Protokołu Nr VI/2003
z VI Sesji Rady Powiatu Działdowskiego I Kadencji odbytej 22 maja 2003 roku
w Sali Posiedzeń Starostwa Powiatowego w Działdowie pod przewodnictwem
Przewodniczącej Rady Powiatu Działdowskiego Jadwigi Barbary Plewka.
Obrady trwały 13. 00 – 16.20
Stan osobowy Rady wynosi 19 radnych.
W Sesji brało udział 18 radnych.

Przebieg obrad
Pkt 1, 2, 3
Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Barbara Plewka
Otworzyła obrady Sesji, powitała wszystkich przybyłych radnych i zaproszonych gości.
Stwierdziła, że w dzisiejszych obradach bierze udział, 18 co stanowi wymagane przez przepisy
kworum, przy którym Rada Powiatu może obradować i mogą zapadać prawomocne uchwały.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z V 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 Raportu Państwowo – Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Działdowie o
stanie sanitarnym powiatu działdowskiego za rok 2002.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd
Powiatu Działdowskiego umowy na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej w
Lidzbarku ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2003.
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11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, które przeznacza się środki
przekazane

przez Prezesa Zarządu

Państwowego

Funduszu

Rehabilitacji

Osób

Niepełnosprawnych.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr V /41/03 Rady Powiatu
Działdowskiego

z dnia 29 kwietnia 2003 r.

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej

pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
13. 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.
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
15. Oświadczenia radnych.
16. Zapytania i wolne wnioski.
17. Zamkniecie obrad sesji.
Wicestarosta Leon Żujewski
Przeprosił za nowe warunki w jakich w dniu dzisiejszym obraduje Rada Powiatu, ale wynikła
potrzeba wcześniejszego zwołania Sesji Rady Powiatu i nie było możliwości skorzystania z
dotychczasowej sali konferencyjnej Urzędu Miasta w związku z tym Rada Powiatu obraduje w
mniejszej sali.
Zgłosił do porządku obrad

dwa dodatkowe punkty dotyczące: 1) Rozpatrzenia i podjęcia

uchwały w sprawie: określenia zasad zakupu lub

przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu

medycznego oraz w sprawie zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie. Zachodzi
prawnego uregulowania

konieczność

wymienionych w uchwale spraw wynika to również z ustawy o

Zakładach Opieki Zdrowotnej, na podstawie której został sporządzony projekt uchwały.
Szanowni radni otrzymali projekt uchwały przed dzisiejszym posiedzeniem w związku z tym
proponuje się wprowadzenie tego punktu do porządku po punkcie 13.
Drugą zmiana dotyczy 2) Rozpatrzenia i podjęcia uchwały w sprawie: ustalenia najniższego
wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych w tabeli punktowych
rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników zatrudnionych w
Powiatowym Urzędzie Pracy w Działdowie, do których stosuje się zasady wynagradzania
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określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie zasad
wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w
jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego jako punktu następnego 15.

Rada Powiatu w głosowaniu jawnym przy 16 głosach za, 1 głosie przeciw i 1 głosie
wstrzymującym przyjęła zaproponowany porządek posiedzenia wraz ze zmianami.
Porządek posiedzenia
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z IV 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 Raportu Państwowo – Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Działdowie o
stanie sanitarnym powiatu działdowskiego za rok 2002.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd
Powiatu Działdowskiego umowy na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej w
Lidzbarku ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2003.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, które przeznacza się środki
przekazane

przez Prezesa Zarządu

Państwowego

Funduszu

Rehabilitacji

Osób

Niepełnosprawnych.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr V /41/03 Rady Powiatu
Działdowskiego

z dnia 29 kwietnia 2003 r.

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej

pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
13. 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.
14. Rozpatrzenia i podjęcia uchwały w sprawie: określenia zasad zakupu lub

przyjęcia

darowizny aparatury i sprzętu medycznego oraz w sprawie zbycia, wydzierżawienia lub
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wynajęcia majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Działdowie.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia
zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych w tabeli punktowych rozpiętości dla
poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników zatrudnionych w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Działdowie, do których stosuje się zasady wynagradzania określone w
rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie zasad wynagradzania i
wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach
organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.
16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
17. Oświadczenia radnych.
18. Zapytania i wolne wnioski.
19. Zamkniecie obrad sesji.

Ad. 4
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym jednogłośnie 18 głosami za
Przyjęła protokół z V sesji Rady Powiatu Działdowskiego.

