PROTOKÓŁ Nr XXIII/2005
z XXIII Sesji Rady Powiatu Działdowskiego II Kadencji odbytej 28 lutego 2005roku w
sali konferencyjnej Centrum Kształcenia Ustawicznego w Działdowie pod
przewodnictwem Przewodniczącej Rady Powiatu Działdowskiego Jadwigi Barbary Plewki
Obrady trwały 10.00- 12.30
Stan osobowy Rady wynosi 19 radnych
W Sesji brało udział 15 radnych.
Ad. 1, 2
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego – Jadwiga Barbara Plewka
Dokonała otwarcia XXIII Sesji Rady Powiatu Działdowskiego, powitała wszystkich
zaproszonych na obrady gości, radnych i kierowników służb, inspekcji i straży. Stwierdziła, że w
obradach bierze udział 15 radnych, co stanowi kworum wymagane do podejmowania
prawomocnych uchwał.
Ad. 3
Porządek obrad XXIII Sesji Rady Powiatu Działdowskiego:
Porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXII 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. Przedstawienie informacji z pracy komisji stałych Rady Powiatu.
8. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu z pracy komisji za rok 2004.
9. Sprawozdanie Starosty Powiatu Działdowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i
Porządku Publicznego za rok 2004.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: delegowania dwóch radnych do pracy w Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: powołania członka Rady Społecznej przy
Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Działdowie.
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: zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie, obejmującego
zmiany Statutu dokonane po dniu 21 czerwca 1999 roku, wprowadzone uchwałami Rady
Społecznej.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: przekształcenia Policealnego Studium
Zawodowego o kierunku technik – informatyk na podbudowie szkoły ponadpodstawowej w
Policealną Szkołę na podbudowie szkoły ponadgimnazjalnej, kształcącą w zawodzie technikinformatyk.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: przekształcenia Policealnego Studium Żywienia
i Gospodarstwa Domowego na podbudowie szkoły ponadpodstawowej w Policealną Szkołę
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kształcącą w zawodzie technik- żywienia i gospodarstwa domowego na podbudowie szkoły
ponadgimnazjalnej.
16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: Regulaminu określającego wysokość oraz
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i
za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz
szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: likwidacji Bursy Międzyszkolnej w Działdowie,
przy ulicy Grunwaldzkiej 4.
18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: określenia zadań i wysokości środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację
zadań w 2005 roku.
19. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: określenia warunków częściowego lub
całkowitego zwolnienia rodziców naturalnych z ponoszenia opłat za pobyt dzieci w
placówkach opiekuńczo – wychowawczych.
20. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: określenia wysokości dotacji dla szkół i
placówek niepublicznych w 2005roku.
21. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: dochodów własnych jednostek budżetowych
Powiatu Działdowskiego.
22. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: zmiany budżetu Powiatu na 2005 rok.
23. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
24. Oświadczenia radnych.
25. Zapytania i wolne wnioski.
26. Zamkniecie obrad sesji.
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego – Jadwiga Barbara Plewka
Zaproponowała zmianę porządku posiedzenia polegającą na rozpatrzeniu pkt 17, tj rozpatrzenie i
podjęcie uchwały w sprawie: zamiaru likwidacji Bursy Międzyszkolnej w Działdowie, przy ulicy
Grunwaldzkiej 4, w pkt 14.
Radny Bronisław Mazurkiewicz
Zaproponował zmianę porządku posiedzenia polegającą na przesunięciu pkt 17 w miejsce pkt 22.
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego – Jadwiga Barbara Plewka
Poddała pod głosowanie wniosek radnego Bronisława Mazurkiewicza.
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym - 3 głosami za, przy 11 przeciw i 1 wstrzymującym głosie,
odrzuciła zgłoszoną zmianę porządku posiedzenia.
Poddała pod głosowanie wysunięty przez siebie wniosek.
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym - 12 głosami za, przy 3 głosach przeciw, przyjęła
zaproponowaną zmianę porządku posiedzenia.
Porządek XXIII Sesji Rady Powiatu Działdowskiego po zmianach.
Porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Powiatu.
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5. Interpelacje i zapytania.
6. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z prac Zarządu w okresie między Sesjami oraz
Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu.
7. Przedstawienie informacji z pracy komisji stałych Rady Powiatu.
8. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu z pracy komisji za rok 2004.
9. Sprawozdanie Starosty Powiatu Działdowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i
Porządku Publicznego za rok 2004.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: delegowania dwóch radnych do pracy w Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: powołania członka Rady Społecznej przy
Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Działdowie.
