Protokół Nr VII/2003
z VII Sesji Rady Powiatu Działdowskiego II Kadencji odbytej 30 czerwca 2003
roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Działdowie pod przewodnictwem
Przewodniczącej Rady Powiatu Działdowskiego Jadwigi Barbary Plewka.

Obrady trwały 10.00-13.00
Stan osobowy Rady wynosi 19 radnych.
W Sesji brało udział 19 radnych.

Przebieg obrad
Pkt 1, 2, 3
Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Barbara Plewka
Dokonała otwarcia obrad VII Sesji. Powitała radnych gości oraz prasę, którzy zechcieli
przyjąć zaproszenie na dzisiejsze obrady i przybyć. Stwierdziła, że w obradach biorą udział
wszyscy radni Powiatu Działdowskiego, co stanowi wymagane przez przepisy kworum, przy
którym Rada Powiatu może obradować i mogą zapadać prawomocne uchwały. Zapytała, czy
są uwagi do przekazanego w materiałach sesyjnych porządku obrad.

Porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Powiatu.
5. Interpelacje i zapytania.
6. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z prac Zarządu w okresie między Sesjami,
Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany aktu założycielskiego Zespołu Szkół
Rolniczych im. Emilii Sukertowej Biedrawiny w części dotyczącej nazwy.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości dotacji dla szkół i
placówek niepublicznych w 2003 roku.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie uchwalonych
przez Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
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10. Rozpatrzenie i podjęcie 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.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny
przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu działalności Rady
Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Działdowie.
13. Informacja o wynikach finansowych SP ZOZ w Działdowie za rok 2002 i sytuacji
bieżącej.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Działdowie.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na
realizację tych zadań w 2003 roku.
16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2003 rok.
17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
18. Oświadczenia radnych.
19. Zapytania i wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad sesji.

Ad. 3
Radny Władysław Kubiński
Zaproponował wprowadzenie dwóch dodatkowych punktów do porządku obrad, pierwszy
dotyczący podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia przez Radę Powiatu stanowiska
dotyczącego potrzeby utrzymania Biura Powiatowego Agencji R i M R. w Działdowie projekt
uchwały został przygotowany przez Komisję Rolnictwa oraz drugi punkt dotyczący zajęcia
stanowiska w sprawie

wniosku przyjętego przez Komisję Rolnictwa i Rozwoju

Gospodarczego o wystąpienia Starosty do Wojewody w sprawie o ogłoszenie powiatu
działdowskiego objętego klęską suszy.

Przewodnicząca Jadwiga Barbara Plewka
Zaproponowała, aby zgłoszone punkty zostały wprowadzone w kolejności jako punkty 10 i 11
do porządku obrad.
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Rada Powiatu w głosowaniu jawnym przy 17 głosach za, 2 głosach wstrzymujących
przyjęła zaproponowany porządek posiedzenia wraz ze zmianami.
Porządek obrad po zmianach :
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Powiatu.
5. Interpelacje i zapytania.
6. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z prac Zarządu w okresie między Sesjami
oraz i Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu,
7. Przedstawienie informacji z pracy komisji stałych Rady Powiatu.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany aktu założycielskiego Zespołu Szkół
Rolniczych im. Emilii Sukertowej Biedrawiny w części dotyczącej nazwy.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie stanowiska

dotyczącego

potrzeby

utrzymania Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w
Działdowie.
10. Zajęcie stanowiska w sprawie wniosku Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego
dotyczącego wystąpienia przez Starostę Działdowskiego do Wojewody Warmińsko –
Mazurskiego w sprawie ogłoszenia powiatu działdowskiego objętego klęską suszy.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości dotacji dla szkół i
placówek niepublicznych w 2003 roku.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie uchwalonych
przez Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
13. Rozpatrzenie i podjęcie 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.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny
przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu działalności Rady
Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Działdowie.
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16. Informacja o wynikach finansowych SP ZOZ w Działdowie za rok 2002 i sytuacji
bieżącej.
17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Działdowie.
18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na
realizację tych zadań w 2003 roku.
19. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2003 rok.
20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
21. Oświadczenia radnych.
22. Zapytania i wolne wnioski.
23. Zamknięcie obrad sesji.
Ad.4.
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym jednogłośnie
- 19 głosami za
Przyjęła protokół z VI sesji Rady Powiatu Działdowskiego.

Ad. 5.
Radny Rafał Maciejewski
Zwrócił się do

Starosty Działdowskiego z wnioskiem o przeprowadzenie rozmów z

Zarządem Dróg Wojewódzkich dotyczących naprawy odcinka drogi pomiędzy miejscowością
Wielki Łęck, ewentualnego położenia dywanika, na ten krótki odcinek drogi, ponieważ jego
obecny stan stwarza niebezpieczeństwo dla kierowców.

Radny Władysław Kubiński
Korzystając z obecności Komendanta Policji oraz Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg
przekazał uwagi od mieszkańców powiatu jakie zostały mu przekazane tj.:
1. Mieszkańcy zamieszkali w pobliżu tras: Ruszkowo – Uzdowo, Myślęta- Grzybiny
zgłaszali duże zastrzeżenia dotyczące prędkości i tonażu przejeżdżających samochodów
ciężarowych na tej drodze oraz mieszkańcy miejscowości Zakrzewo zwracali uwagę na
prędkość przejeżdżających przez wieś samochodów ciężarowych, szczególnie tych, które
przewożą śmieci na wysypisko .
2. We wsi Petrykozy ustawiony jest kierunkowskaz wskazujący drogę do miejscowości
Zielona, jest również droga w kierunku miejscowości Żuromin co powoduje zamieszanie
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wśród kierowców, którzy nie znają tej trasy a mianowicie samochody zatrzymują się, we
wsi kierowcy pytają o drogę, w związku z ta sytuacją jest wniosek od mieszkańców o
dopisanie na kierunkowskazie również nazwy miejscowości Żuromin.

Radny Paweł Rutkowski
Zwrócił się z następującymi zapytaniami do Pana Starosty:
-

czy została podjęta decyzja o przejęciu przez PZD w Działdowie drogi od Białut do trasy
Nr E-7?

