Protokół Nr XXIV/2005
z XXIV Sesji Rady Powiatu Działdowskiego II Kadencji odbytej 28
kwietnia 2005 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w
Działdowie pod przewodnictwem Przewodniczącej Rady Powiatu
Działdowskiego Jadwigi Barbary Plewki
Obrady trwały 10.00- 13.30
Stan osobowy Rady wynosi 19 radnych
W Sesji brało udział 17 radnych.
Ad. 1, 2
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego – Jadwiga Barbara Plewka
Dokonała otwarcia XXIV Sesji Rady Powiatu Działdowskiego, powitała wszystkich
zaproszonych na obrady gości, radnych i kierowników służb, inspekcji i straży. Stwierdziła,
że w obradach bierze udział 17 radnych, co stanowi kworum wymagane do podejmowania
prawomocnych uchwał.
Ad. 3
Porządek obrad XXIV Sesji Rady Powiatu Działdowskiego:
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Powiatu.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Przedstawienie informacji z pracy komisji stałych Rady Powiatu.
7. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z prac Zarządu w okresie między Sesjami oraz
Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu.
8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie.
9. Rozpatrzenie raportu o stanie sanitarnym Powiatu Działdowskiego za rok 2004.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Powiatowego
Rzecznika Konsumentów za rok 2004.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr III/27/02 Rady Powiatu
Działdowskiego z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia warunków pracy i płacy
Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Działdowie.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: przekształcenia Policealnej Szkoły na
podbudowie szkół ponadpodstawowych w Szkołę Policealną na podbudowie
programowej szkół ponadgimnazjalnych, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Rolniczych
Centrum Kształcenia Praktycznego w Gródkach.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: utworzenia Szkoły Policealnej wchodzącej
w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: utworzenia Szkoły Policealnej w Zespole
Szkół Zawodowych w Iłowie.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: przekształcenia Policealnego Studium
Zawodowego w Szkołę Policealną, w Zespole Szkół Nr 1 w Działdowie przy ul.
Grunwaldzkiej 4.
16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: przekształcenia Policealnego Studium
Żywienia i Gospodarstwa Domowego na podbudowie szkoły ponadpodstawowej w

Policealną Szkołę na podbudowie szkoły ponadgimnazjalnej, wchodzącej w skład Zespołu
Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie.
17.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia wartości najniższego wynagrodzenia
zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych w tabeli punktowych rozpiętości
dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników zatrudnionych w szkołach i
placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Działdowski, w stosunku do
których stosuje się zasady wynagrodzenia określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z
dnia 26 lipca 2000r. w sprawie zasad wynagrodzenia i wymagań kwalifikacyjnych
pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek
samorządu terytorialnego.
18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: zmiany w Regulaminie Organizacyjnym
Starostwa Powiatowego w Działdowie.
19. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z
Województwem Warmińsko – Mazurskim w sprawie powierzenia Województwu
Warmińsko – Mazurskiemu prowadzenia zadania publicznego polegającego na
przygotowaniu narzędzi informatycznych i niezbędnej infrastruktury technicznej do
świadczenia przez urząd usług publicznych drogą elektroniczną w ramach projektu pn.
„Wrota Warmii i Mazur – elektroniczna platforma funkcjonowania administracji
publicznej oraz świadczenia usług publicznych” zaplanowanego do wykonania ze
środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 1.5.
– Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego.
20. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: zmiany budżetu powiatu na rok 2005.
21. Rozpatrzenie Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Działdowskiego za 2004 rok
- wysłuchanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania
budżetu,
- wysłuchanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej,
- wysłuchanie opinii komisji stałych, w tym Komisji Rewizyjnej o wykonaniu
budżetu,
- dyskusja ,
- złożenie wniosku przez Komisję Rewizyjną w sprawie absolutorium.
22. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia Sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Działdowskiego za 2004 r. oraz udzielania absolutorium Zarządowi
Powiatu.
23. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego do
sądu administracyjnego.
24. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: przeprowadzenia kontroli przez Komisję
Rewizyjną.
25. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
26. Oświadczenia radnych.
27. Zapytania i wolne wnioski.
28. Zamkniecie obrad sesji.
Starosta Działdowski Marian Janicki
W imieniu Zarządu wnoszę o wyłączenie z porządku posiedzenia pkt 19 dotyczącego
rozpatrzenia i podjęcia uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
z Województwem Warmińsko – Mazurskim w sprawie powierzenia Województwu
Warmińsko – Mazurskiemu prowadzenia zadania publicznego polegającego na
przygotowaniu narzędzi informatycznych i niezbędnej infrastruktury technicznej do
świadczenia przez urząd usług publicznych drogą elektroniczną w ramach projektu pn.
„Wrota Warmii i Mazur – elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej

