Protokół Nr IV/2003
z IV Zwyczajnej Sesji Rady Powiatu Działdowskiego odbytej 5 marca 2003 roku
w sali Konferencyjnej Urzędu Miasta w Działdowie pod przewodnictwem
Przewodniczącej Rady Powiatu Działdowskiego Jadwigi Barbary Plewka.

Obrady trwały od 9.00 – 15.30
Stan osobowy Rady wynosi 19 radnych
W Sesji brało udział 19 radnych – lista obecności w załączeniu

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

gości, radnych

przybyłych na posiedzenie.

Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Barbara Plewka
Poinformowała, że w obradach bierze udział 19 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 III 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 Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Olsztynie
o stanie środowiska i działalności kontrolnej WIOŚ na terenie powiatu działdowskiego
w 2001 roku.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Budżetu Powiatu Działdowskiego na rok
2003.
-

przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Zarządu,

-

przedstawienie

wniosków komisji stałych Rady Powiatu Działdowskiego w tym

Komisji Planowania Budżetu i Finansów,
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-

przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie,

-

głosowanie w sprawie przyjęcie uchwały budżetowej.

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej Rady Powiatu Działdowskiego.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania radnych do składów osobowych
komisji stałych Rady Powiatu Działdowskiego.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany porozumienia zawartego w dniu 3
kwietnia 2002 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Działdowskiego
Rybno

dotyczącego

przekazania

zadania

i Zarządem Gminy

utworzenia i prowadzenia

szkoły

ponadgimnazjalnej.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
stanowiących własność Powiatu Działdowskiego, zlokalizowanych w obrębie Gródki.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie stanowiska

dotyczącego

wycofania

z

rozkładu jazdy czterech pociągów osobowych na odcinku Działdowo- Brodnica –
Działdowo.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny
przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie.
16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek zwrotu kosztów podróży
służbowych radnych pojazdem samochodowym nie będącym własnością Powiatu.
17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III /27/02 Rady Powiatu
Działdowskiego z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia warunków pracy
i płacy Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Działdowie.
18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
19. Oświadczenia radnych.
20. Zapytania i wolne wnioski.
21. Zamkniecie obrad sesji.
Zaproponowała dokonanie zmiany w proponowanym porządku obrad rozpatrzenie pkt 14 po
punkcie 8 jako 9 . Związku z tym że zaproszeni goście z Dyrekcji PKP przyjechali z Olsztyna
na nasze zaproszenie i nie czekali zbyt długo na wystąpienie. Wprowadzenie w miejsce 12
punktu Rozpatrzenie skargi dotyczącej działalności Starosty Działdowskiego. W zawiązku z
przekazaniem do rozpatrzenia skargi na działalność Starosty przez Wojewodę Warm-Maz.
Przesunięcie dalszych punktów porządku obrad o wprowadzone zmiany.
W związku z brakiem dalszych uwag do przekazanego porządku poddała zaproponowane
zmiany pod głosowanie.
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Rada powiatu w głosowaniu jawnym, bezwzględna większością głosów:
-

18 głosami za

-

0 głosów przeciw

-

1 głosie wstrzymującym

Wprowadziła zmiany w porządku obrad IV sesji Rady Powiatu Działdowskiego .

Porządek obrad po zmianach :
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z III 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 Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Olsztynie
o stanie środowiska i działalności kontrolnej WIOŚ na terenie powiatu działdowskiego
w 2001 roku.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego wycofania z
rozkładu jazdy czterech pociągów osobowych na odcinku Działdowo- Brodnica
– Działdowo
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Budżetu Powiatu Działdowskiego na rok
2003.
-

przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Zarządu,

-

przedstawienie

wniosków komisji stałych Rady Powiatu Działdowskiego w tym

Komisji Planowania Budżetu i Finansów,
-

przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie,

-

głosowanie w sprawie przyjęcie uchwały budżetowej.

11.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej Rady Powiatu Działdowskiego.
12. Rozpatrzenie skargi na działalność Starosty Działdowskiego .
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania radnych do składów osobowych
komisji stałych Rady Powiatu Działdowskiego.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany porozumienia zawartego w dniu 3
kwietnia 2002 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Działdowskiego
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i Zarządem Gminy

Rybno

dotyczącego

przekazania

zadania

utworzenia i prowadzenia

szkoły

ponadgimnazjalnej.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
stanowiących własność Powiatu Działdowskiego, zlokalizowanych w obrębie Gródki.
16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny
przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie.
17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek zwrotu kosztów podróży
służbowych radnych pojazdem samochodowym nie będącym własnością Powiatu.
18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III /27/02 Rady Powiatu
Działdowskiego z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia warunków pracy
i płacy Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Działdowie.
19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
20. Oświadczenia radnych.
21. Zapytania i wolne wnioski.
22. Zamkniecie obrad sesji.
Ad. 4
Rada Powiatu jednogłośnie 19 głosami za przyjęła protokół z III Sesji Rady Powiatu.

Ad. 5
Radny Władysław Kubiński
W związku z wywiadem udzielonym przez Wicestarostę, na temat schroniska dla zwierząt
zainteresowany był, jak obecnie przedstawia się stopień zaawansowania tej sprawy.

Radny Henryk Przybyszewski
Zapytał, jak przedstawia się los likwidacji mogilnika w Rywocinach na tle innych
mogilników w regionie. W województwie pomorskim WFOŚ przekazał środki na
zabezpieczenie studni

tamtejszych

mogilników

o czym

informowały media. Zapytał

Starostę dlaczego po punkcie „Interpelacje i zapytania ” nie znajduje się punkt „Odpowiedzi
na interpelacje” a umieszczony jest pod koniec porządku obrad . W poprzedniej kadencji
były składane w tej sprawie protesty.