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: zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie, obejmującego
zmiany Statutu dokonane po dniu 21 czerwca 1999 roku, wprowadzone uchwałami Rady
Społecznej.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: likwidacji Bursy Międzyszkolnej w Działdowie,
przy ulicy Grunwaldzkiej 4.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: przekształcenia Policealnego Studium
Zawodowego o kierunku technik – informatyk na podbudowie szkoły ponadpodstawowej w
Policealną Szkołę na podbudowie szkoły ponadgimnazjalnej, kształcącą w zawodzie technikinformatyk.
16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: przekształcenia Policealnego Studium Żywienia
i Gospodarstwa Domowego na podbudowie szkoły ponadpodstawowej w Policealną Szkołę,
kształcącą w zawodzie technik- żywienia i gospodarstwa domowego na podbudowie szkoły
ponadgimnazjalnej.
17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: Regulaminu określającego wysokość oraz
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i
za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz
szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: określenia zadań i wysokości środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację
zadań w 2005 roku.
19. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: określenia warunków częściowego lub
całkowitego zwolnienia rodziców naturalnych z ponoszenia opłat za pobyt dzieci w
placówkach opiekuńczo – wychowawczych.
20. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: określenia wysokości dotacji dla szkół i
placówek niepublicznych w 2005 roku.
21. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: dochodów własnych jednostek budżetowych
Powiatu Działdowskiego.
22. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: zmiany budżetu Powiatu na 2005 rok.
23. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
24. Oświadczenia radnych.
25. Zapytania i wolne wnioski.
26. Zamknięcie obrad sesji.
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Ad. 4
Rada Powiatu jednogłośnie – 15 głosami za,
nie wnosząc uwag przyjęła protokół z XXIII sesji Rady Powiatu Działdowskiego.
Ad. 5
Radni nie wnieśli interpelacji i zapytań.
Ad. 6
Starosta Działdowski - Marian Janicki
Przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Działdowskiego w okresie między
XXII, a XXIII sesją.
/ Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu /
Następnie przedstawił sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
/ Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu /
Ad. 7
Przewodnicząca Komisji Społecznej, Zdrowia i Spraw Socjalnych- Stanisława Żywicka
Przedstawiła sprawozdanie z pracy komisji między sesjami.
/Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu/
Przewodniczący Komisji Planowania Budżetu, Finansów, Gospodarowania Mieniem
Powiatu – Jan Raczyński
Przedstawił sprawozdanie z posiedzeń komisji między sesjami.
/Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu/
Wicerzewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Gospodarczego,
Turystyki i Bezpieczeństwa Publicznego – Kazimierz Walerowicz
Przedstawił sprawozdanie z działalności komisji między sesjami.
/Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu/
Członek Komisji Oświaty, Kultury i Sportu – Paweł Rutkowski
Przedstawił sprawozdanie z działalności komisji między sesjami.
/Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu/

Marek Dzieńkowski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Przedstawił sprawozdanie z działalności komisji między sesjami.
/Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu/
Ad.8
Marek Dzieńkowski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Przedstawił sprawozdanie z pracy komisji za rok 2004.
/Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu/
Przewodnicząca Komisji Społecznej, Zdrowia i Spraw Socjalnych -Stanisława Żywicka
Przedstawiła sprawozdanie z pracy komisji za rok 2004.
/Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu/
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Przewodniczący Komisji Planowania Budżetu, Finansów, Gospodarowania mieniem
Powiatu – Jan Raczyński
Przedstawił sprawozdanie z pracy komisji za rok 2004.
/Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu/
Wicerzewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Gospodarczego,
Turystyki i Bezpieczeństwa Publicznego – Kazimierz Walerowicz
Przedstawił sprawozdanie z pracy komisji za rok 2004.
/Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu/
Członek Komisji Oświaty, Kultury i Sportu – Paweł Rutkowski
Przedstawił sprawozdanie z pracy komisji za rok 2004.
/Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu/
Ad. 9
Starosta Działdowski – Marian Janicki
Przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za rok
2004.
/ Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu /
Ad.10
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego - Jadwiga Barbara Plewka
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie: delegowania dwóch radnych do prac w Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku.
Starosta Działdowski - Marian Janicki
Stwierdził, że Rada deleguje 2 członków komisji. Warto powołać takich członków, którzy będą
reprezentować wszystkie środowiska. Zaproponował radnego Jana Raczyńskiego – Prezesa
Ochotniczej Straży Pożarnej w Lidzbarku.