-

o realizację przez PUP w Działdowie aktywnych form zatrudnienia z uwzględnieniem
programu pierwsza praca- czy jest oferta dla pracodawców w zakresie dofinansowania
tworzonych miejsc pracy dla bezrobotnych,

-

jak wygląda nabór do szkół ponadgimnazjalnych w tym roku.

Dodał, że na jednym z tematów prac Komisji Rewizyjnej był również temat dotyczący
funkcjonowania szkół niepublicznych. Komisja zgłosiła wówczas wniosek dotyczący
uporządkowania opłat ponoszonych przez szkoły niepubliczne za wynajem pomieszczeń w
placówkach prowadzonych przez powiat oraz uregulowanie problemu darowizn wnoszonych
przez wymienione szkoły .

Radny Henryk Przybyszewski
W związku z przekazanymi w materiałach sesyjnych informacjami o sytuacji finansowej SP
ZOZ w Działdowie przedstawił wnioski klubu, który reprezentuje. Przedstawione wyniki nie
przestawiły zadań i rozstrzygnięć, które powinny zostać podjęte w celu naprawy obecnej
sytuacji. Wcześniejsze wnioski o wspomożenie finansowania szpitala przez gminy wchodzące
w skład powiatu również stała troska o poprawę bazy wyposażeniowej szpitala oraz inne
problemy wymagają szczególnego postępowania. Dlatego proponuje się zwołanie zwyczajnej
sesji poświęconej programowi naprawczemu tej placówki. Proponuję, aby to odbyło się na
sesji na początku sierpnia br., ewentualnie nie dokończone sprawy mogłoby być tematem
obrad następnej sesji pod koniec sierpnia oraz sprawom budżetowym.
Dlatego jako członek Komisji Zdrowia, na jej ostatnim

posiedzeniu

tego tematu nie

rozważaliśmy z uwagi na brak przekazanych materiałów. Uważam, że w przeszłości ten
problem był marginalizowany wymaga właściwego potraktowania sprawy. Rada Powiatu
powinna rozważyć program, przed którym stanie ta placówka. Są różne formy, co do
przekształcenia placówek szpitalnych. Placówka wymaga szczególnej troski. Jeżeli

źle

będzie mówiło się o szpitalu to ta placówka nie zostanie wypromowana. Radni Powiatowi
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muszą tworzyć klimat przyjazny dla szpitala, dlatego są potrzebne działania i konkretne
rozstrzygnięcia łącznie z kadrowymi. Ten program robi się dla ludzi, powinien on być
kwintesencją wytężonych umysłów różnych środowisk skupionych wokół rady, samorządów
tworzących lokalną wspólnotę z udziałem prasy w odpowiednim miejscu. Dlatego w imieniu
Klubu stawiam wniosek o poświęcenie problemowi programowi naprawczemu SP ZOZ w
Działdowie oddzielnej sesji Rady Powiatu.
Radna Stanisława Żywicka
Stwierdziła, że zadowolona jest ze zgłoszonego przed chwilą wniosku.

Przez cztery lata

zabiegała o zorganizowanie takiej sesji i nie doczekała się. Być może ten wniosek jest trochę
spóźniony. Szpital jest najważniejszym naszym zakładem w powiecie, dlatego cieszy ją, iż
to właśnie Pan Radny zaproponował taki wniosek.

Radny Kazimierz Sosiński
Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie zasad wynajmu lokali stanowiących własność
powiatu w ubiegłym roku, która dał Zarządowi Powiatu kompetencje do ustalania stawek za
czynsze w wynajmowanych lokalach mieszkalnych. Podczas prac nad tą uchwałą, składano
zapewnienia ,że Zarząd Powiatu z tej kompetencji skorzysta, ale podwyżki stawek czynszu
nie będą duże. W marcu Zarząd Powiatu uchwalił podwyżki były one dalekie od
umiarkowanych, wyniosły one 150-200 %. Poprzednio podejmowały uchwały o czynszach
rady gmin. Rada Gminy w Płośnicy ustaliła stawkę 0,55 gr. / m .Zarząd Powiatu podjął
decyzję o stawce 2,50 zł.
Zapytał Pana Starosty, co było podstawą tak dużej podwyżki ,czy po wielu prośbach i
pismach najemców Zarząd nie rozważa ponownego rozpatrzenia tej sprawy i dokonania ich
zmiany. Wskazał, że po artykule Gazecie Działdowskiej z 3.06.2003 r ukazał się artykuł „
Czynsz czynszowi nie równy” w którym wskazywano, że podwyżka odbyła się ona za zgodą
radnych. Oświadczył, że o tej podwyżce radni dowiedzieli się od najemców i nie był na nią
wyrażonej zgody przez radnych. Zaapelował do Zarządu Powiatu o ponowne rozpatrzenie tej
kwestii na rzecz najemców.

Ad. 6.
Starosta Działdowski Marian Janicki
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Przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Działdowskiego oraz
sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Działdowskiego w okresie między VI a VII sesją /
Konspekty sprawozdań stanowią załącznik do protokołu/
Zwrócił się o zadawanie pytań i uwag do złożonych sprawozdań.
Ad.7
Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Barbara Plewka
W związku z brakiem uwag i pytań podziękowała Staroście Działdowskiemu.
za przedstawione sprawozdania. zwróciła się

o przedstawienie

sprawozdań przez

Przewodniczących Komisji stałych rady powiatu

Przewodnicząca Komisji Społecznej, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych.
Przedstawiła sprawozdanie z prac komisji w okresie między sesyjnym oraz podjęte wnioski
na posiedzeniach.
/ wnioski komisji stanowią załącznik do niniejszego protokołu /.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Wiesław Cieślak
Poinformował o pracach komisji oraz podjętych wnioskach w okresie między sesyjnym.
/ wnioski komisji stanowią załącznik do niniejszego protokołu/.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Gospodarczego
Turystyki i Bezpieczeństwa Publicznego -Władysław Kubiński
Przedstawił informację o pracy Komisji Rolnictwa w okresie między sesjami oraz o podjętych
wnioskach.
wnioski stanowią załącznik do niniejszego protokołu /
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Wyjaśniła, że w sprawie klęski suszy wystosowane zostało pismo przez AR i MR dotyczące
kwestii udzielonych

