Protokół Nr XXXIII/2006
z XXXIII Sesji Rady Powiatu Działdowskiego II Kadencji odbytej
27 kwietnia 2006 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w
Działdowie ul. Kościuszki 3 pod przewodnictwem Przewodniczącej Rady
Powiatu Działdowskiego Jadwigi Barbary Plewki
Obrady trwały 12.00- 15.30
Stan osobowy Rady wynosi 19 radnych
W Sesji brało udział 19 radnych.
Ad. 1, 2
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego – Jadwiga Barbara Plewka
Dokonała otwarcia XXXIII 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 XXXIII Sesji Rady Powiatu Działdowskiego:
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXII 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 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z realizacji zadań
ochrony przeciwpożarowej Powiatu Działdowskiego w roku 2005.
9. Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w Powiecie Działdowskim za rok
2005.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIV/191/05 Rady
Powiatu Działdowskiego z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie ustalenia warunków
pracy i płacy Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Działdowie.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVIII/140/04Rady
Powiatu Działdowskiego z dnia 23 lipca 2004 roku w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju
Lokalnego Powiatu Działdowskiego na lata 2004-2013.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: zmian w Regulaminie Organizacyjnym
Starostwa Powiatowego w Działdowie.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Działdowie.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVII/124/04 Rady
Powiatu Działdowskiego z dnia 23 czerwca 2004r. w sprawie: określenia szczegółowych
zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów
sportowych, obowiązków zawodnika pobierającego stypendium oraz skutków ich
niewykonania.
15. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Działdowskiego za 2005 rok

- wysłuchanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania
budżetu,
- wysłuchanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej,
- wysłuchanie opinii komisji stałych, w tym Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu,
- dyskusja ,
- złożenie wniosku przez Komisję Rewizyjną w sprawie absolutorium.
16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia Sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Działdowskiego za 2005 r. oraz udzielania absolutorium Zarządowi
Powiatu.
17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
18. Oświadczenia radnych.
19. Zapytania i wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad sesji.
Ad. 4
Rada Powiatu jednogłośnie – 18 głosami za,
nie wnosząc uwag przyjęła protokół z XXXII sesji Rady Powiatu Działdowskiego.
Ad. 5
Radny Henryk Przybyszewski
Pytanie kieruję do p. starosty. Na terenie Działdowa istniało Towarzystwo Opieki nad byłym
Obozem Karnym w Działdowie, które posiadało ośrodek badań historycznych. Stwierdził, że
na dzień dzisiejszy należałoby uporządkować dokumentację tego towarzystwa, gdyż nie mogą
otrzymać zaświadczenia zainteresowane osoby. Sprawa dotyczy naszego miasta w związku z
tym, należałoby zwrócić się do Towarzystwa Ziemi Działdowskiej, o usprawnienie obsługi
petentów w tym zakresie.
Radny Władysław Kubiński
Panie starosto, jakie są losy wniosków złożonych w tym roku na środki zewnętrzne związane
z inwestycjami powiatu działdowskiego?
Drugie pytanie kieruję do p. Przewodniczącej Rady Powiatu w związku z niedostarczaniem
materiałów dla komisji w celu zaopiniowania np.: sprawozdanie Powiatowego Inspektoratu
Sanitarnego, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i sprawozdania Komendy
Powiatowej Policji?
Panie starosto, była opracowana strategia rozwoju gospodarczego, która miała umożliwić
łatwiejsze pozyskanie środków zewnętrznych, ta strategia została odwołana. Chciałbym się
dowiedzieć, czy jest inna, lepsza strategia i czy są już prowadzone rozmowy w tym kierunku?
Rząd ma w zamiarach przedstawienie ustawy, która zawiera pakiet dotyczący likwidacji
zakładów budżetowych w samorządzie. Zakłada się, że powinno to powiększyć wpływy do
budżetu samorządu. Chciałbym się zapytać, czy były prowadzone rozmowy i jak się
zakończyły? Ustawa ta zawiera propozycję, że od 2007 roku spodziewamy się możliwości
korzystania ze środków zewnętrznych. Po wyrażeniu zgody przez Ministra Finansów
proponuje się zapis wprowadzający zasady upoważnienia do wydatków samorządy. Jest to
ograniczenie samorządu. Dochody samorządu, zwłaszcza budżet powiatu jest stosunkowo
niski, ponieważ wyłączono budżet Policji, Sanepidu i Weterynarii. W ustawie proponuje się
zlikwidować odpowiednie agencje i fundusze celowe. Nie mówi się o przełożeniu tych
funduszy do samorządu, co spowodowałoby wzrost dochodów, które by przekładały się na
większe możliwości uzyskania kredytów.

Ad. 6
Przewodniczący Komisji Planowania Budżetu, Finansów, Gospodarowania Mieniem
Powiatu – Jan Raczyński
Przedstawił sprawozdanie z posiedzeń 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/
Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu – Kazimierz Sosiński
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/
Ad. 7
Starosta Działdowski - Marian Janicki
Przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Działdowskiego w okresie
między XXXII – XXXIII 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
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego - Jadwiga Barbara Plewka
Czy są uwagi do sprawozdania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z realizacji
zadań ochrony przeciwpożarowej Powiatu Działdowskiego w roku 2005.
/Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu/.
Radny Władysław Kubiński
W sprawozdaniu w rozdziale 11 umieszczono takie stwierdzenie, że „osiągnięte wyniki nie
pozwoliły awansować do następnej rundy”.
W rozdziale 13, 7-9 listopada napisano, że „w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej
przeprowadzono przegląd operacyjno-techniczny”. Mam pytanie jakie jednostki i gdzie brały
udział w przeglądzie operacyjno-technicznym..
Jaki sprzęt jest konieczny dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie?
W/z Komendanta Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie Mariusz
Wilamowski
Co roku są organizowane na szczeblu strażackim zawody pożarnicze. Wyniki osiągnięte nie
pozwoliły na to, aby awansować na wyższy szczebel.