Radny Bronisław Mazurkiewicz
Zainteresowany był jak przedstawia się sprawa powołania audytora wewnętrznego, która
była sprawą priorytetową.
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Ad. 6,7
Starosta Działdowski Marian Janicki
Przedstawił Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu.
/Konspekt Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu /

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

Ad.8
Naczelnik Wydziały Monitoringu WIOŚ dr inż. Elżbieta Kochańska
Przedstawiała schemat organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoraty Ochrony Środowiska w
Olsztynie. Ukierunkowania Inspektoratu dokonywane są pod kierunkiem Głównego
Inspektora Ochrony Środowiska. Monitoring

środowiska jest system pozyskiwania

przetwarzania danych informacji o środowisku. Podmioty, które uczestniczą

i

monitoringu ,

muszą być poddane badaniom cyklicznym również w zakresie unifikacji sprzętu. Wyniki
wykonywane są w laboratoriach , które mają wdrożone systemy jakości. System monitoringu
składa się z systemów i podsystemów W podsystemie monitoringu uwzględniamy szereg
czynników.
Badania wód jezior sięgają lat 70-tych . Metodyka została opracowana i wykorzystywana jest
w badaniach. Jest system baz danych. Normatywy badania

jezior sa określone w

normatywach I ,II, III jakości. Wody płynące i stojące poosiadają inne wartości i inaczej
może wpływać na stan czystości. Wpływ na stan wód jeziornych mają czynniki zewnętrzne
położenie,
Jeżeli zalewnia znajduje się na terenie powyżej 60 % zalesienia to takie jezioro ma kat. I
czystości, jeżeli jest mniej lasów to jezioro ma kat,. II jeżeli jest więcej gruntów ornych to
ma kat. III. Wykazana klasa jeziora dotyczy czystości wody kategoria dotyczy zabudowy
natury jeziora. Jezior o klasie I w województwie jest 3. Większości jezior w regionie ma II
klasę.
Przedstawiła stan czystości jezior w powiecie na podstawie badań przeprowadzonych w
latach ubiegłych.
-

Grondowskie posiada II klasę czystości,

-

W Grzybinach nie odpowiadająca normom III Klasa

-

Jeleniu III kl.
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-

Lidzbarskie III Klasa czystości

-

Piasecznie II klasa czystości,

-

Rumianie II Klasa czystości ,

-

Rybnie III Klasa czystości

-

w Tarczynach III klasa czystości,

-

w Laszczu II klasa czystości ,

Częstotliwość badania jezior jest nie jednakowa, badania są kosztowne . Nie wiemy jak będą
wynikały badania w przyszłości . Wody płynące są inaczej klasyfikowane na podstawie
systemu monitoringu podstawowego, w których jest 150 wskaźników, są one różnie badane w
ciągu roku. Klasa III wód płynących nadaje się do nawożenia gruntowego.
Przedstawiła klasy

czystości wód płynących na terenie powiatu: Wel,

Płośnica

Wkry. Wyniki jakości wód ustala się na podstawie wyników średnich. W Nidzicy jest III
klasa nie odpowiadająca normom z uwagi na jakość azotanów. Powyżej ujścia Szkotówki
jakości wody się utrzymywała jeden wskaźnik Wkra ma wskaźniki inne dlatego jest III
kl. Rzeka Wel dopływ rzeki Płośniczanki ogólna ocena III kl. zadecydowały zawiesiny
azotany . W Szczuplinach rzeka Wel ma kl. II cała rzeka Wel jest III.

Kierownik Pracowni Zanieczyszczeń Powierza WIOŚ Andrzej Jemiołkowski
Przedstawiał informację na temat zanieczyszczeń powietrza w powiecie działdowskim.
wskazał, że zostały dopuszczone normy zanieczyszczeń, główne punkt oszacowania od 5060 % według nich wykonywane są wszystkie klasyfikacje. W powiecie działdowskim w
mieście Działdowo prowadzone są pomiary zanieczyszczeń powietrza Wykonywane średnie
dobowe dla 3 zanieczyszczeń . To są wartości dla duwtlenka węgla 16 m/m3 dwutlenku
siarki 15, 11 mm/m3 przy dopuszczalnej normie 40 mm/m3. Natomiast bardzo duże jest
stężenie pyłu 27, 28 mm/m jest to bardzo duże stężenie. Nie jest w dużych

ilościach

emitowany dwutlenek siarki z uwagi na odsiarczanie węgla . Nadto Działdowo nie wygląda
dobrze na tle innych miast w zakresie stężenia pyłu, posiada wartość stężenia dwu cyfrową .
Dwutlenek azotu występuje w mniejszych ilościach głownie pochodzi z komunikacji. Jego
źródłem są duże ciężarowe samochody nie posiadające katalizatorów.
Całe województwo posiada duże zapylenie przekroczony jest średni próg oszacowania.
Powiat Działdowski ma najgorszy wynik w całym województwie. W sezonie zimowym
zapylenie jest 47mm/m3. Nie wiadomo, dlaczego tak duże zapylenie występuje w
Działdowie. W przyszłości władze powinny opracować program ochrony powietrza z uwagi
na występujące zapylenie.
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Badania powietrza wykonywane są

za pomocą

samochodu

specjalistycznego

wyposażonego w przyrządy. W Działdowie ten samochód stał przez 3 tygodnie.
Wyjaśnił jak dokonywane są badania powietrza przez specjalistyczny samochód

tak

wykonane mają wadę bo nie są porównywane ze średnimi badaniami wykonanymi w ciągu
roku. Są to pomiary za dany okres, w którym zostały przeprowadzone. Poinformował o
stężeniu siarki w okresach wykonywanych badań.
Podczas wykonywanych

badań

bywały dni, że stężenia siarki chwilowo

przekraczały

dopuszczalne normy stężenia siarki. Niepokoi stan stężenia pyłów. Średnia dobowa
wynosła50 mik/.g , nawet w tym krótkim okresie zdarzały się przekroczenia dopuszczalne
pyłu. Normalnie powinny one występować w granicach 8-10 mik/g.
Wykonane badania

przy pomocy

samochodu

potwierdziły na występowanie

podwyższonych wartości dwutlenku siarki azotu wysokiego stężenia pyłów. Wskazał, że są
przyrządy do badania pyłu , które mogą zostać zamontowane na stałe w mieście do badań
przez cały rok, kosztują w granicach 100 000 zł.