kredytów dla rolników. Zgodnie z przesłanym pismem

kredyty

klęskowe zaciągnięte dwa lata temu na likwidacją ówczesnych skutków suszy przez rolników
na okres 2- letni byłyby przesunięte w spłacie jeszcze o rok . W sprawie pokrycia przez
agencję to nie wiadomo obecnie czy do tego dojdzie. Większość tych kredytów udzieliły
Banki Spółdzielcze i te kredyty stanowią ok. 70% udzielanych kredytów i na pewno byłoby
to niekorzystne dla tych banków.
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Przewodniczący Komisji Planowania Budżetu, Finansów i Gospodarowania Mieniem
Powiatu Jan Raczyński
Przedstawił wnioski Komisji podjęte na posiedzeniach komisji w okresie między sesjami.
wnioski stanowią załącznik do niniejszego protokołu /

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Paweł Rutkowski
Poinformował o omawianych tematach na dwóch posiedzeniach Komisji Rewizyjnych w
okresie między sesyjnym oraz zgłoszonych wnioskach przez członków Komisji na
posiedzeniu w dniu 29.05.2003 r.
/ wnioski komisji stanowią załącznik do niniejszego protokołu /
Ad. 8.
Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Barbara Plewka
Wobec braku uwag

poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany aktu

założycielskiego Zespołu Szkół Rolniczych im. Emilii Sukertowej- Biedrawiny w zakresie
nazwy. Poinformowała, że przedmiotowy projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany
na posiedzeniu Komisji Oświaty.

Rada Powiatu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie
- 19 głosami za
-

0 głosów przeciw

-

0 głosów wstrzymujących

podjęła

Uchwałę Nr VII/57/03
w sprawie zmiany aktu założycielskiego Zespołu Szkół Rolniczych im. Emilii
Sukertowej- Biedrawiny w Malinowie w części dotyczącej nazwy.
/uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.

Ad. 9.
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: określenia wysokości dotacji dla szkół i
placówek niepublicznych w 2003 r.

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

0 głosów przeciw podjęła

-

0 głosów wstrzymujących

podjęła
Uchwałę Nr VII/58/03
w sprawie określenia wysokości stawek w szkołach i placówkach niepublicznych w 2003
r.
/ uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/
Ad. 10.
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Poddała pod głosowanie projekt uchwały przygotowany przez Komisję Rolnictwa w sprawie
stanowiska dotyczącego potrzeby utrzymania Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w Działdowie.
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym większością głosów:
-

18 głosami za,

-

O głosów przeciw

-

1 głosie wstrzymującym

podjęła

Uchwałę Nr VII/59/03
w sprawie stanowiska dotyczącego potrzeby utrzymania Biura Powiatowego Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Działdowie.
/uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/
Ad.11
Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Barbara Plewka
Przypomniała Przewodniczący Komisji Rolnictwa odczytał podczas składania sprawozdania z
prac Komisji Rolnictwa wniosek w sprawie wystąpienia Starosty do Wojewody o ogłoszenie
powiatu działdowskiego objętego klęską suszy zwróciła

się

o przedstawienie

przygotowanego projektu uchwały w tej sprawie.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Gospodarczego
Turystyki i Bezpieczeństwa Publicznego -Władysław Kubiński
Stwierdził, że odczytał już projekt pisma Komisji Rolnictwa do Wojewody oczekuje na
pytania w tej sprawie.
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Radny Henryk Przybyszewski
Zapytał, czy nie jest przesadnym określenie w prezentowanym piśmie strat w użytkach
zielonych w granicach do 80%.W wyniku suszy skąd były wzięte przedstawione wyniki strat
w użytkach, czy komisja sprawdzała ten stan w całym powiecie.

Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Wskazała, że biegli rzeczoznawcy oceniają straty jak przedstawiają się straty w plonach.
Intencją Pana radnego Przybyszewskiego było zapewne, aby przedstawione straty nie były
przesadzone z uwagi, że będzie to opinia całej rady powiatu i dotyczyć będzie całego
powiatu nie może być wątpliwości.

Radny Paweł Rutkowski
Jakie fakty zadecydowały o wskazaniu wysokości powstałych strat w polonach w wyniku
suszy, czy podstawą były dokumenty, opinie rolników czy badania przeprowadzone przez
komisję dla przyjęcia 80% poziomu strat w plonach.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Gospodarczego
Turystyki i Bezpieczeństwa Publicznego Władysław Kubiński
Stwierdził, że te dane oparte są na wnioskach jakie wpływały do Wójta Gminy Działdowa.
Powołana w tej sprawie komisja przez Wójta sprawdzała złożone wnioski i straty w użytkach.
W innych gminach stwierdzono, że jest było podobnie i w ten sposób zostały przyjęte
powyższe wyniki.

Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Stwierdziła, że być może na pastwiskach sytuacja wygląda tak jak przedstawiono, jednak na
użytkach trwałych zielonych sytuacja nie jest dobra, ale straty nie wynoszą na pewno 80- 90%
to zbyt duże wskaźniki.

Radny Henryk Przybyszewski
Był zdania, że straty w wysokości ok. 80- 90% w użytkach rolnych to już „pustynia na
polach”, czego nie zaobserwował, dlatego należałoby zmienić przedstawione straty .

Radny Wiesław Cieślak
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Wskazał, że bez przytoczenia stosownych ekspertyz trudno jest określić poziom strat. Dobrze
byłoby gdyby rada powiatu mogła oprzeć się na konkretnych wynikach badań, w przeciwnym
razie mówi się jedynie o ogólnikach.