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego - Jadwiga Barbara Plewka
Czy p. Raczyński wyraża zgodę?
Radny Jan Raczyński
Wyraził zgodę.
Radny Krzysztof Maciątek
Zaproponował radnego Bronisława Mazurkiewicza.
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego - Jadwiga Barbara Plewka
Czy radny wyraża zgodę?
Radny Bronisław Mazurkiewicz
Nie wyraził zgody.
Radny Jan Raczyński
Zaproponował Alfonsa Szymańskiego
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Radny Alfons Szymański
Wyraził zgodę.
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego - Jadwiga Barbara Plewka
Wobec braku uwag poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: delegowania dwóch
radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.
Rada Powiatu Działdowskiego w głosowaniu jawnym, jednogłośnie
- 15 głosami za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących,
podjęła:
UCHWAŁĘ Nr XXIII/177/05
w sprawie: delegowania dwóch radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
Publicznego.
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu /
Ad.11
Wicestarosta Powiatu Działdowskiego - Leon Żujewski
W kwestii przypomnienia poinformował, że radny Kazimierz Sosiński zrezygnował z pracy w
Radzie Społecznej SP ZOZ, a Rada Powiatu podjęła stosowną uchwałę w tej kwestii.
Po przeprowadzonych rozmowach z rolnikami z gminy Płośnica wskazano osobę p. Zenona
Zajdzińskiego z Przełęka jako potencjalnego kandydata na członka Rady Społecznej SP ZOZ.
Zenon Zajdzińśki
Poinformował, że w niedalekiej przeszłości był radnym Gminy Płośnica, członkiem Zarządu oraz
przewodniczącym jednej z komisji stałych Rady Gminy Płośnica. Powiedział, że problemy
służby zdrowia nie są mu obce. Jeśli zostanie członkiem Rady Społecznej SP ZOZ, będzie
kierował się dobrem pacjentów i szpitala.
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego - Jadwiga Barbara Plewka
Czy wyraża Pan zgodę do pracy w Radzie Społecznej SP ZOZ ?
Zenon Zajdzińśki
Tak, wyrażam zgodę.
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego - Jadwiga Barbara Plewka
Wobec braku uwag poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: powołania członka
Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Działdowie.
Rada Powiatu Działdowskiego w głosowaniu jawnym, jednogłośnie:
- 15 głosami za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących,
podjęła:
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UCHWAŁĘ Nr XXIII/178/05
w sprawie: powołania członka Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie
Opieki Zdrowotnej w Działdowie.
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu /
Ad.12
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Wobec braku uwag poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia zmian
w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie uchwalonych
przez Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
Rada Powiatu Działdowskiego w głosowaniu jawnym, jednogłośnie:
- 15 głosami za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących,
podjęła:
UCHWAŁĘ Nr XXIII/179/05
w sprawie: zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Działdowie uchwalonych przez Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej.
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu /
Ad.13
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Wobec braku uwag poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: : zatwierdzenia tekstu
jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie,
obejmującego zmiany Statutu dokonane po dniu 21 czerwca 1999 roku, wprowadzone uchwałami
Rady Społecznej.
Rada Powiatu Działdowskiego w głosowaniu jawnym, jednogłośnie:
- 15 głosami za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących,
podjęła:
UCHWAŁĘ Nr XXIII/180/05
w sprawie: zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Działdowie, obejmującego zmiany Statutu dokonane po dniu 21
czerwca 1999 roku, wprowadzone uchwałami Rady Społecznej.
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu /
Ad.14
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego - Jadwiga Barbara Plewka
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie: zamiaru likwidacji Bursy Międzyszkolnej w
Działdowie, przy ulicy Grunwaldzkiej 4. Jednocześnie poinformowała, że na posiedzeniach
komisji stałych wypłynął wniosek o dodanie słowa „zamiaru” w tytule projektu uchwały.
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Wobec braku uwag poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: zamiaru likwidacji
Bursy Międzyszkolnej w Działdowie, przy ulicy Grunwaldzkiej 4:
Rada Powiatu Działdowskiego w głosowaniu jawnym:
- 8 głosami za,
- 0 głosów przeciw,
- 4 głosami wstrzymującymi,
podjęła:

UCHWAŁĘ Nr XXIII/181/05
w sprawie: zamiaru likwidacji Bursy Międzyszkolnej w Działdowie, przy ulicy
Grunwaldzkiej 4.