W zakresie wyposażenia sprzętu są cztery samochody gaśnicze, pięć specjalnych i dwa
pomocnicze. Najpilniejszą potrzebą jest samochód operacyjno-rozpoznawczy, samochód do
przewożenia osób oraz samochód specjalistyczny z hydraulicznym podnośnikiem. Na
wyposażeniu posiadamy podnośnik, który jest samochodem wyeksploatowanym,
zniszczonym i bardzo starym. W przypadku sprzętu specjalistycznego, w roku ubiegły, przy
wsparciu finansowym różnych jednostek, komenda został wyposażona w sprzęt hydrauliczny
typu ciężkiego oraz łódź motorową.
Radny Władysław Kubiński
Proszę o udzielenie odpowiedzi na jeszcze jedno pytanie, a mianowicie na określeniu jaka to
jest jednostka ratowniczo-gaśnicza.
W/z Komendanta Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie Mariusz
Wilamowski
Na samym początku sprawozdania przedstawiamy strukturę organizacyjną komendy
powiatowej, w której wymienia się jednostkę ratowniczą Komendy Powiatowej Państwowej
Staży Pożarnej i o tą jednostkę chodzi.
Ad. 9
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego - Jadwiga Barbara Plewka
Czy są uwagi do analizy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w Powiecie
Działdowskim za rok 2005.
/Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu/.
Radny Władysław Kubiński
Pozytywnie zaskoczyły mnie statystyki dotyczące zmniejszania się narkomanii. Problemu
narkomanii staje się już mniej widoczny.
Niepokojące są informacje dotyczące wzrostu kradzieży z włamanie oraz wzrostu kradzieży
samochodów. Czy jest szansa na spadek tych kradzieży?
Trzecia kwestia dotyczy niszczenia dróg przez samochody transportowe z przyczepami na
drogach z ograniczeniem tonażu. Dlatego moim zdaniem, albo wszyscy jeżdżą tymi drogami,
albo należy podjąć odpowiednie kroki w celu uniknięcia dalszego niszczenia dróg.
Radny Wiesław Cieślak
Panie Komendancie mam pytanie odnośnie stanu bezpieczeństwa na naszych drogach. Czy
przewiduje się zainstalowanie urządzeń tzw. fotoradarów na terenie naszych dróg, ponieważ
służb drogowych policji jest zbyt mało?
Czy zasygnalizowana przez prasę korupcja wśród policji jest już wyjaśniona?
W/z Komendant Powiatowej Policji w Działdowie Artur Jasionowski
Odnośnie pytania radnego p. Kubińskiego kwestia dotyczącą narkotyków. Cieszy mnie
bardzo, że ten proceder troszeczkę się ukrócił. Jest to związane z tym, że w tym roku poprzez
działania prewencyjne zatrzymaliśmy osoby związane z tym procederem. Być może to też
miało znaczny wpływa na spadek używek na terenie powiatu działdowskiego. Mamy też
bardzo dobre wyniki jeśli chodzi o zatrzymanie narkomanów, którzy zażywają narkotyki bądź
bawią się w rozprowadzanie może w mniejszy stopniu. Nie ma takiego tygodnie, żebyśmy nie
ujawniali takich osób i nie dokonywali zatrzymań. Policjanci mają wyznaczone zadania, czyli
w każdej służbie monitorują osoby, które są w naszym zainteresowaniu, te osoby są
kontrolowane i bardzo często ujawniamy, że posiadają przy sobie narkotyki. Na bieżąco
monitorujemy dyskotekę w Płośnicy, gdzie prowadzimy zakrojone działania w celu

ujawnienia dilerów narkotykowych. Jest skutek pozytywny, ponieważ w trakcie trwania
dyskoteki w Płośnicy zatrzymujemy takie osoby. Kwestia kradzieży z włamaniem i kradzieży
samochodów, zanotowaliśmy wzrost wykrywalności w porównaniu do roku 2004. W
przypadku kradzieży samochodów w 2004 wszczęto 43 postępowania, w 2005 było 45, przy
czym stwierdzono w 2004 - 37, a 2005 – 31 przy czym są to istotne elementy, ponieważ
czasami następuje zmian kwalifikacji. Jeżeli chodzi o wykrywalność kradzieży samochodów
wynosiła w 2004 roku 2,7, zaś w 2005 15,6. Chciałbym nadmienić, że w tym roku mieliśmy
do tej pory tylko jedną kradzież pojazdu na terenie naszego powiatu. W kategorii kradzież z
włamaniem wykrywalność w 2004 roku była znacznie większa było to 43,4%, a w 2005 37%.
Jest to jedyna kategoria jeśli chodzi o przestępczość pospolitą, gdzie zanotowaliśmy tak małą
różnicę. Naszym głównym zainteresowaniem są przestępstwa pospolite, gdzie w tym roku w
ramach prowadzonych programów operacyjnych koncentrujemy się na tej kategorii
przestępstw, czyli te które wymieniliśmy kradzieże samochodów, bójki, pobicie, przestępstwa
rozbójnicze, kradzieże i kradzieże z włamaniem, gdzie notujemy dość pozytywne efekty,
czyli mamy znaczny spadek tych przestępstw na terenie powiatu, przy wzroście
wykrywalności spraw. Poprzez programy operacyjne wyznaczamy sobie tzw. progi
satysfakcji, zadania do realizacji, żeby policjanci wiedzieli w jaki sposób mają pełnić swoją
służbę, na czym mają się koncentrować. Poprzez społeczne konsultację, czyli opinie
obywateli wyznaczmy im zadania i monitorujemy te miejsca, obszary, które są dla
społeczności lokalnej niebezpieczne. Dodatkowo poprzez nasze analizy stanu zagrożenia
uczestniczymy w programie narzuconym z Komendy Głównej odnośnie Zintegrowanego
Systemu Służby Zewnętrznej, gdzie właśnie konkretnie wyznaczamy obszary zagrożone i w
tych obszarach w danym dniu musi być zawsze patrol policji, chcemy nasycić te miejsca jak
największą ilością policjantów. W tym roku zwiększyliśmy ilość policjantów na ulicach
poprzez ucywilnienie etatów logistycznych.
