Protokół Nr III/2002
z III Zwyczajnej Sesji Rady Powiatu Działdowskiego odbytej 30 grudnia 2002 roku
w sali Konferencyjnej Urzędu Miasta w Działdowie pod przewodnictwem
Przewodniczącej Rady Powiatu Działdowskiego Jadwigi Barbary Plewka.

Obrady trwały od 9.00 – 11.30
Stan osobowy Rady wynosi 18 radnych
W Sesji brało udział 18 radnych – lista obecności w załączeniu

Przebieg obrad
Pkt. 1,2,3
Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Barbara Plewka
Otworzyła obrady III Sesji Rady Powiatu Działdowskiego. Powitała

gości, radnych

przybyłych na posiedzenie.

Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Barbara Plewka
Poinformowała, że w obradach bierze udział 18 radnych w związku z tym mogą zapadać
prawomocne uchwały.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Powiatu.
5. Interpelacje i zapytania.
6. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z prac Zarządu w okresie między Sesjami.
7. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu.
8. Rozpatrzenie informacji z działalności Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i
Nasiennictwa w Olsztynie na obszarze powiatu Działdowskiego za 2002 rok.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie : stwierdzenia objęcia mandatu radnego przez
Henryka Pawła Przybyszewskiego, kandydata z listy wyborczej Nr 3 Koalicyjnego
Komitetu Wyborczego SLD – UP w Radzie Powiatu Działdowskiego.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie :zmiany Budżetu Powiatu na 2002 rok.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie : wydatków niewygasających z końcem roku
2002.
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12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia projektu zestawienia
przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie : zasad wynajmowania lokali wchodzących w
skład mieszkaniowego zasobu Powiatu.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie : zmiany Statutu Powiatu Działdowskiego.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie :
wysokość

oraz

szczegółowe

warunki

zmiany

przyznawania

Regulaminu określającego
nauczycielom

dodatków:

motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników
wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacenia
dodatku mieszkaniowego, przyjętego Uchwałą Nr XIX/ 104/00 Rady Powiatu
Działdowskiego z dnia 20 września 2002.
16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: zasad udzielania nauczycielom, którym
powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz niektórych oświatowo –
wychowawczych prowadzonych przez Powiat Działdowski zniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
rozmiaru tych zniżek oraz zasad przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony
plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.
17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia planów pracy komisji stałych
Rady Powiatu Działdowskiego.
18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: powołania Powiatowego Rzecznika
Konsumentów.
19. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia warunków pracy i płacy
Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Działdowie.
20. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg
i ich parkowanie.
21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
22. Oświadczenia radnych.
23. Zapytania i wolne wnioski.
24 . Zamknięcie obrad Sesji.
Poinformowała, że wpłynęło pismo z Związku Powiatów Polskich w sprawie wydelegowania
przedstawiciela Rady Powiatu do pracy w Związku Powiatów Polskich w związku z tym
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zaproponowała, aby do porządku posiedzenia dołączyć punkt 21 „Rozpatrzenie i podjęcie
uchwały w sprawie : wyboru delegata Powiatu Działdowskiego do Związku Powiatów
Polskich” – pozostałe punkty przesunąć o jeden punkt.
Zapytała, czy są jeszcze jakieś propozycje do zmiany porządku obrad?
Wobec braku innych propozycji zmiany poddała przedstawioną zmianę porządku obrad pod
głosowanie.
W głosowaniu jawnym, jednogłośnie - 18 głosami za Rada Powiatu przyjęła
zaproponowaną zmianę porządku obrad.
Proponowany porządek posiedzenia po zmianach :
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Powiatu.
5. Interpelacje i zapytania.
6. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z prac Zarządu w okresie między Sesjami.
7. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu.
8. Rozpatrzenie informacji z działalności Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i
Nasiennictwa w Olsztynie na obszarze powiatu Działdowskiego za 2002 rok.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie : stwierdzenia objęcia mandatu radnego przez
Henryka Pawła Przybyszewskiego, kandydata z listy wyborczej Nr 3 Koalicyjnego
Komitetu Wyborczego SLD – UP w Radzie Powiatu Działdowskiego.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie :zmiany Budżetu Powiatu na 2002 rok.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie : wydatków niewygasających z końcem roku
2002.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia projektu zestawienia
przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie : zasad wynajmowania lokali wchodzących w
skład mieszkaniowego zasobu Powiatu.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie : zmiany Statutu Powiatu Działdowskiego.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie :
wysokość