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu /

Ad.15
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego - Jadwiga Barbara Plewka
Wobec braku uwag poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: przekształcenia
Policealnego Studium Zawodowego o kierunku technik-informatyk na podbudowie szkoły
ponadpodstawowej w Policealną Szkołę na podbudowie szkoły ponadgimnazjalnej, kształcącą
w zawodzie technik-informatyk.
Rada Powiatu Działdowskiego w głosowaniu jawnym:
- 14 głosami za,
- 0 głosami przeciw,
- 1 głosem wstrzymującym,
podjęła:
UCHWAŁĘ Nr XXIII/182/05
w sprawie: przekształcenia Policealnego Studium Zawodowego o kierunku technikinformatyk na podbudowie szkoły ponadpodstawowej w Policealną Szkołę na podbudowie
szkoły ponadgimnazjalnej, kształcącą w zawodzie technik-informatyk.
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu /
Ad.16
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego - Jadwiga Barbara Plewka
Wobec braku uwag poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: przekształcenia
Policealnego Studium Żywienia i Gospodarstwa Domowego na podbudowie szkoły
ponadpodstawowej w Policealną Szkołę kształcącą w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa
domowego na podbudowie szkoły ponadgimnazjalnej.
Rada Powiatu Działdowskiego w głosowaniu jawnym:
- 15 głosami za,
- 0 głosami przeciw,
- 0 głosami wstrzymującymi,
podjęła:
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UCHWAŁĘ Nr XXIII/183/05
w sprawie: przekształcenia Policealnego Studium Żywienia i Gospodarstwa Domowego na
podbudowie szkoły ponadpodstawowej w Policealną Szkołę kształcącą w zawodzie technik
żywienia i gospodarstwa domowego na podbudowie szkoły ponadgimnazjalnej.
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu /
Ad.17
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego - Jadwiga Barbara Plewka
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie: Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe
warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy
oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady
przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu – Jerzy Święszkowski
Zwrócił uwagę na błąd dotyczący paragrafu 25. Zaproponował także wykreślenie paragrafu 69,
ponieważ treść uchwały nie została uzgodniona z organizacjami związkowymi.
Radca prawny - Mirosław Konieczny
Zaproponował, by zostawić w treści uchwały paragraf 69, ponieważ przepisy prawa nakładają
obowiązek kontaktowania się ze związkami zawodowymi. Poza tym został sporządzony protokół
rozbieżności pomiędzy Związkami Zawodowymi Nauczycieli, a Zarządem Powiatu
Działdowskiego w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe
warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia.
Starosta Działdowski – Marian Janicki
Zaproponował, aby w paragrafie 69 zapis „została uzgodniona” zastąpić słowami „była
uzgadniana”.
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego - Jadwiga Barbara Plewka
Poparła wniosek Starosty.
Starosta Działdowski – Marian Janicki
Rada Powiatu podejmując tę uchwałę powinna zapoznać się z protokołem rozbieżności.
O przedstawienie protokołu rozbieżności poproszę Wicestarostę p. Leona Żujewskiego.
Wicestarosta- Leon Żujewski
Omówił przebieg konsultacji ze Związkami Zawodowymi Nauczycieli i przedstawił protokół
rozbieżności pomiędzy Związkami Zawodowymi Nauczycieli, a Zarządem Powiatu
Działdowskiego w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe
warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzeniu.
/Protokół rozbieżności stanowi załącznik do niniejszego protokołu/
Radny Marek Dzieńkowski
Związki Zawodowe Nauczycieli wniosły uwagi do treści uchwały Ponieważ propozycje
związków zawodowych były rozbieżne z możliwościami finansowymi Powiatu, sporządzono
protokół rozbieżności, którego ustalenia popieram.
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Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego - Jadwiga Barbara Plewka
Wobec braku uwag poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: Regulaminu
określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków:
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki prac oraz niektórych innych składników
wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku
mieszkaniowego.
Rada Powiatu Działdowskiego w głosowaniu jawnym:
- 15 głosami za,
- 0 głosami przeciw,
- 0 głosami wstrzymującymi,
podjęła:
UCHWAŁĘ Nr XXIII/184/05
w sprawie: Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki prac oraz niektórych
innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady
przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/
Ad.18
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego - Jadwiga Barbara Plewka
Przedstawiła pozytywną opinię Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
w Działdowie, dotyczącą planu finansowego określającego zadania i wysokość środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2005 r.
przez Powiat Działdowski.
