisji zagrożone. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym z roku
na rok się pogarsza. Zdaniem komisji, powodów tego pogarszania jest dużo. Głównie to fakt,
że nasze drogi w zakresie bieżącego utrzymania i modernizacji są fatalne. Dotyczy to dróg
gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych. Generalnie Polska nie może sobie z tym
problemem poradzić. Badania Instytutu Ratownictwa, które były prowadzone w ubiegłym
roku, wykazały, że nakłady na bieżące utrzymanie dróg, w stosunku do średniej europejskiej,
są 20 razy mniejsze. Aby utrzymać drogi w okresie zimowym, żeby poziom bezpieczeństwa
był porównywalny z europejskim, nakłady musiałyby być większe o 20 razy. Powiatowy
Zarząd Dróg opracował plan utrzymania zimowego dróg, przyjmując określone kategorie.
Jedynym celem tego planu, przy takim poziomie środków, było utrzymane przejezdności dróg
oraz posypywanie podjazdów, zakrętów. To wszystko, na co były przeznaczane środki,
których i tak było dwa razy więcej w stosunku do planu. Powiat nie ma środków finansowych
na nic, ani na utrzymanie, ani na remont, ani na inwestycje. Radni chcieliby, żeby Powiat
bardzo dobrze utrzymywał drogi przez zimę, tak, żeby były to drogi czarne, tak jak drogi
krajowe, chcieliby budować na osiedlach, gminach i we wsiach chodniki przy drogach
powiatowych, chcieliby budować i modernizować drogi. Niestety nie starczy na to środków
finansowych. Niektórzy radni chcą realizować interesy swoich gmin, a nie interes Powiatu.
Wynika to m.in. z wypowiedzi radnych p. Kubińskiego i p. Raczyńskiego. Tendencja ta staje
się coraz bardziej powszechna w całym kraju. Burmistrz Lidzbarka od dawna już jest
zarządcą ulicy Stare Miasto w Lidzbarku i to on jest odpowiedzialny za jej bieżące
utrzymanie. Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął plan rozwoju dróg na
obszarze naszego województwa. Możemy się spodziewać dużej inwestycji drogowej w tym
roku. W sprawie drogi nr 544 prosimy zarządców drogi wojewódzkiej i zarządców dróg
gminnych o podjęcie działań w celu poprawienie nawierzchni tej drogi, jednak bardzo trudno
jest uzyskać konkretną odpowiedź na nasze postulaty.
Ad. 10
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Zapytała, czy są uwagi do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Działdowie za rok 2005. Wobec barku uwag Przewodnicząca Rady Powiatu
Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka przeszła do następnego punktu posiedzenia.
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Ad. 11
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Zapytała, czy są uwagi do raportu o stanie sanitarnym Powiatu Działdowskiego za rok 2005.
Radny Władysław Kubiński
Zapytał, dlaczego w raporcie zapisano razem gminę Działdowo wiejską i miejską.
Powiedział, że problemy na wsi są inne niż te, które spotyka się w mieście. Jednym z
zagrożeń, jest świnka tzw. zapalenie przyusznicy. Jakie się podejmuje działania, aby
zapobiegać tej chorobie? Używane są w placówkach służby zdrowia środki biobójcze, dalej
jednak mówi się o tzw. zakażeniach przyszpitalnych. Czy istnieje określony monitoring?
Występują trudności w wprowadzeniu systemu HACCP. Dlaczego tak się dzieje?
Radny Wiesław Cieślak
Zapytał, dlaczego woda bieżąca dostarczana do domów jest złej jakości? Chodzi o wodę
pobieraną przy cegielni w Lidzbarku. W 1997 r. została oddana do użytku stacja uzdatniania
wody w Działdowie, mimo tego woda jest złej jakości.