Odnośnie dróg rozjeżdżonych przez samochody ciężarowe. Bierzemy to pod uwagę, aby ta
sytuacja uległa zmianie. Policjanci konsekwentnie monitorują ten problem, zwiększa się
represyjność osób, które naruszają przepisy odnośnie użytkowania dróg i będziemy stosować
odpowiednie działania, aby nie było tego problemu. Realizujemy zadania Wojewódzkiej
Koordynacji Ruchu, gdzie policjanci mają w odpowiednie dni określone zadania i wypełniają
swoją funkcję na jednym obszarze.
Jeżeli chodzi o fotoradary, jest bardzo drogi sprzęt i nie mamy środków na ich zakup.
W ramach naszych możliwości wypożyczamy przenośny fotoradar z Komendy Powiatowej
Policji w Ostródzie, był kilkakrotnie używany prze Policję z Działdowa czego wynikiem było
ujawnienie bardzo dużej ilości wykroczeń drogowych.
Jeśli chodzi o zdarzenie w okolicach Komornik, gdzie artykuł prasowy z dnia 8 kwietnia
wskazywał, że policjanci mogą być skorumpowani. Uważam, że jest to zbyt poważne
oskarżenie, które może sugerować, że postępowania może zmierzać w tym kierunku.
Zareagowaliśmy na ten artykuł, jesteśmy na etapie prowadzenia czynności wyjaśniających,
zmierzające do ustalenia, czy policjanci działali właściwie na miejscu tej interwencji, czy nie
doszło do naruszenia dyscypliny, bądź przestępstwa, czyli chodzi o niedopełnienia
obowiązków służbowych. Na tym etapie dokumenty zostały przesłane do prokuratury z
wnioskiem o zapoznanie się z tym materiałem i o merytoryczne rozstrzygniecie.
Radny Władysław Kubiński
Zapytał, jakie kroki podejmuje policja w związku z wypalaniem traw?
W/z Komendant Powiatowej Policji w Działdowie Artur Jasionowski
My jako policja możemy działać tylko prewencyjnie, czyli uświadamiać. Jeżeli natomiast
doszło do wypalenia trawy to działamy represyjnie, czyli wyciągamy konsekwencje prawne.

W Sesji Rady Powiatu uczestniczy 19 radnych.
Ad. 10
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego - Jadwiga Barbara Plewka
Wobec braku uwag poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr
XXIV/191/05 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie
ustalenia warunków pracy i płacy Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Działdowie.
Rada Powiatu Działdowskiego w głosowaniu jawnym, jednogłośnie
- 19 głosami za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących,
podjęła
UCHWAŁĘ Nr XXXIII/257/06
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIV/191/05 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 28
kwietnia 2005 roku w sprawie ustalenia warunków pracy i płacy Powiatowego
Rzecznika Konsumentów w Działdowie.
/uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu /
Ad. 11
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego - Jadwiga Barbara Plewka
Wobec braku uwag poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr
XVIII/140/04Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 23 lipca 2004 roku w sprawie przyjęcia
Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Działdowskiego na lata 2004-2013.
Rada Powiatu Działdowskiego w głosowaniu jawnym, jednogłośnie
- 19 głosami za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących,
podjęła
UCHWAŁĘ Nr XXXIII/258/06
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVIII/140/04Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 23
lipca 2004 roku w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Działdowskiego
na lata 2004-2013.
/uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/
Ad. 12
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego - Jadwiga Barbara Plewka
Wobec braku uwag poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: zmian w
Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Działdowie.
Rada Powiatu Działdowskiego w głosowaniu jawnym, jednogłośnie
- 19 głosami za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących,
podjęła
UCHWAŁĘ Nr XXXIII/259/06
w sprawie: zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w
Działdowie.

/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: uchwalenia Statutu
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie.
Rada Powiatu Działdowskiego w głosowaniu jawnym, jednogłośnie
- 19 głosami za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących,
podjęła
UCHWAŁĘ Nr XXXIII/260/06
w sprawie: uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie.
/uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/
Ad. 14
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego - Jadwiga Barbara Plewka
Wobec braku uwag poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr
XVII/124/04 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 23 czerwca 2004r. w sprawie: określenia
szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości
stypendiów sportowych, obowiązków zawodnika pobierającego stypendium oraz skutków ich
niewykonania.
Rada Powiatu Działdowskiego w głosowaniu jawnym, jednogłośnie
- 19 głosami za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących,
podjęła
UCHWAŁĘ Nr XXXIII/261/06
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVII/124/04 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 23
czerwca 2004r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania,
wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych, obowiązków
zawodnika pobierającego stypendium oraz skutków ich niewykonania.
/uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/
Ad. 15
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Przeczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za
2005 r. Przeczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej
Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi z tytułu
wykonania budżetu za 2005 rok . Poprosiła przewodniczących komisji stałych Rady Powiatu
Działdowskiego o przedstawienie wypracowanych przez komisje wniosków, dotyczących
wykonania budżetu Powiatu.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Wiesław Cieślak
Na posiedzeniu dnia 5 kwietnia 2006 r. członkowie komisji pozytywnie /jednogłośnie/
zaopiniowali sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Działdowskiego za rok 2005,
w części dotyczącej oświaty.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Gospodarczego,
Turystyki i Bezpieczeństwa Publicznego Władysław Kubiński
Podczas spotkania 7 kwietnia 2006 r członkowie komisji pozytywnie /jednogłośnie/
zaopiniowali sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Działdowskiego za rok 2005
w części dotyczącej rolnictwa, ochrony środowiska, rozwoju gospodarczego,
turystyki i bezpieczeństwa publicznego.