oraz

szczegółowe

warunki

zmiany

przyznawania

Regulaminu określającego
nauczycielom

dodatków:

motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników
wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacenia
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dodatku mieszkaniowego, przyjętego Uchwałą Nr XIX/ 104/00 Rady Powiatu
Działdowskiego z dnia 20 września 2002.
16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: zasad udzielania nauczycielom, którym
powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz niektórych oświatowo –
wychowawczych prowadzonych przez Powiat Działdowski zniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
rozmiaru tych zniżek oraz zasad przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony
plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.
17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia planów pracy komisji stałych
Rady Powiatu Działdowskiego.
18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: powołania Powiatowego Rzecznika
Konsumentów.
19. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia warunków pracy i płacy
Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Działdowie.
20. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg
i ich parkowanie.
21. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: wyboru delegata Powiatu Działdowskiego do
Związku Powiatów Polskich.
22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
23. Oświadczenia radnych.
24. Zapytania i wolne wnioski.
25 . Zamknięcie obrad Sesji.

Ad. 4
Rada Powiatu jednogłośnie 17 głosami za przyjęła protokół z III Sesji Rady Powiatu.

Ad. 5
Radni nie zgłosili interpelacji i zapytań
Ad. 6,7
Starosta Działdowski Marian Janicki
Przedstawił Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu.
/Konspekt Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu /
4

Przedstawił Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Działdowskiego między sesjami.
/ sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu /

Ad.8
Stefania Włodyko –

Zastępca Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i

Nasiennictwa w Olsztynie.
Przedstawiła informację z działalności Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i
Nasiennictwa w Olsztynie na obszarze powiatu działdowskiego za rok 2002.
/ informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu /

Radny Jan Raczyński
W informacji jest przedstawiony podział ilości plantacji nasiennych w poszczególnych
gminach z czego wynika różnica, że w gminie Działdowo 34, Lidzbark jest 1 plantacja a w
gminie Płośnica 74 i Rybno 4 czyżby wynikało to ze słabych ziem w gminie Rybna i
Lidzbarka czy może brak zainteresowania rolników takimi plantacjami, czy służb ODR – u .

Stefania Włodyko –

Zastępca Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i

Nasiennictwa w Olsztynie.
Była zdania, że wynika to z tradycji, my nie mamy na to żadnego wpływu. Rolnicy wykazują
małe zainteresowanie w tym zakresie, może nie ma dużej różnicy w cenie między materiałem
kwalifikacyjnym a paszowym.

Ad. 9
Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Barbara Plewka
W związku z brakiem uwag, poddała pod głosowanie projekt uchwały stwierdzenia objęcia
mandatu radnego przez Henryka Pawła Przybyszewskiego, kandydata z listy wyborczej Nr 3
Koalicyjnego Komitetu Wyborczego SLD – UP w Radzie Powiatu Działdowskiego.
,
Rada Powiatu głosowaniu jawnym , większością głosów
-17 głosami za,
- 0 głosów przeciw,
- 1 głosie wstrzymującym
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podjęła :

UCHWAŁĘ NR III/17/02
w

sprawie:

stwierdzenia

objęcia

mandatu

radnego

przez

Henryka

Pawła

Przybyszewskiego, kandydata z listy wyborczej Nr 3 Koalicyjnego Komitetu
Wyborczego SLD – UP w Radzie Powiatu Działdowskiego.
/ uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/

Radny Henryk Paweł Przybyszewski
Złożył ślubowanie w związku z objęciem mandatu radnego..

Ad. 10
Skarbnik Powiatu Daniela Wołkońska
Przedstawiła proponowane do uchwały w sprawie:
posiedzeniu

zmiany do budżetu Powiatu, na

komisji stałych wpłynął wniosek do Starostwa w dniu 29.12 02 wniosek

Powiatowego Urzędu Pracy dotyczący zmian budżetu - przesunięć między paragrafami.
Oprócz tego w dniu dzisiejszym przed obradami