W/Z Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego Barbara Gniewkowska
Duże obiekty produkujące artykuły spożywcze, takie jak mleczarnie i masarnie podjęły się już
jakiś czas temu wprowadzenia niektórych norm unijnych. Piekarnie są uboższe i te zadania
wdrożą w późniejszym terminie, nie są obojętne na wymogi unijne i podejmują w tym
kierunku działania. Jeżeli chodzi o wodę, to woda pobierana przy cegielni w Lidzbarku
pochodzi ze studni głębinowych i jest ona bogata w związki żelaza, manganu, stąd osad,
który pozostaje na urządzeniach. Wprowadzane są nowoczesne metody uzdatniania
i podejmowane są działania, które są kosztowne i pracochłonne. Zgodzę się z radnym
p. Kubińskim, że zachorowań na świnkę jest znacznie więcej, jest brak zainteresowania tym
problemem władz samorządowych. Jeżeli chodzi o preparaty biobójcze, to chcę powiedzieć,
że w środowisku wszystkie drobnoustroje chorobotwórcze dostosowują się i są oporne,
kwestia zmian jest sprawą którą kontynuujemy i monitorujemy. Odpowiednia ocena jest
prowadzona. Więcej informacji na ten temat mogę przekazać na następnym spotkaniu.
Radny Wiesław Cieślak
Dlaczego stacja uzdatniania wody daje tak niskiej jakości wodę? Uważam, że niska jakość
wody nie zależy od związków, które ona zawiera. Zadaniem stacji uzdatniania jest
dostarczenie wody o odpowiedniej jakości.
Radny Marek Dzieńkowski
Z raportu o stanie sanitarnym wynika, że stacja uzdatniania wody działa sprawnie, czego
efekty zostały ukazane po przeprowadzeniu odpowiednich pomiarów. Przebarwienia wody
mogą wynikać z problemów z wewnętrzną instalacją hydrauliczną.
Ad. 12
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Wobec braku uwag poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia
sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2005 rok.
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie
- 19 głosami za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących,
podjęła
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UCHWAŁĘ Nr XXXII/249/06
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2005
rok.
/uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu /
Ad. 13
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Wobec braku uwag poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: określenia zadań i
wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
przeznaczonych na realizację zadań w 2006 roku.
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie
- 19 głosami za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących,
podjęła
UCHWAŁĘ Nr XXXII/250/06
w sprawie: określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań w 2006 roku.
/uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/
Ad. 14
Starosta Działdowa Marian Janicki
Powiedział, że konieczność ponownego podejmowania przez Radę Powiatu uchwały w
sprawie: regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków (...) wynika z unieważnienia przez wojewodę uchwały
Nr XXX/238/05 Rady Powiatu Działdowskiego w tej samej sprawie.
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Wobec braku uwag poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: regulaminu
określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków:
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników
wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania
dodatku mieszkaniowego.
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie
- 19 głosami za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących,
podjęła
UCHWAŁĘ Nr XXXII/251/06
w sprawie: regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz
niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe
zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
/uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/
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Radny Wiesław Cieślak
Zwrócił się do radnych i obecnych na sali o przekazanie datków dla uczennicy ZS Nr 1 w
Działdowie w związku z pożarem domu rodzinnego.
Radny Kazimierz Sosiński
Pieniądze na ten cel przekazał ZS Nr 1 w Działdowie w kwocie około 1400, natomiast urząd
właściwy - kwotę 250 zł.
Ad. 15
Radny Kazimierz Sosiński
Pan starosta w związku z likwidacją Bursy obiecał wychowankom dojazd do szkół
i zakwaterowanie. Co się stanie z ludźmi pracującymi w Bursie, czy starosta podtrzymuje
swoją wcześniejszą deklarację, że pracownicy znajdą pracę w innych jednostkach
organizacyjnych?
