PROTOKÓŁ Nr XIV /2004
z XIV Sesji Rady Powiatu Działdowskiego II Kadencji odbytej 27 lutego 2004roku

w

sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Działdowie pod przewodnictwem Przewodniczącej
Rady Powiatu Działdowskiego Jadwigi Barbary Plewka.

Obrady trwały 10.00- 16.30
Stan osobowy Rady wynosi 19 radnych
W Sesji brało udział 18 radnych.

Ad. 1, 2
Przewodnicząca Rady Powiatu – Jadwiga Barbara Plewka
Dokonała otwarcia XIV Sesji Rady Powiatu Działdowskiego, powitała wszystkich
zaproszonych na obrady gości, radnych i kierowników służb inspekcji straży oraz
pracowników starostwa. Stwierdziła, że w obradach bierze udział 15 radnych co stanowi
kworum wymagane do podejmowania prawomocnych uchwał.
Ad.3
Porządek posiedzenia XIV Sesji Rady Powiatu Działdowskiego:
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Powiatu.
5. Interpelacje i zapytania.
6. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z prac Zarządu w okresie między Sesjami
oraz Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu.
7. Sprawozdanie Przewodniczących

Komisji

z pracy komisji stałych Rady Powiatu

Działdowskiego w 2003 roku.
8. Informacja Komendy Powiatowej Policji w Działdowie o stanie bezpieczeństwa w 2003
roku.
9. Sprawozdanie Starosty Działdowskiego

z działalności

Komisji

Bezpieczeństwa i

Porządku działającej na terenie Powiatu Działdowskiego za 2003 rok.
10. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w
Działdowie za okres od 01.01.2003 r do 31.12.2003 r. i podjęcie uchwały w sprawie
zatwierdzenia Sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2003.

1

11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia

Strategii Ekoenergetycznej

Powiatu Działdowskiego na lata 2004-2015.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Działań
na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2004-2007.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Liceum w zawodzie technik
handlowiec na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej w dwuletnie Uzupełniające
Liceum Ogólnokształcące na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Technikum mechanicznego
w zawodzie technik mechanik na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej w
trzyletnie Technikum Uzupełniające na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Technikum zawodowego w
zawodzie budowa maszyn na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej w trzyletnie
Technikum Uzupełniające na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej.
16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Technikum Rolniczego w
zawodzie technik rolnik na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej w trzyletnie
Technikum Uzupełniające na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej.
17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
stanowiących własność Powiatu Działdowskiego, zlokalizowanych w obrębie Gródki
18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
19. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie
dotacji

dla podmiotów

nie zaliczanych

do sektora finansów

publicznych

i

niedziałających w celu osiągnięcia zysku
20. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie budżetu powiatu na rok 2004.
-

przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Zarządu,

-

przedstawienie

wniosków komisji stałych Rady Powiatu Działdowskiego w tym

Komisji Planowania Budżetu i Finansów,
-

przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie,

- głosowanie w sprawie przyjęcie uchwały budżetowej.
21. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na
pokrycie deficytu budżetu na 2004r.
22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
23. Oświadczenia radnych.
24. Zapytania i wolne wnioski.
25. Zamkniecie obrad sesji.
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Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Zapytała, czy są uwagi do przekazanego porządku obrad przekazanego w materiałach?

Radny Henryk Przybyszewski
Zwrócił się o wsparcie działań Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego
dotyczących utworzenia Wyższej Szkoły Zawodowej w Województwie Warmińsko –
Mazurskim i zaproponował podjęcie w tej sprawie

odpowiedniej uchwały przez Radę

Powiatu . Zwrócił się o umieszczenie jej w pkt 20 porządku obrad.

Starosta Działdowski Marian Janicki
Zwrócił się o wprowadzenie do porządku obrad jako punktu 23 rozpatrzenie i podjęcie
uchwały w sprawie: określenia zadań na które przeznacza się środki przekazane przez Prezesa
Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Poddała pod głosowanie

zaproponowaną zmianę porządku obrad zaproponowaną przez

radnego Henryka Przybyszewskiego .

Rada Powiatu w głosowaniu jawnym:
-

14 głosami za ,

-

0 głosów przeciw,

-

1 głosie wstrzymującym
Przyjęła zgłoszony wniosek do porządku obrad

Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Poddała pod głosowanie

zaproponowaną zmianę porządku obrad zaproponowaną przez

Starostę Marian Janickiego
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym:
-

15 głosami za ,

-

0 głosów przeciw,

-

0 głosie wstrzymującym

Przyjęła zgłoszony wniosek do porządku posiedzenia
Rada Powiatu przyjęła zaproponowane zmiany porządku do obrad XIV sesji Rady
Powiatu.
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Porządek obrad XIV sesji po zmianach
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Powiatu.
5. Interpelacje i zapytania.
6. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z prac Zarządu w okresie między Sesjami
oraz Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu.
7. Sprawozdanie Przewodniczących

Komisji

z pracy komisji stałych Rady Powiatu

Działdowskiego w 2003 roku.
8. Informacja Komendy Powiatowej Policji w Działdowie o stanie bezpieczeństwa w 2003
roku.
9. Sprawozdanie Starosty Działdowskiego

z działalności

Komisji

Bezpieczeństwa i

Porządku działającej na terenie Powiatu Działdowskiego za 2003 rok.
10. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w
Działdowie za okres od 01.01.2003 r do 31.12.2003 r. i podjęcie uchwały w sprawie
zatwierdzenia Sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2003.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia

Strategii Ekoenergetycznej

Powiatu Działdowskiego na lata 2004-2015.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Działań
na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2004-2007.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Liceum w zawodzie technik
handlowiec na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej w dwuletnie Uzupełniające
Liceum Ogólnokształcące na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Technikum mechanicznego
w zawodzie technik mechanik na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej w
trzyletnie Technikum Uzupełniające na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Technikum zawodowego w
zawodzie budowa maszyn na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej w trzyletnie
Technikum Uzupełniające na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej.
16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Technikum Rolniczego w
zawodzie technik rolnik na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej w trzyletnie
Technikum Uzupełniające na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej.
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17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
stanowiących własność Powiatu Działdowskiego, zlokalizowanych w obrębie Gródki
18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
19. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie
dotacji

dla podmiotów

nie zaliczanych

do sektora finansów

publicznych

i

niedziałających w celu osiągnięcia zysku.
20. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: stanowiska dotyczącego powołania Wyższej
Szkoły Zawodowej w Województwie Warmińsko – Mazurskim.
21. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie budżetu powiatu na rok 2004.
-

przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Zarządu,

-

przedstawienie

wniosków komisji stałych Rady Powiatu Działdowskiego w tym

Komisji Planowania Budżetu i Finansów,
-

przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie,

- głosowanie w sprawie przyjęcie uchwały budżetowej.
22. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na
pokrycie deficytu budżetu na 2004r.
23. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: określenia zadań na które przeznacza się
środki przekazane przez Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.
24. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
25. Oświadczenia radnych.
26. Zapytania i wolne wnioski.
27. Zamkniecie obrad sesji.
Ad. 4
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Zapytała czy są uwagi do sporządzonego protokołu z XIII Sesji, w związku z brakiem uwag
poddała pod głosowanie sporządzony protokół.
Rada Powiatu jednogłośnie 15 głosami za przyjęła protokół z XII Sesji Rady Powiatu
Działdowskiego.
Ad. 5
Radny Bronisław Mazurkiewicz
Na ostatniej Sesji w grudniu dyskutowano że istniało zagrożenie co do wykonania
zakładanego deficytu w szpitalu w 2003 r. z uwagi na to, że wydatki w miesiącu listopadzie
były dość znaczne.
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Czy są dane, które by świadczyłyby o tym, że ten deficyt został przekroczony, czy utrzyma
się na zaplanowanym poziomie ?

Radny Władysław Kubiński
Zainteresowany był losem sprawy likwidacji gospodarstwa pomocniczego w Gródkach.
W odpowiedzi przesłanej pracownikom tegoż gospodarstwa przez Starostwo napisano, że
opracuje się strategię i warunki zagospodarowania

zlikwidowanego gospodarstwa

pomocniczego o przyjęciu kierunków zagospodarowania przez Radę Powiatu zostanie
przesłana informacja zainteresowanym pracownikom gospodarstwa. Podobno już taka
strategia została już opracowana, prosiłbym o przybliżenie tego tematu.