Starosta Działdowski Marian Janicki
Zapytał jak ma wyglądać przedmiotowe wystąpienie do Wojewody W-M- czy być ono w
formie uchwały Rady skierowanej do Wojewody, czy też Zarząd Powiatu ma zwrócić się z
pismem w tej sprawie . Jeżeli ma być podjęta uchwała to należy sprecyzować wyniki strat,
ale nie mamy potwierdzenia tych danych. Jeżeli te straty ma określić rada powiatu, to do
oceny radnego pozostanie , czy zagłosuje za przedstawionym stwierdzeniem co do wysokości
strat. Jeżeli z tym pismem ma wystąpić Zarząd Powiatu lub Starosta to obecnie jest za mało
potwierdzonych informacji żeby z tak opracowanym stanowiskiem wystąpić.

Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowski Jadwiga Barbara Plewka
Zwróciła się do projektodawcy do doprecyzowanie, czy powyższe stanowisko miałoby być
wnioskiem Starosty, czy miałaby zostać podjęta uchwała przez Radę Powiatu w tej sprawie.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Gospodarczego
Turystyki i Bezpieczeństwa Publicznego -Władysław Kubiński
Nie jestem wnioskodawcą ja tylko ten wniosek przedstawiam, wnioskodawcą była Komisja
Rolnictwa, która zwróciła się do Starosty Działdowskiego i obecnie wniosku nie mogę
zmienić. Starosta jest usytuowany prawnie i może z takim wnioskiem wystąpić. Dodał, że
Komisja Rolnictwa nie miała innych materiałów poza dokumentami z Gminy Działdowo.
Radni zapytani na posiedzeniu komisji jak wygląda u nich sytuacja na polach potwierdzili, że
podobnie. Starosta w swoim wystąpieniu do Wojewody może zmienić argumentację.
Wicestarosta Leon Żujewski
Uważam, że Komisja Rolnictwa zwróciła się do Zarządu Powiatu z powyższym wnioskiem
w tej sprawie, aby ten dalej podjął działania, ponieważ nie ma przygotowanej w tej sprawie
uchwały.
Wnioskował o przyjęcie powyższego wniosku do realizacji przez Starostę , Zarządu
Powiatu, który następnie zwróci się do Gmin z terenu powiatu o przekazanie informacji
dotyczącej skutków suszy oraz czy zachodzi potrzeba wystąpienia do Wojewody w tej
sprawie.
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Po otrzymaniu informacji będzie można przygotować wystąpienie do Wojewody.

Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Stwierdziła, że stanowisko Komisji Rolnictwa przedstawione jest Radzie Powiatu z prośbą o
zwrócenie się do Zarządu

Powiatu, aby ten skierował pismo do Wojewody. Natomiast

podstawy i argumenty, z którymi wystąpi Starosta będą należały do niego.

Radny Kazimierz Walerowicz
Był zdania, że straty w użytkach rolnych zależą od rodzaju ziemi, którą rolnik uprawia i
stosowanych nawozów. Obecnie trudno ustalić wysokości strat na pastwiskach ponieważ po
ostatnich opadach trawa się zazieleniła, dotychczas straty były w granicach ok. 60- 70%

Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Stosownie do wcześniejszej swojej wypowiedzi o przesunięcie terminu spłaty kredytów
klęskowych zaciągniętych przez rolników w 2001 r. Wyjaśniła, że banki dokonują
przesunięcia, w jego spłacie na wniosek zainteresowanego rolnika, a nie dokonują tego
samodzielnie. W związku ze złożonym wnioskiem przez Wicestarostę Leon Żujewskiego
odnośnie sprecyzowania pisma do Wojewody przez Starostę Działdowskiego po uzyskaniu
stosownych informacji od gmin z terenu poddała wniosek pod głosowanie.

Rada Powiatu Działdowskiego w głosowaniu jawnym, większością głosów:
-

17 głosami za

-

0 głosów przeciw

-

2 głosach wstrzymujących się

Przyjęła wniosek zobowiązujący Zarząd Powiatu – Starostę Działdowskiego do
przedstawienia Wojewodzie Warmińsko- Mazurskiemu stanowiska

dotyczącego

problemu suszy na jaki wystąpił terenie Powiatu Działdowskiego po uprzednim
uzyskaniu informacji z gmin z terenu powiatu na temat skutków suszy .

Przerwa w obradach 11.35-11.50
Ad. 12.
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
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Poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie SP ZOZ
W Działdowie. Dodała, że tym projektem uchwały zajmowała się na posiedzeniu Komisja
Zdrowia.

Rada Powiatu w głosowaniu jawnym , jednogłośnie
- 18 głosami za
- 0 głosów przeciw
- 0 głosów wstrzymujących
( jeden radny nie brał udziału w głosowaniu)
podjęła:
Uchwałę Nr VII /60/03
w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Działdowie.
/uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/

Ad. 13.
Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Barbara Plewka
Poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia zasad zakupu lub przyjęcia
darowizny aparatury

i sprzętu medycznego w sprawie

zbycia , wydzierżawienia

lub

majątku trwałego Samodzielnego publicznego zakładu Opieki zdrowotnej w Działdowie .

Rada Powiatu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie
-

18 głosami za

-

0 głosów przeciw

-

o głosów wstrzymujących

podjęła :
Uchwałę Nr VII /61/03
w sprawie określenia zasad zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury

i sprzętu

medycznego w sprawie zbycia , wydzierżawienia lub majątku trwałego Samodzielnego
publicznego zakładu Opieki zdrowotnej w Działdowie .
/uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/

Ad. 14.
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
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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 , jednogłośnie:
- 18 głosami za
-

0 głosów przeciw

-

0 głosów wstrzymujących

( jeden radny nie brał udziału w głosowaniu)
podjęła:
Uchwałę Nr VII /62/03
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny przez Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Działdowie.
/uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.

Ad. 15.
Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Barbara Plewka
Poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu działalności
Rady Społecznej przy SP ZOZ w Działdowie.