Radny Władysław Kubiński
Placówka Bursy Międzyszkolnej jest dla miasta Działdowo potrzebna, tylko wcale nie musi
być usytuowana w miejscu, w którym się znajduje. Skoro nie udało się wykorzystać tej
placówki w całości, czy w części dla ZS Nr 1 w Działdowie, to należałoby pomyśleć o innym
rozwiązaniu np. o wydzierżawieniu obiektu zewnętrznym podmiotom, z przeznaczeniem na
uruchomienie placówki umożliwiającej młodzieży i dzieciom zakwaterowanie w okresie roku
szkolnego i wakacji. Proponuję przesunięcie pkt 2 § 4 w miejsce pkt 1 § 4.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Młodzieży w Bursie Międzyszkolnej jest coraz mniej, a dochody są minimalne. Młodzież
uczy się w szkołach, w rodzinnych miejscowościach. Na dzień dzisiejszy wychowanków
w Bursie jest 10 i nie ma szans na zwiększenie liczby młodzieży, a zatrudnionych jest 11
osób. Koszty utrzymania Bursy sięgają kwoty 400 tys. zł. rocznie, 1/3 środków finansowych
to subwencja oświatowa, zaś 2/3 środków pochodzi z budżetu powiatu. Uważam, ze
najlepszym rozwiązaniem byłoby wykorzystanie obiektu na poprawę oferty edukacyjnej
ZS Nr 1 w Działdowie. Zwróciliśmy się do dyrektora ZS Nr 1 w Działdowie z zapytaniem
jakie są koncepcję ewentualnego wykorzystania majątku po Bursie Międzyszkolnej. Jest
pomysł, aby utworzyć jedną bibliotekę publiczną, wyposażona w najnowsze możliwości
techniczne. W odpowiedzi na pytanie radnego p. Sosińskiego. Wystąpiliśmy do dyrektorów
szkół w powiecie, a także do burmistrza, aby jako pracodawcy uwzględnili tych pracowników
w trakcie zatrudnienia na nowy rok szkolny. Wydział Oświaty przeprowadził ankietę z
wychowankami w celu uzyskania informacji jakiej pomocy oczekują od organu
prowadzącego. Jeśli młodzież wybierze formę pomocy w dofinansowaniu dojazdu do szkół
lub stancję, Zarząd wypełni zobowiązanie i dofinansuje przejazdy do szkól oraz stancji.
Zaproponował, aby § 4 projektu uchwały brzmiał następująco: „Nieruchomości będące w
użytkowaniu Bursy przejmuje się na stan mienia Powiatu, z przeznaczeniem na adaptację w
celu wykorzystania obiektu wspólnie z innymi Jednostkami Samorządu Terytorialnego na
bibliotekę publiczną, w tym internetową lub inne zadania oświatowe”.
Radny Bronisław Mazurkiewicz
Klub SLD nie podjął żadnego stanowiska w sprawie przeznaczenia obiektu Bursy po jej
likwidacji. Moje stanowisko w sprawie przeznaczenia obiektu Bursy wyraziłem na ostatnim
posiedzeniu Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Planowania Budżetu, Finansów i
Gospodarowania Mieniem Powiatu. Zgodnie z nim uważam, że obiekt ten winien być
zaadaptowany na cele biblioteki miejsko-powiatowej.

9

Radny Wiesław Cieślak
Dzierżawa obiektu Bursy nie jest dobrym rozwiązaniem. Uważam, że adaptacja obiektu na
cele biblioteczne posłuży społeczeństwu naszego Powiatu. Bardzo dobre położenie obiektu
umożliwi dostęp do niego ludziom przyjezdnym. Na adaptację będzie można pozyskać środki
zewnętrzne.
Radny Krzysztof Maciątek
Czy były prowadzone rozmowy z jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie
utworzenia biblioteki powiatowo-miejskiej? Jeżeli tak, to jak będzie wyglądała partycypacja
poszczególnych inwestorów w kosztach inwestycji?