Ad. 5
Radny Henryk Przybyszewski
Chciałbym skierować dwa zapytania jedno organizacyjne a drugie merytoryczne. Uważam, że
jest to zaniedbanie żeby nie było w Działdowie sali do przeprowadzenia Sesji Rady Powiatu w
normalnych warunkach, jest

Centrum Kształcenia Ustawicznego,

Dom Kultury, dlaczego

również z miastem nie można było się porozumieć w sprawie udostępnienia sali konferencyjnej.
Natomiast jeśli chodzi o moje pytanie merytoryczne to obowiązuje nas Statut Powiatu, w którym
jest

zapisane , że wszystkie opinie projekty uchwał opiniują komisje tak się składa, że

prawdopodobnie odbyła się tylko jedna komisja. Żadna komisja nie wzięła udziału w dyskusji
nad raportem o stanie bezpieczeństwa sanitarnego nie mówiąc o projektach uchwał, które stają
dziś przed Radą, w ostatniej chwili dokłada się jeszcze dwie. Nie wiem czy przerwa jest tym
elementem do prac Rady jeśli w przerwie mamy pracować nad materiałami zamiast w komisjach
czy Zarząd tak uważa ?
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Trzecia sprawa to chciałbym aby Przewodniczący Rady Społecznej SP ZOZ poinformował Radę
o stanie finansów SP ZOZ oraz o kredytach, które tam występują.

Ad. 6
Wicestarosta Działdowski Leon Żujewski
Przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
/konspekt sprawozdania stanowi załącznik do niniejszego protokołu /.

Ad. 7
Wicestarosta Działdowski Leon Żujewski
Przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał miedzy

V - VI

sesji Rady Powiatu

Działdowskiego.
/sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.

Ad. 8
Janusz Lis Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie
Przedstawił Raport Państwowo – Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Działdowie o stanie
sanitarnym powiatu działdowskiego za rok 2002.
/ raport stanowi załącznik do niniejszego protokołu /

Ad.9
Radny Bronisław Mazurkiewicz
Na stronie 20 raportu w tabelach pokazano szczegółową ocenę jakości zdrowotnej środków
spożywczych , policzyłem te dane i są tu pewne przekłamania. Nastąpiła poprawa jakości w
maśle o 27.3% podano 7.3% w mleku spożywczym 5.9% a napisano 3.9 pogorszenie natomiast
jakości wystąpiło

m.in. w mleku spożywczym o 21.7% więc jak jednocześnie mogło się

poprawić i pogorszyć? Pracownicy, którzy robią te zestawienia powinni bardziej dokładnie
sprawdzać raport.
Zapytał co na dzień dzisiejszy wiadomo w sprawie zatrucia w szkole podstawowej NR 3?
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Państwowy- Powiatowy Inspektor Sanitarny Janusz Lis
Podziękuję za zgłoszone słuszne uwagi.
Wyjaśnił aktualną sytuację w szkole gdzie faktycznie żadnego zagrożenia w tej szkole nie ma.
W poniedziałek rozpoczną się lekcje. Wstępne wyniki badań wykluczają jakikolwiek czynnik
toksyczny.

Radny Jan Raczyński
Doczytałem się, że badacie wpływ prawidłowego zagospodarowania ścieków jak również
składowania odpadów na środowisko. Nie doczytałem się czy SANEPID badał

składowanie

odpadów w Lidzbarku na Park Krajobrazowy ? W tej chwili jest tam około 150 tyś ton a ma być
400 tyś ton.

Państwowy- Powiatowy Inspektor Sanitarny Janusz Lis
Tak monitorujemy te składowisko jednak nie podejmujemy żadnych decyzji administracyjnych
nie mamy umocowania prawnego. My możemy przekazywać sygnalizować na zasadzie
współpracy jednak do podjęcia konkretnej decyzji władna jest Inspekcja Ochrony Środowiska.

Radny Jan Raczyński
To ja mam taką propozycję, aby Pan z urzędu podjął takie działania i sprawdził.
Miałem kontrolę w mleczarni i zapytałem ich o odpady w Lidzbarku stwierdzili, że

nic nie

wiedzą.

Państwowy- Powiatowy Inspektor Sanitarny Janusz Lis
Przedstawił informację o instytucjach oraz zakładach, które współpracują z Państwową
Powiatową Stacją Sanitarną

tj. Laboratorium Wojewódzkiej Stacji w Olsztynie oraz dwa

instytuty, które nas wspomagają jest to Zakład Higieny oraz Instytut Higieny i Żywności.

Ad.9
Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Barbara Plewka
Prosiła o wykreślenie w projekcie uchwały w podstawie prawnej po punkcie 4 litera „e”
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Wobec braku uwag poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na
zawarcie przez Zarząd Powiatu Działdowskiego umowy na dofinansowanie budowy sali
gimnastycznej w Lidzbarku ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.