Wobec braku uwag poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: określenia zadań
i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
przeznaczonych na realizację zadań w 2005 roku.
Rada Powiatu Działdowskiego w głosowaniu jawnym:
- 15 głosami za,
- 0 głosami przeciw,
- 0 głosami wstrzymującymi,
podjęła:
UCHWAŁĘ Nr XXIII/185/05
w sprawie: określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań w 2005 roku.
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/
Ad.19
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego - Jadwiga Barbara Plewka
Wobec braku uwag poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: określenia warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców naturalnych z ponoszenia opłat za pobyt
dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

10

Rada Powiatu Działdowskiego w głosowaniu jawnym:
- 15 głosami za,
- 0 głosami przeciw,
- 0 głosami wstrzymującymi,
podjęła:
UCHWAŁĘ Nr XXIII/186/05
w sprawie: określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców
naturalnych z ponoszenia opłat za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo –
wychowawczych.
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/
Ad.20
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego - Jadwiga Barbara Plewka
Wobec braku uwag poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: określenia wysokości
dotacji dla szkół i placówek niepublicznych w 2005 roku.
Rada Powiatu Działdowskiego w głosowaniu jawnym:
- 15 głosami za,
- 0 głosami przeciw,
- 0 głosami wstrzymującymi,
podjęła:
UCHWAŁĘ Nr XXIII/187/05
w sprawie: określenia wysokości dotacji dla szkół i placówek niepublicznych w 2005 roku.
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/
Ad.21
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego - Jadwiga Barbara Plewka
Wobec braku uwag poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: dochodów własnych
jednostek budżetowych Powiatu Działdowskiego.
Rada Powiatu Działdowskiego w głosowaniu jawnym:
- 15 głosami za,
- 0 głosami przeciw,
- 0 głosami wstrzymującymi,
podjęła:
UCHWAŁĘ Nr XXIII/188/05
w sprawie: dochodów własnych jednostek budżetowych Powiatu Działdowskiego.
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/
Ad. 22
Skarbnik Powiatu Działdowskiego - Daniela Wołkońska
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu Powiatu na 2005 rok.
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego - Jadwiga Barbara Plewka
Wobec braku uwag poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: projekt uchwały
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu na 2005 rok.
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Rada Powiatu Działdowskiego w głosowaniu jawnym:
- 15 głosami za,
- 0 głosami przeciw,
- 0 głosami wstrzymującymi,
podjęła:
UCHWAŁĘ Nr XXIII/189/05
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu na 2005 rok.
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/
Ad.25
Dyrektor Bursy Międzyszkolnej – Grażyna Michalska
Poprosiła o wyjaśnienie kilku kwestii:
- Dlaczego zrezygnowano z modernizacji bursy, skoro miała to być jedyna tego typu placówka
w Powiecie?
- Czy interes prawny wychowanków i pracowników bursy nie został naruszony?
- Czy prawdą jest zamiar utworzenia placówki – domu dziecka, a jeżeli tak, to czy nie mógłby
on współistnieć z bursą?
- Czy bursa mogłaby być placówką niepubliczną?
- Gdzie będą mieszkać wychowankowie i kursanci po likwidacji bursy?
- Czy, w momencie utworzenia bursy, nie można było jej zagospodarować inaczej?
- Czy nie można przenieść internatu z Gródek do Działdowa?
- Jak pan Starosta widzi zatrudnienie pracowników zbliżających się do wieku emerytalnego?
- Czy nie można było wcześniej spotkać się z wychowankami i ich rodzicami i przekazać
informacji o zamiarze likwidacji bursy? Jedyną informacją było to, że wychowankowie mogą
dojeżdżać do Gródek.
Wychowanek Bursy Międzyszkolnej – Zbigniew Mostowicz
Zainteresowany był tym, jak będzie wyglądał dojazd z internatu w Gródkach do Działdowa?
Zapytał, kto miałby ponieść koszty dojazdu? Planuje się założenie Domu Dziecka na miejsce
bursy. Czy dom dziecka będzie dysponował tyloma dziećmi, aby mógł istnieć i czy to będzie
opłacalne? Przeniesienie bursy do Gródek jest utrudnieniem dla wychowanków. Po
zlikwidowaniu internatu w Malinowie, dopłaty do biletów były na samym początku, później
jednak tych zwrotów zaniechano. Czy sytuacja się powtórzy?