Starosta Działdowski Marian Janicki
Rozmowy w tej sprawie zaczęto prowadzić już w poprzedniej kadencji. Jednym z zadań
obligatoryjnych Powiatu jest prowadzenie biblioteki publicznej. Zadania tego nie
zrealizowano przez dwie kadencje. Dobrą ideą jest utworzenie trzech bibliotek w jednym
punkcie: powiatowej, miejskiej i marszałkowskiej. Powiat zwracał się do władz miasta w celu
potwierdzenia na piśmie chęci współpracy w tym zakresie. Odpowiedź Burmistrza Miasta
Działdowo jest pozytywna. Będą prowadzone rozmowy w tej sprawie również z Marszałkiem
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Radny Władysław Kubiński
Wycofał wcześniej zgłoszoną propozycję dotycząca zmiany w § 4 projektu uchwały.
Z-ca Burmistrza Miasta Działdowo Teresa Nowakowska
Powiedziała, że Burmistrz Miasta Działdowo wyraził chęć współpracy w celu zaadaptowania
obiektu Bursy na bibliotekę powiatowo-miejską. Wkrótce zostanie wyznaczony termin
spotkania, na którym zostaną omówione konkrety inwestycji.
Dyrektor Bursy Międzyszkolnej w Działdowie Grażyna Michalska
Sprawa likwidacji Bursy trwa już ponad rok. W tym czasie nikt nie zainteresował się losami
pracowników Bursy po jej likwidacji. Potwierdzam, że zostało rozesłane do dyrektorów szkół
ponadgimanzjalnych oraz do Burmistrza Miasta Działdowo pismo w sprawie ewentualnego
zatrudnienia moich pracowników od 1 września 2006 r w innych placówkach oświatowych.
Tymczasem Bursa zostanie zlikwidowana z dniem 30 czerwca 2006. Co się będzie działo z
pracownikami Bursy przez okres 2 miesięcy? Niejasne są również losy emerytów Bursy.
Pracownik Bursy Międzyszkolnej w Działdowie Elżbieta Urbańska
Powiedziała, że Bursę utworzono m.in. w wyniku pism dyrektora ZS Nr 1 w Działdowie
kierowanych do Powiatu, z których wynikało, że nie chce on dalej prowadzić internatu. W
wyniku czego utworzono Bursę, w której mieli mieszkać uczniowie wszystkich szkół z
Działdowa. Utrzymanie Bursy jako odrębnej jednostki jest trudniejsze niż utrzymanie
internatu.
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Poddała pod głosowanie wniosek zgłoszony przez Starostę Działdowskiego Mariana
Janickiego dotyczący brzmienia § 4 projektu uchwały „Nieruchomości będące w użytkowaniu
Bursy przejmuje się na stan mienia Powiatu z przeznaczeniem na adaptację w celu
wykorzystania obiektu wspólnie z innymi Jednostkami Samorządu Terytorialnego na
bibliotekę publiczną, w tym internetową lub inne zadania oświatowe”.
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Rada Powiatu, w głosowaniu jawnym- 19 głosami za, przyjęła wniosek zgłoszony przez
Starostę Działdowskiego Mariana Janickiego.
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: likwidacji Bursy Międzyszkolnej w
Działdowie przy ul. Grunwaldzkiej 4.
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie
- 15 głosami za,
- 0 głosów przeciw,
- 4 głosów wstrzymujących,
podjęła
UCHWAŁĘ Nr XXXII/252/06
w sprawie: likwidacji Bursy Międzyszkolnej w Działdowie przy ul. Grunwaldzkiej 4.
/uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/
Ad. 16
Radny Władysław Kubiński
Zapytał, czy istnieje określona gwarancja co do tego, że analizatory wydechu będące
przedmiotem darowizny, będą wykorzystywane przez służby policji na terenie Powiatu.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Analizatory wydechu zostały przekazane już wcześniej w nieodpłatne użytkowanie. Istnieje
konieczność podjęcia przez Radę Powiatu uchwały, aby darowizna mogła dojść do skutku.