Radny Kazimierz Sosiński
Wrócił do interpelacji z maja ubiegłego roku odnośnie zbyt wysoko podniesionego czynszu
za wynajem lokali w miejscowości Gródki, chociaż podwyżki dotyczyły lokali w całym
Powiecie. Chciałbym przypomnieć, że podwyżki te sięgnęły 150% - 170% wówczas w
odpowiedzi usłyszeliśmy, że te podwyżki

są spowodowane bardzo wysokimi kosztami

utrzymania budynku mieszkalnego. Usłyszeliśmy od Pana Starosty deklarację, że dokona się
analizy i jeżeli okaże się na koniec roku, że przychody przewyższą koszty to rozważy
możliwości obniżenia czynszu. Rok budżetowy minął a analiza budżetowa wskazuje, że
chociaż by w miejscowości Gródki wpływy z czynszów przekroczyły wielokrotnie koszty.
Wobec czego chciałbym zapytać Pana Starostę czy zechce dotrzymać słowa i rozważy taką
możliwość obniżenia czynszu.
W momencie podejmowania decyzji o podwyżce czynszów w budynku w Gródkach zwanym
„pałacem” mieszkało 9 rodzin w tej chwili 5 rodzin wyprowadziło się, pozostały 4 rodziny,
które poszukują możliwości rozwiązania swojego problemu mieszkalnego.
Jakie Pan Starosta ma plany wobec wolnych lokali mieszkalnych w „ pałacu” lub wobec
całego budynku. Chyba nie dopuści Pan a przecież jest to obiekt zabytkowy aby ulegał
dewastacji.
Moim zdaniem ta decyzja o tak drastycznej podwyżce czynszów jest przykładem na to, że
tak zła decyzja może przynieść skutek odwrotny od zamierzonego. Bo gdyby został
utrzymany czynsz na dotychczasowym poziomie to ludzie nie wyprowadziliby się z „pałacu”
to wpływy z czynszu pozostałyby te same, a obiekt zabytkowy byłby zamieszkały i nie
ulegałby dewastacji.
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Radny Henryk Przybyszewski
Jak wygląda sprawa zbycia nieruchomości po ZSZ w Iłowie?
Ad. 6
Starosta Działdowski – Marian Janicki
Przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Działdowskiego.
( sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu ).
Następnie przedstawił sprawozdanie z pracy zarządu w okresie między sesjami.
( konspekt sprawozdania stanowi załącznik do niniejszego protokołu ).
Ad. 7
Przewodnicząca Komisji Społecznej, Zdrowia i Spraw Socjalnych – Stanisława Żywicka
Przedstawiła sprawozdanie z pracy komisji za rok 2003.
/ Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu /
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska Rozwoju Gospodarczego ,
Turystyki i Bezpieczeństwa Publicznego Władysław Kubiński
Przedstawił wnioski złożone do Zarządu Powiatu na posiedzeniach komisji między sesjami.
/ Wnioski stanowią załącznik do niniejszego protokołu /
Przedstawił sprawozdanie z pracy komisji za rok 2003.
/ Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu /
W sesji uczestniczy 17 radnych
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Wiesław Cieślak
Przedstawił sprawozdanie z pracy komisji za rok 2003.
/ Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu /
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Paweł Rutkowski
Przedstawił sprawozdanie z pracy komisji za rok 2003.
/ Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu /

Przewodniczący Komisji Planowania i Budżetu, Finansów i Gospodarowania Mieniem
Powiatu Jan Raczyński
Przedstawił sprawozdanie z pracy komisji za rok 2003.
/ Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu /
Ad.8
Jerzy Giezek Komendant Powiatowej Komendy Policji w Działdowie.
Przedstawił informacja Komendy Powiatowej Policji w Działdowie o stanie bezpieczeństwa
w 2003 roku.
/ informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu /.

7

Radny Wiesław Cieślak
Poruszył problem wzrostu w ubiegłym roku spraw związanych z narkotykami na terenie
powiatu.
Zapytał czy na terenie Powiatu widać przejawy przestępczości zorganizowanej lub
młodzieżowe grupy przestępcze? Jak wygląda sprawa przestępstw dokonywanych przez
recydywistów?
Radny Paweł Rutkowski
Praca policjantów w konwojach wzrosłą o około 300%, czy nie lepiej byłoby poświęcić ten
czas na walkę z innymi zagrożeniami?
Starosta Działdowskiego Marian Janicki
Stwierdził, że warto docenić sukcesy naszej policji, dzielnicowych oraz prewencję w szkołach
należy to ocenić jako dobrą pracę. Szczególnie biorąc pod uwagę problemy KPP ze starymi
samochodami, brakiem sprzętu, łącznością i konwojami.
W kilku sprawach istnieje pretensja społeczeństwa np. kończące się dyskoteki, ostatnio
wiele jest przypadków pobić a Policja przyjeżdża tylko na interwencje. Policja mało zwraca
uwagi na dewastacje mienia tj. koszy, ulic. Powinna również więcej uwagi poświęcić na
współpracę ze społeczeństwem. Poruszył problem tzw. zjawiska „blokierstwa”.
Radny Kazimierz Sosiński
Zainteresowany był dlaczego jest aż o 300% wzrost przestępstw związanych z narkomanią
narkomani?
Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Barbara Plewka
Interesuje mnie bezpieczeństwo całego Powiatu, ale szczególnie gminy Rybno. Cieszę się, że
jesteśmy w przestępczości tuż przed gminą Płośnica. Specyfikacja naszej gminy i gminy
Płośnica jest zbliżona, są to gminy gospodarcze natomiast różnimy się od niej tym, że
jesteśmy również gminą typowo turystyczną . Nasze jeziora w okresie letnich weekendów są
oblegane przez turystów z różnych części kraju, w okresie zimy ich mienie jest zagrożone bo
ich nie ma. Zainteresowana była czy jest prawdą to co pisano w prasie, że w gminie Rybno
miałaby nastąpić zlikwidowanie rewiru dzielnicowych tak jak w gminie Płośnica?
Komendant Powiatowy KPP w Działdowie Jerzy Giezek
W przekazanej informacji zawarta jest jedna cyfra dotyczącą narkomanii a mianowicie 300%
wzrost. W roku 2003 przeprowadziliśmy 63 przygotowania przygotowawcze, kiedy w 2002
było 21 - to daje tą ogromną dynamikę 300%. Skupiliśmy się na tym, czym to jest
spowodowane. Problem jest narastający jest coraz więcej dealerów, narkomanów mało tego
wiek narkomanów obniża się. Dzisiaj najczęstszym narkotykiem jest marihuana, amfetamina,
haszysz. i tabletki ekstazy. Gro problemów ogniskuje się wokół szkół, dyskotek no i zajęć
poza szkolnych kiedy to młodzież sama sobie organizuje zajęcia. Problem narkotyków
istnieje i będziemy z nim walczyć. W takiej klasycznej formie nie prowadziliśmy
postępowań odnośnie
przestępczości zorganizowanej na naszym terenie. Jeżeli pod to
podłączymy z nielegalnym handlem alkoholem, papierosami to ten problem na naszym
terenie istnieje. Jeśli chodzi o recydywistów – to jeżeli skala przestępczości nam
systematycznie wzrasta a co za tym idzie wzrasta też nam skala wykrywalności . Często
tych samych przestępstw dokonują te same osoby i wracają to przestępczości.
Stwierdził, że na 1500 przestępstw było zastosowanych 15 aresztów. W tym roku w
ciągu 2 miesięcy a mamy 7 aresztów.
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Jeśli chodzi o konwoje to są ograniczone możliwości. W strukturze Komendy Powiatowej
Policji wyodrębniliśmy celowo z zespołu patrolowego zespół konwojowy. To daje nam jedno,
że jeżeli wpływa zapotrzebowań więcej to mam prawo wówczas odmówić ich wykonania z
uwagi na brak możliwości ich wykonania.
Przybliżył problem blokierstwa i chuligaństwa, policja musi mieć sprzymierzeńców w walce
z tym problemem w postaci mieszkańców, administratorów budynków.
Gmina Rybno , muszę opierać się o pewne dane jest spostrzegana jako gmina bezpieczna.
Przestępczość nie przekroczyła rocznie 100 czynów, a w ubiegłym roku było około 60.
Wcale nie ukrywam, że noszę się z zamiarem sprowadzenia rewiru dzielnicowych w Rybnie
do poziomu zespołu dzielnicowych. Wskazuje mi za tym mniejsze zagrożenie i lepsza
skuteczność. To uczynniłem zaraz po przyjściu w stosunku do Iłowa i Płośnicy. Ostatecznej
decyzji jeszcze nie podjąłem, ostatnie wyniki za dwa miesiące są nie złe w Rybnie i możliwe
że zostanie tak jak jest, ale proszę tego nie traktować ostatecznie.
Wszystkie poruszone
problemy dostrzegamy i
wszystkie zaprezentowane wyniki
chcielibyśmy w bieżącym roku poprawić. Będziemy czynili starania, aby jak najmniej było
narzekania na policję.
PRZERWA 12.05 – 12.20
Przewodnicząca Rady Powiatu Barbara Jadwiga Plewka
Zaproponowała zamianę punktu 12 na 9, ponieważ jeśli uchwała zapadnie ten program musi
być jeszcze dzisiaj dostarczona do Olsztyna w związku z programem jaki składa powiat a
termin do jego złożenia upływa właśnie dziś/
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym
- 17 głosami za,
- przy 0 głosach wstrzymujących ,
- 0 głosach przeciw
przyjęła zaproponowaną zmianę porządku posiedzenia.
Ad.9
Wojciech Mól Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie.
Przedstawił Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2004 –
2007
/ Program stanowi załącznik do niniejszego protokołu /
Krystyna Zalewska
Odczytała opinię Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób niepełnosprawnych w sprawie
Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2004 – 2007
/ opinia stanowi załącznik do niniejszego protokołu /
Przewodnicząca Rady Powiatu Barbara Jadwiga Plewka
Poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: uchwalenia „Powiatowego Programu
Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2004 – 2007
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym:
- 16 głosami za,
- 0 głosami przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących.
podjęła :
UCHWAŁĘ Nr XIV/ 92/04
w
sprawie: uchwalenia „ Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych na lata 2004 – 2007”.
/ uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu /
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Ad.10
Anna Urban Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Przedstawiła sprawozdanie z działalności Powiatowego
Działdowie za okres od 01.01.2003 r do 31.12.2003 r.
/ sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu /

Rzecznika Konsumentów w

Przewodnicząca Rady Powiatu Barbara Jadwiga Plewka
Poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia
Sprawozdania
Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2003.
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym
- 18 głosami za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących
podjęła :
UCHWAŁĘ Nr XIV/ 93/04
w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów za
rok 2003.
/ uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/
Ad.11
Tadeusz Modzelewski - Inspektor w Referacie Rozwoju Gospodarczego, Promocji i
Integracji Europejskiej
Przedstawił Strategię Ekoenergetyczną Powiatu Działdowskiego na lata 2004 – 20015.
/Strategia stanowi załącznik do niniejszego protokołu /
Przewodnicząca Rady Powiatu Barbara Jadwiga Plewka
Poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: przyjęcia Strategii Ekoenergetycznej
Powiatu Działdowskiego na lata 2004-2015.
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym
- 18 głosami za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących
podjęła :
UCHWAŁĘ Nr XIV/ 94 /04
w sprawie: przyjęcia Strategii Ekoenergetycznej Powiatu Działdowskiego na lata
2004-2015.
/ uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu /
Ad.12
Starosta Powiatu Działdowskiego Marian Janicki
Przedstawił Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku działającej na
terenie Powiatu Działdowskiego za 2003 rok.
/ sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu /
Ad.13
Przewodnicząca Rady Powiatu Barbara Jadwiga Plewka
Wobec braku uwag do projektu uchwały, poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie:
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przekształcenia Liceum w zawodzie technik handlowiec na podbudowie zasadniczej
szkoły zawodowej w dwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące na podbudowie
zasadniczej szkoły zawodowej
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym
- 18 głosami za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących
podjęła :
UCHWAŁĘ Nr XIV/ 95 /04
w sprawie przekształcenia Liceum w zawodzie technik handlowiec na podbudowie
zasadniczej szkoły zawodowej w dwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące
na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej.
/ uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu /
Józef Spychalski Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu
Ustawa z 8 stycznia 1999 roku z późniejszymi zmianami, mówi o wprowadzaniu szkół
ponadgimnazjalnych. W dniu 1 września 2002 wprowadzaliśmy sieć szkół
ponadgimnazjalnych pierwszego typu czyli licea profilowane, licea ogólnokształcące,
technika i zasadnicze szkoły zawodowe. I takim zespołem, który ma wszystkie typy szkół
jest ZSR w Gródkach.
Do 1 wrzesień 2004 roku należy wprowadzić drugi etap szkoły średnie na podbudowie
zasadniczej szkoły zawodowej. I w tych szkołach, gdzie były technika na podbudowie
zasadniczej szkoły zawodowej i to przekształcanie w trzy letnie technika uzupełniające z
istniejących techników 3 letnich
na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej. W tym
roku zakładamy, że 1 września rozpocznie działalność liceum uzupełniające na Pocztowej.
Poinformował, że Powiatowa Rada Zatrudnienia dała pozytywną opinię w kwestii powołania
liceów i techników na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej, również pozytywna
opinia Kuratora Oświaty.
Ad.14
Przewodnicząca Rady Powiatu Barbara Jadwiga Plewka
Wobec braku uwag do projektu uchwały, poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie:
przekształcenia Technikum mechanicznego w zawodzie technik mechanik na podbudowie
zasadniczej szkoły zawodowej w trzyletnie Technikum Uzupełniające na podbudowie
zasadniczej szkoły zawodowej.
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym
- 18 głosami za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących
podjęła :
UCHWAŁĘ Nr XIV/ 96 /04
w sprawie przekształcenia Technikum mechanicznego w zawodzie technik mechanik
na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej w trzyletnie Technikum Uzupełniające
na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej.
/ uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu /
Ad.15
Przewodnicząca Rady Powiatu Barbara Jadwiga Plewka
Wobec braku uwag do projektu uchwały, poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie:
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przekształcenia Technikum zawodowego w zawodzie budowa maszyn na podbudowie
zasadniczej szkoły zawodowej w trzyletnie Technikum Uzupełniające na podbudowie
zasadniczej szkoły zawodowej.
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym
- 18 głosami za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących
podjęła :
UCHWAŁĘ Nr XIV/ 97/04
w sprawie przekształcenia Technikum zawodowego w zawodzie budowa maszyn na
podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej w trzyletnie Technikum Uzupełniające na
podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej.
/ uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu /
Ad.16
Przewodnicząca Rady Powiatu Barbara Jadwiga Plewka
Wobec braku uwag do projektu uchwały, poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie:
przekształcenia Technikum Rolniczego w zawodzie technik rolnik na podbudowie
zasadniczej szkoły zawodowej w trzyletnie Technikum Uzupełniające na podbudowie
zasadniczej szkoły zawodowej.
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym
- 18 głosami za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących
podjęła :
UCHWAŁĘ Nr XIV/ 98/04
w sprawie przekształcenia Technikum Rolniczego w zawodzie technik rolnik na
podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej w trzyletnie Technikum Uzupełniające na
podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej.
/ uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu /
Ad.17
Przewodnicząca Rady Powiatu Barbara Jadwiga Plewka
Wobec braku uwag do projektu uchwały, poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie:
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu
Działdowskiego, zlokalizowanych w obrębie Gródki
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym
- 18 głosami za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących
podjęła :
UCHWAŁĘ Nr XIV/ 99/04
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
Powiatu Działdowskiego, zlokalizowanych w obrębie Gródki
/ uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu /
Ad.18
Starosta Działdowski Marian Janicki
Swego czasu Pan Radny Maciejewski zgłosił wniosek na komisji społecznej, aby wystąpić
do miasta celem renegocjacji wcześniej podjętej uchwały w zakresie zamiany nieruchomości
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tj nieruchomości, w której siedzibę ma wydział geodezji na ul. Skłodowskiej na inną
nieruchomość o podobnej wartości. I ta inną nieruchomość o podobnych kubaturze czy
wartości jest nieruchomość na ulicy Jagiełły 15. Na pismo Zarządu Powiatu sugerującą
zamianę od Burmistrza wpłynęła odpowiedź pozytywna. Przystąpiono do wyceny tych
nieruchomości i przygotowano projekty uchwał. Projekty uchwał zostały przygotowane,
Rada Miasta w dniu wczorajszym podjęła również taką uchwałę. Najważniejszym powodem
podjęcia tej uchwał dla nas jest taki, że wykonanie tej uchwały w zakresie finansowania tego
przedsięwzięcia bo ono ma swoje koszty związane z adaptacją pomieszczeń jak również z
przystosowaniem pomieszczeń jak również z przystosowaniem tego pomieszczenia, w
którym obradujemy co wymaga kosztów. I w momencie kiedy nie będziemy musieli
przenieść wydziału geodezji co byłoby najbardziej kosztowną przeprowadzką to myślę, że te
środki, które są zabezpieczone w powiecie dadzą możliwość przynajmniej przyzwoitego
przygotowania pomieszczeń po Urzędzie Miasta. Przeprowadza wydziału geodezji w chwili
wdrażania systemu AJAX była bardzo niebezpieczna i groźna bo gdyby się coś stało byłoby
szkodliwe dla budowy tego systemu i dla dopłat bezpośrednich dla rolników w powiecie.
Poinformował, że na wniosek Komisji Rolnictwa przystąpiliśmy ze Starostą Żujewskim do
działań zmierzających do uratowania siedziby Powiatowego Lekarza Weterynarii. Lekarz
Wojewódzki jak i władze wojewódzkie stawiały warunek pozostawienia inspektoratu
weterynarii a chodziło tu o bazę lokalową. Zaproponowaliśmy polepszenie tej bazy właśnie
poprzez oddanie inspektoratowi weterynarii pomieszczeń na ulicy Grunwaldzkiej, w której
obecnie mieści się poradnia psychologiczno – pedagogiczna. Chcemy Poradnię
Psychologiczno - Pedagogiczną przenieść jak najszybciej do tego obiektu po urzędzie miasta.
A tamte przekazać weterynarii.
Podziękował Panu Kubińskiemu za działania podjęte w tej sprawie.
Radny Bronisław Mazurkiewicz
Stwierdził, że od początku był zwolennikiem takiej zamiany w takim kształcie, wartość
zamienianej nieruchomości jest duża bo ponad 800 tyś zł., kto będzie ponosił koszty
sporządzenia aktu notarialnego? Czy w tej materii jest porozumienie z miastem ?
Radny Jan Raczyński
Zwrócił się o szybszą zmianę nieruchomości dla weterynarii, powiat dziadowski jest
powiatem rolniczym o ile będziemy mieli instytucję weterynaryjną na miejscu o tyle będzie
się rolnikom lepiej pracowało.
Radny Henryk Przybyszewski
Zainteresowany był dlaczego zmieniała się opcja pogorszenia wizji pracy biblioteki miejskiej
skoro był to jeden z elementów, że oto środowisko miejskie wymaga stałej troski o
zabezpieczenie w tym kierunku. Nagle warunki nie odpowiadają, że wedle znawców
budynek ten nie nadawał się do zamiany i nie wchodził w rachubę. Nie mówiąc o
rozmowach które przeprowadzane były w różnych gremiach okazały się mało skuteczne.
Ku refleksji chciałbym rzucić taka myśl dziś zaczyna funkcjonować zamek, pięknie zostało
wykonane otoczenie i tam w niedalekiej odległości od tego otoczenia był usytuowany punkt
gastronomiczny, czy dzisiaj w obrębie zamku dobrze by nie było aby taki punkt miał tam
swoje miejsce.
Burmistrz Miasta Działdowo Ryszard Duchna
Stwierdził, że myśli usytuowania biblioteki nie ma zamiaru zarzucić. Szukamy obiektu, który
na ten cel mógłby być przeznaczony. Myślę, że zostanie to zrealizowane. Co do samego
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budynku głównym celem jest to, że funkcjonowanie systemu AJAX jest ważniejsze niż inne
cele e obecnym momencie.
Starosta Powiatu Marian Janicki
Stwierdził, że akt notarialny zostanie pokryty po połowie czyli koszty nie będą takie wielkie.
Kwota max do 5 tyś zł.
Radny Rafał Maciejewski
Zwrócił się do Pana Burmistrza i Starosty o możliwość korzystania przez radnych powiatu z
parkingu przy budynku na Jagiełły.
Przewodnicząca Rady Powiatu Barbara Jadwiga Plewka
Wobec braku uwag do projektu uchwały, poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie:
wyrażenia zgody na wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym
- 14 głosami za,
- 2 głosami przeciw,
- przy 1 głosie wstrzymującym
podjęła :