Rada Powiatu w głosowaniu jawnym większością ;
-

13 głosami za,

-

4 głosach wstrzymujących

-

0 głosach przeciw

podjęła:
UCHWAŁĘ NR VI/51 /3
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd Powiatu Działdowskiego umowy na
dofinansowanie budowy sali gimnastycznej w Lidzbarku ze środków Ministerstwa
Edukacji Narodowej i Sportu.
/ uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu /

Ad.10
Skarbnik Powiatu Daniela Wołkońska
Zmiany budżetu dokonane są w materiałach i dotyczyły jednego zadania modernizacji drogi
powiatowej. Konieczność tej zmiany była niezbędna ze względu na ograniczony czas na zawarcie
porozumienia między Powiatem Działdowskim a Urzędem Gminy Działdowa na dofinansowanie
tego zadania. Dochody z tego tytułu w związku z porozumieniem, które będzie zawarte dochody
zmniejszają się o kwotę 12 tyś zł przy jednoczesnym zwiększeniu wydatku 12 tyś zł na
opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji drogi Mosznica – Jankowice. Koszta
opracowania tej dokumentacji ponoszą po 50% Powiat Działdowski i Urząd Gminy Działdowo.
Na ostatniej Sesji Rada Powiatu podejmowała uchwałę na zwiększenie wydatków na koszty
związane z opracowaniem tej dokumentacji w kwocie 6693 zł w tej uchwale, żeby dopełnić do
tych 50% kosztów.
Zarząd Powiatu proponuje o przeniesienie tej kwoty 5500zł na modernizację tej drogi przy
jednoczesnym zmniejszeniu wydatków na utrzymanie.
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Ponadto zmiany dotyczą ustalenia wysokości długu Powiatu, czyli zaciągnięcia zobowiązań
długoterminowych zmniejsza się dług o kwotę 121 720 zł wynika to z tego, że na ostatniej Sesji
uchwałą Rady Powiatu zostały zmniejszone zobowiązania z tytułu pożyczek na modernizację
kotłowni w ZS Nr 1 W Działdowie oraz Gródkach zobowiązanie to zmniejszyło się o 121 720 zł i
ten dług został zmniejszony do kwoty 151380 zł w związku z tym musi to być odzwierciedlone w
budżecie Powiatu.

Rada Powiatu w głosowaniu jawnym jednogłośnie
- 18 głosami za
- 0 głosów przeciw
-

0 głosów wstrzymujących

podjęła

UCHWAŁĘ NR VI/ 52 /O3
w sprawie: zmiany budżetu powiatu na rok 2003.
/ uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu /
Ad.11
Skarbnik Powiatu Daniela Wołkońska
Dotychczas było tak, że wysokość środków PFRON przychodziły z planów finansowych na
poszczególne zadania. W roku 2002 uległa zmianie ustawa o zmianie o ustawy o rehabilitacji
zawodowej i społecznej w ślad za tym powinno zmienić się rozporządzenie wykonawcze w
zakresie ustalenia algorytmu o przyznawaniu środków na PFRON. Było obiecane, że do 30
czerwca 2003r. Rozporządzenie się ukaże jednak do wczoraj nie zostało opublikowane. W
związku z tym kierując się pismem Prezesa PFRON-u, z którego wynika, ze do chwili nie
otrzymania rozporządzenia można będzie niektóre zadania zaliczkować pod warunkiem, że
Rada Powiatu ustali do jakiej wysokości ale mniej więcej jak w roku poprzednim za analogiczny
okres ustalamy do końca kwietnia.
To były następujące zadania:
- uczestnictwo osób niepełnosprawnych tj. na Warsztaty Terapii Zajęciowej, jednak tutaj Rada
nie musi określać kwoty ponieważ wynika to z zawartej umowy z roku ubiegłego, jednak nie
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więcej niż liczba uczestników w warsztatach a koszt jednostkowy nie może być większy od roku
ubiegłego,
-

sfinansowanie umów dla pracodawców za zatrudnienie osób niepełnosprawnych na nowych
stanowiskach, tutaj Rada również nie musi określić kwoty ponieważ zawarte zobowiązania
wynikają z umów, warunek jest jeden że zostanie dokonana inwentaryzacja tych umów i
przesłana do PFRON do 15.01. 2003 ten warunek został spełniony.

Na turnusy rehabilitacyjna dotychczas nie była wnioskowana kwota na zaliczki ponieważ nie
były wydane decyzje dla uczestników. W tej chwili są zgłoszenia, proponuje Zarząd kwotę 9 tyś
569 nie możemy więcej wnioskować niż za analogiczny okres 2002 roku, gdzie kwota wynosi 8
432 zł w związku z powyższym, aby można było zbilansować najpotrzebniejsze zadania, które
zostały poniesione a to dotyczy przede wszystkim DPS w Uzdowie .
Zarząd Powiatu proponuje, aby Rada określiła

zgodę na takie zaliczkowanie środków w

proponowanej wysokości.

Radny Henryk Przybyszewski
Zapytał, czy należności wynikające z tych zobowiązań są one zaliczkowane z budżetu Powiatu
czy na zasadzie refundacji występujących w postaci zapotrzebowania na środki, kiedy jest
zadanie już realizowane. Czy to jest udział naszego budżetu?