Rada Powiatu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie
-

18 głosami za

-

0 głosami przeciw

-

0 głosami wstrzymujących

( jeden radny nie brał udziału w głosowaniu)
podjęła:
Uchwałę Nr VII/63/03
w sprawie zatwierdzenia regulaminu działalności Rady Społecznej przy SP ZOZ w
Działdowie.
/uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu /

Ad.16.
Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Barbara Plewka
Zwróciła się o kierowanie pytań i uwag do tematu i materiałów dotyczących informacji o
wynikach finansowych SP ZOZ w Działdowie za 2002 r. i sytuacji bieżącej szpitala .
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Radny Rafał Maciejewski
Jeżeli będzie sesja w sierpniu to ta informacja mogłaby zostać wówczas przedstawiona.
Zwrócił się o przedstawienie przez Dyrektora SP ZOZ w Działdowie informacji o sytuacji
bieżącej, zamierzeniach i opracowywanym programem naprawczym SP ZOZ w Działdowie.

Starosta Działdowski Marian Janicki
Wskazał, iż sytuacja finansowa jednostki jest zależna od wielu czynników m.in. od sytuacji
działalności szpitala w ubiegłych latach, sytuacji bieżącej oraz zewnętrznej sytuacji na rynku
usług medycznych. Po uzyskaniu materiałów, z których będzie wynikało jak wyglądała
sytuacja w szpitalu za 2002 r. oraz po półroczu bieżącego roku i jaka jest perspektywa do
końca roku. Obecnie już takimi materiałami dysponujemy. Program naprawczy dopiero
powstaje jego kształt będzie zależny od kilku kwestii m. in. ściągalności składki zdrowotnej
obecnie jest bardzo słabe. W ciągu roku z uwagi na ten problem może dojść do zmiany umów
na świadczenie usług medycznych przez szpitale. Biorąc pod uwagę sytuację w zakresie
płatności za usługi medyczne oraz w zakresie sytuacji z poprzednich lat możemy określić w
jakim miejscu znajduje się nasz szpital i będzie można rzetelnie ocenić działania, które
Dyrekcja zaproponuje. Jeżeli
dzisiejszym może zostać

padną ze strony

radnych konkretne pytania to w dniu

przekazana informacja oraz

finansowej SP ZOZ-u następnie

wyjaśnienia dotyczące sytuacji

analizując już program naprawczy będzie go można

rzetelnie ocenić.

Dyrektor SP ZOZ w Działdowie Sławomir Willenberg
Stwierdził, że nie chciał by mówić szczegółowo o programie naprawczym szpitala. Będzie on
przedmiotem obrad Rady Społecznej SP ZOZ w Działdowie , obecnie jest opracowywany.
Sytuacja szpitala jest bardzo trudna, podstawową rzeczą jest zwiększenie środków
finansowych. Biorąc pod uwagę budżet szpitala w ubiegłym roku, wydawało się, że
przychody szpitala się zwiększą w tym roku. W ubiegłym roku za trzy pierwsze kwartały
zapłacono za wszystkie nad wykonania usług medycznych. Wydawało się, że za IV kwartał
ubiegłego roku otrzymamy środki za nadwykonane usługi i podobnie będzie w tym roku. Tak
się nie stało za pierwszy kwartał bieżącego roku za wykonane nadwyżki usług otrzymaliśmy
około 70% należnych środków. Szpital starał się zmienić również zakres świadczonych usług.
Otwarta została m.in. poradnia onkologiczna, ortopedyczna. Mamy podpisaną umowę na
3000 usług z NFZ

w poradni ortopedycznej a wykonanych zostaje 5000, za pozostałe

szpitalowi nie zostanie zapłacone. Podkreślił, że w ramach rozszerzenia świadczonych usług
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poradnia chirurgiczna czynna jest 24 godz. na dobę. Lekarz

chirurg jeździ również do

poradni niepublicznej. Nasze działania szły w kierunku zwiększenia ilości świadczonych
usług. Okazało się jednak biorąc pod uwagę sytuację w kraju, że należy kierować się dobrem
finansowym a nie pacjentów. Jest potrzeba zwiększenia usług na oddziale urazowo –
ortopedycznym, rehabilitacyjnym . Zachodzi obawa, że nastąpią zmiany umów przez NFZ.
Jeżeli tak się stanie to spowoduje to kolejne kłopoty finansowe. Chcąc podnieść rangę szpitala
podjęte zostały działania w celu uzyskania akredytacji przez szpital wykonano już w tym
kierunku prace. Do szpitala przyjechała specjalna Komisja z Krakowa, która poinformowała
nas o kosztach z tym związanych. Prawdopodobnie szpital przystąpi do akredytacji a koszty
zbyt duże dodał, że w ten temat koniecznie będzie duże zaangażowanie

finansowe nie są
całego personelu.

Stwierdził, że jest zadowolony z planów zorganizowania Sesji poświęconej tematowi szpitala,
mogłaby

ona

odbyć

się

w

szpitalu,

ponieważ

szpital

dysponuje

odpowiednim

pomieszczeniem.
Mogli by wziąć w niej udział lekarze a także przedstawiciele związków zawodowych .
Zwrócił się o przekazanie wcześniejszej informacji o jej terminie, żeby mogli w niej
uczestniczyć ordynatorzy. Wskazał, że od maja bieżącego roku wprowadzona została ankieta
satysfakcji pacjentów wobec służby zdrowia i szpitala, w 90% opinia o szpitalu jest dobra.
Poinformował o przekazaniu środków z Polsko- Niemieckiego Towarzystwa na rzecz bloku
operacyjnego w kwocie 100 tyś. zł. Zwrócił się o przekazanie przez Przewodniczącą Rady
Powiatu w imieniu rady podziękowania za darowiznę, szpital również przekaże takie
podziękowania. Podkreślił, że szpital nie chce zmniejszać ilości i jakości świadczonych usług
i rangi szpitala.

Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Barbara Plewka
Stwierdziła, że na pewno odbędzie się spotkanie z pracownikami szpitala na temat
przygotowanego programu naprawczego a następnie będzie

zajmować się nim Rada

Społeczna SP ZOZ w Działdowie, Zarząd Powiatu i po tych wstępnych opracowaniach będzie
mogła odbyć się Sesja poświęcona problemom szpitala i programowi naprawczemu.
W związku z brakiem uwag i innych pytań zamknęła dyskusję nad przedstawionym punktem
porządku obrad.
Ad. 17.
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
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Wobec braku uwag do projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Działdowie, poddała go pod głosowanie.