Przewodnicząca Komisji Społecznej, Zdrowia i Spraw Socjalnych Stanisława Żywicka
Podczas posiedzenia w dniu 6 kwietnia 2006 r. członkowie komisji jednogłośnie zaopiniowali
sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Działdowskiego za rok 2005.
Przewodniczący Komisji Planowania Budżetu, Finansów, Gospodarowania Mieniem
Powiatu Jan Raczyński
Na posiedzeniu dnia 19 kwietnia 2006 r. członkowie komisji pozytywnie /6 głosami za, przy
3 wstrzymujących/ zaopiniowali sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Działdowskiego
za rok 2005.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marek Dzieńkowski
Podczas posiedzenia dnia 6 kwietnia 2006 komisja pozytywnie /4 głosami za, przy 1
wstrzymującym/ zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Działdowskiego
za rok 2005.
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Poprosiła Starostę Działdowskiego Mariana Janickiego o złożenie sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Działdowskiego za 2005 rok.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Uchwałą Rady Powiatu Nr XXII/176/04 w sprawie budżetu powiatu na 2005 rok określone
zostały wysokości dochodów i wydatków oraz deficyt budżetowy na rok 2005. Wysokość
dochodów, jak i wydatków została zaplanowana, można powiedzieć, dość optymistycznie.
Planowano dochody w wysokości ok. 43 mln. zł., a wydatki ok. 45 mln. zł., deficyt określono
na wysokości ok. 2 mln. zł. Planowanie budżetu odbyło się na podstawie określonych
wytycznych, związanych z wysokością subwencji, dotacji, jakie Powiat może uzyskać oraz
udziału w podatkach dochodowych. Zaplanowano kilka inwestycji, np. modernizację drogi
Lidzbark-Koszelewy, budowę szpitalnego oddziału ratunkowego, przebudowę budynku
szkolnego ZS w Gródkach, budowę drogi Iłowo-Białuty-E7. Inwestycji tych nie udało się
zrealizować. W trakcie roku budżetowego nie udało się uzyskać ze ZPORR środków na
realizację tych inwestycji. Nowelizacja ustawy o finansach publicznych nie pozwoliła nam
zapisywać po stronie dochodów planowanych środków z unii europejskiej, dopiero po ich
uzyskaniu można było je zapisać po stronie dochodów. Jedną z uchwał w sprawie zmiany
budżetu, Rada Powiatu zmieniła plan finansowy, który ukształtował się na wysokości
36.829.086 zł. – dochody, 39.126.422 zł.-wydatki. Plan finansowy nie został w 100%
wykonany. Wynika to z braku realizacji niektórych inwestycji. Ciężko jest odpowiedzieć na
pytanie, dlaczego wnioski składane do programów unijnych, chodzi o wniosek na
modernizację drogi Lidzbark –Koszelewy oraz wniosek na budowę szpitalnego oddziału
ratunkowego, zostały negatywnie rozpatrzone. Procedura oceny wniosków została utajniona.
Środki przeznaczone na te inwestycje nie zostały wycofane z budżetu, ponieważ zostały
złożone kolejne wnioski na ich realizację i obecnie są one na etapie rozpatrywania.
W przypadku inwestycji związanej z modernizacją drogi Lidzbark-Koszelewy to chcę

powiedzieć, że zostały opracowane bardzo rygorystyczne standarty oceny wniosków. Jeżeli
obecnie złożony wniosek zostanie negatywnie rozpatrzony, to należy dostosować standarty
drogi Lidzbark-Koszelewy do obowiązujących norm i dopiero złożyć kolejny wniosek.
Wykonanie dochodów ukształtowało się na wysokości 32.401.165 zł. Dochody własne
zostały wykonane na wysokim poziomie, m.in. wpływy z opłat komunikacyjnych oraz
subwencje, gdzie udało się nam pozyskać ok. 400 tys. zł. z 0,6% rezerwy części oświatowej
subwencji. Pozyskano również sporo środków na stypendia dla uczniów i studentów.
Dochody własne w 2005 r. stanowiły 21,61% dochodów ogółem, gdzie przypomnę, że
w latach ubiegłych były one o wiele niższe. W 2005 r. były niższe dochody majątkowe niż
w 2004 r. Subwencje i dotacje zostały wykonane praktycznie w 100%. W 2005 r. Powiat
uzyskał ok. 3 mln. zł. środków unijnych, na co składają się środki na stypendia oraz
przebudowę drogi Iłowo-Białuty. Pozostałe dochody ukształtowały się podobnie jak w latach
ubiegłych. Wydatki zrealizowano w 85,23% planu rocznego. Tak niskie wykonanie
wydatków związane jest z brakiem realizacji inwestycji, o których mówiłem. Deficyt
budżetowy zmniejszył się i w 2005 r. wyniósł 947.456 zł. Jednym ze źródeł finansowania
pokrycia deficytu w 2005 r. były środki w wysokości ok. 1 mln. 600 tys. zł. pochodzące z
pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowych z udziałem środków,
pochodzących z funduszy strukturalnych. Jeżeli wnioski złożone do programów unijnych na
realizację inwestycji zostaną pozytywnie rozpatrzone, to środki te zostaną wykorzystane na
realizację inwestycji w 2006 r. Inwestycje wykonano na poziomie 3.381.450 zł., co stanowi
39,83% planu inwestycyjnego. W 2005 r. Powiat wydał na funkcjonowanie administracji
środki w wysokości 3.436.283 zł. Wydatki na oświatę zostały zrealizowane w kwocie
12.080.127 zł. tj. 83% planu, co stanowi ok. 36% ogółu wydatków budżetu Powiatu. Moim
zdaniem wykonanie budżetu w 2005 r. po stronie wydatków i dochodów było optymalne.
W imieniu Zarządu Powiatu wnioskuję o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu za 2005 r.