Skarbnik Powiatu Daniela Wołkońska
Nasz Fundusz Osób Niepełnosprawnych nie jest funduszem powiatowym a państwowym, powiat
nie angażuje własnych środków tylko na podstawie naszych zobowiązań występuje zaliczkowo z
zapotrzebowaniem do PFRONU o 1/12 wysokości środków. Według umowy co kwartał na
podstawie zapotrzebowania.

Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Barbara Plewka
Poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: określenia zadań, które przeznacza się
środki przekazane przez Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym większością głosów:
-

15 głosami za,
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-

0 głosów przeciw ,

-

2 głosach wstrzymujących się ,

podjęła :
UCHWAŁĘ NR VI/53 /03
w sprawie: określenia zadań, które przeznacza się środki przekazane przez Prezesa
Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
/ uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu /

Ad.12
Skarbnik Powiatu Daniela Wołkońska
Na sesji 29 kwietnia 2003 r. Uchwałą 41Rada Powiatu wyraziła zgodę na zaciągnięcie

kredytu

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 151 380 zł na
modernizację kotłowni w Bursie Międzyszkolnej w Działdowie i internacie przy ZSR w
Gródkach. W paragrafie 1 ust. 4 było zaznaczone

zabezpieczenie spłaty pożyczki i to

zabezpieczenie miało następującą formę stanowiło pełnomocnictwo do dysponowania
rachunkiem bankowym powiatu działdowskiego do wniosku do zaciągania powyższej pożyczki
w bankach,

forma była wymieniona

jako możliwa do stosowania jednak zgodnie z

zobowiązującymi przepisami w sprawie zabezpieczenia długu tej formy w chwili obecnej nie
można już stosować ponieważ wyrok NSA rozstrzygnął jednoznacznie, że ta forma nie może być
stosowana tj, że osoba trzecia ma możliwość do dysponowania rachunkiem bankowym powiatu.
W związku z powyższym zabezpieczeniem spłaty pożyczki był weksel in blanko z klauzulą
wykonalnością bez protestu oraz deklaracją wekslową w związku z powyższym paragraf 1 ust. 4
został uchylony a wprowadzony zabezpieczenie spłaty kredytu wekslem in blanko. Zmiana
dotyczy tylko zmiany formy zabezpieczenia pożyczki.

Radny Bronisław Mazurkiewicz
Dlaczego nie ma uzasadnienia do projektu uchwały, dlaczego nie było to tematem posiedzenia
Komisji Planowania Budżetu i Finansów?

Skarbnik Powiatu Daniela Wołkońska
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Nie było zmiany finansowej jedynie zmiana dotyczyła formy zabezpieczenia spłaty pożyczki,
która nie wywołuje skutków finansowych.

Radny Bronisław Mazurkiewicz
Samo uzasadnienie winno być czy nie do projektu uchwały?

Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Barbara Plewka
Uzasadnienie zostało w chwili obecnej podane.

Radny Bronisław Mazurkiewicz
Ta forma jest bardziej restrykcyjną formą zabezpieczenia od tej uchwalonej?

Skarbnik Powiatu Daniela Wołkońska
Trudno określić, czy jest bardziej restrykcyjna po prostu nie może o ona działać w myśl ustawy o
finansach publicznych.

Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Barbara Plewka
Poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr V/41/03 Rady Powiatu
Działdowskiego z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym większością głosów:
-15 głosami za,
- 0 głosów przeciw,
- przy 3 głosach wstrzymujących
Rada Powiatu podjęła :
UCHWAŁĘ VI/54/03
w sprawie: zmiany uchwały Nr V/41/03 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 29 kwietnia
2003 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
/ uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu /
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Ad.13
Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Barbara Plewka
Wobec braku uwag poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały
NrIII/27/02 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia
warunków pracy i płacy Powiatowego Rzecznika Konsumentów W Działdowie.

W głosowaniu jawnym, większością głosów:
-17 głosach za
- 0 głosów przeciw
- 1 głosie wstrzymującym
Rada Powiatu podjęła :
UCHWAŁĘ VI/55/03
w sprawie: zmiany uchwały NrIII/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.14
Wicestarosta Leon Żujewski
Zarząd Powiatu przygotował projekt uchwały na prośbę Dyrektora SP ZOZ wiąże się to z
procedurami zakupu, przejęcia darowizny.
Przedstawił paragraf 5 i zaproponował poprawkę w tym paragrafie dodanie

punktu

6 w

brzmieniu jeżeli łączna wartość zakupów aparatury i sprzętu medycznego w roku kalendarzowym
przekroczy 50 tyś zł każdy kolejny zakup wymaga zgody Zarządu nie dotyczy to zakupu
dokonywanego w trybie ustępu 4. Chodzi tu o to, aby zakup aparatury i sprzętu przekroczy kwotę
zaproponowaną 50 tyś zł to już każdy kolejny zapis będzie wymagał zgody Zarządu.