sesji wpłynął wniosek Zespołu Szkół

Rolniczych w Malinowie, który również dotyczy przesunięć między paragrafami. Powodem
tej korekty jest pomyłka dokonana przez księgową tej jednostki.
W związku z tym w PUP proponuje się dokonać przesunięcia wydatków w zadaniach
własnych i zleconych
w następujących pozycjach w zadaniach własnych zwiększa się składkę na ubezpieczenie
społeczne o kwotę 878 zł to wynika z oszczędności z tytułu dodatkowego wynagrodzenia,
następnie zmniejszenie wydatków rzeczowych o kwotę 477 zł dotyczy to opłaty energii i
pozostałych czyli usług telefonicznych o kwotę 309 zł. Suma zwiększenia na zadaniach
własnych wynosi 1664 zł i zwiększa się składkę ZUS - Fundusz Pracy na kwotę 220 zł
zakup materiałów 1119 zł. i pozostałe usługi 325 zł. Ponadto są jeszcze przesunięcia w
zadaniach własnych o kwotę 763 zł.
Zmiany w Zakładzie Budżetowy w Malinowie wynikają stąd, że w pierwszej wersji składka
na ubezpieczenia społeczne była wykazana zwiększona, czyli przesunięcie wydatków o 1 tyś
zł i składki na fundusz pracy o 7700 natomiast wniosek , który wpłynął odwraca sytuację w
tym zakresie. Zmiana ma wpływ na ustalenie planu finansowego i wykonywanie wydatków
planowanych.
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W ostatnich dniach wpłynęła opłata egzekucyjna za rodziny zastępcze 10 zł. Koszty
egzekucyjne księgujemy w momencie poniesienia wydatków, bo ich nie planujemy.
W PCPR – zadania zlecone pomniejsza się o 508 zł a zwiększają się zadania własne o 508
zł. w pozycji wynagrodzeń. Zadanie to jest PCPR finansowane są z dwóch źródeł z dotacji
celowej budżetu państwa i z dochodów własnych. Gdybyśmy tej operacji nie dokonali to te
508 zł należałoby oddać do budżetu jako nie wykonanie wydatku.

Radny Władysław Kubiński
W załączniku nr 2 pozycji 9 w wydatkach na rodziny zastępcze zapisano 0, później jest
zapisane 2500, domniemam, że chodzi to zakup komputera w PCPR a tu pisze rodziny
zastępcze, czy to jest ta pozycja czy inna.

Skarbnik Powiatu Daniela Wołkońska
PFRON...

Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Barbara Plewka
Poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Budżetu Powiatu na 2002 rok.

Rada Powiatu w głosowaniu jawnym,
jednogłośnie 19 głosami za
podjęła :

UCHWAŁĘ NR III/18/02
w sprawie zmiany Budżetu Powiatu na 2002 rok.
/ uchwała stanowi załącznik do niniejszej uchwały /

Ad. 11
Skarbnik Powiatu Daniela Wołkońska
Nastąpiły zmiany po posiedzeniach komisji dotyczące modernizacji bloku operacyjnego SP
ZOZ w Działdowie. Po spotkaniach wpłynęły 3 faktury dotyczące modernizacji bloku
operacyjnego w związku z powyższym należy dokonać aktualizacji tego wykazu. W pozycji
modernizacja bloku operacyjnego była w pozycji materiały kwota 1 30540 zł. teraz 909 500
zł
Na budowę szkoły w Iłowie wpłynęła drobna kwota 360 zł na zmniejszenie, którą należy
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nanieść.
Na budowę szkoły w Iłowie zapisana była kwota 566 046 teraz po zmianach 565 686 zł i
przejdzie różnica 84 108 zł na wydatki niewygasające.

Radny Eugeniusz Przyborski
Czy kwota 83 748 wystarczy do pełnego zamknięcia cyklu budowy szkoły?

Skarbnik Powiatu Daniela Wołkońska
To jest tylko kwota, która została z planowanych wydatków z roku 2002. Na przyszły rok
planowana jest kwota 160 000 zł.

Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Barbara Plewka
Poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: wydatków niewygasających z końcem
roku 2002.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie
-

19 głosami za

Rada Powiatu podjęła:

UCHWAŁĘ NR III/19/02
w sprawie: wydatków niewygasających z końcem roku 2002.
/ uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu /

Ad.12
Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Barbara Plewka
Poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia projektu zestawienia
przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W głosowaniu jawnym
-

jednogłośnie 19 głosami za

Rada Powiatu podjęła:
UCHWAŁĘ NR III/ 20 /02
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w sprawie: zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
/ uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu /

Ad.13
Radny Władysław Kubiński
Jeśli chodzi o zapis w dziale 3, w paragrafie 6 punkcie b nie posiadały i nie posiadają tytułu
własności do innego lokalu mieszkalnego, uważam, że jest to zapis za daleko idący. Jeżeli
ktokolwiek posiadał cokolwiek nie będzie miał prawa do wynajęcia tego lokalu. Mogą być
różne losowe przypadki utraty. Moim zdaniem należałoby bardziej precyzyjnie zapisać np..
przez ostatnie 5 lat jeżeli ktoś nie sprzedał, nie przepisał.
Druga sprawa dotyczy w paragrafie 15

procentów od których się dodaje i odejmuje

rozumiem, że tu się odejmuje i dodaje standardy. Jest taki zapis, że tego standardu
praktycznie nie ma.