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Otworzyła dyskusję na temat sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Działdowskiego w
2005 r.
Radny Henryk Przybyszewski
Przedstawił stanowisko Klubu SLD.
Budżet Powiatu Działdowskiego przyjęty na rok 2005 był budżetem rozbudzonych nadziei
i zapowiedzi o absorpcji znacznych środków finansowych na terenie naszego Powiatu.
Założone inwestycje miały uczynić dalszy krok w rozwoju infrastruktury i bazy materialnej
będącej w dyspozycji organizacji i jednostek powiatowych. Tak skonstruowany budżet dawał
takie możliwości. Co się stało, że parametry wykonania budżetu są niekorzystne dla jego
wykonawców? Czy złożone projekty były na tyle dobrze przygotowane, aby dały gwarancje
ich realizacji rzeczowej i finansowej. Przecież wszystkie uchwały przedstawione przez
Zarząd, a dotyczące zmian w budżecie, zwiększenia możliwości zaciągnięcia kredytu oraz
zmian w programie rozwoju lokalnego, były akceptowane przez Radę Powiatu. Czy wszystkie
szanse i możliwości zostały wykorzystane? Otóż naszym zdaniem nie zostały wykorzystane.
Niewykorzystanie tych możliwości sięga do niedalekiej przeszłości. Upominaliśmy
o pośpiechu w sprzedaży majątku i gospodarstwa jak to w koalicyjnym języku brzmiało
„mały pegierek”, chodzi o gospodarstwo pomocnicze w ZS Gródki. Zrezygnowano z dopłat
obszarowych, które by według naszej oceny zasiliły budżet około 200 tyś zł. rocznie. Można
to było sprawdzić nie uciekając przed restrukturyzacją i mieć prawdopodobnie efekt
finansowy lepszy niż osiągnięto. Mamy pieniądze na koncie, a gospodarstwo zostało
bezpowrotnie stracone i nie przyniosły spodziewanych efektów. Drugi projekt, który

przyczynił się do złej oceny wykonania budżetu to projekt drogowy. Czy był dobrze
skonstruowany, a jeśli nie uzyskał akceptacji, to czy wszystkie możliwości jego
uatrakcyjnienia zostały wykorzystane? Czy w tym miejscu była właściwa współpraca
z samorządami lokalnymi, aby zdobyć dodatkowe punkty do programu? Stwierdził, że
przykładem braku tejże współpracy z samorządami jest dzisiejszy termin sesji, gdzie w tym
samym czasie odbywa się sesja w Lidzbarku i w mieście Działdowo. Zaproszenie na sesję do
urzędu miasta radni powiatowi otrzymali już dwa tygodnie temu. Zdarza się to już po raz
trzeci w tej kadencji, jest to dla nas niezrozumiałe i przykre. Trzeci element to skuteczne
„pukanie” o środki dla naszego szpitala. Czy poddano krytycznej analizie to co zostało źle
zrobione? A może to zbyt duży projekt, który należałoby rozbić na kilka mniejszych, to
dałoby możliwości częściowej realizacji, mając na względzie cały duży projekt. Wybitnie
wyborczym przedsięwzięciem jest udział Powiatu w inwestycji sportowej w Iłowie-Osadzie.
Dla najdroższej szkoły w powiecie dokłada się następną bardzo drogą budowlę, którą powiat
będzie musiał utrzymać. Czy to jest droga do stwarzania warunków dla wyrównywania szans
dla uczniów wszystkich szkół? Sala dla ZS w Malinowie, mimo deklarowanej pomocy nie
została przez całą kadencję zrealizowana. Żeby nie przedłużać ostatnia kwestia, która zawiera
element małej aktywności w poszukiwaniu dobrych rozwiązań, to dochody ze sprzedaży
majątku. Jak daleko jest zaawansowane zagospodarowanie byłego budynku ZSZ w Iłowie, bo
w kolejce czeka już Bursa? Mówienie o procedurach i przepisach prawa nie wyczerpuje
możliwości innych, które by pozwoliły na dobre wykorzystanie tego majątku. Na
potwierdzenie tych słów zostanę przy oświacie. Wszystkie szkoły w powiecie działają w tych
samych ramach organizacyjnych, prawnych – tylko wejdziemy do nich, a zobaczymy, że
oprócz wyżej wymienionych elementów, najistotniejszym jest człowiek- dyrektor stojący na
czele jednostki, po działaniu którego możemy zobaczyć, że w tych samych warunkach można
pracować i prowadzić placówkę tak sobie albo tak dobrze. Udzielając sobie odpowiedzi na
tak postawione retoryczne pytanie, klub SLD nie udzielając poparcia dla absolutorium dla
Zarządu wstrzyma się od głosu.
Radny Władysław Kubiński
Zwrócił uwagę na kilka elementów, które nie zostały poruszone. Zakład Budżetowy
w Malinowie, powinien być podobnie opisany jak inne placówki oświatowe przedstawione
w sprawozdaniu. Dlatego jest trudno porównywać efekty ekonomiczne tej szkoły, w stosunku
do innych szkół. Uważam, że moje spostrzeżenie należałoby wziąć pod uwagę w przyszłości.
Pan Starosta stwierdził, że wydatki administracyjne i inwestycje są na podobnym poziomie.
Uważam, że jest to pewna nieprawidłowość, w innych samorządach wyraźnie widać, że
wydatki na inwestycje są większe niż wydatki administracyjne. W tym roku nie wskazaliśmy
inwestycji, na które można by pozyskać środki unijne. Moim zdaniem, 2005 r. było rokiem
straconym w stosunku do możliwości pozyskania środków. Środków finansowych
zaobserwowano zbyt mało i to rzutuje na wykonanie zadań inwestycyjnych w 39,83%
w stosunku do planu. Sądzę, że w następnym roku można by przedłożyć inne wnioski
o środki finansowe na inwestycje. Uważam, że należałoby pozytywnie ocenić pracę
p. starosty i zarządu powiatu, za osiągnięte dochody własne, natomiast wykonanie dochodów
i pozyskanie środków zewnętrznych jest na poziomie niezadowalającym.