Radny Henryk Przybyszewski
Czy przy zakupie tych urządzeń, jeżeli ktoś nam preferuje pewną kwotę, czy nie jest to
uwarunkowane obowiązkowym skanalizowaniem substytutu do funkcjonowania tej aparatury.
Promocja udzielana jest później odbierane przez środki do funkcjonowania tego urządzenia.
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Stawiałbym wniosek, aby opinia komisji była wszechstronna i miała cechy pełnego udziału
radnych w tworzeniu takiego dokumentu jakim jest uchwała.

Radny Jan Raczyński
W związku z pewnymi wątpliwościami poprosimy pana Dyrektora SP ZOZ o wyjaśnienie.

Dyrektor SP ZOZ w Działdowie Sławomir Willenberg
Suma 50 tyś zł kosztują jedne z najdroższych aparatów jakie są kupowane.
Jeżeli kupujemy aparat z jednej firmy to należy oprzyrządowanie kupować z tej samej firmy czy
się chce czy nie- oprzyrządowanie musi pasować do urządzenia.

Radny Władysław Kubiński
Stwierdził, że zapis powinien być ujęty w ten sposób, że przy darowiźnie nie można
obdarowanego zmuszać, aby korzystał z jego usług.
Proszę o wypowiedzenie się radcy, czy jest to uregulowane w sposób ustawowy. Jeżeli nie to taki
zapis powinien się znaleźć.

Dyrektor SP ZOZ w Działdowie Sławomir Willenberg
W szpitalu jest tak, ze część firm daje jakąś darowiznę w ramach jakiegoś upustu, nieraz bierze
się ten aparat dlatego, że właśnie dostaje się go za darmo i ten aparat służy kilka lat. Ja nie kupię
tego aparatu danego roku bo np. kosztuje on 100 tyś zł, ale przez 10 lat kupując np., roztwory do
analizy od tej firmy on się spłaci przez te lata. Jest to puszczenie aparatu w raty korzystne dla
szpitala. Nie ma mechanizmu negatywnego i nie można dopatrywać się niegospodarności
szpitala. Przedstawił mechanizm przekazywania darowizn dla szpitala.
Leon Żujewski Wicestarosta
Poinformował, że zanim nastąpi przejęcie darowizn musi być ocena dyrektora warunków
wykorzystania darowanej aparatury i sprzętu medycznego.

Radny Bronisław Mazurkiewicz
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Zaproponował zapis do projektu uchwały zgodnie, z którym -Zarząd Powiatu wyrażać będzie
zgodę na zawarcie umowy w sytuacji przedstawionej przez Radnego Władysława Kubińskiego,
oprócz zgody Dyrektora SP ZOZ. Tak, aby nie była wyrażana jednoosobowo

tylko przez

Dyrektora SP ZOZ, ale żeby również Zarząd Powiatu miał informację o danej sytuacji.

Dyrektor SP ZOZ w Działdowie Sławomir Willenberg
Stwierdził, że to zbyt duża ingerencja w sprawy szpitala. Dyrektor musi mieć pewną swobodę w
podejmowaniu działalności gospodarczej. Nie mogę czekać na opinię w każdej sytuacji w
szpitalu następują zdarzenia różne, które wymagają decyzji natychmiastowej.
Taki zapis wiąże ręce dyrektorowi. Jeżeli Rada dopatrzy się złych zdarzeń w szpitalu, wtedy
odwoła dyrektora.

Radny Rafał Maciejewski
Stwierdził, że w tej uchwale ograniczamy kwotowo dyrektora w podejmowaniu decyzji, a pewne
zapisy można wygładzić. Dalsze zapisy mogą prowadzić do ubezwłasnowolnienia Dyrektora SP
ZOZ w podejmowaniu decyzji. Dalsze zapisy są jedynie zbyteczne. Proponuję dalej
przedyskutować uchwałę jednak nie wprowadzać dalszych ograniczających zapisów.