oraz świadczenia usług publicznych” zaplanowanego do wykonania
ze środków
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 1.5. –
Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego. Propozycję swoją motywuję faktem, iż nie
zostały dopracowane kwestie prawne w tej uchwale. Zamiast w/w uchwały proponuję
wprowadzenie do porządku posiedzenia punktu pn. rozpatrzenie i podjęcie uchwały
w sprawie: stanowiska dotyczącego inwestycji Polskich Linii Kolejowych S.A. polegającej na
przystosowaniu linii kolejowej nr 009 (E-65) Warszawa-Gdynia o zwiększonej prędkości
pociągów na obszarze Powiatu Działdowskiego. Ponadto proponuję wycofać z porządku
posiedzenia pkt 17, tj. rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia wartości
najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych w tabeli
punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat
Działdowski, w stosunku do których stosuje się zasady wynagrodzenia określone
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie zasad wynagrodzenia
i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach
organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego. Rozporządzenie wymienione w tytule
uchwały jest nieważne. Na dzień dzisiejszy nie ma odpowiedniego aktu prawnego
regulującego
kwestie prawne zawarte dotychczas w tym rozporządzeniu.
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego – Jadwiga Barbara Plewka
Poddała pod głosowanie wnioski Starosty Działdowskiego Mariana Janickiego.
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie - 17 głosami za, przyjęła zaproponowaną
zmianę porządku posiedzenia.
Porządek XXIV Sesji Rady Powiatu Działdowskiego po zmianach.
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Powiatu.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Przedstawienie informacji z pracy komisji stałych Rady Powiatu.
7. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z prac Zarządu w okresie między Sesjami oraz
Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu.
8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie.
9. Rozpatrzenie raportu o stanie sanitarnym Powiatu Działdowskiego za rok 2004.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Powiatowego
Rzecznika Konsumentów za rok 2004.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr III/27/02 Rady Powiatu
Działdowskiego z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia warunków pracy i płacy
Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Działdowie.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: przekształcenia Policealnej Szkoły na
podbudowie szkół ponadpodstawowych w Szkołę Policealną na podbudowie
programowej szkół ponadgimnazjalnych, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Rolniczych
Centrum Kształcenia Praktycznego w Gródkach.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: utworzenia Szkoły Policealnej wchodzącej
w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: utworzenia Szkoły Policealnej w Zespole
Szkół Zawodowych w Iłowie.

15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: przekształcenia Policealnego Studium
Zawodowego w Szkołę Policealną, w Zespole Szkół Nr 1 w Działdowie przy ul.
Grunwaldzkiej 4.
16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: przekształcenia Policealnego Studium
Żywienia i Gospodarstwa Domowego na podbudowie szkoły ponadpodstawowej w
Policealną Szkołę na podbudowie szkoły ponadgimnazjalnej, wchodzącej w skład Zespołu
Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie.
17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: zmiany w Regulaminie Organizacyjnym
Starostwa Powiatowego w Działdowie.
18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: stanowiska dotyczącego inwestycji Polskich
Linii Kolejowych S.A. polegającej na przystosowaniu linii kolejowej nr 009 (E-65)
Warszawa-Gdynia o zwiększonej prędkości pociągów na obszarze Powiatu
Działdowskiego.
19. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: zmiany budżetu powiatu na rok 2005.
20. Rozpatrzenie Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Działdowskiego za 2004 rok
- wysłuchanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania
budżetu,
- wysłuchanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej,
- wysłuchanie opinii komisji stałych, w tym Komisji Rewizyjnej o wykonaniu
budżetu,
- dyskusja ,
- złożenie wniosku przez Komisję Rewizyjną w sprawie absolutorium.
21. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia Sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Działdowskiego za 2004 r. oraz udzielania absolutorium Zarządowi
Powiatu.
22. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego do
sądu administracyjnego.
23. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: przeprowadzenia kontroli przez Komisję
Rewizyjną.
24. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
25. Oświadczenia radnych.
26. Zapytania i wolne wnioski.
27. Zamkniecie obrad sesji.
Ad. 4
Rada Powiatu jednogłośnie – 17 głosami za,
nie wnosząc uwag przyjęła protokół z XXIV Sesji Rady Powiatu Działdowskiego.
Ad. 5
Radny Henryk Przybyszewski
Stwierdził, że dwa tygodnie temu otrzymał zaproszenie na posiedzenie Rady Miasta
Działdowo. Zwrócił uwagę, że już po raz drugi zbiegają się sesje w mieście i w powiecie.
Czy nie można było ustalić innego terminu naszej sesji?
Radny Władysław Kubiński
Wprowadziliśmy politykę oszczędzania w oświacie poprzez zatrudnienie młodych
nauczycieli a nie poprzez godziny nadliczbowe. Zwrócił się do naczelnika Oświaty, aby nie
miała miejsca podobna sytuacja, że młody nauczyciel zgłasza się do dyrektora szkoły ze
skierowaniem z Urzędu Pracy, zaakceptowane są wstępne warunki pracy obu stron,