Rada Powiatu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie:
- 18 głosami za
-

0 głosów przeciw

-

0 głosów wstrzymujących

(jeden radny nie brał udziału w głosowaniu)
podjęła:
Uchwała Nr VII/64/03
w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie.
/uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/

Ad.18.
Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Barbara Plewka
Poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków
Państwowego

Funduszu

Rehabilitacji

Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na

realizację tych zadań w 2003 r.

Rada Powiatu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie:
18 głosami za
0

głosów przeciw

0 głosów wstrzymujących
(jeden radny nie brał udziału w głosowaniu) podjęła:
Uchwała Nr VII/65/03
w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2003 r.
/uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/

Ad. 19.
Skarbnik Powiatu Daniela Wołkońska
Przedstawiła zmiany do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu w 2003 r., które
powstały o przekazaniu radnym projektu uchwały. Wpłynęła decyzja od Wojewody
Warmińsko- Mazurskiego nr. Nr.72/2003 z 12.06.2003 r., dotycząca zwiększenia dotacji
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celowej na kwotę 14 514 zł. z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych na
częściowe pokrycie kosztów umieszczonych w nich dzieci oraz na usamodzielne dzieci i
pokrycie ich kosztów nauki.
Druga decyzja z 25.06.2003 r. od

Wojewody Warmińsko- Mazurskiego na zadania

realizowane przez powiat o kwotę 10 434 zł. z przeznaczeniem na finansowanie działalności
Powiatowych Zespołów ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. Nadto zaszła
konieczność przeniesienia wydatków

między paragrafami dotyczących doskonalenia

zawodowego dla szkół w kwocie 6308 zł. Nadto w załączniku Nr 6 w projekcie uchwały
wykazana była stawka na jednego ucznia dotycząca dotacji przedmiotowej dla Zakładu
Budżetowego w Malinowie w kwocie 4 436, 30 zł. po proponowanych zmianach powinna
wynosić 4415,43 zł. Ogólna kwota wynosić powinna 1430 474 zł. Do projektu uchwały
włączono również jeszcze jeden załącznik dotyczący porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowania zadania wspólnego z Urzędem Miasta i Gminy
na kwotę 1423 zł. W załącznik Nr 5a dotyczącym Zakładu Budżetowego w Malinowie
powinien być zapis „ plan na 2003 r.” a nie obecny błędny zapis „plan na 2002 r.” Błąd w
druku jest również w załączniku dotyczącym Gospodarstwa Pomocniczego w Gródkach,
wyraz „stała” powinien

zostać zmieniony na „strata”. Uwzględniając powyższe zmiany

ulegną zmianie dochody i wydatki, oraz wydatki na zadania bieżące i związane z realizacją
zadań rządowych. Zwróciła się do Przewodniczącej Rady Powiatu o przedstawienie projektu
uchwały po zmianach.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jerzy Święszkowski
Odczytał projekt uchwały z przedstawionymi zmianami.
Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Barbara Plewka
Poddała pod głosowanie z przedstawionymi zmianami projekt uchwały w sprawie zmiany
budżetu powiatu na 2003 r.
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym, większością głosów :
- 17 głosami za
- 0 głosów przeciw
- 1 głosie wstrzymującym
(jeden radny nie brał udziału w głosowaniu) podjęła:
Uchwałę Nr VII/66/03
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2003 r.
/uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/
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Starosta Działdowski Marian Janicki
W sprawie wniosku zgłoszonego przez p. radnego Rafała Maciejewskiego poinformował, że
Zarząd Powiatu zajmie się tym problemem na najbliższym posiedzeniu ocenione zostanie, co
będzie można zmienić na korzyść wnioskodawcy. Zarząd Powiatu zapozna się również z
opinią PZD w Działdowie w tej sprawie.
W sprawie zapytania Pawła Rutkowskiego odpowiedzi udzieli

p. W. Nowicki

Kierownik PUP w Działdowie. W sprawie przejęcia drogi w Białutach udzieli odpowiedzi p.
Wicestarosta Leon Żujewski . W sprawie szkół niepublicznych i oświaty odpowiedzi udzieli
Naczelnik Wydziału Oświaty pan Józef Spychalski. Jeżeli Pani Przewodnicząca Rady
Powiatu otrzyma informację o przygotowaniu programu naprawczego oraz przygotowaniu do
sesji wszystkich zainteresowanych stron, to sesja odbędzie się w czasie wakacji w sierpniu na
początku miesiąca lub później. Chciałbym aby przedstawiony program naprawczy mógł być
oceniony, co do zgodności z sytuacją, głębokości skuteczności. Jeżeli potwierdzą się
zapowiedzi o zmniejszeniu kontraktów o 20% to trzeba będzie zmniejszyć o ten procent
dochody w sytuacji nie bilansowania się dochodów z wydatkami. Ta sytuacja jest realna. Na
pytanie p. radnego Kazimierza Sosińskiego dotyczące stawek czynszów w lokalach
kompetencje związane z ustaleniem czynszów do 2002 r. były ustalone powszechnie przez
gminy na danym terenie. Nie było więc istotne, czy te stawki bilansują się w stosunku do
wydatków na gospodarkę mieszkaniową. Od tego roku każdy administrator, właściciel
budynku może ustalić czynsz za wynajem pomieszczeń i lokali. Gminy z dodatków własnych,
bo to jej zadanie własne mogą ustalić niższe stawki czynszów. Wojewoda może dotacje do
gospodarki mieszkaniowej obniżyć. Odnośnie powiatu gospodarka jest odwrotna to nie jest
zadanie własne powiatu. Wysokość wpływów powinna bilansować wydatki związane z
gospodarką mieszkaniową do tej pory tą gospodarkę prowadziła wynajęta firma. Były
zastrzeżenia dotyczące zakresu