Radca Prawny Mirosław Antoszewski
Stwierdził, że należałoby przegłosować wniosek radnego Henryka Przybyszewskiego w sprawie:
przekazania uchwały do zaopiniowania do komisji stałych Rady Powiatu a następnie ewentualnie
dalej procedować projekt uchwały .
Wskazał, że uchwała jest potrzebna porządkuje ona wiele spraw związanych z działalnością
zakładu SP ZOZ uchwała oparta jest na Statucie SP ZOZ.
Ponadto zgodnie z art. 42 ustawy o opiece zdrowotnej wskazane, jest do jakiej wysokości zakład
może dokonywać zakupów poza tym wyłącznie o standardzie i przeznaczeniu określonym przez
podmiot, który utworzył zakład oraz na zasadach określony przez ten podmiot.
Istnieje potrzeba określenia tych zasad art52 ust 2 ustawy o opiece zdrowotnej wskazuje, że
wynajęcie lub wydzierżawienie majątku trwałego może być dokładnie przez zakład zgodnie z
uchwałą.
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Przyjęcie uchwały będzie korzystne dla Dyrektora SP ZOZ i Rady Powiatu ponieważ Rada
Powiatu nie będzie więcej podejmować decyzji o przejęciu darowizny lub zakupu to będzie
należało do Dyrektora lub będzie potrzebna zgoda Zarządu Powiatu, który spotyka się częściej
niż Rada Powiatu
Już w paragrafie 2 określono, że sprzęt przyjmowany przez Radę Powiatu był jak najwyższej
jakości i standardzie nie może to prowadzić do zagrożenia dla zakładu w zakresie wniosków do
paragrafu 3 zgłoszonych przez radnego to wydaje się, że radni rozważają szerszy aspekt niż
darowizna.
Jeżeli zakład zapłaci za składniki to już nie będzie to darowizna nie jest to zgodne z istotą
umowy darowizny.
Te zapisy mogłyby znaleźć się w paragrafie 5 uchwały. Dopisanie propozycji dotyczącej tego, że
darowizna nie może być obciążona dodatkową umową zobowiązującą obdarowanego byłoby
nieprecyzyjne. Nie można dyrektorowi w ramach istniejących zasad zabronić zawierania innych
umów zgodnie z ustawą o zakładach opieki zdrowotnej.
Może sprawa zostałaby ukierunkowana poprzez dopisanie pkt 4 do § 3 uchwały, iż darowizna nie
może być obciążona dodatkowymi warunkami, bądź odnieść się do Kodeksu Cywilnego, że
darowizna nie może być obciążona poleceniem. Zwrócił się o udzielenie głosu do
proponowanych zapisów przez Dyrektora SP ZOZ.

Dyrektor SP ZOZ w Działdowie Sławomir Willenberg
Jeżeli zakupywany jest sprzęt

dokonuje się tego w drodze przetargu. Taki aparat ma swoją

specyfikę, parametry i zmuszony jestem do zakupu pewnych przedmiotów do aparatury. I od tej
firmy muszę zakupić sprzęt np. taśmę do EKG ponieważ inne firmy potrzebnego sprzętu do
danego aparatu, o określonych parametrach nie produkują. To nie jest uwarunkowane
dodatkowymi zapisami w umowie, ale wynika to z uwarunkowań samej aparatury.

Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Barbara Plewka
Poddała pod głosowanie wniosek p. Radnego Henryka Przybyszewskiego o zwrócenie
projektu omawianego do projektodawcy i po przeanalizowaniu przez komisje Stałe Rady
Powiatu i następne przedstawienie pod obrady rady powiatu.
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Rada Powiatu w głosowaniu jawnym większością głosów
–10 głosami za,

Przyjęła zgłoszony wniosek przez radnego H. Przybyszewskiego

Ad.15
Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Barbara Plewka
Poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia
zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych w tabeli punktowych rozpiętości dla
poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Działdowie, do których stosuje się zasady wynagradzania określone w rozporządzeniu
Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań
kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych
jednostek samorządu terytorialnego.
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie
-

17 głosami za

-

0 głosów przeciw

-

0 głosów wstrzymujących

podjęła:
UCHWAŁĘ VI/ 56 /03
w sprawie:

ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego

punktu w złotych w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii
zaszeregowania pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Działdowie,
do których stosuje się zasady wynagradzania określone w rozporządzeniu Rady Ministrów
z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych
pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek
samorządu terytorialnego.
/ uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu /

Ad.16
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Wicestarosta Leon Żujewski
W odpowiedzi na interpelacje w sprawie: przygotowania i skierowania projektu uchwały na Sesję
Radni nie mają racji w Statucie Powiatu jest zapis, iż jeżeli projektodawcą uchwał jest Zarząd
Powiatu i uchwała jest dołączona do materiałów sesyjnych to jest to wystarczające i nie musi być
przedmiotem obrad komisji.
Zgadzam się z drugą częścią pytania dotyczącego dwóch projektów uchwał skierowanych pod
obrady dzisiejszej Sesji. Były to projekty uchwał proponowane przez Zarząd Powiatu nie były
one dostarczone w materiałach sesyjnych. Mogły być one przedmiotem obrad sesji jednak pewne
zachwiania statutu były.
W sprawie informacji o sytuacji finansowej SP ZOZ zwrócił się o przedstawienie informacji o
stanie finansowym za I kwartał przez Dyrektora SP ZOZ.