Zostanie również sporządzony odpowiedni dokument przekazania, w którym znajdzie się
zapis, że analizatory wydechu mają być wykorzystywane na terenie Powiatu.
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Wobec braku uwag poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na
przekazanie darowizny dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie
- 19 głosami za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących,
podjęła
UCHWAŁĘ Nr XXXII/253/06
w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie darowizny dla Komendy Wojewódzkiej
Policji w Olsztynie.
/uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/

Ad. 17
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Wobec braku uwag poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu
powiatu na rok 2006.
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie
- 19 głosami za,
- 0 głosów przeciw,
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- 0 głosów wstrzymujących,
podjęła
UCHWAŁĘ Nr XXXII/254/06
w sprawie: zmiany budżetu powiatu na rok 2006.
/uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/
Ad. 18
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Wobec braku uwag poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: udziału w projekcie
stypendialnym dla studentów w roku akademickim 2006/2007 w ramach Działania 2.2
ZPORR ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie
- 19 głosami za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących,
podjęła
UCHWAŁĘ Nr XXXII/255/06
w sprawie: udziału w projekcie stypendialnym dla studentów w roku akademickim
2006/2007 w ramach Działania 2.2 ZPORR ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego.
/uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/
Ad. 19
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Wobec braku uwag poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: podjęcia działań
dotyczących rozbudowy infrastruktury turystycznej w województwie warmińsko –
mazurskim
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie
- 19 głosami za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących,
podjęła
UCHWAŁĘ Nr XXXII/256/06
w sprawie: podjęcia działań dotyczących rozbudowy infrastruktury turystycznej w
województwie warmińsko – mazurskim.
/uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/
Ad. 20
Powiatowy Inspektorat Weterynarii Wojciech Kościński
Odpowiadając na pytanie radnego p. Kubińskiego, przyczyną opóźnień w działaniach
inspektoratu weterynarii są niedobory kadrowe. Osoba, która jest odpowiedzialna za kontrole
gospodarstw jest obarczona wieloma innymi zajęciami. Wydaliśmy ok. 200 zaświadczeń
potwierdzających, że dane gospodarstwo jest wolne od chorób zakaźnych. Wydanie jednego
zaświadczenia trwa średnio 0,5 godziny. Skierowałem dwa pisma do Wojewódzkiego
Inspektora Weterynarii w sprawie niedoborów kadrowych. Wkrótce będziemy mogli
zatrudnić dodatkową osobę na 1 etat.
12

Dyrektor SPZOZ w Działdowie Sławomir Willenberg
Doktor nauk medycznych w dziedzinie nefrologii i siedem pielęgniarek odeszło do prywatnej
stacji dializ znajdującej się w Mławie. Na dzień dzisiejszy nie złożono innych podań o
zwolnienie z pracy. Doktor nauk medycznych w dziedzinie nefrologii swoje odejście
uzasadnił tym, że zatrudnienie w SPZOZ w Działdowie uniemożliwiłoby mu prowadzenie
specjalizacji w Warszawie. Personel pielęgniarski odchodzi w celu uzyskania większych
zarobków. Pielęgniarki będą zarabiały ok. 200 zł więcej w stacji dializ w Mławie. Jeżeli
chodzi o odchodzenie z SPZOZ innych pracowników, to chcę powiedzieć, że przyczyna ich
odejście nie leży po stronie finansowej. Z innych przyczyn ci pracownicy odeszli, jednak nie
chciałbym o nich mówić. Inny doktor oświadczył, że również zrezygnuje z pracy w SPZOZ w
Działdowie, jednak do tej pory nie złożył podania o zwolnienie. Czynię starania
o zatrudnienie lekarzy nefrologii. Posiadamy 14 sprawnych aparatów dializacyjnych, każdego
roku aparaty te są dokupowane. Jeżeli chodzi o problem poruszony przez radnego
p. Kubińskiego, to chciałbym powiedzieć, że wynika on z tego, że szpital na poradnię
ginekologiczną ma podpisany kontrakt z NFZ na określoną liczbę przyjęć, która okazuje się
zbyt niska względem potrzeb pacjentów. Nie dziwi więc fakt, że pacjenci korzystają z usług
oferowanych przez prywatne gabinety ginekologiczne. W tym roku zatrudniono w szpitalu
jeszcze jednego ginekologa. Został zatwierdzony przez Radę Społeczną projekt dokumentu
określający zasady rejestracji. Zostanie utworzony jeden punkt rejestracji do wszystkich
poradni znajdujących się w szpitalu, za wyjątkiem poradni ginekologicznej. Trudna sytuacja
finansowa związana jest z kontraktem jaki szpital ma podpisany. Czynimy starania o
podłączenie sieci cieplnej szpitala do sieci miejskiej, co spowoduje obniżenie kosztów. Nic
mi nie wiadomo o przeprowadzonej wśród pielęgniarek ankiecie, o której wspomniał radny
p. Mazurkiewicz.