UCHWAŁĘ Nr XIV/ 100/04
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
/ uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu /

Ad.19
Skarbnik Powiatu Daniela Wołkońska
Uchwała powinna zostać podjęta dlatego, że ustawodawca zobowiązał ustawą tj. art. 23 ust. 2
przepisów wprowadzających ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie , że Rada Powiatu
na podstawie art. 118 ust. 3 ustawy o finansach publicznych do końca marca musi podjąć taką
uchwałę. Ta uchwała będzie miała zastosowanie wówczas, gdy w katalogu zadań publicznych
ujętych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, powiat np. będzie chciał zlecić
jakieś zadanie i nie będzie się mieściło w tym katalogu. Wówczas będzie mieć zastosowanie
ta uchwała.
Przewodnicząca Rady Powiatu Barbara Jadwiga Plewka
Wobec braku uwag do projektu uchwały, poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie:
określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do
sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku.
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym
- 14 głosami za,
- 2 głosami przeciw,
- przy 1 głosie wstrzymującym
podjęła :
UCHWAŁĘ Nr XIV/ 101/04
w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów nie
zaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia
zysku.
/ uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu /

14

Ad.20
Radny Paweł Rutkowski
Jaka jest potrzeba chwili zajęcia takiego stanowiska w sprawie wyższej szkoły zawodowej na
dzisiejszej sesji?
Radny Władysław Kubiński
Rozmowy na ten temat trwały dosyć długo, rozmawialiśmy z Panią Dyrektor Windor , z
Panem Dyrektorem Departamentu Europejskiego Hutnikiewiczem i na podstawie tych
rozmów oni wnosili o to, żeby takie wsparcie przez Radę Powiatu miało miejsce. Ponieważ
my ubiegamy się o to, żeby jeden z wydziałów był umieszczony w Działdowie.
I takie uchwały mają miejsce już w innych radach, które ubiegają się również o umieszczenie
jednego z wydziałów na swoim terenie.
Stwierdził iż prawdopodobnie zostanie zamknięta filia Uniwersytetu WarmińskoMazurskiego w DAR w Działdowie ponieważ nie ma odpowiedniej ilości kadry naukowej.
Na ostatnim spotkaniu z Marszałkiem Województwa Warmińsko – Mazurskiego zadałem
pytanie jakie jest zaawansowanie tych rozmów uzyskałem informację, że jest opracowany
statut, zgodnie z którym jest rozpisane finansowanie. Nie ma ostatecznej decyzji
Ministerstwa, która jest tu konieczna i jako załącznik do tych materiałów potrzebna jest nasza
uchwała podjęta przez Radę.
Radny Paweł Rutkowski
Osobiście jestem za aby taka uczelnia powstała na naszym terenie.
Czy Pan Naczelnik Wydziału Oświaty ma taką wiedzę dotyczącą zapotrzebowania na taka
uczelnię na naszym terenie. W uzasadnieniu Do projektu uchwały przygotowywanym przez
klub SLD jest zapis, ze korzystać z tej szkoły będzie „młodzież o niskich dochodach czyli
młodzież pracująca, czy z rodzin o niskich dochodach „
Zwrócił się do projektodawcy o wyjaśnienie tego zapisu.
Starosta Powiatu Marian Janicki
Komisja akredytacyjna , która w całej Polsce bada poziom kształcenia oddziałów, filii
uczelni nowo powstałych rozpoczyna proces ich zmniejszania m.in. mocą wstępnej decyzji
komisji akredytacyjnej jest zakwestionowanie na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim
tak szerokiej działalności jednego z wydziałów, który ma siedzibę w Działdowie.
Prawdopodobnie decyzją Rektora trzeba będzie zamknąć tą filię. Powołanie nowej uczelni
jest decyzją bardzo trudną , ja osobiście nie wierzę aby ta nowa uczelnia otworzyła szybko
swoje instytuty czy inne formy działalności w poszczególnych miastach powiatowych.
Wolałbym, aby nasze obiekty, które w tej chwili są wykorzystywane na uczelnie był
przeznaczone na cele bardziej nam bliższe, czy też na tworzenie szkół dla dorosłych.
Możliwość uzyskania środków i na prowadzenie i na dokształcenie byłaby znacznie większa.
Jeżeli takie informacje są a ja ich obecnie nie posiadam, to rzeczywiście jest to poważna
inicjatywa to jako kredyt zaufania zagłosuję za tym projektem uchwały.
Józef Spychalski Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu
Na VIII Sesji Rady Powiatu p. radny Władysław Kubiński pytał o losy absolwentów szkół
średnich. Po badaniach losach absolwentów na uniwersytetach studiuje 43%, nie studiuje
13,2% , 23,5% wyższe szkoły zawodowe, na politechnikach jest 10%, na kolegiach
nauczycielskich około 3,5% , filologia niemiecka i angielska 2,6% , szkoła językowa w
Anglii 1% / 4 studentów/
Radny Władysław Kubiński
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Wyjaśnił, że w uzasadnieniu wchodziło ujęcie, iż korzystać będzie z niej mogła młodzież o
niskich dochodach, oraz że będzie to uczelnia na prawach uczelni państwowych czyli
bezpłatna.
Jeśli chodzi o warunkowe podejście przez Pan Starostę do tej inicjatywy to pragnę
powiedzieć, że nie jest inicjatywa moja a sejmiku samorządowego mam wrażenie, że jeżeli
Sejmik podjął taką inicjatywę to coś z niej wyniknie.
Radny Wiesław Cieślak
Zapytał czy Pan Radny ma jakieś informacje odnośnie tego jakie kryteria musiałby spełniać
ubiegający się o przyjęcie na tę uczelnię.