wykonywanie remontów, nie dokonuje się żadnych

zabezpieczeń. Czynsz, który płacili mieszkańcy nie pokrywał wydatków na tego typu
działalność. Maksymalna stawka czynszu

nie powinna przekraczać 3% wartości

odtworzeniowej. Bazą tych wyliczeń jest stawka corocznie określona przez Wojewodę
Warmińsko – Mazurskiego. Ustalona przez wojewodę stawka nie przekracza 3% wartości
odtworzeniowej. Ustalony poziom nie przekracza 1,5 % wartości odtworzeniowej. Obecnie
nie można wskazać, czy wpływy zbilansują wydatki czy będą one niższe lub wyższe. Te dane
uzyskamy po analizie dochodów i wydatków. Na niektóre czynniki nie mamy wpływu,
jesteśmy wspólnikami wspólnot mieszkaniowych np. wysokość opłat na fundusz remontowy,
fundusz eksploatacyjny i powiat te wydatki musi pokrywać. Czynsz to jest zapłata za
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używanie cudzej rzeczy, opłaty za używanie spadają na właściciela. Jedyna ochrona lokatora
jest taka, że stawka nie może przekraczać 3% wartości odtworzeniowej. Jeżeli na końcu roku
ukształtują się relacje między dochodami a wydatkami na korzyść dochodów, to być może
nastąpi korekta stawek. Obecnie trudno powiedzieć jak to będzie. Najemcy mogą nabyć
lokale i samemu prowadzić tą gospodarkę. Powiat nie ma środków na prowadzenie
gospodarki mieszkaniowej w przeciwieństwie do gminy. Jedyną formą jaką ma lokator jeżeli
nie jest w stanie ponosić wydatków to zwrócić się do gminy o dodatek mieszkaniowy. Jedną z
propozycji jest wówczas czynsz. Na rynku czynsz kosztuje w powiecie ok. 300 zł. i więcej.
Tym ustalonym przez powiat czynszom daleko do pozycji rynkowych. Dlatego lokatorzy
powinni wykupić te lokale mieszkalne.

Kierownik PUP w Działdowie Wiesław Nowicki
W odpowiedzi na zapytanie p. radnego Pawła Rutkowskiego w sprawie „Programu
absolwent”, w którym uczestniczy PUP w Działdowie. Na dzień dzisiejszy na szacowaną
liczbę 1200 uczniów, którzy opuszczą szkoły z terenu powiatu, zarejestrowało się jako
bezrobotni absolwenci 260 osób, z czego 135 podjęło staże na terenie różnych instytucji na
terenie powiatu. Absolwenci będą na pewno również w miesiącu lipcu, PUP w Działdowie
posiada wystarczającą liczbę środków na sfinansowanie zapotrzebowania pracodawców na
realizację stażów PUP w Działdowie z otrzymanego algorytmu przekazał 855 000 zł. na
realizację stażów. Poza trzema wnioskami wszystkie złożone wnioski na organizację stażów
zostały rozpatrzone pozytywnie. Rozpatrywaniem wniosków o organizację stażów zajmuje
się Zespół z udziałem przedstawicieli PRZ, Starosty i PUP w Działdowie. Minister Pracy
postanowił przekazać PUP w Działdowie dodatkowe środki w wysokości 438 000 zł.,
sugerując, aby te środki były dla absolwentów z terenów wiejskich i małych miast.
Drugie pytanie dotyczące środków przewidzianych na bezzwrotnego dofinansowanie
tworzonych miejsc pracy. Przy podziale algorytmu

przewidywano możliwość takiej

bezzwrotnej dotacji . Ta forma jest przewidziana w ustawie. Początkowo Rada Zatrudnienia
przyjęła wykorzystanie środków na te cele na niewielką liczbę stanowisk. Później zmieniła
ten zapis po otrzymaniu pisma w tej sprawie z Ministerstwa Pracy o ich wykorzystaniu na
staże absolwenckie, prace interwencyjne, roboty publiczne. Starosta Działdowski wystąpił do
Marszałka Województwa o przekazanie środków z rezerwy specjalnej na Powiatowy Program
Specjalny- „ Przywrócić do Aktywności ” , którzy od ponad 1,5 roku nie posiadają zasiłku lub
matek samotnie wychowujących dzieci

będące bezrobotne. Otrzymaliśmy 216 000 zł.

Powinny być realizowane w ramach tego wniosku prace interwencyjne. W najbliższym
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tygodniu odbędzie się Powiatowa Rada Zatrudnienia, która zaopiniuje propozycję podziału
tych środków. Stwierdził, że w tym roku środków powinno wystarczyć na realizację
wszystkich form aktywizacji bezrobotnych poza robotami publicznymi na które jest
największe zapotrzebowanie. Wskazał, że w tym roku wydatkowanie środków na
absolwentów realizowane jest normalnie w ubiegłym roku wykorzystano 62% środków na
Program Pierwsza Praca. Był nie przygotowany w tym roku jest zupełnie inaczej, dlatego
wykorzystanie środków jest efektywniejsze.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie- Jerzy Grochocki
Wyjaśnił, że w najbliższym czasie zostaną zlikwidowane niebezpieczne odcinki drogi tj. na
ul. Lidzbarskiej w Działdowie, odcinek drogi na strumyku na rzece Pierławka oraz za
przystankiem w miejscowości Pierławka. W sprawie drogi Białuty do trasy E-7 była
przekazana pozytywna odpowiedź z powiatu nidzickiego dotycząca przekazania drogi.
Obecnie przesłane zostało porozumienie w tej sprawie do Rady Powiatu w Nidzicy w celu
jego zaakceptowania. Prawdopodobnie po uzyskaniu akceptacji od 01.07.2003 r. ten odcinek
drogi zostałby przejęty. W sprawie szybko poruszających się samochodów w miejscowości
Zakrzewo, to obowiązuje tam ograniczenie do 40 km / h, sprawdzimy, czy ten znak
ograniczenia prędkości nadal się tam znajduje. Na trasie Myślęta- Grzybiny , UzdowoRuszkowo poruszają się pojazdy o tonażu większym niż 10 ton a powinny o tonażu nie
większym niż 8 ton tonażu. Odcinki o ograniczonym tonażu są znane Panu Staroście i
Komendantowi Policji w Działdowie. Jeżeli widzimy że zbyt dużo pojazdów przekracza ten
tonaż informujemy o tym policję. Do nich należy egzekwowanie tych ograniczeń. Stwierdził,
że PTD w Działdowie obowiązuje instrukcja zgodnie, z którą na znaku strzałowym pokazuje
się ostatnią miejscowość znajdującą się na danym ciągu drogowym. Jednak możemy ustawić
inny znak podzielony na 2, 3 pola o miejscowości docelowej i miejscowościach pośrednich
znajdujących się na tym ciągu drogowym.