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Jerzy Grochocki
Mówiąc na temat poruszonego przez radnych p. Kubińskiego i p. Raczyńskiego problemu
stanu dróg, chcę powiedzieć, że stan dróg ulega ciągłemu pogorszeniu. Drogi te były
budowane w latach 70-tych i 80-tych. W zasadzie od końca lat 80-tych prowadzone są na tych
drogach remonty cząstkowe, które tylko udrażniają drogi i poprawiają bezpieczeństwo na
nich. Udało się do tej pory przebudować i odnowić ok. 7% sieci dróg powiatowych. Kilka
ulic powiatowych w Lidzbarku, m.in. ulica Stare Miasto, zostały przekazane burmistrzowi
Lidzbarka w utrzymanie, burmistrz przeprowadza na nich remonty za środki pozyskane od
Powiatu. Myślę, że wkrótce remonty na ulicach, o których wspomniałem zostaną rozpoczęte.
Mówiąc o sytuacji na drogach w okresie zimowym, trzeba powiedzieć, że zarząd dróg jest
przygotowany na tzw. zimę średnią. W tym roku wystąpiły nietypowe i bardzo trudne
warunki zimowe. Robiliśmy wszystko, aby drogi powiatowe były przejezdne i w zasadzie
były przejezdne. Zdarzały się sytuacje, że kilka godzin w porach nocnych były nieprzejezdne.
Kwestia posypywania miejsc niebezpiecznych na drogach stanowi swoisty problem,
ponieważ tylko ok. 20% sieci dróg jest posypywana. Stąd problemy z przejezdnością na
drogach. Poczynimy wszelkie starania, aby przejezdność na drogach wkrótce się poprawiła.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Powiedział, że oddział nefrologiczny SPZOZ w Działdowie przyniósł w roku ubiegłym
zysk z wysokości ok. 700 tys. zł. Oddział ten pełni ważna funkcję. Prawdopodobnie ordynator
tego oddziału nie otrzymywał takiego wynagrodzenia na jakie zasługiwał, ale wszyscy wiemy
jaka jest sytuacja finansowa polskiej służby zdrowia. Nasza stacja dializ miała jedne
z najlepszych efektów leczenia. Leczenie w niej prowadzone polega na doprowadzeniu
pacjenta do przeszczepu. Prywatne stacje dializ dokonują tylko dializ, nie leczą pacjentów do
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momentu przeszczepu. W związku z tym nie jestem przekonany o tym, że pacjenci będą
odchodzić na leczenia do prywatnych stacji dializ. Pielęgniarki działdowskiego szpitala
odchodzą z powodów finansowych. Stacja dializ w SPZOZ w Działdowie na pewno będzie
wciąż funkcjonować. Rząd polski od 1 stycznia 2007 r. przewiduje podwyżki dla służby
zdrowia w wysokości 30%. Na dzień dzisiejszy budżet NFZ wynosi ok. 35 mld. zł., aby
zrealizować podwyżki, musiałoby do NFZ wpłynąć ok. 20 mld. zł. Należy zadać pytanie skąd
te środki finansowe wpłyną. Podwyżki wynagrodzeń pracowników szpitala nie leżą w gestii
organu prowadzącego. Jeżeli chodzi o odpowiedź na pytanie zadane przez radnego
p. Sosińskiego, to chce powiedzieć, że obecnie na inwestycję związaną z budową drogi
Koszelewy-Lidzbark są złożone dwa wnioski, jeden z nich został odrzucony, Zarząd odwołał