Dyrektor SP ZOZ w Działdowie Sławomir Willenberg
Poinformował, że pełni obowiązki dyrektora od 5 miesięcy a sytuacja była trudna kiedy
obejmował stanowisko.
Blok operacyjny nie był wyremontowany zyski finansowe były trochę zaniżone.
Byłem jednym z projektodawców, aby poprzedni dyrektor miał większe możliwości finansowe w
pracy. Zaproponowaliśmy 169

zł miesięcznie jako pożyczkę na rzecz SP ZOZ żeby były

możliwości zakupu. W styczniu należało spłacić tą kwotę za 3 miesiące w wysokości 270 tyś zł.
Zadłużenie wyniosło 320 tyś zł w styczniu. Szpital wykonał więcej zabiegów, nadwykonanie w
styczniu wynosiło 180 tyś z. W lutym było to ok. 150 tyś zł w marcu nadwykonanie wyniosło ok.
200 tyś zł zapłacono kwotę 1 825 000 zł, w poprzednich okresach wyniosło 1 600 000 zł.
Skrócony został dzień pracy personelu do 7 godzin 35 minut to pociągnęło dodatkowe koszty w
wynagrodzeniu za dyżury pielęgniarek i położnych. Ponadto wypłacono pracownikom podwyżki
203 zł, aby nie istniały zobowiązania. Te wypłaty kosztowały dosyć dużo.
Do dnia dzisiejszego nie ma rozliczenia za nadwykonanie z Kas Chorych, które zaprzestały swej
działalności z końcem marca.
Gdybyśmy otrzymali środki za ponadlimitowe świadczenia kwota zadłużenia wyniosłaby ok. 600
000 zł.
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Za nadwykonania, za które szpital nie otrzymał świadczeń stanowią poważny problem. Są głosy
aby nie przyjmować pacjentów, jednak to radni powinni tak określić ja -jako dyrektor do tego się
nie zobowiązuje i tego nie zrobię.
Wprowadza się lepperyzację w naszym środowisku niektórzy radni potrafią tylko krytykować nie
udzielają żadnej konkretnej pomocy i podpowiedzi.
Stwierdził, że zwracał się wystąpienie z rezolucją do Kas Chorych o renegocjację umów.
Kwota ponad 200 000 zł miesięcznie za świadczenia ponadlimitowe to duża suma. Czynię duże
starania o finanse. Do Starostwa wystosowałem pismo, aby wystąpić o renegocjację i spotkałem
się z totalna krytyką, dopatrywano się podtekstów. Staram się dbać o szpital. Chciałbym Radę
prosić o wystąpienie z odpowiednią uchwałą, czy prośbą do NFZ o renegocjację umowy.
Uzyskaliśmy w renegocjacjach kwoty 500 000 zł na zawały i udary mózgu. Takie kwoty
powinny być szpitalowi przekazywane. Porosiłbym o podjęcie uchwały po otrzymaniu
odpowiedzi na moja prośbę z NFZ i udzielenie ewentualnego wsparcia ze strony Rady.
Stwierdził, że nie chciałby zwalniać pracowników.
Po powstaniu NFZ nic obecnie nie wiadomo miałby być renegocjacji umów. Obecnie wraca się
do tego co było. Kasa Mazowiecka płaci za swoich pacjentów, Warmińsko – Mazowiecka za
swoich, praktycznie nic się nie zmieniło. Od 1 lipca zostanie zamkniętych kilka szpitali w
naszym województwie może to coś zmieni. Wskazał, że ludzie żyją dłużej wymagają lepszej
opieki. Staram się to zapewnić, oczekuję szczerych podpowiedzi i pomocy ze strony Rady, tak,
aby społeczeństwo poznało sytuację. Jeżeli uznacie, że moja wizja szpitala jest zła możecie mnie
państwo odwołać.
Wicestarosta Powiatu Leon Żujewski
Wskazał, że na początku roku przy opracowaniu planu finansowego szpitala, który został
opracowany przez Radę Społeczną SP ZOZ wynikało na podstawie umów zawartych z Kasą
Chorych zaplanowano 1 300 000 zł mniej środków , kwartalnie około 300 000 zł.
W planie zostały ujęte wszystkie koszty i zobowiązania, koszty amortyzacyjne 1 254 000 zł. Ten
wynik za ubiegły rok jest ujemny żeby znaleźć się w założonym planie finansowym na ten rok
muszą być podejmowane intensywne działania przez Dyrektora SP ZOZ a także przez Radę
Społeczną SP ZOZ.
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Zwrócił uwagę, że dużym obciążeniem dla szpitala była wypłata podwyżek z ustawy 203 zł.
Ponad 80% szpitali nie płaci tych podwyżek są roszczenia pracowników.
Gdyby szpital tego nie podwyżek to kwota zaległości zobowiązania wynosiłaby wówczas ok. 5
mln zł a tak podwyżki są wypłacone pracownikom.
Jesteśmy zaniepokojeni istniejącym wynikiem musimy na bieżąco analizować koszty. Szukać
oszczędności żeby wynik poprawić oraz próbować odzyskać środki, które zostały przez szpital
wypracowane. Prawdopodobnie podczas następnej Sesji jeden punkt będzie poświęcony sytuacji
gospodarczej i finansowej szpitala.
Podkreślił, że szpital ma kredyt liniowy na bieżąco jest on spłacany nie było sytuacji żeby nie
wypłacono pensji dla pracowników. Są pytania, plotki kiedy szpital upadnie te głosy są od
lekarzy, dziennikarzy. Dane o sytuacji finansowej szpitala są opublikowane w Gazecie
Działdowskiej.