Komendant Powiatowy Policji w Działdowie – Jerzy Giezek
W uzupełnieniu informacji stwierdził, że w ubiegłym roku składana była informacja
dotycząca realizacji zadań przez PZD i bezpieczeństwa na drogach. Radni zwracali się
wówczas o pouczanie kierowców po naruszeniu przez nich przepisów ruchu drogowego .
Obecnie policja przechodzi do karania mandatami naruszających przepisy drogowe oraz
karaniem

punktami

karnymi

kierowców.

Bezpieczeństwo, Trzeźwość, Prędkość.
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Organizowane

są

przez

Policje

akcje

Przyjmuję przedstawione w dniu dzisiejszym uwagi radnych tak więc przekraczający
prędkość kierowcy lub dopuszczający tonaż będą odpowiednio karani .Na terenie miasta
Działdowa i Lidzbarka jest ok. 17 motocyklistów są oni zidentyfikowani. Policja ma
narzędzia aby poradzić sobie z osobami, które niebezpiecznie przekraczają prędkość podczas
ruchu na terenie zabudowanym.

Naczelnik Wydziału Oświaty Józef Spychalski
Poinformował w odpowiedzi na pytania dotyczące rekrutacji , że do ubiegłej środy szkoły
sporządzały listy przyjętych uczniów do pierwszych klas danego typu. Te listy są
sporządzone. Do dnia dzisiejszego uczniowie powinni złożyć świadectwo w oryginale i
zadeklarować chęć uczęszczania do danej szkoły. Jeżeli listy uczniów do danej szkoły jest
niekompletna wówczas Dyrektor szkoły ma prawo przedłużyć okres rekrutacji do 3 lipca
bieżącego roku. Dopiero więc ok. 4.07 br. będziemy wiedzieli , ile jest uczniów. Obecnie
wiadomo, że w stosunku do roku ubiegłego uczniów szkół gimnazjalnych jest o dwa oddziały
mniej . Obecnie wiemy, że są niedobory w szkołach zasadniczych . Należy liczyć się z tym,
że te klasy nie będą realizowane. Są problemy z uczniami, którzy nie ukończyli klas trzecich
ponadgimnazjalnych. Nie wiemy ilu tych uczniów nie będzie promowanych ponieważ
egzamin poprawkowy będzie pod koniec sierpnia. Nie wiemy jeszcze, czy dojdzie do
utworzenia klas integracyjnych. Wskazał, że dużo osób składa dokumenty do L.O. może być
problem z ulokowaniem tych uczniów w szkołach. Dlatego dobrze byłoby jeżeli będą
funkcjonowały szkoły zasadnicze. Może się zdarzyć, że w niektórych klasach będzie po 10-15
uczniów. Będziemy bacznie obserwować nabór do szkół i ewentualnie dokonywać przesunięć
uczniów podobnie jak w ubiegłych latach. W odpowiedzi na pytanie dotyczące
przekazywania zakupów przez szkoły niepubliczne dla szkół publicznych wyjaśnił, że umowa
na wynajem pomieszczeń sporządzany jest na rok szkolny, niedługo się one skończą. Problem
był poruszany na Komisji Rewizyjnej i zgłoszono uwagi. Wydział Oświaty dokonał kontroli
w ZSZ Nr. 1 w Działdowie w wyniku której ustalono, że wszystkie zakupione przedmioty są
formalnie przekazane przez szkoły niepubliczne, szkole publicznej i zostały prawidłowo
rozliczone. Obecnie kontrola prowadzona jest w L.O. w Lidzbarku oraz w L.O. w Działdowie
w tym zakresie. Dodał, że Wydział Oświaty pracuje nad opracowaniem kryteriów najmu
pomieszczeń w szkołach publicznych, które zostaną przedstawione Zarządowi Powiatu do
zatwierdzenia i będą przekazane następnie do szkól, aby usunięte zostały wszelkie
mankamenty.
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Ad.21.
Radni nie zgłosili oświadczeń.
Ad. 22.
Radny Rafał Maciejewski
Zainteresowany był przygotowaniami dotyczącymi uruchomienia programu ratownictwa
medycznego w powiecie. Terminem rozpoczęcia prac przez zespół pomocy doraźnej w
Lidzbarku po podpisanym wcześniej porozumieniu .

Dyrektor SP ZOZ w Działdowie Sławomir Willenberg
Rada Powiatu

podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie SP ZOZ w

Działdowie. Uchwała zostanie przesłana do Centrum Zdrowia Publicznego w Olsztynie

i

porozumienie zostanie podpisane w dniu 01.08.2003 r. Uchwała zostanie przekazana do NFZ.
Po załatwieniu tych formalności wystąpimy do tak aby wyposażona karetka mogła pracować
już w miesiącu lipcu. Karetka będzie wypożyczona przez Wojewódzką Kolumnę Transportu
Sanitarnego, koszty pokryte zostaną z NFZ. Wskazał na koszty związane z pracą karetki oraz
możliwości ich sfinansowania .

Ad.23
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
W związku z brakiem innych uwag i wyczerpaniem porządku obrad podziękowała wszystkim
za udział w VII Sesji Rady Powiatu Działdowskiego i dokonała zamknięcia Sesji.

Protokołowały:

Przewodnicząca Rady Powiatu

Helena M. Podgórska
Ewa Siedlecka

Jadwiga Barbara Plewka
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