Radny Marek Dzieńkowski
Stwierdził, że chce się ustosunkować do wniosków swoich przedmówców. Jeśli chodzi o rok
2005 to podstawowe parametry, którymi mierzymy jakość i wydajność pracy Zarządu są
bardzo korzystne. Jednym z takich parametrów jest zadłużenie Powiatu i w tym momencie
można powiedzieć, ze zarządzanie środkami finansowymi, którymi posługiwał się Zarząd
było prawidłowe i gospodarne. Jeżeli chodzi o majątek, o którym wspomniał radny p.

Przybyszewski, że został sprzedany, czyli pomniejszony, można by wnioskować, że
biedniejemy. Jedno z moich pytań na komisji Rewizyjnej dotyczyło wartości majątku
trwałego Powiatu. Odpowiedziano mi , że mimo amortyzacji tak wielkiego majątku Powiatu,
wynik jest dodatni, czyli nastąpił wzrost majątku. Uważam, że nieprawidłowym porównaniem
jest porównanie powiatu do gminy, właściwym byłoby porównanie do innych powiatów.
Powiat stworzony jest bardziej do administrowania niż do inwestowania w potrzeby zbiorowe
mieszkańców. Uważam, że wszystko zależy od taktyki, jaką dany samorząd przyjmuje.
Możemy przyjąć taktykę, że wychodzimy tyko ze 100% zadaniami i z małą ich ilością. Wtedy
będziemy mieli bardzo dobre wykonanie planu. Sami Państwo wiecie, że do końca nie mamy
wpływu na ocenę naszego projektu, decydują o tym zarówno czynniki merytorycznych, jak
i polityczne. Te czynniki do końca nie są mierzalne i nie jesteśmy w stanie do końca określić,
czy przygotowany przez nas projekt zostanie potraktowany przychylnie. Jako tego przykład
można przytoczyć przypadek przychodni, która zakupiła tomograf komputerowy przy
wykorzystaniu środków finansowych z programu regionalnego. Nie jest tajemnicą, że
przychodnia ta wykonuje usługi dla mieszkańców miasta Olsztyna. Mimo kryteriów, że te
środki mają być kierowane na projekty regionalne, zostały skierowane do przychodni w
Kozłowie. Mamy tu przykład typowej oceny politycznej, nie merytorycznej. Nie ma
znaczenia, czy nasz szpital przygotował projekt, który został oceniony dobrze, dlatego, że w
ostatnim momencie może zostać zdjęty z finansowania przez osoby, które mają takie
kompetencje. Ocena Zarządu, jak i ocena kierowników jednostek organizacyjnych, której
dokonujemy, powinna iść w tym kierunku, czy starannie wykonali oni te zadanie, które
uchwałą rady określono, czy wnioski w terminie zostały złożone. To jest w mojej ocenie
podstawa do oceny. Jeżeli chodzi o te końcowe rozstrzygnięcia to myślę, że za mało jest tutaj
danych, chociażby ten utajniony protokół ekspertów, żebyśmy w tej sprawie mogli zabierać
stanowisko. Jeżeli przyjmujemy taktykę, że przyjmujemy projektów kilka i zdajemy sobie
sprawę, że część tych projektów może nie przejść to nie oznacza, że te pieniądze, które
wyłożyliśmy na opracowanie dokumentacji technicznej zostały utracone. Wspomniana była
współpraca z samorządami i to, że przyczyną nie pozyskania tych środków mogło być brak
współfinansowania przez samorząd Lidzbarka drogi Koszelewy – Lidzbark. Stwierdził, że
osobiście jako radny Powiatu Dziadowskiego złożył wniosek do Burmistrza Lidzbarka w
sprawie tej inwestycji. Uzyskał ustne obietnice od Burmistrza i Przewodniczącego Rady
Miasta Gminy Lidzbark w kwestii współfinansowania. Pan starosta z urzędu prowadził w tej
kwestii także rozmowy. Brak współpracy nie wynika z zaniedbań p. starosty i złego działania
Zarządu. Jest to wybór konkretnych osób, które mają na to wpływ.
Jako komisja Rewizyjna mieliśmy okazję być w szkole w Iłowie i mogliśmy zapoznać się z
dokumentacją sali gimnastycznej. Jeśli chodzi o wielkość tej sali to znamy przyczyny zmian
rozmiarów tej inwestycji. Wójt gminy Iłowo nie wyraził zgody na mniejsze rozmiary tej sali,
zaproponował inne rozwiązanie, tj. wybudowanie większej sali o pełnych wymiarach. Jest
inicjatywa władz gminnych o współfinansowaniu i utrzymaniu tejże sali.
Jeśli chodzi o kwestię sprzedaży majątku nie będę się wypowiadał, gdyż p. starosta poruszył
tę sprawę.
Pani Przewodnicząca, radni jeśli chodzi o ocenę roku 2005 dynamika została utrzymana, jeśli
chodzi o możliwości inwestycyjne środki zostały pozyskane, przyrost majątku jest,
najtrudniejsze sprawy związane ze szpitalem zostały opanowane, jest dobry wynik finansowy
za rok 2005. Jeśli chodzi o oświatę, to szacowaliśmy, że będzie strata, a na koniec roku udało
się zbilansować wydatki. Zarząd dużo pracy włożył, aby taki wynik osiągnąć i ja z tego
miejsca gratuluję Zarządowi.

Starosta Działdowski Marian Janicki
Z niektórymi ocenami dotyczącymi wykonania budżetu nie mogę się zgodzić. Zostały
wspólnie przyjęte do realizacji poszczególne strategie, np. strategia rozwoju Powiatu
Działdowskiego, która dotyczy m.in. modernizacji sieci dróg. W strategii tej określone zostały
inwestycje, kolejność ich realizacji i na podstawie tych danych planuje się określoną
konstrukcję budżetu Powiatu. Konstrukcja budżetu zależy również od poszczególnych
programów unijnych, od wysokości środków pomocowych, które można z nich pozyskać.
