PROTOKÓŁ Nr IX/2003
z IX Sesji Rady Powiatu Działdowskiego II Kadencji odbytej 15 września 2003
roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Działdowie pod przewodnictwem
Przewodniczącej Rady Powiatu Działdowskiego Jadwigi Barbary Plewka.

Obrady trwały 9.00- 10.10
Stan osobowy Rady wynosi 19 radnych.
W Sesji brało udział 15 radnych.

Przebieg obrad
Pkt 1, 2, 3
Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Barbara Plewka
Dokonała otwarcia obrad IX Sesji. Powitała

radnych, gości, którzy zechcieli przyjąć

zaproszenie na dzisiejsze obrady i przybyć oraz prasę. Stwierdziła, że w obradach bierze
udział 15 radnych Rady 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?
W związku z barkiem uwag do porządku obrad Przewodnicząca przeszła do jego realizacji.

Porządek obrad:

1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Interpelacje i zapytania.
5. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z prac Zarządu w okresie między Sesjami
oraz Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu.

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia

środków PFRON

miedzy zadaniami z zakresu rehabilitacji społecznej na 2003 rok.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2003 rok.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
9. Oświadczenia radnych.
10. Zapytania i wolne wnioski.
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11. Zamkniecie obrad sesji.

Ad. 4
Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Barbara Plewka
Zapytała radnych czy mają interpelacje bądź zapytania?
Z uwagi na brak zgłoszeń zwróciła się o przedstawienie przez Starostę Działdowskiego
Sprawozdania z pracy Zarządu i

Sprawozdanie z wykonania

uchwał Rady Powiatu

Działdowskiego.

Ad. 5
Starosta Działdowski Marian Janicki
Przedstawiał Sprawozdanie z wykonania uchwała Rady Powiatu Działdowskiego,
poinformował, że w okresie między sesjami nie obradował Zarząd Powiatu
/ Sprawozdanie z wykonania uchwał stanowi załącznik do niniejszego protokołu/ .

Ad. 6
Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Barbara Plewka
Zapytała, czy są uwagi do projektu uchwały w sprawie przeniesienia środków PFRON

miedzy zadaniami z zakresu rehabilitacji społecznej na 2003 rok?

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Wojciech Mól
Poinformował, że obecnie pracodawcy
nowych

ubiegający się o możliwość utworzenia

miejsc pracy dla niepełnosprawnego mają

Zaplanowano

większe utrudniania.

50 tyś zł na utworzenie jednego miejsca pracy. Do końca roku nie

jest przewidziane

tworzenie

zmniejszenie środków żeby

nowych

miejsc pracy. Dlatego

przesunąć

na zadania

proponuje się

z art. 35 a pkt 7 ustawy

dotyczącego zadania likwidacji barier architektonicznych , w których występuje
największe zainteresowanie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 % do osoby,
zainteresowane osoby muszą wyłożyć 20 % własnego wkładu.
Był zdania że firmy działdowskie nie są zainteresowane kredytowaniem takich
inwestycji

a następnie

oczekiwaniem na

refundacje za wykonaną

pracę.

Wprowadzane są możliwości na etapowe wykonanie remontów stopniowych np. w
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pokoju, przedpokoju. Jeśli chodzi o zadania z zakresu dofinansowania, sportu
kultury i rekreacji oraz turystyki osób niepełnosprawnych, ostatnio pojawiły się dwa
stowarzyszenia, które

były zainteresowane

zorganizowaniem

niepełnosprawnych nawet za granice. Dofinansowanie może
tylko na terenie

kraju. Drugie stowarzyszenie pragnie

wyjazdu osób

mieć jednak miejsce
zorganizować wyjazd

turystyczny na terenie kraju.

Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka

Wobec braku uwag poddała pod głosowanie projekt uchwały sprawie przeniesienia
środków PFRON miedzy zadaniami z zakresu rehabilitacji społecznej na 2003 rok.
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym , jednogłośnie:
-

15 głosami za,

-

0 głosów przeciw,

-

0 głosów wstrzymujących

podjęła
Uchwałę Nr IX /73/03
w sprawie przeniesienia środków PFRON miedzy zadaniami z zakresu
rehabilitacji społecznej na 2003 rok.
/uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 7
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie Jerzy Grochocki
Stwierdził, że na poprzedniej sesji podjęta została uchwała w sprawie finansowania
programów inwestycji wieloletnich. Zadania, które zostały w niej zawarte będą dalej
preferowane

jednak

muszą zostać dokonane pewne

finansowych. Polegające na tym, że w dniu
mieliśmy

wówczas

wszystkich

podjęcia poprzedniej uchwały nie

kosztorysów

dokumentacji na drogę Iłowo – Białuty

zmiany w wartościach

inwestorskich nie mieliśmy

plan dokumentacji

uzyskamy po sesji.