Radny Władysław Kubiński
Stwierdził, ze na tym etapie tworzenie uczelni jeszcze nie ma takich informacji.
Przewodnicząca Rady Powiatu Barbara Jadwiga Plewka
Wobec braku uwag do projektu uchwały, poddała pod głosowanie projekt uchwały
przygotowany przez Klub Radnych SLD w sprawie: stanowiska dotyczącego powołania
Wyższej Szkoły Zawodowej w Województwie Warmińsko – Mazurskim.
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym
- 18 głosami za,
0 głosów przeciw,
0 głosów wstrzymujących
podjęła :
UCHWAŁĘ Nr XIV/ 102/04
w sprawie stanowiska dotyczącego powołania Wyższej Szkoły Zawodowej w
Województwie Warmińsko – Mazurskim.
/ uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu /
Ad.21
Starosta Powiatu Marian Janicki
Przybliżył ogóle zewnętrzne parametry przygotowanego przez Zarząd Powiatu Budżetu
Powiatu na 2004 rok.. Po stronie dochodów planujemy uzyskać kwotę 29 mln 630tyś 037 zł i
to będzie wzrost do w stosunku planowanego wykonania w roku ubiegłym o 11,5%. Wzrost
nie wziął się z nadzwyczajnych dochodów wynikających z wejścia w życie ustawy o
dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ta ustawa raczej zmniejsza nam dochody niż
zwiększa. Ten wzrost wynika z zaplanowania w 2004 uzyskania środków zewnętrznych na
inwestycje głównie z programu SAPARD w kwocie 1 mln 671 tyś zł oraz z partycypacji z
gminami w kwocie ponad 600 tyś zł. To są główne pozycje dochodowe, które mamy zamiar
uzyskać na inwestycje w roku 2004r. i te kwoty powodują, że wzrost po stronie dochodów ,
to one powodują wzrost po stronie wydatków nominalnie o około 3 mln zł a procentowo
około 11,5%. Po stronie wydatków planujemy kwotę 31 mln 202 tyś 652 zł i tu wzrost w
stosunku do planowanego wykonania wynosi 15,8%. Wzrost ten w kwocie około 5 mln zł
spowodowany jest tym że finansowanie wydatków oprócz
tych zaplanowanych
zewnętrznych dochodów na inwestycje
mamy pozyskać z kredytów na wydatki
inwestycyjne lub wydatki poprawiające wykorzystanie majątku czyli tak zwane inwestycje
modernizacyjne chodzi mi głównie o termo modernizacyjne. Nowelizacja ustawy o
dochodach jednostek samorządu terytorialnego wprowadziła szereg zmian w miejsce
dotychczasowej subwencji i dotacji wprowadzono udziały w podatkach dochodach od osób
fizycznych i prawnych. Minister Finansów zaplanował nam kwotę z tej pozycji około 2 mln
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400 tyś zł, ale z drugiej strony zostały zniesione określone dochody z subwencji i dotacji.
Została zniesiona subwencja drogowa, czyli sumarycznie gdyby przyjąć utracone dochody z
subwencji i dotacji w stosunku do wcześniej zaplanowanych przez Ministerstwo Finansów
dochodów z udziałów mamy niedobór około 350 tyś zł.
Wydatki bieżące ich poziom został utrzymany praktycznie w wysokości wykonania
poprzedniego roku są tylko niewielkie korekty związane z wydatkami na płace w wysokości
3% planowanego wykonania ubiegłego roku, a na wydatki rzeczowe: 2% .
Deficyt wynikający z różnicy dochodów nad przychodami będzie wynosił w tym roku 1 mln
572 tyś zł . Ten deficyt Zarząd Proponuje pokryć z następujących źródeł : kredytu bankowego
w wysokości 1 mln 300 tyś zł oraz pozostałą kwotę z nadwyżki budżetowej z roku
poprzedniego. Kredyt na sfinansowanie deficytu będzie zaciągnięty głównie na dwie pozycje:
kredyt na modernizację ZSNr 1 na Grunwaldzkiej oraz drugi kredyt na jedną z inwestycji
drogowych w ramach programu SAPARD.
Inwestycje w roku bieżącym planowane są na poziomie prawie 5 mln zł. Udział własny
powiatu 25% kwotowo 1 mln 400 tyś zł, czyli włożone środki 25% dają trzy krotne efekty w
stosunku do włożonych środków własnych.
Stwierdził, że wnioski Powiatu złożone do SAPARDU na liście rankingowej są bardzo
wysoko i wszystkie będą do realizacji.
Planowany dług publiczny na rok 2004 ma wynieść 3 mln 153 tyś 069 zł .
Maksymalne zadłużenie dopuszczalne prawem przez budżety jednostek samorządowych
wynoszą 60% wykonanych dochodów. W ubiegłym roku poziom zadłużenia 9,48%, w 2004
roku po zaciągnięciu kredytów poziom zadłużenia będzie wynosił 9,64% czyli niewielki
wzrost.
Największe środki z porozumień uzyskaliśmy na realizację inwestycji drogowych. Na uwagę
zasługuje również dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Działdowie,
chociaż tu nie wszystkie gminy zareagowały podjęły uchwały o wsparciu. Na dzień
dzisiejszy dokonały wsparcia miasto Działdowo, gmina Działdowo, gmina Iłowo, deklaruje
jeszcze pomoc gmina Płośnica, nie jest znane stanowisko Lidzbarka i Rybna. Daje to kwotę
około 90 tyś zł.
Kwota 10 tyś zł jest zapisana na porozumienie zawarte między naszym powiatem a powiatem
nidzickim na finansowanie odcinka drogi Białuty- droga nr 7.
Jeśli chodzi o stronę wydatków to największą pozycję są wydatki na oświatę w kwocie 14
mln 304 tyś 888 zł. Na te wydatki składają się następujące wydatki: bieżące związane z
bieżącym utrzymaniem szkół, wydatki związane z inwestycją termo modernizacyjną oraz
wydatki związane ze spłatą kredytu oraz dwóch pożyczek zaciągniętych z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska zaciągniętych w ubiegłym roku na modernizację ogrzewania
w Bursie Międzyszkolnej i internacie w Gródkach.
Finansowanie odbędzie się z subwencji oświatowej w wysokości 13 mln 577 tyś zł jednak
ta kwota będzie pomniejszona o 166 ty ś zł ponieważ wpłynęła ostateczna kwota subwencji
oświatowej i dla Powiatu będzie ona o pomniejszona o tą kwotę.
W imieniu Zarządu proszę o uchwalenie budżetu Powiatu na 2004 rok.
Przewodnicząca Komisji Społecznej, Zdrowia i Spraw Socjalnych – Stanisława Żywicka
Poinformowała, że członkowie komisji na posiedzeniu komisji w dniu 23.01.2004 roku
pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowali projekt budżetu Powiatu na 2004 rok.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska Rozwoju Gospodarczego ,
Turystyki i Bezpieczeństwa Publicznego Władysław Kubiński
Członkowie komisji zaopiniowali projekt budżetu Powiatu Działdowskiego na rok 2004 7
głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących, wnioskując jednocześnie o przesuniecie kwoty