Naczelnik Wydziału Inspekcji Wiesław Aftanas
Przedstawił

informację

na

temat

występujących

zanieczyszczeń

oraz

podmiotach

gospodarczych je emitujących.
W przyszłości WIOŚ będzie zajmował się badaniem pól magnetyzujących nie jonizujących
2001r. kontrolowano podmioty z terenu powiatu działdowskiego w zakresie utrzymania
urządzeń chroniących środowisko przed zanieczyszczeniem, ograniczające emisje pyłów
gazów, oczyszczalnie ścieków. Spełnienie wymogów formalno-prawnych określonych w
ustawach oraz wymogów

zawartych w decyzjach dotyczących ochrony środowiska

kontrolowanych podmiotów. Wykorzystywane kontrolne pomiary ścieków i gazów, gdzie
to było możliwe. W zakresie ochrony powietrza

skontrolowano 6 zakładów na terenie

powiatu, przedstawił kontrolowane zakłady. Stwierdzone

nieprawidłowości

zostały

usunięte zgodnie z zarządzeniami pokontrolnymi .
Niepokojącym zjawiskiem

jest stan techniczny oczyszczalni pozytywnym zjawiskiem

jakie stwierdzono to budowanie przez zakłady kolektorów,

które spełniają funkcję i

wymogi w zakresie ochrony środowiska.
Niebezpieczne dla środowiska są substancje biologiczne , azotany , fosforany stanowiące
zagrożenie dla środowiska. Na terenie powiatu

funkcjonują 3 składowiska odpadów: w

Zakrzewie , Dębieniu, Cichanówku, Stan nagromadzenia odpadów na terenie składowiska
wynosił 44 50065 mega/g
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Radny Wiesław Cieślak
Wskazał, że nasz region nastawiony jest na turystykę a

posiada zabrudzone wody .

Przedstawiona informacja powinna zostać w gronie rady. Zainteresowany był przyczynami
III kl. czystości jeziora Zagórzno.
Zaskakujące są stany dużego zapylenia, może to być wynikiem wożenia popiołów do
Lidzbarka przez teren powiatu. Niedopatrzeniem jest że WIOŚ znając ta sprawę nie
przeprowadził badania zapylenia w Lidzbarku. jeżeli w Działdowie występuje tak duże
stężenie to jak jest w Lidzbarku zaapelował o przeprowadzenie takich badań w Lidzbarku
przy wykorzystaniu specjalistycznego samochodu.

Kierownik Pracowni Zanieczyszczeń Powierza WIOŚ Andrzej Jemiołkowski
Stwierdził, że nie może

obiecać wykonania kontroli. Podstawą klasyfikacji są badania

wykonane w mieście powiatowym. Jednak

takie badania mogłyby zostać wykonane we

współpracy z powiatem . Wydaje się, że przyczyną dużego zapylenia w mieście Działdowo
jest emisja dymów, kominy są niskie, część domów ogrzewana jest dosyć prymitywnie .
Takie wyniki uzyskiwane są tam, gdzie są skupiska domów jednorodzinnych wpływ ma
również eksploatacja kruszyw

i wożenie popiołów. Spróbujemy znaleźć możliwość

skierowania samochodu do badań do Lidzbarka.

Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Podziękowała za złożoną szeroka informacje przez przedstawicieli WIOŚ.

Starosta Działdowski Marian Janicki
Podkreślił, że w tym roku mija termin opracowania przez samorządy programu gospodarki
odpadami

przez samorządy. Podstawą jego opracowania będą dane dotyczące stanu wód

czystości wód jezior, źródeł emisji zanieczyszczeń.

Stwierdził,

że nowe oczyszczalnie

ścieków mają duży wpływ na poprawę stanu czystości.
Poruszył kwestię lokalizacji punktu kontroli stanu czystości powietrza na Placu Biedrawy.
Rynek m. Działdowo ma specyficzny układ przestrzenny. W obrębie placu porusza się dużo
samochodów. Układ przestrzenny rynku

ma niekorzystny wpływ stan zanieczyszczenia.

Problem stanowią piece CO , które emitują zanieczyszczenia. trudno jest jednoznacznie
stwierdzić,

że powiat ma

duże

stężenie pyłów. Ten przedstawiony wynik nie jest
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miarodajny dla całego

powiatu. Zwłaszcza na lokalizację

samochodu

podczas

wykonywanych badań.
Zabezpieczone zostały środki na opracowanie przedmiotowego programu, przekazane dane
będą podstawą do jego opracowania.

Jan Przyborski Wójt Gminy Iłowo Osada
Na terenie mojej gminy jest rzeka Mławka zasilająca duży zbiornik przepływowy zalew Ruda
Kto zajmuje się zbiornikiem z uwagi na to, że 4 tyś powierzchni tego zbiornika znajduje się
na terenie naszej gminy obecnie administruje to miasto Mława.

Naczelnik Wydziały i Monitoringu dr inż. Elżbieta Kochańska
Jeziora oceniamy w ramach Państwowego Monitoringu

Środowiska, dlatego mamy

ograniczenia jakie metodyki możemy zastosować. Wyjaśniła na czym polegają metody badań
jezior.
Akurat tego zbiornika nie znam, o który Pan pyta. Nie wiem kto zarządza zbiornikiem , który
leży na granicy kilku gmin i województw.

Radny Henryk Przybyszewski
Prośba do Burmistrza Miasta Działdowa, aby znalazł taki punkt pomiaru zanieczyszczeń
powietrza, który odzwierciedlałby średnią przy pomiarze powietrza.

Kierownik Pracowni Zanieczyszczeń Powierza WIOŚ Andrzej Jemiołkowski
Przepis każe nam klasyfikować dany teren na podstawie wyników najgorszego na tym terenie.
Uważam, że punkt pomiaru zanieczyszczeń umieszczony koło Sanepidu to dobry punkt.

Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Barbara Plewka
Podziękowała zaproszonym gościom za prelekcję.