zaproponowano, aby po feriach zgłosił się do pracy. Do samego końca nie wie czy jest
zatrudniony, zwodzi się go nie podając żadnych konkretów. W końcu znalazł inną pracę.
Dlaczego robimy inaczej niż zakładaliśmy? Powinna być jedna polityka w stosunku do
nauczycieli. Czy jest współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Działdowie odnośnie
kierunków deficytowych na naszym i ogólnopolskim rynku pracy?
Radny Wiesław Cieślak
Jeśli chodzi o pytanie Pana Przybyszewskiego to chciałbym wyjaśnić, że termin jest
dzisiejszy, gdyż w środę były egzaminy gimnazjalne a to kolidowało z pracą radnych
nauczycieli.
Poseł RP na Sejm Stanisław Żelichowski
Podziękował za zaproszenie na obrady dzisiejszej Sesji Rady Powiatu Działdowskiego.
Stwierdził, że na pewno zostanie złożona interpelacja do Ministra Oświaty, aby wydał
rozporządzenie odnośnie najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego
punktu. Jeśli byśmy chcieli rozważać w większym gronie problem budowy wiaduktu na ul.
Księżodwroskiej, to można by było zaprosić sejmową komisję infrastruktury na sesję.
Życzył Zarządowi Powiatu Działdowskiego udzielenia absolutorium.
Ad. 6
Wiceprzewodniczący Komisji Planowania Budżetu, Finansów, Gospodarowania
mieniem Powiatu – Paweł Rutkowski
Przedstawił sprawozdanie z posiedzeń komisji między sesjami.
/sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu/
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Gospodarczego,
Turystyki i Bezpieczeństwa Publicznego – Władysław Kubiński
Przedstawił sprawozdanie z działalności komisji między sesjami.
/sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu/
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu – Wiesław Cieślak
Przedstawił sprawozdanie z działalności komisji między sesjami.
/sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu/
Przewodnicząca Komisji Społecznej, Zdrowia i Spraw Socjalnych- Stanisława Żywicka
Przedstawiła sprawozdanie z pracy 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. 7
Starosta Działdowski - Marian Janicki
Przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Działdowskiego w okresie
między XXIII – XXVI sesją.
/Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu /
Następnie przedstawił sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

/ Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu /
Ad.8
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego - Jadwiga Barbara Plewka
Czy są uwagi do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Działdowie za rok 2004?
Wobec braku uwag Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego - Jadwiga Barbara
Plewka przeszła do następnego punktu posiedzenia.
Ad.9
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego - Jadwiga Barbara Plewka
Czy są uwagi do raportu o stanie sanitarnym Powiatu Działdowskiego za rok 2004?
Wobec braku uwag Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego - Jadwiga Barbara
Plewka przeszła do kolejnego punktu posiedzenia.
Ad.10
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego - Jadwiga Barbara Plewka
Wobec braku uwag poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia
sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2004.
Rada Powiatu Działdowskiego w głosowaniu jawnym, jednogłośnie
- 17 głosami za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących,
podjęła:
UCHWAŁĘ Nr XXIV/190/05
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok
2004.
/uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu /
Ad.11
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego - Jadwiga Barbara Plewka
Wobec braku uwag poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: ustalenia warunków
pracy i płacy Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Działdowie.
Rada Powiatu Działdowskiego w głosowaniu jawnym, jednogłośnie
- 17 głosami za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących,
podjęła:
UCHWAŁĘ Nr XXIV/191/05
w sprawie: w sprawie ustalenia warunków pracy i płacy Powiatowego Rzecznika
Konsumentów w Działdowie.
/uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu /

Ad.12
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego - Jadwiga Barbara Plewka
Wobec braku uwag poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: przekształcenia
Policealnej Szkoły na podbudowie szkół ponadpodstawowych w Szkołę Policealną na

podbudowie programowej szkół ponadgimnazjalnych, wchodzącej w skład Zespołu Szkół
Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Gródkach.
Rada Powiatu Działdowskiego w głosowaniu jawnym, jednogłośnie
- 17 głosami za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących,
podjęła:

UCHWAŁĘ Nr XXIV/192/05
w
sprawie:
przekształcenia
Policealnej
Szkoły
na
podbudowie
szkół
ponadpodstawowych w Szkołę Policealną na podbudowie programowej szkół
ponadgimnazjalnych,
wchodzącej w skład Zespołu Szkół Rolniczych Centrum
Kształcenia Praktycznego w Gródkach.
/uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu /
Ad.13
Jerzy Święszkowski Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu
Poprosił o naniesienie w par. 5 projektu uchwały zmiany. Uchwała ta nie musi być ogłoszona
w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko –Mazurskiego, wchodzi w życie z
dniem podjęcia i z mocą obowiązującą od 1.09. 2005r. Uchwała o sieci szkół Powiatu
Działdowskiego podlega publikacji.
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego - Jadwiga Barbara Plewka
Wobec braku dalszych uwag poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie:
utworzenia
Szkoły
Policealnej
wchodzącej
w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie.
Rada Powiatu Działdowskiego w głosowaniu jawnym, jednogłośnie
- 17 głosami za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących,
podjęła:
UCHWAŁĘ Nr XXIV/193/05
w
sprawie:
utworzenia
Szkoły
Policealnej
w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie.
/uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu /

wchodzącej

Ad.14
Jerzy Święszkowski Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu
Poprosił o naniesienie w par. 5 projektu uchwały tej samej zmiany co w poprzedniej uchwale.
Uchwała ta nie musi być ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko –
Mazurskiego, wchodzi w życie z dniem podjęcia i z mocą obowiązującą od 1.09. 2005r.
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego - Jadwiga Barbara Plewka
Wobec braku uwag poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie:
utworzenia Szkoły Policealnej w Zespole Szkół Zawodowych w Iłowie.
Rada Powiatu Działdowskiego w głosowaniu jawnym, jednogłośnie
- 17 głosami za,

- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących,
podjęła:
UCHWAŁĘ Nr XXIV/194/05
w sprawie: utworzenia Szkoły Policealnej w Zespole Szkół Zawodowych w Iłowie.
/uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu /
Ad.15
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego - Jadwiga Barbara Plewka
Wobec braku uwag poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: przekształcenia
Policealnego Studium Zawodowego w Szkołę Policealną, w Zespole Szkół Nr 1 w
Działdowie przy ul. Grunwaldzkiej 4.
Rada Powiatu Działdowskiego w głosowaniu jawnym, jednogłośnie
- 17 głosami za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących,
podjęła:
UCHWAŁĘ Nr XXIV/195/05
w sprawie: : przekształcenia Policealnego Studium Zawodowego w Szkołę Policealną, w
Zespole Szkół Nr 1 w Działdowie przy ul. Grunwaldzkiej 4.
/uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu /
Ad.16
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego - Jadwiga Barbara Plewka
Wobec braku uwag poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: przekształcenia
Policealnego Studium Żywienia i Gospodarstwa Domowego na podbudowie szkoły
ponadpodstawowej w Policealną Szkołę na podbudowie szkoły ponadgimnazjalnej,
wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie.
Rada Powiatu Działdowskiego w głosowaniu jawnym, jednogłośnie
- 17 głosami za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących,
podjęła:
UCHWAŁĘ Nr XXIV/196/05
w sprawie: przekształcenia Policealnego Studium Żywienia i Gospodarstwa Domowego
na podbudowie szkoły ponadpodstawowej w Policealną Szkołę na podbudowie szkoły
ponadgimnazjalnej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Emilii SukertowejBiedrawiny w Malinowie.
/uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu /
PRZERWA 11.30 –11.50
Ad.17
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego - Jadwiga Barbara Plewka
Wobec braku uwag poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie:
zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Dzia łdowie.
Rada Powiatu Działdowskiego w głosowaniu jawnym, jednogłośnie
- 17 głosami za,

- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących,
podjęła:
UCHWAŁĘ Nr XXIV/197/05
w sprawie: zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w
Działdowie.
/uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu /
Ad.18
Marian Janicki Starosta Działdowski
W ubiegłym roku pojawił się anons prasowy, że Zarząd PKP ma zamiar rozpocząć
przygotowania do inwestycji polegającej na modernizacji linii kolejowej Warszawa – Gdynia.
Udało nam się spotkać w Iłowie z samorządami Mławy i Iławy celem zapoznania się z
planami kolei. Kolej zleciła w przetargu wykonanie studium zagospodarowania
przestrzennego, studium wykonalności tej inwestycji angielskiej firmie. Projekt ten polegał na
sprawdzeniu możliwości zrealizowania tego zamiaru inwestycyjnego przy założeniach, że
koszt modernizacji odcinka 1 km nie powinien przekroczyć 3,5 mln Euro. Założono również,
że wszystkie istniejące kolizje przy szybkości 200km/h muszą być przebudowane dwu
poziomowo: wiadukt kolejowy lub drogowy. Ta inwestycja będzie realizowana w całości nie
później, niż do 2013 roku. Na tym spotkaniu okazało się, że są dopiero wstępne koncepcje,
rozeznanie dotyczące: rodzaju i właścicieli działek. Na tym etapie złożyliśmy swoje uwagi
odnośnie inwestycji.
Umówiliśmy się, ze jeżeli dokument będzie na etapie końcowym, przygotowanym do
złożenia do Wojewody o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania, to
odbędzie się spotkanie w Działdowie pod przewodnictwem Marszałka Województwa.
Spotkanie zostało zorganizowane, na które nie stawili się zaproszeni przedstawiciele kolei.
Po tym incydencie wysłaliśmy pismo do Kolei oraz Ministra Infrastruktury, że inwestor nas
lekceważy nie uzgadnia z nami decyzji. Ostatnio odbyło się spotkanie z mieszkańcami
zorganizowane przez stowarzyszenie na zlecenie od kolei w celu konsultacji modernizacji
linii kolejowej. Zostali zaproszeni użytkownicy dróg, zarządzający drogami oraz mieszkańcy.
Inwestor nie był przygotowany do tego spotkania. Mieszkańcy zaczęli protestować, gdy na
pytanie Burmistrza Miasta czy przewiduje się w Działdowie budowę dwóch wiaduktów padła
odpowiedź, że nie. Propozycja jest taka, aby wybudować jeden wiadukt na ulicy Lidzbarskiej
oraz kładki dla pieszych na ul. Księżodworskiej. Miasto wnioskowało wcześniej, że na terenie
miasta powinny być minimum dwa wiadukty: kolejowy i drogowy. Nie sparaliżowało by to
miasta w wypadku blokady wiaduktu. Komunikacja między dwoma częściami miasta musi
być sprawna.
Inwestor nie uwzględnił tego warunku. Powiat też składał swoje uwagi , ponieważ wiele
rozwiązań nie uwzględnia stanu obecnego np. wiadukt w Hartowcu na drodze powiatowej,
który ze względu na swój stan nie będzie mógł obsługiwać szybkiej kolei. Prawo drogowe
mówi, że inwestor uzgadnia a nie powiadamia. Wojewoda wydał decyzję nie uwzględniając
żadnych naszych wniosków. Uznaliśmy, że należy powiadomić nasze organy prowadzące,
aby również wyraziły swoje stanowisko w tej sprawie. Zaproponował, aby Rada przyjęła
stanowisko , ze nie zgadzamy się na takie uzgodnienia.
Radny Henryk Przybyszewski
Stwierdził, że to, że PKP nie liczy się z naszym zdaniem nie jest sprawą nową. Dlatego
uważam, że należy poprzeć tą uchwałę.