Kosztorys inwestorski zmieni z kwoty 1 mln 200 tyś zł na kwotę 1 mln 227 888zł
również uległ zmianie sposób finansowania. Gmina Iłowo dofinansowuje kwotę
300 tyś zł pozostałą kwotę w wysokości 313 944 zł będą pochodzić z powiatu.
Natomiast środki SPARDU -wynosiłyby
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613 944 zł . Uległ również zmianie

drugi punkt

na drogę Lidzbark –Koszelewy, mieliśmy

bez dokumentacji

projektowej kosztorys z kwotą 1 mln 213 658 zł również zmniejszyła się kwota do
kwoty 1 mln

176 096 zł, ponieważ gmina

nie podjęła

uchwały

w sprawie

współfinansowania z powiatem tej drogi.
Środki, które miała pokryć gmina

zostały przeniesione ze środków własnych.

Powiat będzie pokrywał 55% środków pozostałą kwotę 646 tyś zł to środki własne
Powiatu, 45% to środki SAPARDU były na kwotę 530 tyś zł. Trzecie zadanie
dotyczy

inwestycji

Koszelewki- Wąpiersk

planowano na tą inwestycję

sporządzona była dokumentacja

kwotę 552 tyś zł, która pokryłaby tylko

odnowę

nawierzchni. Na tym odcinku drogi planowano 5 km drogi na kwotę 1 287 921 zł .
W planach dotyczących drogi Mosznica - Jankowice nie dokonywano zmian, środki
własne powiatu wynosiły

263 919 zł a środki gminy planowano na kwotę 263

918 zł je ze środków z SAPARD-u .

Radny Bronisław Mazurkiewicz
Stwierdził, że Lidzbark w żaden sposób nie zabezpieczył środków na inwestycję a
Powiat hojną ręką zamierza dołożyć środków jeszcze raz na taką kwotę jak innym
gminom. Rady Gmin Działdowo i Iłowo

wygospodarowały pewne środki

na

wspólną inwestycję z Powiatem. Może należałoby poszukać na terenie innej gminy
np. Rybno takiej drogi, aby gmina partycypowała po połowie z powiatem w jej
realizacji.

Radny Jan Raczyński
Stwierdził, że kolega radny nie rozumie na jakich zasadach funkcjonuje subwencja
drogowa. Państwo przekazuje za przejezdność ważność drogi i tak subwencja jest
następnie naliczana. Droga Koszelewy –Lidzbark była wykonywana od miejscowości
Koszelewy do Tuczek to jest droga turystyczna oraz o znaczeniu gospodarczym
prowadząca do Olsztyna nie mówiąc już o ważności gospodarczej odcinka Gralewo
dla przewożenia kruszyw. Są drogi inne o mniejszym natężeniu ruchu, myślę tu o
drodze Mosznica – Jankowice.
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W poprzedniej kadencji gmina Lidzbark wspólnie z Powiatem budowała drogi i
uczestniczyła w kosztach np. drogi Jeleń, jak również Lidzbark – Koty bo wtedy te
pieniądze gmina miała. W tej chwili gmina ma poważne inwestycje, za które musi
zapłacić i nie stać gminy na partycypację.
Radny Władysław Kubiński
Są dwie kwestie, na które powinno się zwrócić uwagę: 1) to zasady, które przyjęliśmy
przed przystąpieniem do podjęcia decyzji i jedną z nich było preferowanie tych
inwestycji, w których partycypują gminy,2) zasadą była ta, o której wspomniał
kolega. Sądzę, że obie są równie ważne zarówno potrzeby gospodarcze i turystyczne
jak też zasady, które przyjęliśmy a dotyczą one partycypacji w kosztach. W trakcie
gry nie powinniśmy zmieniać zasad reguł bo to doprowadzi nas do nieprzewidzianych
konsekwencji na przyszłość. Nie jestem przeciw tej inwestycji, ale przeciw łamaniu
zasad, które przyjęliśmy. Faktycznie droga Jankowice – Mosznica jest mniej
uczęszczana. Trudno wymagać, aby ludzie z niej korzystali w danym stanie. Zapytał
czy warto łamać przyjęte zasady?
Starosta Działdowski Marian Janicki
Zarząd Powiatu

musi kierować przygotowaniem projektów, czy programów

wieloletnich, konkretnych projektów wdrażanych do realizacji jak np. „SAPARD-u”.
Kilkoma zasadami, które są zależne od nas, którymi musimy się kierować i brać
bardzo poważnie do realizacji. Jednym jest dokument, który Rada poprzedniej
kadencji uchwaliła tj. strategia rozwoju, w której są wyznaczone szlaki komunikacyjne
najistotniejsze dla rozwoju Powiatu i to przy ocenie przez Komitet Sterujący ma
istotne znaczenie. Dla przypomnienia powiem, że są dwa szlaki komunikacyjny i
gospodarczy jeden odcinek jest droga Iłowo – Białuty, drugi Koszelewy – Lidzbark.
Są to dwa główne szlaki, które dla Rozwoju Powiatu zdaniem naszym były
najważniejsza. To są tematy które można zgłaszać do programu „SAPARD” i są
najbardziej oceniane punktowo. System punktowy ocenia jeszcze pewne inne
elementy np. udział własny porozumienia między jednostkami np. droga Mosznica –
Jankowice w ogóle nie znalazłyby się w tym programie, gdyby nie było takiego
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porozumienia i współfinansowania, ona nie mieści się w regułach