Ad. 9
Andrzej

Bober

Dyrektor

Departamentu

Infrastruktury

i

Geodezji

Urzędu

Marszałkowskiego w Olsztynie
Poinformował, że PKP zawiesiło decyzję o wycofaniu z rozkładu jazdy części pociągów.
Zawieszenie przewozów regionalnych miało wywołać temat
dofinansowania

z jednej strony być może

tej struktury z drugiej być może wymuszenia pewnych działań może i
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rozwiązań prawnych. W myśl zapisów ustawy o restrukturyzacji na dofinansowanie
regionalnych przewozów planowano przeznaczyć

w 2001 roku 300 mln zł, 2002r. – 500

mln zł, w bieżącym 800 mln zł.
Przedstawił aktualną sytuację regionalnych przewozów pasażerskich.
Jeżeli dostarczylibyście państwo jakiś argumentów na rzecz dalszego istnienia, że poprzez
zmianę rozkładu jazdy, jakiś działań promujących przewozy kolejowe dostarczyć argumenty,
że zwiększa się wykorzystanie przez pasażerów.
To wtedy w ramach negocjacji mógłbym z tym wystąpić.

Radny Wiesław Cieślak
Uważam, że zlikwidowanie odcinka na trasie Brodnica- Lidzbark – Działdowo może mieć
negatywny wpływ na dalszy rozwój Lidzbarka. Linia kolejowa jest źródłem rozwoju
gospodarczego.

Pasażerowie chcą korzystać z kolei,

ale niedopasowane godziny jazdy

pociągów im na to nie pozwalają.

Marian Janicki Starosta Działdowski
Kolej jako monopolista wprowadza swój zamiar dotyczący określonego działania
dotyczącego likwidacji linii lub częściowej jej likwidacji i powiadamia jeśli dotyczy to
przewozów regionalnych Marszałka Województwa.
Przedstawił pismo Marszałka Województwa w powyższej sprawie.
/ Pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu /
Zarząd przygotował stanowisko w sprawie przewozów regionalnych.

Radna Teresa Kuca
Stwierdziła, że do likwidacji kolei niejednokrotnie przyczynili się sami kolejarze, między
innymi dlatego, że konduktorzy nie sprzedają biletów pasażerom a pieniądze za przejazdy
biorą dla siebie. Dodała, że kolej sama się likwiduje.

Radny Maciątek Krzysztof
Co zrobiło PKP, aby poprawić swoją sytuację? Jakie argumenty wykorzystania opłacalności
przedstawiła kolej?
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Andrzej

Bober

Dyrektor

Departamentu

Infrastruktury

i

Geodezji

Urzędu

Marszałkowskiego w Olsztynie
Potwierdzam fakt, że wykorzystanie przez mieszkańców jest znikome do kosztów. Ubolewam
jeżeli Pan Starosta z treści pisma wywnioskował, że organ coś panu nakazuje być może
sformowanie może nie jest zbyt dyplomatyczne.

Radny Henryk Przybyszewski
Przeraża mnie, co się stanie z torami jeżeli kolej zrezygnuje z użytkowania z przedmiotowych
linii.
Rozkłady jazdy mijają się z celowością, są problemy z dojazdem młodzieży do szkół
dorosłych do pracy. O tym co powiedziała radna Kuca należy o tym mówić w rozmowach bo
fakty pozostają faktami
Wszystko należałoby uczynić, aby można było utrzymać linie kolejowe dla społeczności i
zabezpieczyć dogodny dojazd.

Radny Władysław Kubiński
Radni Teresa Kuca i Krzysztof Maciątek przedstawili argumenty o które prosił Pan Dyrektor
Bober do negocjacji z dyrekcją kolei.

Radny Paweł Rutkowski
Zwróćcie Państwo uwagę na linię Działdowo – Nidzica – Olsztyn zauważcie, ze PKP zaczyna
powoli wdrażać połączenie do Olszyna przez Iławę.

Jerzy Grochocki Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie
Pewną alternatywą dla przewozów osobowych mógłby być przewozy towarowe – przewóz
kruszyw.

Kocęba Wojciech - Prezes Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Mławie
Przedstawił aktualną sytuację swojego przedsiębiorstwa spółki akcyjnej zatrudniającej 450
osób posiadająca 183 autobusy . Nasza spółka jest zainteresowana przewozami pasażerskimi,
mamy przygotowaną kadrę i tabor, w najbliższym czasie również zakupimy 6 autokarów.
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Radny Wiesław Cieślak
Kolej ma duże plusy, jeżeli dostosowane będą godziny rozkładu jazdy dla potrzeb
podróżujących.

Marian Janicki Starosta Powiatu
Nie wierzę, że transport samochodowy zastąpi tabor kolejowy.

PRZERWA
Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Barbara Plewka
Przedstawiła drobne poprawki literowe do projektu uchwały w sprawie: stanowiska
dotyczącego wycofania z rozkładu jazdy czterech pociągów osobowych na odcinku
Działdowo- Brodnica – Działdowo z zaproponowanymi poprawkami.

Rada Powiatu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie
- 19 głosami za przychyliła się do zaproponowanych zmian w projekcie uchwały. Następnie
przedstawiał pod głosowanie cały projekt uchwały.

Rada Powiatu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie
- 19 głosami za
podjęła:
UCHWAŁĘ NR IV/30/03
w sprawie: stanowiska dotyczącego wycofania z rozkładu jazdy czterech
pociągów osobowych na odcinku Działdowo- Brodnica – Działdowo
/ uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu /

Ad.10
Marian Janicki Starosta Powiatu
Uchwała jaką proponuje Zarząd do przegłosowania została opracowana w oparciu przede
wszystkim o projekt budżetu, który został przygotowany przez Zarząd Powiatu poprzedniej
kadencji , złożony do RIO i przedłożony do Rady Powiatowej, projekt ten uzyskał pozytywną
opinię RIO obejmował wszystkie pozycje po stronie dochodów i wydatków, które zgodnie z
kompetencjami i obowiązkami Powiatu były zadaniami własnymi lub zadaniami ustawowo
powierzonymi przez administrację rządową. W jednej pozycji w tym projekcie budżecie nie
uwzględniono pozycji dochodów majątkowych związanych z gospodarką lokalami
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mieszkalnymi i obecny projekt budżetu ten jeden zakres działalności powiatu został również
uwzględniony w gospodarce budżetowej po stronie dochodów i wydatków. Poprzedni projekt
budżetu był przygotowany pod wysokość dochodów w kwocie 31 mln 397 tyś 070 zł. Od
tego czasu do przedłożenia państwu obecnego projektu miało miejsce sporo wydarzeń w tym
zakresie ustawodawca w ustawach około budżetowych wyłączył z budżetu powiatu
dofinansowanie policji. Zmiana to powodowała znaczne obniżenie dochodu powiatu. Druga
istotna zmiana to ostateczna wersja subwencji i dotacji przekazywanej przez Ministra
finansów i przekazywanej subwencji i dotacji przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego
w zakresie dotacji do zadań własnych i zleconych. Pragnę poinformować że tu również w
porównaniu do wcześniejszych informacji co do wysokości dochodów nastąpiły
zmniejszenia. Jeśli chodzi o dotację to zmniejszenie wyniosło około 340 tyś zł. przede
wszystkim została zmniejszona subwencja oświatowa, ale również nieco wyrównawcza i
drogowa. Po stronie dotacji zmniejszenie nastąpiło sporo większe ogółem w stosunku do
pierwotnego założenia wyniosło o 5 mln 377 tyś 862 zł. Poinformował, że zostały
przeanalizowane działy oświaty.
Globalnie po stronie wpływów z kwoty 31 397 070 zł w obecnym projekcie budżetu mamy
kwotę 26 369 944 zł. Skutki są tego typu że zdolność zaciągania zobowiązań przez Powiat
znacznie się w tej sytuacji zmniejsza. Również ta sytuacja związana ze zmniejszeniem
dochodu miałaby wpływ na pozycję wydatków. Poziom wydatków i dochodów generalnie w
większości pozycji zaspakaja minimalne potrzeby tych jednostek, które my finansujemy jak
również te zadania, które mamy obowiązek realizować poza jedną poza jedną pozycją, która
nie została w tym budżecie zrealizowana chodzi o dofinansowanie rodzin zastępczych jest to
zadanie własne dotacją celową . W tym roku Wojewoda swoją decyzją wystawił poziom
wydatków na poziomie 60%- 70%,

z tych świadczeń

pieniężnych

co miesięcznych

ustawodawca zobowiązuje Powiat do wypłaty innych świadczeń jednorazowych takich jak
odprawy na usamodzielnienie, urządzenie. Są to kwoty kilku tysięczne na co Wojewoda nie
przekazał środków, nawet na te bieżące nie przekazał. Jeżeli wydatkujemy że środków
własnych te zadanie własne do końca roku to nie mamy szans prawnych nawet na refundację .
Proponujemy, żeby pozostawić te pozycje nie do końca sfinansowane a wynikające z
wydanych decyzji czy z obligatoryjnych świadczeń. Na dzień dzisiejszy chcemy wykazać
Wojewodzie, że nie mamy na to środków.
Chcieliśmy kontynuować a nawet zakończyć tą inwestycje, które były rozpoczęte w latach
ubiegłych czyli szkołę w Iłowie a także salę gimnastyczną w Lidzbarku.
W tym budżecie są zabezpieczone środki na dokończenie tych inwestycji.
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Jeśli chodzi o inwestycje w infrastrukturę cieplną w szkołach też w tym budżecie są
zabezpieczone środki chociaż część będzie pochodziła z pożyczek.
Przedstawił wnioski komisji stałych Rady Powiatu uwzględnione w projekcie budżetu.
Budżet Powiatu zamyka się planowanym deficytem, który finansowany będzie nadwyżkami z
lat ubiegłych i w części pożyczką.

Daniela Wołkońska Skarbnik Powiatu
Omówiła zmiany dokonane w między czasie od dostarczenia projektu radnym do dzisiejszego
dnia. Nie maja one

wpływu na budżet Powiatu, dotyczą zmiany Funduszu Gospodarki

Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, przedstawiła proponowane zmiany.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska,

Władysław Kubiński

Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Bezpieczeństwa Publicznego.
Komisja na posiedzeniu w dniu 27.01.2003 zawnioskowała o ujęcie w projekcie budżecie
powiatu na rok 2003 następujących inwestycji :
-

inwestycji drogowych w gminie Iłowo – Osada zgodnie z załączonym wnioskiem
Wójta Gminy Iłowo Osada.

-

o włączenie się Powiatu do wspólnej inwestycji drogowej z miastem i gminą Lidzbark
w miejscowości Jeleń – Wąpiersk

-

o kontynuację budowy chodników w miejscowości Ruszkowo, Petrykozy i Gnojno

-

o raz o położenie twardej nawierzchni na drodze powiatowej Jankowice – Mosznica

-

przeanalizowanie przez Zarząd Powiatu całościowych problemów funkcjonowania
bursy międzyszkolnej.

Wnioski te uzyskały jednogłośnie (10 głosów za) pozytywną opinię Członków Komisji
Planowania Budżetu.
Stanisława Żywicka

Przewodnicząca Komisji Społecznej , Ochrony Zdrowia i Spraw

Socjalnych
Członkowie Komisji na posiedzeniu w dniu 23.01 2003 roku przyjęła następujące wnioski do
Budżetu Powiatu na rok 2003 wnioskowała:
- o włączenie się Powiatu do wspólnej inwestycji drogowej z miastem i gminą Lidzbark w
miejscowości Jeleń i Wąpiersk / 4 głosami za, przy 2 wstrzymujących /
Członkowie Komisji jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowali projekt Budżetu Powiatu na rok
2003
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Wiesław Cieślak Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
Członkowie Komisji na posiedzeniu w dniu 22.01.2003 pozytywnie zaopiniowali projekt
Budżetu Powiatu na rok 2003 / 2 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących /

Jan Raczyński Przewodniczący Komisji Planowania Budżetu, Finansów i Gospodarki
Mieniem Powiatu
Przedstawił wnioski z posiedzenia komisji w dniu 29 stycznia 2003 roku
/ Wnioski stanowią załącznik do niniejszego protokołu/

Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Przedstawiła Uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie.
/ Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu /

Radny Władysław Kubiński
Pan Starosta powiedział, że większość wniosków znalazła się w budżecie i to się zgadza.
Jednak wnioski zgłoszone przez Komisję Rolnictwa dotyczące Gminy Działdowo nie zostały
umieszczone przez Zarząd Powiatu w tego rocznym budżecie Powiatu.
Przedstawił kwotowo, ile przeznaczono na inwestycję w każdej gminie. Pan Starosta w
swoim ekspoze stwierdził, że na te niewielkie wydatki na te inwestycje, które zostały
zgłoszone a nie umieszczone w tegorocznym budżecie jakieś pieniądze się znajdą może nie w
całości.
Moim zdaniem uzasadnienie jakie składałem na posiedzeniu

komisji i w załącznikach

powinno skłonić Zarząd do głębszego przemyślenia problemu i spróbować realizować ten
zamysł bo warto. Dróg gruntowych w Powiecie nie zostało wiele, droga Jankowice –
Mosznica jest jedyną drogą gruntowa łącząca tą miejscowość z Powiatem. Wydatek na ten
rok nie był by wielkiego rzędu bo dotyczyłby tylko dokumentacji. Proponuję żeby realizacja
tego zadania znalazła się w tego rocznym budżecie przynajmniej w zakresie opracowania
dokumentacji.
Z przykrością muszę stwierdzić, że nie będę głosować za tym projektem budżetu chociaż w
pozostałych momentach byłem za tym projektem

Marian Janicki Starosta Powiatu
Stwierdziłem, pewne fakty, były złożone wnioski przez gminy , przez instytucje, przez
radnych, pan Grochocki miał merytorycznie
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przygotować sposób rozwiązania tych

wniosków. Pan Dyrektor otrzymał pewne wytyczne do tego budżetu miał wprowadzić tylko te
przedsięwzięcia, które są możliwe do zrealizowania ponieważ maja zatwierdzoną
dokumentację techniczną lub w krótkim czasie będą ją posiadały i te, które oprócz środków
własnych są zasilane zewnętrznie. Te które spełniały te kryteria zostały włączone. Dyrektor
miał obowiązek przygotować wykaz tych przedsięwzięć drogowych, które w szybkim czasie
w momencie pojawienia się środków finansowych mogły być wprowadzone do realizacji.
Mając rezerwę, gdyby udało się pozyskać środki z Fundacji Pojednanie otwiera się możliwość
w przypadku ogłoszenia programu SAPARD włączenia tych inwestycji drogowych, które
wspólnie uznamy za najważniejsze.
Nie mieliśmy intencji, aby specjalnie wyłączyć inwestycje drogowe w gminie Działdowo.

Radny Bronisław Mazurkiewicz
Poprosił o wyjaśnienie p. Grochockiego dotyczące modernizacji drogi.

Dyrektor PZD w Działdowie Jerzy Grochocki
Były prowadzone rozmowy z wszystkimi wójtami, również z wójtem Gminy Działdowo na
temat drogi Jankowice – Mosznica. Wykonanie tego zadania wymagałoby większej kwoty.
Takiej kwoty w tym budżecie nie znalazłem. Należy dokończyć te zadania, które
rozpoczęliśmy w roku ubiegłym.
Zaproponowałem p. Staroście, aby w czwartym kwartale jeżeli nastąpią oszczędności
wykonam zlecenie na opracowanie dokumentacji technicznej na tę drogę.

Radny Bronisław Mazurkiewicz
Ile może wynosić koszt takiej dokumentacji, czy można wygospodarować jakieś pieniądze?

Dyrektor PZD w Działdowie Jerzy Grochocki
Na remont przeznaczone powinno być około 10 do 12 tyś zł trudno powiedzieć, ja w tej
chwili nie mogę znaleźć tej kwoty.

Starosta Działdowski Marian Janicki
Obecnie jest już marzec a za chwilę będziemy robić analizę wykonania budżetu powiatu za
2002r być może wygospodarujemy te pieniądze.
Leon Żujewski Wicestarosta Powiatu
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Przedstawił informację na temat planowanych działań w inwestycjach drogowych.

Radny Władysław Kubiński
Podziękował za wyjaśnienie problemu.
Uruchomienie funduszu SAPARD wymaga dokumentacji ja jednak nadal jestem za
wygospodarowaniem środków

i

opracowaniem dokumentacji na drogę Jankowice –

Mosznica.

Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Barbara Plewka
Wobec braku uwag poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: przyjęcia budżetu
Powiatu na 2003r.
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym większością głosów:
-

18 głosami za,

-

0 głosów przeciw

-

1 głosie wstrzymującym

Podjęła :

UCHWAŁĘ Nr IV/ 31 / 03
w sprawie: przyjęcia budżetu Powiatu na 2003r.
/ uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/

Ad.11
Radny Henryk Przybyszewski
W imieniu Klubu SLD, zgłosił radnego Bronisława Mazurkiewicza do pracy w Komisji
Rewizyjnej oraz na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z jednoczesnym wycofaniem
jego udziału z Komisji Społecznej, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych.

Radny Bronisław Mazurkiewicz
Dodał, że zgodnie z Regulaminem pracy Komisji Rewizyjnej w składzie komisji winni być
przedstawiciele wszystkich klubów.

Radca Prawny Mirosław Antoszewski
Istotnie ze zgłoszonym wnioskiem klubu i zgłoszonym wnioskiem w tej chwili
niedopuszczalne

byłoby

zgłoszenie

kandydatury
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radnego

Mazurkiewicza

na

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, ponieważ nie jest on w danym momencie członkiem
komisji.
Można rozważyć zgłoszenie wniosku o zmianę porządku posiedzenia najpierw procedować
uchwałę powołania radnych do składów osobowych komisji stałych Rady Powiatu, później
powrócić do procedowania uchwały o powołaniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Starosta Działdowski Marian Janicki
Radny może pracować w trzech komisjach, ale musi ustalić za, które dwie komisje pobierać
będzie diety.

Radca Prawny Mirosław Antoszewski
Z uwagi na zapis ustępu 1 Regulaminu Organizacyjnego Komisji Stałych Rady Powiatu
Działdowskiego stoję na stanowisku że rzeczywiście zachodzi potrzeba rezygnacji z jednej
komisji. Może to być ujęte w jednej uchwale zarówno rezygnacja członkostwa

jak i

powołanie.