Józef Rochon Kierownik Wydziału Geodezji
Odnośnie

pierwszej wątpliwości to

chcę

powiedzieć,

ze

zabezpieczenie

potrzeb

mieszkaniowych dla miejscowej społeczności należy do zadań własnych gminy nie Powiatu.
W związku z czym Powiat nie ma obowiązku zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych
społeczeństwa. W uchwale gminnej należałoby bardziej rygorystycznie te kwestie rozwiązać
natychmiast w uchwale Powiat ma prawo postawić takie zagadnienia .
Kwestia klęsk żywiołowych jest roztrzygnięta w dalszej części uchwały.

Starosta Działdowski Marian Janicki
Należałoby zapisać w formie gramatycznej nie posiadają tytułu.
Celem tej uchwały nie jest zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców powiatu,
tylko uregulowanie spraw czynszowych tych lokatorów którzy są lub ewentualnie będą.

Józef Rochon
Ustawodawca w ustawie o ochronie praw lokatorów rozdzielił kwestie regulacji zasad
wynajmowania lokali mieszkalnych na organ zarządzający - Radę Powiatu oraz Zarząd
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Powiatu. Uchwała powinna być łącznie czytana jako uchwała Rady Powiatu i Zarządu
Powiatu. Stawki o których mowa w projekcie ustalane są przez Zarząd.

Władysław Kubiński
Jeżeli się od czegoś odejmuje lub dodaje to powinien być to standard zerowy. Wszystko co
jest lepsze od standardu to plus jeżeli gorsze to minus a tu z tego nie wynika.

Radny Bronisław Mazurkiewicz
Wnioskuje dokonać uzupełnienia zapisu paragrafu 7 ustęp 1 punkt 1 o zapis pozbawiony
mieszkań na skutek klęsk żywiołowych, katastrof , pożaru lub utraciły mieszkania z przyczyn
od nich niezależnych.

Starosta Działdowski Marian Janicki
Wyjaśnił jakie skutki może mieć zapis „ z przyczyn od nich niezależnych”
Przerwa 10.00 – 10.15
Bronisław Mazurkiewicz
Wycofał wniosek zgłoszony przed przerwą.

Radny Władysław Kubiński
Zaproponował zapis w paragrafie 6 litera b „ nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu
mieszkalnego i nie posiadały prawa własności lokalu mieszkalnego w ciągu 5 lat
poprzedzających złożenia wniosku o najem.

Radny Marek Dzieńkowski
Zaproponował pozostawienie w brzmieniu punkt „ nie posiadają tytułu prawnego do innego
lokalu mieszkalnego”

Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Barbara Plewka
Poddała pod głosowanie wniosek zgłoszony przez Radnego Władysława Kubińskiego
w głosowaniu jawnym Rada Powiatu: 6 głosami za, 10 głosami przeciw i przy 3 głosach
wstrzymujących oddaliła zgłoszony wniosek

Poddała pod głosowanie wniosek zgłoszony przez Radnego Marka Dzieńkowskiego
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w głosowaniu jawnym Rada Powiatu: 11 głosami za, 5 głosami przeciw i przy 3 głosach
wstrzymujących przyjęła zgłoszony wniosek

Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Barbara Plewka
Poddała pod głosowanie projekt uchwały wraz z naniesioną poprawką w sprawie; zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Powiatu.
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym, większością głosów
-

12 głosami za,

-

4 przeciw i przy

-

1 wstrzymującym Rada Powiatu
2 radnych nie głosowało

podjęła:
UCHWAŁĘ NR III/ 21/02
w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu Powiatu.
/ uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu /
Ad.14
Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Barbara Plewka
w związku z brakiem uwag poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: zmiany
Statutu Powiatu Działdowskiego.