Radny Marek Dzieńkowski
Uważam, że mylne jest nastawienie do tego, co niesie ze sobą podjęcie uchwały w sprawie:
zamiaru likwidacji Bursy Międzyszkolnej w Działdowie, przy ulicy Grunwaldzkiej 4, przecież
nie mówi ona o likwidacji, lecz tylko o takim zamiarze. Mamy pół roku, aby pewne uwagi
i wątpliwości zgłoszone dzisiaj rozwiązywać. Musimy wychodzić naprzeciw potrzebom
stawianym przez społeczeństwo, ale należy równocześnie uwzględniać ograniczone środki na
utrzymywanie bursy. Uchwała otwiera dopiero drogę, do podjęcia stosownych kroków. Jeżeli
dojdzie do likwidacji bursy, to zostanie ona zamknięta 31 sierpnia tego roku. Dyrektor
p. Michalska ma więc jeszcze wiele czasu, aby poszukać wyjścia z sytuacji.
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Starosta Działdowski – Marian Janicki
Zarząd Powiatu ma obowiązek przedstawiać Radzie Powiatu sytuację finansową Powiatu oraz
sposoby racjonalnego gospodarowania zasobami finansowymi, analizować działalność
poszczególnych jednostek organizacyjnych. Pragnę wyjaśnić, dlaczego Zarząd wnioskował
o podjęcie takiej decyzji. Bursa była najbardziej kontrolowaną jednostką oświatową przez
ostatnie 3 lata. Pani dyrektor zna dokładnie sytuację i wie, dlaczego Zarząd taką decyzję
ostatecznie podjął. W 2004 r. koszt jednego wychowanka wynosił ponad 10 tys. zł, czyli
miesięcznie przypadało 1000 zł na jednego wychowanka. Z tej kwoty ponad 600 zł pochodziło
spoza subwencji. Koszty są tak wysokie, ponieważ prowadzenie bursy musi mieć odpowiednie
standardy. Główne koszty to wynagrodzenia pracowników. Na 30 wychowanków przypada 10
i pół etatu pracownika. Przy takich standardach powiat nie jest w stanie prowadzić tego typu
placówki. Odpowiadając na pytania wychowanka pragnę powiedzieć, że likwidując bursę, nie
chcemy pogorszyć sytuacji wychowanków do końca ich edukacji. Jeżeli wychowankowie będą
chcieli mieszkać w internacie w Gródkach, to Powiat jest w stanie ponieść koszty związane
z dojazdem. Pozostałe osoby chcące wynająć stancję, również mogą liczyć na dopłaty do niej.
W odpowiedzi na pytania pani dyrektor pragnę wyjaśnić, że nie była dokończona modernizacja
bursy, ponieważ ilość wychowanków systematycznie maleje. Zmniejszana jest subwencja,
dlatego, że zmniejsza się liczba uczniów. Nie chcemy doprowadzić do katastrofy finansowej
Powiatu. Pierwszy raz słyszę, aby na miejscu bursy miał powstać dom dziecka. Nie widzę
możliwości, aby na bazie dotychczasowej bursy powstała tego typu placówka lub jednocześnie
istniały dwie. Jeżeli decyzja o likwidacji bursy zapadnie, będziemy chcieli zagospodarować ten
obiekt. Na pewno powinna to być taka propozycja zagospodarowania obiektu, aby nie zwiększyła
kosztów obsługi przez Powiat. Było wiele pytań szczegółowych zadanych przez panią dyrektor.
Wynikają jednak one z omówionej wcześniej przeze mnie sytuacji. Wyłączenie całego piętra
praktycznie nic nie da, ponieważ 85% kosztów to płace. Istnienie bursy ma rację bytu przy 100
wychowankach. Obecnie jest 30, z tendencją do zmniejszania. Będziemy prowadzić rozmowy
z dyrektorami szkół, by zminimalizować konsekwencje związane z likwidacją bursy.
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego - Jadwiga Barbara Plewka
Stwierdziła, że w półrocznym okresie czasu wiele rzeczy będzie można uzgodnić,
przedyskutować i dojść do wspólnego konsensusu.
Ad.26
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego - Jadwiga Barbara Plewka
W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamknęła posiedzenie, dziękując jednocześnie za
udział w obradach XXIII Sesji Rady Powiatu Działdowskiego.
Protokołowali:
Ewa Siedlecka
Beata Bączek
Krzysztof Dobrzeniecki

Przewodnicząca Rady Powiatu
Jadwiga Barbara Plewka
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