Radny Bronisław Mazurkiewicz
Zgłosił rezygnację z pracy w komisji Społecznej, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych
zgłaszając swój akces do pracy w Komisji Rewizyjnej.

Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Barbara Plewka
Poddała pod głosowanie zmianę porządku posiedzenia zgodnie, z którą dotychczasowy punkt
13 stałby się punktem 11 natomiast obecny punkt 11 został by rozpatrzony jako kolejny.

Rada Powiatu w głosowaniu
-

jawnym 18 głosami za

Przyjęła zaproponowaną zmianę w porządku posiedzenia.
1 radny nie brał udziału w głosowaniu.
Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Barbara Plewka
W wobec braku uwag poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: powołania
radnych do składów osobowych komisji stałych Rady Powiatu Działdowskiego w
brzmieniu :
Na podstawie art.16 ust.1i2 oraz art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. (
Dz. U Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:
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§1
1. Do składu Komisji Planowania Budżetu i Finansów powołuje się radnych:
Marka Dzieńkowskiego i Henryka Przybyszewskiego .
2. Do składu Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych powołuje się radnego Henryka
Przybyszewskiego.
3. Ze składu Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych odwołuje się radnego Bronisława
Mazurkiewicza.
4. Do składu Komisji Rewizyjnej powołuje się radnego Bronisława Mazurkiewicza
§2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Powiatu Działdowskiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie;
-

18 głosami za,

-

0 głosów przeciw ,

-

0 głosów wstrzymujących

podjęła :
UCHWAŁĘ NR IV/32/03
w sprawie: powołania radnych do składów osobowych komisji stałych Rady Powiatu.
/ uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu /

Ad. 12
Radny Henryk Przybyszewski
Zgłosił na kandydaturę radnego Bronisława Mazurkiewicza na Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej.
Wskazał, że znajomość spraw finansowych nie jest mu obca. Dobrym obyczajem Rady
Powiatu mogłoby się stać , aby po wyborach koalicja rządząca przyzwoliła na kierowanie
Komisją Rewizyjną komuś z opozycji.

Radny Wiesław Cieślak
Zgłosił kandydaturę radnego Pawła Rutkowskiego.
Za tym, aby wysunąć jego kandydaturę przekonują dwa aspekty ; doświadczenie oraz
młodość.
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Radny Bronisław Mazurkiewicz
Wyraził zgodę na kandydowanie.

Radny Paweł Rutkowski
Wyraził zgodę na kandydowanie.

Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Barbara Plewka
Poddała

pod

głosowanie

kandydaturę

radnego

Bronisława

Mazurkiewicza

na

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

W głosowaniu jawnym Bronisław Mazurkiewicz otrzymał 8 głosów za,

Przewodnicząca Rady Powiatu Poddała pod głosowanie zgłoszoną kandydaturę Radnego
Pawła Rutkowskiego na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
W głosowaniu jawnym Paweł Rutkowski otrzymał 10 głosów za.
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym na

Przewodniczącego

Komisji Rewizyjnej

wybrała Radnego Pawła Rutkowskiego.
Rada Powiatu podjęła:
UCHWAŁĘ Nr IV/ 33/03
w

sprawie:

powołania

Przewodniczącego

Komisji

Rewizyjnej

Rady

Powiatu

Działdowskiego.
/ uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu /

Radny Paweł Rutkowski
Podziękował za wybór na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Ad. 14
Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Barbara Plewka
Wobec braku uwag poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: zmiany
porozumienia zawartego w dniu 3 kwietnia 2002r. pomiędzy Zarządem Powiatu
Działdowskiego i Zarządem Gminy Rybno dotyczącego przekazania zadania utworzenia i
prowadzenia szkoły ponadgimnazjalnej.
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym , jednogłośnie
-

19 głosami za
20

-

podjęła :

UCHWAŁĘ Nr IV/ 34/03
w sprawie: zmiany porozumienia zawartego w dniu 3 kwietnia 2002r. pomiędzy
Zarządem Powiatu Działdowskiego i Zarządem Gminy Rybno dotyczącego przekazania
zadania utworzenia i prowadzenia szkoły ponadgimnazjalnej.
/ uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/

Ad. 15
Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Barbara Plewka
Wobec braku uwag poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własności Powiatu Działdowskiego, zlokalizowanego
w obrębie Gródki.
Poinformowała, że w trakcie przepisywania projektu uchwały został pominięty paragraf 6 o
brzmieniu: „uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.
Poddała pod głosowanie projekt uchwały ze zgłoszoną poprawką
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym , jednogłośnie
- 19 głosami za podjęła :

UCHWAŁĘ Nr IV/ 35/03
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własności
Powiatu Działdowskiego, zlokalizowanego w obrębie Gródki.
/ uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu /
Ad. 16
Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Barbara Plewka
Wobec braku uwag poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
przyjęcie darowizny

przez Samodzielny

Publiczny

Zakład Opieki

Zdrowotnej w

Działdowie.
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym głosów, jednogłośnie :
-19 głosami za podjęła
Uchwałę Nr IV/ 36 /03
w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny przez Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie.
/uchwała stanowi załącznik do protokołu/
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Ad. 17
Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Barbara Plewka
Wobec braku uwag poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia stawek
zwrotu kosztów podróży służbowych radnych pojazdem samochodowym nie będącym
własnością Powiatu.

Rada Powiatu w głosowaniu jawnym głosów, jednogłośnie :
-19 głosami za podjęła
Uchwałę Nr IV/37 /03
w sprawie określenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowych radnych
pojazdem samochodowym nie będącym własnością Powiatu.
/uchwała stanowi załącznik do protokołu/.
Ad. 18
Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Barbara Plewka
Wobec braku uwag poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr
III /27/02 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia
warunków pracy i płacy Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Działdowie.