Radny Wiesław Cieślak
Wskazał, że to nie pierwszy przypadek kiedy bardzo duże problemy związane z zarządzaniem
szpitalem zrzuca się na samorząd -Radę Powiatu bez przekazywania środków. Szpital przyjmuje
większą ilość pacjentów i nie otrzymuje za to należnych środków.
Uważam, że trzeba będzie zająć w tej sprawie jakieś stanowisko albo renegocjować z NFZ
umowy i odzyskać należne środki.
Jeżeli się ich nie otrzyma to w przyszłym roku mogą być tego poważne konsekwencje. Ta
sytuacja jest nie pierwsza tego typ, że ustawodawca przekazuje zadania lub polecenia bez
środków.

Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Barbara Plewka
Sprawa szpitala jest bardzo ważna. Wicestarosta zadeklarował że zgłoszony zostanie projekt
omówienia sytuacji finansowej szpitala na następnej Sesji.
Problem jest nie od dzisiaj na szpital zawsze Rada Powiatu zwracała ten problem szczególną
uwagę.

Radny Marek Dzieńkowski

19

Zainteresowany był, czy opracowany został program naprawczy szpitala zaproponował
przedstawić temat szpitala na sesji wtedy, kiedy zostanie taki plan naprawy opracowany przez
szpital .

Ad.17
Radny Rafał Maciejewski
Zaproponował włączenie uchwały, która została skierowana pod obrady Sesji do rozpatrzenia
pod obrady najbliższego posiedzenia Komisji Społecznej, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych.

Radny Henryk Przybyszewski
Stwierdził, że wypowiedź dyrektora o zbieraniu kapitału na temacie szpitala jest retoryczna
Poparł wniosek Pana radnego Dzieńkowskiego . Oczekiwał, że wypowiedź Dyrektora SP ZOZ i
Rady Społecznej SP ZOZ oparta będzie na planie rzeczowo – finansowym i programie
naprawczym. I jak w kontekście tych dwóch dokumentów nawet projektowych przebiega
realizacja zadań zdrowotnych.
Poparł Dyrektora SP ZOZ o przyjęcie rozstrzygnięcia przez Radę Powiatu o sposobach pomocy
dla szpitala bądź wspólnego stanowiska.
W świetle informacji o planowanych likwidacjach szpitali , rejonizacji, restrukturyzacji szpital
działdowski ma szansę przetrwania tej sytuacji i objąć zakresem swego działania obszar większy
niż jednego powiatu.
W kontekście wizyty gości niemieckich wskazał, że od Starosty niemieckiego Rolanda Hűna
miał sygnał, że źle odebrał sytuację kiedy samorządy tworzące wspólnotę powiatową uznały, że
niemiecki starosta elekt jest tym, który już urzęduje i jemu przekazały dokumenty o wspłópracy .
Dopiero Starosta Elekt przekazał otrzymane dokumenty Staroście R. Hűn.
Był zdania, że ze Statutu Powiatu nie należy czynić oręża walki a przestrzegać pewnych zasad,
projekty uchwał powinny być kierowane do rozpatrzenia do komisji Rady, aby one mogły na
swoich posiedzeniach przedyskutować proponowane projekty uchwał.

Ad.18
Radny Jan Raczyński
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Wskazał, że obawia się o dotrzymanie terminu zakończenia sali sportowej w Lidzbarku przez
wykonawcę na 01 .09.2003r Prace powinny zostać przyspieszone jeżeli ma być termin
dotrzymany.
Wicestarosta Leon Żujewski
Główna przyczyną opóźnienia realizacji inwestycji było to, że w projekcie nie ujęto przyłącza
gazowego to spowodowało wydłużenie prac oraz konieczność ich umieszczenia w projekcie
w przyszłym tygodniu zostanie na sali położony dach. Ten temat będzie przedmiotem obrad
następnego posiedzenia Zarządu Powiatu.

Radny Władysław Kubiński
Zaprosił na spotkanie przedreferendalne, które odbędzie się 25.V w Ruszkowie.

Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Barbara Plewka
Przedstawiła zaproszenie dyrekcji Gimnazjum Nr 2 w Działdowie na Festyn z okazji Dni
Rodziny, który odbędzie się 24.V .03 W Działdowie.

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodnicząca Rady Powiatu zamknęła
obrady VI Sesji Rady Powiatu Działdowskiego.

Protokołowały:

Przewodnicząca Rady Powiatu

Helan M. Podgórska
Ewa Siedlecka

Jadwiga Barbara Plewka
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