Jeżeli chcielibyśmy wykonać budżet kierując się pobudkami politycznymi, to
zrezygnowalibyśmy z zaplanowanych inwestycji, a ograniczyli się do niewielkich inwestycji,
np. budowy kilku chodników, modernizacji części określonej drogi powiatowej, moglibyśmy
wydać pieniądze na te cele, zamiast „pomnożyć” je w ramach programów unijnych. Uważam,
że byłoby to nieprawidłowe działanie. Staramy się przygotowywać Powiat do absorpcji
środków unijnych w następnych latach. Konstruuje się odpowiednie dokumenty planistyczne
na poziomie rządowym, dotyczące możliwości absorpcji środków unijnych przez samorządy
terytorialne, w latach 2007-2013, ze szczególnym uwzględnieniem 5 najsłabszych
ekonomicznie jednostek samorządu terytorialnego. Według tych dokumentów po latach 20072008, praktycznie wszystkie samorządy naszego województwa stracą możliwość absorpcji
środków unijnych, ze względu na brak środków własnych. Właśnie taką sytuację finansową
mają powiaty, których większość środków finansowych pochodzi z subwencji i dotacji
i gdyby nie podejmowanie działań, polegających na likwidacji nierentownych jednostek
organizacyjnych, to nie byłoby żadnych dodatkowych środków w ich budżetach. Mimo, że
nie udaje nam się skorzystać ze środków pomocowych, to zmniejszamy zadłużenie Powiatu,
aby posiadał on odpowiedni potencjał do korzystania w przyszłości ze środków unijnych.
Inwestycja związana z budową szpitalnego oddziału ratunkowego została zaplanowana,
ponieważ Wojewoda Warmińsko-Mazurski opracował określony plan dotyczący sieci szpitali
publicznych, opartej na systemie ratownictwa w województwie. Chcieliśmy, aby taki oddział
znalazł się w SP ZOZ w Działdowie. Wojewoda zaakceptował opracowaną koncepcję
budowy oddziału ratunkowego w oparciu o środki pomocowe. Na tej podstawie wojewoda
wydał decyzję na podstawie, której można było rozpocząć tymczasowe funkcjonowanie
szpitalnego oddziału ratunkowego w obecnych warunkach. Decyzja ta przyczyniła się
również do dobrego wyniku finansowego szpitala. Błędy w podziale środków z Narodowego
Planu Rozwoju wywarły negatywny skutek dla samorządów, w tym powiatów. Nie można
porównywać powiatu z samorządami gminnymi. Można powiedzieć, że powiat może
realizować te cele inwestycyjne, które są jednym z zadań powiatu. Większość naszych szkół
jest w bardzo dobrym stanie. Złożony został wniosek na realizację przebudowy budynku ZS
w Gródkach do mechanizmu finansowego europejskiego obszaru gospodarczego. Jeżeli
chodzi o modernizację drogi Lidzbark-Koszelewy to przystąpimy do odpowiedniego
ministerialnego programu, z którego można uzyskać 50 % środków na tą inwestycję. Nasz
Powiat będzie miał większe szanse na pozyskanie środków zewnętrznych niż inne samorządy,
ponieważ posiada odpowiednie rezerwy finansowe, dzięki zmniejszaniu zadłużenia. Myślę, że
w obecnej kadencji zostały wypracowane szanse na przyszłość, na skorzystanie ze środków
zewnętrznych, przy realizacji inwestycji.
Radny Władysław Kubiński
Nie dziwi fakt, że zadłużenie powiatu zmniejsza się przy takiej ilości wykonanych inwestycji.
Uważam, że należałoby pomyśleć o współpracy między samorządami przy realizacji
inwestycji, wówczas mamy szansę pozyskać więcej środków i uzyskać lepszą ocenę panelu
ekspertów. Panie starosto, nikt nie mówił, aby ograniczać się do niewielkich inwestycji, np.
budowy kilku chodników, modernizacji części określonej drogi powiatowej, lecz
wskazywano na niezadowalające wykonanie inwestycji. Jeżeli inwestycje nie zostały

wykonane, to chcielibyśmy mieć pewność, że faktycznie nie mogły być wykonane.
Wykonanie inwestycji jest na poziomie 39,83% w stosunku do planu. Uważam, że nie chodzi
tutaj o zmuszanie p. starosty do wydawania pieniędzy, ale o zaabsorbowanie środków
zewnętrznych, tak aby mogły być wykonane zgodnie z założeniami.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Radny p. Kubiński powiedział, że reprezentuje stanowisko klubu SLD. Budowę sali
gimnastycznej w ZSZ w Iłowie-Osadzie realizujemy we współpracy z Gminą Iłowo-Osada,
na czele której stoi wójt należący również do klubu SLD. Wynika z tego, że klub SLD
w Powiecie nie jest jednomyślny w działaniach inwestycyjnych. Skoro Gmina Iłowo-Osada
zadeklarowała udział własny w tej inwestycji, w wysokości 50%, to należy budowę sali
realizować. Kupnem byłego budynku szkoły w Iłowie zainteresowany jest zakład LG. Myślę,
że SLD powinno bardziej koordynować stanowiska w określonych sprawach.
Radny Marek Dzieńkowski
Złożył wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium (w załączeniu).
Ad. 16
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Wobec braku dalszych zgłoszeń do dyskusji i uwag do projektu uchwały poddała pod
głosowanie projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia Sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Działdowskiego za rok 2005 oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu.
W posiedzeniu uczestniczy 19 radnych.
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym:
- 14 głosami za
0 głosów przeciw
5 głosami wstrzymującymi
podjęła :

Uchwałę Nr XXXIII/262/06
w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Działdowskiego za
rok 2005 oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu.
/uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu /
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
W głosowaniu brało udział 19 radnych, 14 głosowało za, 0 przeciw oraz 5 wstrzymało się od
głosowania. W związku z powyższym stwierdzam, że Zarząd Powiatu Działdowskiego
uzyskał absolutorium.
Ad. 17
Starosta Działdowski Marian Janicki
Odnośnie pytania radnego p. Przybyszewskiego. Jeśli chodzi o Towarzystwo Opieki nad
byłym Obozem Karnym w Działdowie, mogę udzielić w takim zakresie informacji jakie
wynikają z nadzoru przez starostę nad stowarzyszeniami. W związku z powyższym o
udzielenie odpowiedzi poprosił panią Marię Harska - inspektora ds. obywatelskich i
wojskowych.

Inspektor ds. obywatelskich i wojskowych Maria Harska
Działalność tego stowarzyszenia została zawieszona od 2000 roku, dlatego, że poprzedni
prezes zakończył pracę w Działdowie i przeniósł się do Mławy. Wybrano nowe władze i
prezesem została p. Irena Czarnyszewicz we współpracy ze mną próbowała przemienić to
stowarzyszenie do właściwego oddziału olsztyńskiego – Krajowego Rejestru Sądowego w
Olsztynie. Nie udało się to, ponieważ wniosek w tej sprawie mogły złożyć poprzednie osoby
reprezentujące. Jeżeli nie uda się reaktywować działalności, wtedy następuje wyrejestrowanie
na wniosek starosty
Starosta Działdowski Marian Janicki
Są legalne władze stowarzyszenia i one jedynie mogą dysponować tym co stowarzyszenie
zgromadziło, a nie może zrobić to organ nadzoru. W momencie, gdyby nie było identyfikacji
legalnej władz, wtedy Starosta może wystąpić do sądu o kuratora, żeby w zastępstwie zarządu
te czynności wykonał. Na dzień dzisiejszy są legalne władze.
W Polsce prace strategiczne służące przygotowaniu podstaw polityki społeczno-gospodarczej
na lata 2007-2013 podjęto w 2003 roku. W styczniu i czerwcu 2004 roku na zarządzie w
Belgii Rada Ministrów przyjęła trzy dokumenty dotyczące Narodowego Planu Rozwoju na
2007-2013, jest w formie ustawy i obowiązuje od 1 stycznia 2007 roku. W chwili obecnej
obowiązuje NPR na lata 2000-2006, ale jego żywotność kończy się z dniem 31 grudzień 2006
rok. NPR składa się z następujących programów operacyjnych: regionalne programy
operacyjne, który do końca lipca musi być przyjęty uchwałą sejmiku, następnie
zaakceptowany przez Radę Ministrów. Pozostałe programy to sektorowe programy
operacyjne, tj. program operacyjny rozwoju Polskie Wschodniej, jest to nowy program,
dotyczy pięć województw. Można wymienić jeszcze program operacyjny infrastruktura
środowiska i wiele innych. Jeśli chodzi o likwidację zakładów budżetowych, to
przygotowywana jest zmiana ustawy o finansach publicznych. Na tej podstawie ma powstać
dokument, który będzie mówił o likwidacji wszystkich poza budżetowych strukturach typu
fundusze, gospodarstwa pomocnicze, zakłady budżetowe ma być czysta struktura tzn. kto ma
decydować, kto ma wydawać. Obecna ustawa o finansach publicznych zakłada trzystopniowe
rygle w sytuacji, gdy długu publicznego rośnie. W przypadku, gdy dług publiczny przekroczy
60% to deficyty budżetowe skonsolidowane wszystkich samorządów, państwa nie mogą
przekroczyć określone proporcje. Jeżeli dług publiczny przekroczy 70% to deficytów
budżetowych ma nie być, z tym, że nie dotyczy to środków, które są pozyskiwana na wydatki
z programów unijnych. Praktycznie tak nie jest, dlatego niedoskonałość tych zapisów ma być
zmieniona w przyszłych zapisach. To będzie jednoznaczne, że te środki będą pochodziły z
pożyczek, kredytów lub innych źródeł, a wykorzystywane na programy unijne nie będą
wchodziły do tego zadłużenia i deficytu wynikających z tych rygli, takie są założenia jak się
skończy to zobaczymy.
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Wyjaśniła, że jeśli chodzi o materiały dotyczące sprawozdań komend zostały one przekazane
po posiedzeniu komisji rolnictwa w miesiącu kwietniu. W związku z powyższym nie było
możliwości praktycznej, aby właściwa komisja mogła je zaopiniować.
Ad. 19
Radny Bronisław Mazurkiewicz
Spotykamy się już na XXXIII Sesji Rady Powiatu Działdowskiego, który wprowadza mnie w
przemyślenia. W związku z kończącą się kadencją Rady Powiatu, pokusiłem się o
przedstawienie kilku słów refleksji:

”Jak to wszystko szybko leci,
dziś już numer sesji jest XXXIII.
Jeszcze tylko parę razy się spotkamy,
i kadencję zaliczmy.
Nikt nie myśli już o walce,
w górę wszystkie idą palce.
Każdy myśli o przyszłości,
z kim by tu zagrać razem w kości.
Z kim tu się na listę wpisać,
by do rady znów się dostać.
Kogo i jak rozprowadzić,
by na stołek swego wsadzić.
Żeby rządził po naszemu,
i nie oddał nic innemu.
Wszystko dla nas,
dla swojaków.
Nic nie oddać dla obcaków,
oni już se porządzili,
i bałagan zostawili.
My musimy to naprawić,
by po sobie coś zostawić.
A gdy skonfrontujemy to z rzeczywistość,
też staniemy się nicością.”
Ad.20
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego - Jadwiga Barbara Plewka
W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamknęła posiedzenie, jednocześnie dziękując za
udział w obradach XXXIII Sesji Rady Powiatu Działdowskiego.
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