Rada Powiatu w głosowaniu jawnym głosów, większością głosów:
-

18 głosami za,

-

0 głosów przeciw

-

1 głosie wstrzymującym podjęła
Uchwałę Nr IV/ 38/03

w sprawie zmiany uchwały Nr III /27/02 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30
grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia warunków pracy i płacy Powiatowego
Rzecznika Konsumentów w Działdowie.
/uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu /.
Ad. 19
Starosta Działdowski Marian Janicki
W odpowiedzi na zgłoszone zapytanie Pana radnego Bronisława Mazurkiwicza

stwierdził,

że kiedy tworzono stanowisko audytora w Regulaminie Organizacyjnym, który w imieniu
Starosty prowadził by kontrolę nad wydatkowaniem gromadzeniem środków publicznych.
Nie było przepisów wykonawczych dotyczących działalności audytora i to miał określić
Minister Finansów. Ukazało się rozporządzenie z 20.12.2002r. dotyczące wysokości kwot
22

jakie podlegają obligatoryjnemu nadzorowi przez audytora. Ta kwot wynosi 35 mln zł. Nasz
budżet powiatu posiada mniejszą kwotę jednak nie to stanowi jedyny powód, że nie został
on powołany. Przyczyną jest brak osób, które spełniały by wymogi określone przez
Ministra Finansów, aby pełnić to stanowisko. Wymagane jest mi. in
egzaminu na rynku

pracy w

zdanie państwowego

powiecie działdowskim. Takiej osoby nie ma środki są

zabezpieczone w budżecie na to stanowisko

w regulaminie organizacyjnym

jest to

stanowisko również ujęte. Będą poszukiwał, takiej osoby na to stanowisko jeżeli znajdę
zatrudnię mimo, że nie ma obligatoryjnego obowiązku w naszym przypadku na stanowisko
audytora i będzie ona prowadziła kontrole finansów naszego Starostwa .
W odpowiedzi na zapytanie dotyczące umieszenia „Odpowiedzi na interpelacje i
zapytania” na końcu porządku obrad. Stwierdził, że nie jest adresatem tego pytania po
zmianie ustawy o samorządzie powiatowym należy to do gestii Przewodniczącego Rady.
Jeżeli p. Starosta H. Przybyszewski zgłosi taki wniosek formalny to zagłosuję za dokonaniem
takiej zmiany.
Wicestarosta Leon Żujewski
W odpowiedzi na zapytanie dotyczące schroniska dla
prowadzenie

zwierząt. Do zadań gmin należy

schronisk. Temat ten jest omawiany od dawna na spotkaniach z

samorządowcami z terenu powiatu, temat ten coraz bardziej da się odczuć z uwagi na to że
miały miejsce różne zdarzenia

- pogryzienia przez psy na terenie powiatu. Na drugim

spotkaniu z burmistrzami wójtami z terenu powiatu dyskutowano co dalej robić stwierdzono
że należy podjąć działania, aby doprowadzić do budowy schroniska w powiecie .
Na spotkaniu Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”, który praktycznie zrzesza
wszystkie gminy z naszego Powiatu wysunięto jeden wniosek, aby najbliższe spotkanie Rady
tego związku odbyło się z punktem budowy schroniska na terenie Powiatu.
Jeśli chodzi o udział ze strony Powiatu to jest propozycja aby w miarę posiadanych środków
partycypować w budowie tego schroniska.
Jeśli chodzi o sprawę mogilnika to był złożony wniosek do NFOŚ

na dofinansowanie

likwidacji tegoż mogilnika. Po ustaleniu wysokości odpłatności do likwidacji mogilników
Rada Naczelna NFOŚ w wysokości tylko 50% w związku z tym wycofaliśmy nasz wniosek
jako Powiatu, a przyłączyliśmy się do ogólnego wniosku Województwa Warmińsko –
Mazurskiego bo taki wniosek też został złożony do NFOŚ aby w tym programie ogólnym
zaistnieć. Było przyrzeczenie, że jako największy mogilnik w pierwszej kolejności będzie
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likwidowany. Jestem na bieżąco w kontakcie z Wicemarszałkiem Majchrzakiem, który jest
odpowiedzialny za likwidacje mogilników.
Dzwoniłem do dyrektora Departamentu Ochrony Ziemi, który odpowiedział, że tylko w 50%
będą a nie jak powiedziały media w 100% sfinansowane z NFOŚ.

Starosta Powiatu Marian Janicki
Przedstawił informację o projekcie offsetowym

przygotowanym przez Polskę tj. m. in.

instalacja linii do utylizacji odpadów niebezpiecznych w Województwie

Warmińsko –

Mazurskim.

Ad. 20
Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Barbara Plewka
Poinformowała o piśmie nadesłanym przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego dotyczące
skargi Pana Włodzimierza Moszczyńskiego. Skarga dotyczy merytorycznie Wydziału
architektoniczno – budowlanego, zarzut dotyczy braku odpowiedzi pisemnej dla skarżącego.
Zgodnie ze statutem wyjaśnieniem tej sprawy powinna zająć się Komisja Rewizyjna. Dlatego
przekazuję tę sprawę Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej, i zobowiązuje jednocześnie,
aby do następnego posiedzenia Rady nastąpiło wyjaśnienie.
Odczytała pismo o powołaniu Klubu Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej i
Partii Ludowo – Demokratycznej.
/ pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu /

Ad.21
Radny Henryk Przybyszewski
Stwierdził, że dobre obyczaje mają trudną drogę w Powiecie.

Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Barbara Plewka
Na terenie powiatu Działdowskiego będą odbywały się spotkania na temat wejścia do Unii
Europejskiej proszę radnych o wzięcie udziału w tych spotkaniach.
Gmina Rybno Rumian w Domu Strażaka 06.03.2003r. godzina 11.00
M D K Działdowo 31.03.2003r. godzina 16.00
OSP

Płośnica

01.04.2003r. godzina 16.00

M D K Lidzbark

03.04.2003r. godzina 16.00

Ad. 22
24

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodnicząca Rady Powiatu
podziękowała za udział w sesji wszystkim radnym zaproszonym gościom i pracownikom
Starostwa i zamknęła obrady IV Sesji Rady Powiatu.

Protokołowały
Ewa Siedlecka
Helena Podgórska

Przewodnicząca Rady Powiatu

Jadwiga Barbara Plewka
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