Rada Powiatu w głosowaniu jawnym, większością głosów
-

18 głosami za,

-

0 głosów przeciw

-

1 wstrzymującym

Rada Powiatu podjęła:
UCHWAŁĘ NR III/22/02
w sprawie: zmiany Statutu Powiatu Działdowskiego.
uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu /

Ad. 15
Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Barbara Plewka
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W związku z brakiem uwag poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie : zmiany
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
wypłacenia dodatku mieszkaniowego, przyjętego Uchwałą Nr XIX/ 104/00 Rady Powiatu
Działdowskiego z dnia 20 września 2002.

Rada Powiatu w głosowaniu jawnym
-

jednogłośnie 19 głosami za,

podjęła:
UCHWAŁA NR III/23/02
w sprawie : zmiany 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 wypłacenia dodatku mieszkaniowego, przyjętego
Uchwałą Nr XIX/ 104/00 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 20 września 2002.

./uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu /

Ad.16
Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Barbara Plewka
W związku z brakiem uwag poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: zasad
udzielania nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz
niektórych oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez Powiat Działdowski zniżek
Tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych rozmiaru tych zniżek oraz zasad przyznawania zwolnienia od obowiązku
realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których
ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.

Rada Powiatu w głosowaniu jawnym
-

jednogłośnie 19 głosami za,

podjęła:
UCHWAŁĘ NR III/24/02
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w sprawie: zasad udzielania nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze
w szkołach oraz niektórych oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez Powiat
Działdowski

zniżek

Tygodniowego

obowiązkowego

wymiaru

godzin

zajęć

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych rozmiaru tych zniżek oraz zasad
przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w
poszczególnych okresach roku szkolnego.
/uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu /

Ad.17
Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Barbara Plewka
Zapytała czy są wnioski do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji
stałych Rady Powiatu Działdowskiego.

Radny Władysław Kubiński

Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Barbara Plewka

Następnie poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia planów pracy
komisji stałych Rady Powiatu Działdowskiego.
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie:
-

19 głosami za

przyjęła
Uchwałę Nr III/25/02
w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Działdowskiego.
/uchwała stanowi załącznik do protokołu/

Ad. 18
Starosta Działdowski Marian Janicki
Wskazał, że na I sesji Rady Powiatu odwołany został Powiatowy Rzecznik Konsumentów.
Zaproponował na to stanowisko Panią

Annę Marlenę
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Urban, zamieszkałą w Rybnie

absolwentkę

UMK w Toruniu. Obecnie będącą na studiach doktoranckich tegoż

Uniwersytetu.

Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: powołania Powiatowego Rzecznika
Konsumentów w Działdowie .

Rada Powiatu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie
-19 głosami za
podjęła:
Uchwałę Nr III/ 26/03
w sprawie: powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Działdowie .
/uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.

Ad. 19
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
W związku z brakiem uwag poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: ustalenia
warunków pracy i płacy Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Działdowie.

Rada Powiatu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie
-19 głosami za
podjęła:
Uchwałę Nr III/ 27/03
w sprawie: ustalenia warunków pracy i płacy Powiatowego Rzecznika Konsumentów
w Działdowie.
/uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.

Ad. 20
Głuszniewski Janusz - przedstawiciel przewoźników
Jeżeli chodzi o konkurs, który został rozstrzygnięty 16 grudnia 2002 to uważam, że
warunki tego konkursu zostały nie dotrzymane.
Dlaczego postawiono tak wysokie wymagania odnośnie punktu 4 warunków konkursu tj.
powierzchnia parkingu 2 tyś m2?
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Dlaczego nie prowadzono żadnych konsultacji z ludźmi, którzy zajmują się holowaniem
pojazdów na terenie miasta i gminy Działdowo ?
Punkt 2 mówi o posiadaniu pojazdu wyposażonego i oznakowanego do holowania i
przewożenia pojazdów. Uważam, że firma która została wybrana przez komisję nie posiadała
w momencie wyboru holownika do samochodów ciężarowych , przystosowanego do
holowania ciężkich zestawów 30 – 40 tonowych.