17

1000 zapisanych na naprawę ogrodzenia mogilnika w Rywocinach na wsparcie programu
energii odnawialnej w powiecie -wniosek przyjęto 7 głosami za, przy 2 wstrzymujących
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Wiesław Cieślak
Członkowie komisji na posiedzeniu w dniu 12.01.2004 roku pozytywnie zaopiniowali projekt
budżetu Powiatu na rok 2004 4 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Paweł Rutkowski
Członkowie komisji zaopiniowali pozytywnie projekt budżetu powiatu na rok 2004 3 głosami
za, przy 2 głosach wstrzymujących.
Przewodniczący Komisji Planowania i Budżetu, Finansów i Gospodarowania Mieniem
Powiatu Jan Raczyński
Członkowie komisji wnioskowali o ujęcie w projekcie budżetu powiatu na 2004 rok
szczegółowego wykazu planowanych inwestycji drogowych w powiecie z uwzględnieniem
przewidywanych do remontów chodników.
Członkowie komisji zaopiniowali projekt budżetu Powiatu Działdowskiego na rok 2004 6
głosami za, przy 3 głosach wstrzymujących.
Wskazał, że sala gimnastyczna nie przynosi większych kosztów w porównaniu ze szkołą
w Iłowie jej z wstrzymaniem nowego budynku szkolnego w Iłowie oraz utrzymaniem
starego obiektu. Subwencja oświatowa naliczana jest na ucznia
szkoły w Lidzbarku
mieszczą się prawie w wysokości przekazywanej subwencji. Jest w powiecie dużo szkół,
które przynoszą duże koszty i nie mogą zmieścić się w wysokości przekazywanej subwencji
oświatowej na ucznia. Wskazał, że będzie głosował za projektem budżetu na 2004 rok,
podkreślił, że nie powinno być sytuacji iż żaden z wniosków jakie zostały złożone a
dotyczyły Lidzbarka nie został uwzględniony w projekcie budżetu. Oczekuje, że radni i
Pan Starosta o ile będą środki przekażą je na realizację wniosków z Lidzbarka. Sala
gimnastyczna została oddana do użytku, jednak nie wystarczyło środków na jej
odmalowanie. Kwota 829 tyś zł na wykonanie inwestycji w ZS Nr 1 w Działdowie to
ogromne środki inwestycja jest potrzebna, ale konieczne jest dokończenie sali w Lidzbarku.
Zwrócił się do Rady Powiatu żeby przy okazji rozpatrywania podziału środków pamiętała
o sali w Lidzbarku.
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Odczytała uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie budżetu
powiatu działdowskiego na 2004 rok z 14.01.2004 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Olsztynie. RIO wydała pozytywną opinię o projekcie budżetu powiatu na 2004 oraz o
informacji o stanie mienia komunalnego.
/opinia stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.]
Radny Henryk Przybyszewski
W imieniu klubu Radnych SLD przedstawił stanowisko do projektu budżetu na 2004 rok.
Odnośnie szaty graficznej projektu budżetu są w projekcie wypełnione tabele, ale są również
miejsca puste lub zapełnione małą czcionką. Projekt budżetu w zakresie PFOŚ uwzględnia
zadania funduszu na poprawę środowiska naturalnego. Projekt budżetu nie przewiduje
wykorzystania środków zewnętrznych zwłaszcza unijnych na kulturę i sport. To obniża
wartość tego dokumentu zwłaszcza, że rok 2004 ogłoszony został przez UE rokiem
Edukacji poprzez sport. Zmniejszone zostały środki własne w budżecie na kulturę i sport .
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Brak tu zdrowego rozsądku i nie realizowane są programy typu Program Bezpieczny
Powiat , który zawiera alternatywę dla dzieci młodzieży poprzez uprawianie sportu.
Proponuję się natomiast wzrost środków na administrację. To co miało być rozwijane
ogranicza się. Twierdzono, że zmiany w organizacyjne w administracji
nie będą
powodowały zwiększenia zatrudnienia. Powstał nowy wydział planuje się zatrudnienie o
2 etaty Zarząd Powiatu nie wskazał, gdzie one zostaną spożytkowane jak więc słowa mają
się do podejmowanych czynów. Zadania powiatu zmniejszyły się poprzez wyjście z
administracji zespolonej Komendy Powiatowej Policji, Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji
Sanitarnej . Wiele wątpliwości budzą również stosowane kryteria przy podziale środków na
drobne zadania inwestycyjne w tym budowę przepustów, chodników oraz odwodnień. Czy
partycypacja gmin ma swoje preferencje w zakresie tych robót, czy są inne kryteria
stosowane podziale środków?
Dotyczy to także nakładów na służbę zdrowia , tylko trzy samorządy wsparły szpital a
pozostałe 3 wstrzymały się od tego . W procesie tworzenia budżetu jest określona
procedura jego tworzenia min. radni mogą składać wnioski wynikające z potrzeb
środowiska , które reprezentują radni wskazali na potrzeby w projekcie budżetu wykaz
wniosków dołączony projektu budżetu nie zawiera tytułu zawiera propozycje uwagi bez
określenia. Powrócił do wniosku Klubu SLD dotyczącego budowy sali gimnastycznej w ZS
w Malinowie . W podjęciu zadania z dofinansowaniem Wójta i Marszałka zabrakło chęci
a nie możliwości. Gdyż budżet powiatu i jego deficyt w niczym nie zagraża realizacji
zadań. Nadmienił, że szkoła w Malinowie odnosi sukcesy w koszykówce na zawodach
sportowych.
Wskazał, że na wypracowany przez PSZS model organizacji imprez sportowych , odnosząc
się do uchwały dotyczącej dofinansowania imprez sportowych oraz ustawy o pożytku
publicznym przypomniał, że Pan Starosta mówił, że działania należą tu do Starostwa w
zakresie uruchomienia środków . Minął styczeń i luty zanim będzie nastąpi ogłoszenie o
organizacji imprez, co wpłynęło na przesunięcie w ich organizacji co spowodowało iż pół
roku zostało wykreślone z normalnego
realizowania imprez na skutek trybu
administracyjnego.
Podkreślił, że nie wolno odkładać realizacji sali gimnastycznej w Malinowie środki na ten
cel znajdą choćby z zamówień publicznych , które nie będą przeprowadzone. Dla tej
rezerwy Zarząd Powiatu nie przedstawił sposobu ich zagospodarowania założenie 2, 5
letniego uwiarygodniłoby naszą troskę o poprawę
bazy dla realizacji programu
nauczania w tej szkole . Zwrócił się o wyjaśnienie tezy Pana Starosty jaką wygłosił na
jednej z komisji, że powiat nie jest federacją gmin. Naszym zadaniem jest inaczej a jeżeli
nie jest to, czy może być?
/ stanowisko stanowi załącznik do niniejszego protokołu /
Radny Władysław Kubiński
Wiem jak Klub będzie głosował, ale ja będę głosował inaczej i chcę wyjaśnić dlaczego?
Niektóre z ocen przedstawionych przez Przewodniczącego Klubu SLD są moimi a
niektóre z nich ja sam zaproponowałem . Stwierdził, że kolega radny z Gminy Lidzbark
odczuwa potrzebę dzielenia funduszy na zadania na gminy i społeczności , które są częścią
powiatu. Brak tego jest widoczny w projekcie budżetu. Kilkakrotnie stawił sprawę
odwodnienia drogi powiatowej we wsi Ruszkowo będącej przedłużeniem drogi MosznicaJankowice. wskazał, że obecny system odwodnienia jest bardzo drogi powoduje wzrost
kosztów funkcjonowania oczyszczalni w Uzdowie o ok. 30 %.
Podkreślił, że Program Bezpieczny Powiat miał dać alternatywę młodzieży w
zagospodarowaniu wolnego czasu, w tym budżecie tego jednak nie widać jak również nie
ma
możliwości
uzyskania
środków zewnętrznych. Koledze radnemu Markowi
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Dzieńkowskiemu przedstawiłem wraz z materiałem możliwości ich uzyskania jednak z
tego nie skorzystano. Zdecydowałem się inaczej głosować w sprawie budżetu niż koledzy
z Klubu z uwagi na ujęcie w nim inwestycji związanej z likwidację mogilnika. Udział
powiatu jest w nim symboliczny Radni Gminy Działdowo poruszali problem udziału
środków gminnych w realizacji tej inwestycji. Wójt przekonał radę gminy , nie było jednak
inicjatywy powiatu aby wziąć czynny udział w jego likwidacji. Drugim elementem, który
zdecydował o moim stanowisku była realizacja drogi Mosznica –Jankowice.
Radny Marek Dzieńkowski
Był zaskoczony oceną projektu budżetu przedstawioną przez kolegów przedmówców jego
zdaniem wynikało to z niedokładnego przeanalizowania budżetu . W strategii dotyczącej
bezpieczeństwa uwzględnione są środki nie tylko dla powiatu ale i gmin oraz spółdzielni
mieszkaniowej i założenia jej będą realizowane . Na komisjach podnosiłem że przyjęte
zadania w strategii będą także realizowane za pomocą środków gminnych oraz przez PZD
w Działdowie. Środki na te cele może mało widoczne, ale są w budżecie powiatu
zabezpieczone oczywiście z uwagi na możliwości powiatu nie są one wielkie . W ciągu
roku być może powstaną możliwości będzie można pozyskać więcej ich na realizację
strategii obecnie nie ma możliwości ich zapisania w budżecie powiatu. Stwierdził, że
sukcesem Pana Starosty jest to, że udało się w wyniku rozmów z samorządami pozyskać
środki na szpital. Gmina Lidzbark i Rybno nie widzą problemu szpitala jako problemu
wszystkich mieszkańców. Powiat nie otrzymuje środków na funkcjonowanie szpitala tylko
w ramach kontraktu NFZ.
przypomniał jakie zaległości również te z ubiegłych lat składają się na problemy
finansowe szpitala, które obecnie są regulowane oraz podejmowane działania w celu
naprawy sytuacji szpitala.
Co do kwestii nie uzgadniania inwestycji drogowych przypomniał że były podejmowane
uchwały dotyczące planowanych inwestycji poprzedzone dyskusją na posiedzeniach
komisji. Wielkim sukcesem Pana Starosty było również to iż udało się wspólnie z
pracownikami Starostwa opracować 3 projekty do programu SAPARD , które zostały
wysoko ocenione i będą wykonane. W sprawie zadań inwestycyjnych w oświacie to zostały
one uwzględnione bardzo ważna jest inwestycja termomodernizacyjna, o czym mówił
również kolega Raczyński. Zważywszy na powyższe uważa, iż analiza budżetu
zaprezentowana przez Klub SLD nie była wykonana zbyt dobrze dlatego ocena ta jest nie
trafna.
Radny Krzysztof Maciątek
Stwierdził, że dziwi go stanowisko kolegi Dzieńkowskiego. Wnioski składane przez
radnych dotyczące inwestycji drogowych były poparte danymi z Policji dotyczącymi
ilości wypadków drogowych na danym odcinku Wobec tego, które z zaprezentowanych
przemyślenia dotyczące budżetu w tym wypadku jest słuszniejsze kolegi radnego
Dzieńkowskiego, czy tez Przybyszewskiego?
Radny Rafał Maciejewski
Stwierdził, że wnioski do SAPARDU zostały bardzo dobrze przygotowane i są realizowane i
należy się im pochwała.
Natomiast nasze wnioski miejsko – gminne nie zostały uwzględnione w żadnym zakresie.
Konieczne było przekazanie informacji dlaczego wnioski złożone zostały pominięte.
Jeżeli choćby złożone przez radnych z Lidzbarka zostały choćby w części wnioski
uwzględnione przy istniejącej sytuacji. W minimalny sposób chcieliśmy zaakcentować nasz
udział w budżecie. Te wnioski były bardzo skromne i nie były wyolbrzymione.