programu

„SAPARD” bo ani nie jest w strategii jako droga najważniejsza ani nie ma możliwości
udokumentowania obecnego uczęszczania tej drogi ani po wybudowaniu. Dlatego
przyjęliśmy tę drogę do wskazania do programu SAPARD głównie, dlatego, że gmina
Działdowo uznała, że jest to dla nich ważny i żywotnym interesie leży wybudowane
tej drogi. Chcieliśmy, aby mając do dyspozycji środki własne zrobić jak najwięcej tych
inwestycji. Taka propozycja została zgłoszona do wszystkich gmin zgłoszona, że
ważnym argumentem na to, żeby dana droga znalazła się w programie będzie udział
własny. Takiego udziału własnego gmina Lidzbark w tej chwili nie zdecydowała się
dać bo chce złożyć wniosek na wybudowanie składowiska odpadów w Ciechanówku.
Ponieważ nie ma zdolności kredytowej na ten rok i na przyszły. Co nie znaczy, że w
przyszłości następne odcinki nie będą finansowane przez tę gminę. Proponuję przyjąć
ten program, bo to jest część realizacyjna całego programu na lata 2004- 2007 w
przyszłym roku będziemy się składać wnioski do funduszy strukturalnych, gdzie te
drogi turystyczne i gospodarcze będą głównie objęte zainteresowaniem i myślę, że
gminy włączą się w realizację. Dzisiaj jest ostatni termin składania wniosków do
Programu SAPARD do godziny 16-tej .
Radny Krzysztof Maciątek
Stwierdził, że droga Mosznica – Jankowice jest ważna, ze względu na bezpieczeństwo
dowożonych dzieci do szkoły z Ruszkowa i Sławkowa.
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Stwierdziła, że również droga Koszelewy- Lidzbark są dowożone dzieci do szkół.
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Radna Teresa Kuca
Droga Koszelewy – Lidzbark jest drogą bezpośrednią do Olsztyna i innych
miejscowości z Lidzbarka. Nie przychylenie do tego wniosku doprowadzi, do tego, że
będziemy musieli korzystać z innych dróg Powiatu Działdowskiego co utrudni nam
kontakt bezpośredni z województwem.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Jerzy Grochocki
Powiat ma możliwość przygotowania 3 wniosków na modernizację czy przebudowę
dróg powiatowych i tyle przygotowaliśmy wniosków. Obecnie czekają tylko na
państwa decyzję.
PRZERWA 9:40 – 9:45
Radny Henryk Przybyszewski
Poinformował, że podjęcie uchwały przyczyni się do rozwoju. Panie radny Raczyński
droga Lidzbark – Koty to jest droga do nikąd, droga pobudowana dla dostawców
mleka – w jedną stronę. Strategia Rozwoju sieci dróg została przyjęta. Uważam, że
jest to jeden z elementów do kreowania i budowania programów i zabiegania o środki
pomocowe a w przyszłym roku już środki europejskie. Uważam, że pozbawienie
Powiatu tych środków nie leży w naszym interesie.
Leży w naszym interesie to , żeby to co podkreślił radny Kubiński, zasady, które są
przyjmowane, aby bardziej wiązać jednostki samorządowe z Powiatem. Jeśli robimy
to wspólnie, jeśli robimy to na czytelnych zasadach, jeśli robimy na wspólnym
majątku to z obopólną partycypacją. Przy kreowaniu następnych i budowaniu zasad do
budżetu na 2004 rok i dalej, żeby te zasady stanowiły pewien kanon wiedzy publicznej
dla samorządów, oraz dla wszystkich interesującymi się sprawami własnych
społeczności. One mają swój trwały przegląd w czasie, mają swoje przesłanie dla
następców. Chciałbym aby pewne kanony utrwaliły się jako zasady postępowania.
Łatwiej wtedy będzie rządzić, ustalać pewne priorytety, a jednocześnie mieć wizję
rozwoju Powiatu.

Skarbnik Powiatu – Daniela Wołkońska
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Zgłosiła poprawkę w paragrafie w 4 ustęp 2 pkt 1 dotyczącą zmiany obecnej kwoty w
wydatków bieżących na kwotę 25 425 421 zł – zmiana wynikła z błędnego zapisu.
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego – Jadwiga Barbara Plewka
Poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2003
rok.
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym, większością głosów
-

13 głosami za,

-

0 głosów przeciw,

-

1 głosie wstrzymującym,

/1 radny nie brał udziału w głosowaniu /

podjęła
Uchwałę Nr IX/74/03
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2003 rok.
/uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.

Ad.8, 9, 10, 11
Przewodnicząca Rady Powiatu - Jadwiga Barbara Plewka
Wobec braku wolnych wniosków i oświadczeń radnych oraz w związku z wyczerpania
porządku obrad podziękowała wszystkim za udział w sesji a następnie zamknęła obrady IX
sesji Rady Powiatu Działdowskiego.

Protokołowały:

Przewodnicząca Rady Powiatu

Helena M. Podgórska
Ewa Siedlecka

Jadwiga Barbara Plewka
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