się od tej decyzji do Ministerstwa Gospodarki. W przyszłości, składając wnioski na budowę
dróg do programów unijnych należy uwzględniać w nich normy i kategorie dróg zgodne z
obowiązującymi normami. Do budżetu państwa złożono wniosek na budowę drogi LidzbarkKoszelewy. Środki z budżetu państwa miałyby pochodzić z 1% rezerwy ogólnej,
przeznaczanej na drogi powiatowe. Ponadto SPZOZ w Działdowie złożył wniosek na budowę
i modernizację szpitalnego oddziału ratunkowego, wiadomo mi, że wniosek ten jest obecnie
rozpatrywany przez panel ekspertów. Jeżeli chodzi o inwestycję związaną z ZS w Gródkach,
to chcę powiedzieć, że nie został ogłoszony żaden konkurs, do którego można by złożyć
wniosek w celu pozyskania środków na tą inwestycję. Zarząd podjął decyzję o złożeniu
wniosku do tzw. Europejskiego Obszaru Gospodarczego Norweskiego Funduszu
Finansowego, gdzie w czerwcu br. zostanie przeprowadzony nabór wniosków związanych
z termomodernizacją placówek oświatowych.
Ad. 21
Radny Władysław Kubiński
Powiedział, że w swoich wypowiedziach trudno jest mu podawać przykłady inne niż te
pochodzące z gminy Działdowo, ze środowiska, z którym się bezpośrednio styka. Na
początku kadencji proponowałem, aby podjąć kroki zmierzające do integracji Powiatu, jednak
propozycja moja nie spotkała się z oczekiwanym przez mnie odzewem. Jeżeli będzie się
proponować działania, które będą zmierzać do integracji Powiatu, a będą one sprzeczne
z interesem gminy Działdowo, to będę przychylny takim działaniom. Jeżeli występuję w
imieniu klubu SLD, to podkreślam to w swoich wypowiedziach.
Ad. 22
Radny Wiesław Cieślak
Przeczytał protokół z komisyjnego otwarcia skarbonki, do której zostały złożone datki dla
uczennicy ZS Nr 1 w Działdowie w związku z pożarem domu rodzinnego (w załączeniu).
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Przedstawiła uchwałę Nr 103/2006 oraz uchwałę 104/2006 Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Olsztynie (w załączeniu), rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody
Warmińsko-Mazurskiego (PN.0911-44/06) (w załączeniu), pismo z biura senatorskiego
senator Elżbiety Gelert oraz pismo SPZOZ w Działdowie z dnia 30.01.2006 r. (w załączeniu).
Starosta Działdowski Marian Janicki
Wymieniając nazwiska radnych p. Kubińskiego i p. Raczyńskiego, podałem tylko przykłady,
nie negatywne przykłady, powszechnego w całym kraju patriotyzmu lokalnego, gdzie radni
powiatowi bardziej utożsamiają się ze swoją gminą niż z powiatem. Takie postępowanie
działa na niekorzyść samorządu powiatowego.
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Ad. 23
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamknęła posiedzenie, dziękując jednocześnie za
udział w obradach XXXII Sesji Rady Powiatu Działdowskiego.

Protokołowali:
Ewa Siedlecka
Agnieszka Wiadrowska
Krzysztof Dobrzeniecki

Przewodnicząca Rady Powiatu
Jadwiga Barbara Plewka
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