20

Stwierdził, że Pan Starosta z Panem Burmistrzem powinni się spotkać i porozmawiać i
wyjaśnić istniejące wątpliwości.
Przykrym jest dla radnych z Lidzbarka, że nie percypowaliśmy w inwestycji Koszelewy –
Lidzbark to jest dla nas samych przykre.
Radny Marek Dzieńkowski
Wyjaśnił, że budżet przez radę powiatu praktycznie został przygotowany w roku
poprzednim. Zarząd Powiatu przygotowując budżet musiał to uwzględnić Radni wiedzą jaki
jest deficyt niektóre dochody są zagrożone w wykonaniu np. dotyczy to odpisu od podatku
od osób fizycznych. W kraju wprowadza się zmiany w finansowaniu podmiotów, jeżeli będą
możliwości to Pan Starosta na pewno zgłosi stosowną inicjatywę i przedstawi ją komisjom.
Wnioski nie tyle nie zostały rozpatrzone ale zostały przekazane do wiadomości rady aby
zawrzeć informację o tym jakie są potrzeby jeszcze.
Radny Henryk Przybyszewski
Wskazał, że budowa sali gimnastycznej w Lidzbarku była zaplanowana potem miało być
przerwa na wykończenie tej inwestycji a następna w hierarchii celów była sala w Malinowie i
ZSZ Iłowie.
To są trzy placówki do realizacji. Szkoła w Malinowie sama się promuje . Trzeba po kolei te
zadania realizować . Nie kwestionujemy spraw dotyczących szpitala jak również inwestycji
drogowych one są na właściwym poziomie bardzo dobrze przygotowane.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Stwierdził, że radni nie dokońca mają znajomość realizacji inwestycji przyjęto zasadę żeby
odejść od finansowania większości ze środków własnych czy kredytowych w realizacji
inwestycji a tylko w małej ilości środków zewnętrznych
Zarówno szkoła w Iłowie , sala gimnastyczna w Lidzbarku jak i wiele dróg było że środków
własnych podobnie wiele dróg wykonana była ze środków własnych a w niewielkim stopniu
ze środków zewnętrznych. Chcieliśmy tę tendencje odwrócić by udział środków własnych nie
przekraczał 25% a najwięcej 30% a pozostałe kwoty żeby to były środki zewnętrzne i taki
sposób finansowania chcieliśmy zaproponować. Na 2004 rok ponadto możemy skorzystać
tylko z środków na drogi i korzystamy z tych środków w maksymalnej wysokości i ilości.
Innych programów nie było żeby można było skorzystać ani na sport ani na inne cele.
Otwierają się pewne możliwości uzyskania środków z funduszy strukturalnych jedna do tych
zadań konieczny jest zintegrowany program rozwoju, który do tej pory nie został
zatwierdzony. W tym programie pojawiła się możliwość korzystania ze środków
pomocowych na kulturę, sport oraz ochronę zdrowia. To w przypadku inwestycji sportowych
dotyczy terenów wiejskich.
W przypadku placówek oświatowych będzie możliwość sfinansowania sal gimnastycznych w
Malinowie, Gródkach i Iłowie . Jednak dokupi ten dokument nie będzie zatwierdzony nie
będzie można aplikować do tych programów, które dają możliwości uzyskania środków do
75%. Jak tylko ten program zostanie zatwierdzony to powrócimy do tych wniosków.
Poziom zadłużenia powiatu wynosi 10% nie możemy dopuścić zamknięcia możliwości
uzyskania środków na te programy.
W sprawie inwestycji termo modernizacyjnej powiat nie wydatkuje środków to jak gdyby
zaciągnięcia pożyczki, którą musi uzyskać powiat bo szkoła nie ma osobowości prawnej
spłata jej odbywać że środków zaoszczędzonych w wyniku jej zainstalowania .
Dział oświata nie został tak do końca przeanalizowany z uwagi na brak jest obecnie
wszystkich danych. Jeżeli pojawią się wolne środki to inwestycja w Lidzbarku będzie
doprowadzona do końca.
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W sprawie mogilnika wyjaśnił, że sam się zajmował analizował dyrektywy unijne.
Posiadanie takich odpadów po wejściu do unii może spowodować blokadę eksportu żywności
z tych terenów jeżeli stwierdzą to służby unijne.
Podjęte zostały działania w celu jego likwidacji przed wejściem naszego kraju do Unii
Europejskiej. Powiat już część środków przekazał. Pracując w Ekologicznym Związku Gmin
„ Działdowszczyzna” przygotowałem osobiście wniosek do NFOŚ GW w jego wyniku czego
gmina otrzymała nagrodę w wysokości 500 tyś zł.
Była zawarta umowa z powiatem że z PFOŚ przekazane zostaną środki na selektywną
zbiórkę odpadów a gmina przekaże środki na ten cel.
NFOŚ zgodził się z uwagi na to, iż marszałek postanowił zrobić kompleksowo w ramach
programu.
W ubiegłym roku nie udało się tego wykona, część środków została na ten cel przekazana a
pozostała część nagrody 350 tyś zł Gmina przekazała na inne cele inwestycyjne. Gmina
napisała do NFOŚ na inne cele a gmina odda tę kwotę jeżeli będzie potrzeba i ten moment
obecnie nastąpił. Powiat wydał 150 – 200 tyś zł to by wymagało udziału i podszedł do tego
poważnie. W sprawie wniosków radnych zawarto w nich sprawy poważne i wrócimy do ich
rozpatrzenia jeżeli będą środki Jeżeli jest mało środków a duże potrzeby to powstają pewne
napięcia w środowiskach. Stwierdził, że Powiat nie jest federacją gmin. Powiat ma określone
zdania zabezpieczenia opieki szpitalnej, który jest w Działdowie i on służy całemu
Powiatowi. Podobnie jest jeśli chodzi o szkoły ponadgimnazjalne, które są w różnych
miejscach. Naszym zadaniem przedstawić jak najkorzystniejszą ofertę edukacyjną dla
młodzieży w to również wchodzą sale gimnastyczne, sale komputerowe, inwestycje, które
poprawia warunki kształcenia..
Przy programie SAPARD wiedzieliśmy, że Lidzbark nie może dać środków do
partycypowania, dlatego uznaliśmy z uwagi na istniejącą sytuację że cały udział
zapłacony zostanie z dochodów bieżących 600 tyś zł wydane zostało na inwestycje drogową
oraz inne mniejsze inwestycje.
Przyjęta została strategia co do realizacji inwestycji nad tym będziemy jeszcze rozmawiać, ale
o tym rozstrzygnie młodzież. Ten budżet i przyszłe działania mają zachowany kierunek
realizacji najważniejszych celów typu mogilnik , składowisko zwierząt padłych i to jest
wykorzystywane Priorytet mają takie inwestycje, które mają w finansowaniu również udział
gmin.
Radny Władysław Kubiński
Zgodził się, co do wypowiedzi dotyczących inwestycji. W zakresie sportu co do kwestii Roku
Edukacji poprzez sport to były możliwości organizacji imprez sportowych i to nie zostało
wykorzystane. Złożyłem sam jeden program oraz przesłałem do gmin te materiały.
Jeden z wójtów dałby mi trzy możliwości rozwiązania tej sprawy. Gdyby udało się ten
program zainteresować tę koncepcję zbudować i zagospodarować środki.
Radna Stanisława Żywicka
Podziękowała Pana Staroście za troskę o szpital. Szpital był zaprojektowany na obsługę
trzech powiatów, po reformach obsługujemy jeden powiat i dlatego sam powiat nie udźwignie
ciężaru odpowiedzialności za szpital. Gminy muszą partycypować w jego utrzymaniu. Ten
rok z uwagi na chaos w służbie zdrowia będzie najtrudniejszy.
Radny Jan Raczyński
W ubiegłej kadencji gmina Lidzbark brała udział w budowaniu drogi wg strategii np. Tuczki
– Koszelewy, Koszelewy – Lidzbark ta droga miała być wykonana w roku 2002. Wówczas
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wskazywano żeby środki na te inwestycje pozostały w budżecie jednocześnie poczekać na
środki z programu SAPARD dotyczyło to również drogi Wąpiersk – Jeleń.
Jadwiga Barbara Plewka Przewodnicząca Rady Powiatu
Droga Koszelewy - Lidzbark jest wykonana po części.
Radny Kazimierz Sosiński
Podczas pracy komisji budżetowej otrzymaliśmy załącznik przygotowany przez Dyrektora
PZD w postaci planu robót na rok 2004 dotyczący finansowania robót, oraz dotyczący robót
chodnikowych. Te załączniki nie zostały w materiałach nam przekazane dlatego wnoszę o
umieszczenie ich do projektu budżetu.
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Wobec wyczerpania dyskusji poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie budżetu
powiatu na 2004 rok.
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym większością głosów:
- 11 głosami za,
- 0 głosów przeciw,
- 7 głosach wstrzymujących się,
podjęła
Uchwałę Nr XIV /103/04
w sprawie budżetu powiatu na 2004 rok .
/uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu /.
Ad. 21
Skarbnik Powiatu Daniela Wołkońska
Wyjaśniła jak będzie spłacany kredyt jaki planuje się zaciągnąć na inwestycję
termomedernizacyjną oraz w jaki sposób został zapisany budżecie powiatu na 2004 rok.
Poinformowała, że Zarząd Powiatu wystąpi do Prezesa Zamówień Publicznych o zgodę na
jego zaciągnięcie.
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego
kredytu na pokrycie deficytu budżetu na 2004r.
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie głosów;
- 16 głosami za ,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się
podjęła
Uchwałę Nr XIV /104 /04
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na pokrycie deficytu budżetu na
2004r.
/uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 22
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia zadań na które przeznacza się
środki przekazane przez Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób.
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie:
- 16 głosami za ,
- 0 głosów przeciw,
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- 0 głosów wstrzymujących się
podjęła
Uchwałę Nr XIV /105 /04
w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki przekazane przez Prezesa
Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób.
/uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 23
W odpowiedzi na zgłoszone zapytania i interpelacje w sprawie realizacji
naprawczego wyznaczył do odpowiedzi Pana Wicestarostę .