Edmund Dębisk -kierownik Wydziału Komunikacji
Warunki, które zostały podane w ogłoszeniu były konsultowane z wieloma ludźmi m. in. z
naczelnikami wydziałów z powiatu nidzickiego, olsztyńskiego i Lidzbarka Warmińskiego.
Jeśli chodzi o plac stwierdziliśmy, że ktoś kto prowadzi taką działalność powinien prowadzić
ją zgodnie z ogłoszeniem w tych trzech przedziałach: będzie ściągał pojazdy o dopuszczalnej
masie całkowitej do 2,5 tony, od 2,5 do 7,5 tony oraz powyżej 7,5 tony. W związku z tym
plac musi być miej więcej w oparciu o dane techniczne zaczerpnięte z Zarządu Dróg
Powiatowych: jeden pas dla pojazdów powyżej 7,5 tony 4m x 16m, trzy stanowiska dla
samochodów do 7,5 tony pas parkingowy mniejszy ale muszą być drogi dojazdowe w sumie
stwierdziliśmy, ze ten parking powinien mieć 20 arów.
Pojazdy do ściągania małych samochodów większość ma, natomiast jeśli chodzi o ściąganie
dużych pojazdów nie ma takich w związku z tym patrzyliśmy kto w tej ofercie złoży jak
najlepsze warunki m.in. jeden z oferentów złożył taki warunek że poza pojazdem który może
holować pojazdy do 2,5 tony i powyżej ma inny sprzęt i doszliśmy do tego, ze tymi
zestawami może holować cięższe pojazdy .
Pan Głuszewski nie spełnił warunków, które zostały zawarte w ofercie konkursowej m. in.
pan podał, że posiada plac parkingowy w miejscowości Wysoka 30 arów.

Janusz Głuszewski
Zaistniała pomyłka posiadam plac parkingowy w Działdowie na ul. Grunwaldzkiej 52a o
powierzchni 1400m2.

Edmund Dębski
Trzeba będzie jeszcze tę sprawę zbadać.
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Starosta Działdowski Marian Janicki
Rada Powiatu ustala stawki za holowanie i opłaty parkingowe. Inną rzeczą jaką ustawodawca
powierzył Organowi Powiatu jest wskazanie parkingu. To upoważnienie nie jest dla Rady
tylko dla Starosty. Jeśli chodzi o procedurę ustalenia tych cen ustawodawca nic nie
powiedział tylko ustala ceny. W związku z tym należy administracyjne przyjąć jakąś zasadę.
Będą wskazane 2 parkingi w Działdowie i Lidzbarku, które będą spełniały warunki
techniczne przedstawione w ofercie.

Radny Bronisław Mazurkiewicz
Parząc na te stawki , które zostały przedłożone pytam jak długo ten oferent wytrzyma przy
takich stawkach?
Przy holowaniu pojazdów powyżej 7 ton te stawki wydają się dużo niestosowne.

Sekretarz Powiatu Erwin Smoliński
Stwierdził, że przewodniczył komisji ,która dokonała wyboru o określiła stawki. Te stawki są
niskie to wypada się z tego cieszyć.

Rada Powiatu w głosowaniu jawnym większością głosów:
-

12 głosami za

-

0 głosów przeciw

-

6 głosów wstrzymujących

podjęła
Uchwałę Nr III/28/03
w sprawie: ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich parkowanie.
/uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.

Ad. 21
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Zwróciła się o zgłaszanie delegata Powiatu Działdowskiego do Związku Powiatów Polskich.

Radny Jan Raczyński
Zgłosił kandydaturę Starosty Działdowskiego Mariana Janickiego.
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Radny Eugeniusz Przyborski
Zgłosił kandydaturę pana radnego Bronisława Mazurkiewicza.

Radny Bronisław Mazurkiewicz
Nie wyraził zgody na kandydowanie na delegata do ZPP.

Starosta Działdowski Marian Janicki
Wyraził zgodę na kandydowanie na delegata do ZPP.

Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyboru delegata Powiatu
Działdowskiego do Związku Powiatów Polskich z zgłoszona kandydatura p. radnego Mariana
Janickiego.

Rada Powiatu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie:
-

19 głosami za

podjęła
Uchwałę Nr III/29/03
w sprawie wyboru delegata Powiatu Działdowskiego do Związku Powiatów Polskich.
/uchwała stanowi załącznik do protokołu/.

Ad. 22
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
W związku z brakiem

interpelacji i zapytań oraz oświadczeń

radnych

podziękowała

wszystkim za udział w III sesji rady Powiatu Działdowskiego.
W związku z nadchodzącym Nowym Rokiem złożyła życzenia noworoczne radnym
Kierownikom jednostek oraz pracownikom Starostwa Powiatowego w Działdowie.

Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego
Jadwiga Barbara Plewka
Protokołowały
Helena Magdalena Podgórska
Ewa Siedlecka
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