programu

Wicestarosta Leon Żujewski
Poinformował jak przebiega wykonanie programu naprawczego SP ZOZ w Działdowie.
Był on wdrażany od września ub. roku. Ten temat był przedmiotem obrad Rady Społecznej
SP ZOZ. Założenia programu są efektywnie realizowane koszty wyjściowe wyniosły 2269
tyś zł zostały zmniejszone do 2130 tyś zł. Za 8 m-cy wynik wyniósł 1813 tyś zł a na
koniec 2003 r. wynik wyniósł 1 873 tyś zł. Ten wynik nie pogarszał się a utrzymywał się na
pewnym poziomie. Plan wyniku finansowego zakładany i przyjęty w 2003 roku przez
Radę Społeczną był zakładany w wysokości 1200 tyś zł a wyszedł 1800 tyś zł duże koszty
były podjęte przed przyjęciem programu naprawczego. Od września spłacany jest zaległe
„13” pensje za 2001 rok wysokość ok. 40 000 zł miesięcznie. Jak również spłacono
kwotę 164 zł dla pracowników wynikające z ustawy tzw. 203 zł Wynik finansowy od
września się nie pogorszył. Wynik finansowy od września do grudnia na koniec roku
wyniósł 1873 000 zł z planem 55 tyś zł W grudniu zaoszczędzono na kosztach ok. 64 tyś
zł za sprzątanie około 32 425 zł z tytułu kontraktów lekarzy o ok. 1500 zł Przyjęty został
plan finansowy na 2004 rok zaplanowano w nim dodatni wynik finansowy. Rada Społeczna
SP ZOZ będzie pilnowała aby wynik finansowy się nie pogarszał. Kwota na bieżące
remonty wynosiła 300 000 zł. Nie przyjęto jeszcze planu wydatków rzeczowych z uwagi
na szczupłość środków finansowych . Program naprawczy realizowany jest prawidłowo za
ub. rok szpitalowi nie zapłacił NFZ za wykonanie nadwykonania.
Radny Bronisław Mazurkiewicz
Stwierdził, że jest przekroczenie wyniku finansowego w stosunku do planu naprawczego
oraz w stosunku do zakładanych w planie oszczędności.
Wicestarosta Leon Żujewski
Stwierdził, że zakładany wynik finansowy został osiągnięty w stosunku do przyjętego planu
oszczędności do końca roku. Zakładano go w kwocie 200 000 zł. i on został osiągnięty jest
tylko minimalne przekroczenie na minus ok. 60 tyś zł. Natomiast amortyzacja wyniosła na
koniec roku 1 200 000 zł .
Radny Jan Raczyński
Zapytał jaki wynik jest za styczeń br. roku?
Wicestarosta Leon Żujewski
Został opracowany przez NFZ program po zakończeniu miesiąca będą przekazywane
Sprawozdania do FNZ i na tej podstawie będą regulowane należności Obecnie to nie
zafunkcjonowało i dlatego zapłacono szpitalowi za m-c styczeń za wykonane usługi 1/12
kontraktu.
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Starosta Działdowski Marian Janicki
W odpowiedzi na pytanie p. radnego Kubińskiego dotyczące likwidacji gospodarstwa
pomocniczego w Gródkach wyjaśnił, że proces likwidacji polega na likwidacji podmiotu
zarządzającego. Proces likwidacji struktury odbywa się zgodnie z zarządzeniem Dyrektora
oraz opinią Zarządu Powiatu. Proces likwidacji podmiotu zarządzającego nie skończy się z
dniem 30 .06.2004 r. Ostatnio na posiedzeniu Zarządu analizowano przygotowany plan
likwidacji przez likwidatora , który zawiera przychody i wydatki masy jaka nadal
funkcjonuje . Przygotowane dane po stronie dochodowej i wydatkowej są ostateczne.
Wynikają również zobowiązania związane z działalnością w likwidacji i ze sprzedaży
majątku . Nie znana jest kwota wartości ze sprzedaży maszyn, które muszą być najpierw
oszacowane. Majątek gospodarstwa powinien starczyć na pokrycie zobowiązań .
Zwrócił się o przedstawienie koncepcji zagospodarowania przez pr. Dzieńkowskiego i
Rochonia, którzy wspólnie od strony formalno-prawnej przygotowali koncepcję Na
poszczególnych komisjach rady będą omawiane przygotowane koncepcje.
Radny Marek Dzieńkowski
Poinformował że gospodarstwo ma powierzchnię 380 ha są tu 2 siedliska na działkach o
powierzchni ponad 4 ha : jedno przy szkole a drugie na działce o powierzchni ok. 28 ha.
przedstawił również, gdzie położne są pozostałe grunty. Poinformował, że Zarząd Powiatu
rozważał różne koncepcje zagospodarowania majątku od jego wydzierżawienia po zbycie
Jak również pozostawianie części tego majątku przy szkole. Dyrektor szkoły nie był
zainteresowany prowadzeniem gospodarstwa przy szkole Podkreślił, że podjęto dyskusję
aby wymieniony majątek sprzedać. Likwidator wygasi produkcje zwierzęcą a środki
przeznaczy na finansowanie zobowiązań posiłkować się będzie również majątkiem
ruchomym. Uprawy rolne będą przez krótki okres uprawiane rzecz likwidatora do zbiorów
tegorocznych . Tereny będą wydzierżawione lub przekazane w użyczenie. Omawiając
koncepcję zagospodarowania majątku brano pod uwagę możliwości wydzierżawienia w
całości majątku. W ciągu 15 lat po wydzierżawieniu powinien się on zwrócić w opłatach
dzierżawnych. Ta forma została zaaprobowana przez Zarząd Powiatu. Biorąc informację z
mediów dotyczącą dopłat liczyliśmy, że wartości dzierżawy byłaby porównywalna .
Dzierżawa na 15 lat dałaby efekt w wysokości ok. 15 tyś zł. miesięcznie Druga forma,
która uzyskała
akceptację
to rozważano
sprzedaż części gruntów po
cenie
satysfakcjonującej oraz pozostawienie wokół siedlisk ok. 100 ha . Ten majątek po sprzedaży
pracowała dla innego właściciela i dałby przychody .
Na posiedzeniach komisji stałych na pewno przedłożone będą inne ciekawe pomysły
dotyczące zagospodarowania tego majątku.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Józef Rochoń
Wyznaczony przez Pana Starostę do udzielenia odpowiedzi w sprawie innych zapytań
Pana radnego K. Sosińskiego. Poinformował o zmianach w zakresie ogrzewania
wprowadzonych na ul. Leśnej 5 i zwiększonych opłatach w tym roku. Powiat będzie
ponadto z dochodów z czynszów wybudować trzeba będzie ciepłociąg do ogrzewania
budynków przy ul. Leśnej 5, ponieważ nie będą one już ogrzewane przez szpital. Będzie
to obsługiwane przez działdowski PEC . Kosztach jej budowy będzie musiał powiat. Nadto
powiat będzie musiał ponieść koszty partycypacji w kosztach budowy wodociągu w
Gródkach żeby gmina Płośnica mogła go przejąć, obecny rurociąg jest zbudowany z rur
azbestowych i nie może być użytkowany. W pałacu w Gródkach wykonywany był przy
udziale powiatu remont części wspólnych tj klatek , korytarzy , koszt wyniósł on 4000 zł .
Kolejnym wydatkiem jest dostosowanie lokalu użytkowego w Gródkach, który będzie

25

przeznaczony do sprzedaży . Po zsumowaniu środków z czynszów najmu oraz kosztów
powiatu z tytułu obsługi tych lokali okazało się że wyszły one na zero . Gdyby wynikły
jakieś inne wydatki nie byłoby i z czego ich pokryć. Tak więc ustalone stawki czynszu
nie są za wysokie . Poinformował jakie elementy wpływają na obniżenie stawek czynszów
w lokalach powiatowych. Wskazał, że czyn w pałacu jest niższy w porównaniu z innymi
lokalami.
Stwierdził, że nie słyszał żeby któryś z lokatorów z pałacu z Gródek skarżył się na
czynsz.
Większość najemców w Gródkach wykupiła lokale powiatowe takiej możliwości nie
mają jednak lokatorzy z pałacu. W Gródkach jest 8 lokali mieszkalnych w tym 4 zostały
przeznaczone w dniu dzisiejszym do sprzedaży. Najwięcej problemów jest z lokalami
mieszkalnymi w Działdowie przy ul Leśnej 5 i 15. Poinformowała ile lokali zostało
sprzedane a ile pozostało w tych budynkach do sprzedaży.
Obecnie wobec konieczności opłacania pewnych dość wysokich kwot również dla
wspólnot mieszkaniowych., nie można obniżyć obowiązujących stawek czynszów.
Radny Kazimierz Sosiński
Poinformował, że głównym powodem wyprowadzenia lokatorów z placu w Gródkach były
stawki czynszu . Był zdania, że podejmowane działania zmierzają do tego aby w pałacu
zamieszkał nowy dziedzic .
Starosta Działdowski Marian Janicki
Wskazał, że powstało wiele nieprawdziwych plotek wokół gospodarstwa. Powiat nie jest
jednostką samorządu lokalnego , która zaspokaja potrzeby zbiorowe mieszkańców Powiat
ma stawki na średnim poziomie jeżeli jakaś ma problemy może wstąpić do gminy o
dodatek mieszkaniowy , który powinien być wpłacany do administratora . ustalając nowe
zasady odpłatności miano na celu to aby opłaty , które ciążą na powiecie były
realizowane w 100% a po drugie żeby zachęcić ludzi do wykupywania lokali . W
Gródkach to szkoła ponosiła ogromne koszty za administrowanie powiatowymi lokalami
co było nieprawidłowe, i musiało zostać zmienione.
Zwrócił się o udzielenie odpowiedzi w sprawie zapytania dotyczącego byłego budynku
ZSZ w Iłowie przez pana naczelnika J. Rochonia

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Józef Rochoń
Przedstawił jak przebiega procedura i tryb związany ze sprzedażą nieruchomości po ZSZ
w Iłowie . Obowiązujące terminy i procedury nie mogą być skracane. Istnieje obowiązek
ogłoszenia o wystawieniu do przetargu nieruchomości w gazecie ogólnopolskiej . Osoby,
które mają roszczenia do tj zaburzanie mogą wystąpić z wnioskiem o wykupienie tej
nieruchomości, termin ogłoszenia wynosi 2 m-ce . PO upływie tego terminu będzie
możliwość wyeksponowania tej nieruchomości na rynku do sprzedaży oraz w prasie i
innych mediach. Nadto ten budynek jest objęty opieką konserwatorską. Konserwator
zwrócił o wydzielenie obelisku , który na tej nieruchomości się znajduje. To zostało
zrobione , obecnie jesteśmy na etapie opublikowania nieruchomości na rynku za miesiąc
ogłoszony będzie przetarg.
Ad. 25
Radny Władysław Kubiński
Poinformował o odwołaniu Komisji Rolnictwa planowanego na 1.03.2004r.
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Powracając do kwestii postawienia Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Działdowie
stwierdził,
że
podziękowania należą się
Panom : Przewodniczącemu EZG
„Działdowszczyzna” Kazimierzowi Kordeckiemu i Panu Wójtowi Janowi Przyborskiemu
,którzy mieli największe przełożenie prowadząc rozmowy z wojewodą w tej sprawie.
Ad. 26
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Odczytała pisma skierowane do Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym - w tym pismo z
Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczące uchwały Rady Powiatu w sprawie przeniesienia
sądu i prokuratury z okręgu elbląskiego do okręgu olsztyńskiego.
/pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu /.
Ad. 27
W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodnicząca Rady Powiatu zamknęła
obrady XIV Sesji Rady Powiatu.
Protokołowała
Przewodnicząca Rady Powiatu
H. Podgórska
E. Siedlecka
Jadwiga Barbara Plewka
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