Radny Władysław Kubiński
Myślę, że byliśmy w tę sprawę za słabo zaangażowani. Razem z Wójtem Gminy Działdowo
wykonaliśmy telefon do podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury, który stwierdził
dlaczego tak późno podejmowana jest uchwała, jednak prosił o przesłanie dokumentów.
Starosta Marian Janicki
Żyjemy w państwie prawa, jesteśmy stroną postępowania. Minister został poinformowany o
ignorancji przez PKP. Uważa, że nie powinniśmy wysyłać innych pism w tej sprawie.
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego - Jadwiga Barbara Plewka
Wobec braku uwag poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: stanowiska
dotyczącego inwestycji Polskich Linii Kolejowych S.A. polegającej na przystosowaniu linii
kolejowej nr 009 (E-65) Warszawa-Gdynia o zwiększonej prędkości pociągów na obszarze
Powiatu Działdowskiego.
Rada Powiatu Działdowskiego w głosowaniu jawnym, jednogłośnie
- 17 głosami za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących,
podjęła:
UCHWAŁĘ Nr XXIV/198/05
w sprawie: :stanowiska dotyczącego inwestycji Polskich Linii Kolejowych S.A.
polegającej na przystosowaniu linii kolejowej nr 009 (E-65) Warszawa-Gdynia o
zwiększonej prędkości pociągów na obszarze Powiatu Działdowskiego.
/uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu /
Ad.19
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego - Jadwiga Barbara Plewka
Wobec braku uwag poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu
powiatu na rok 2005.
Rada Powiatu Działdowskiego w głosowaniu jawnym, jednogłośnie
- 17 głosami za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących,
podjęła:
UCHWAŁĘ Nr XXIV/199/05
w sprawie: : zmiany budżetu powiatu na rok 2005.
/ uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu /
Ad. 20
Starosta Działdowski Marian Janicki
Plan dochodów przyjęty w uchwale budżetowej wynosił 29.630.037 zł. Ostateczny plan
dochodów, po korektach w wprowadzonych w trakcie roku wyniósł 32.687.782 zł. Wynika
z tego, że dochody wzrosły w ciągu roku o 3.074.745 zł. Faktyczne wykonanie dochodów
ukształtowało się w wysokości 32.704.782 zł. Na tak znaczący wzrost dochodów miała
wpływ sprzedaż gospodarstwa pomocniczego w Gródkach- 1.800.000 zł., wpływy z opłat
komunikacyjnych – 800.000 zł., wpływ z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych
– 60.000 zł., wpływ ze sprzedaży majątku ruchomego gospodarstwa pomocniczego w

Gródkach – 500.000 zł. Jeśli chodzi o strukturę dochodów to udział środków własnych w
budżecie stanowił w 2004 r. kwotę 8.068.023 zł., co stanowi 24,66 % dochodów ogółem.
Największe dochody Powiat osiągnął z subwencji 16.910.340 zł. co stanowi 51,71 %,
następnie z dotacji 32,86 %, środki pomocowe na inwestycje ok. 1.500.000 zł.
Planowana wysokość wydatków w uchwale budżetowej wynosiła 31.202.652 zł., ostatecznie
wydatki ukształtowały się na poziomie 32.145.129 zł., czyli wzrosły o 3% w stosunku do
planu. Dzięki zwiększonym dochodom udało się wypracować nadwyżkę budżetową w kwocie
ok. 400.000 zł. W strukturze wydatków największe pozycje stanowią wydatki ponoszone na:
- oświatę – 14.690.183 zł, jest to ok.46% wydatków ogółem,
- inwestycje – 5.011.256 zł. ok. 15,6 % wydatków ogółem,
- utrzymanie administracji – 3.085.050 zł. ok. 9,6 wydatków ogółem.
W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano m.in. budowę czterech odcinków dróg
powiatowych o długości 7,8 km, wykonano termomodernizację trzech budynków szkolnych,
wybudowano wiele chodników przy drogach powiatowych oraz przeprowadzono remont
obiektów odzyskanych od Urzędu Miasta Działdowo. Mówiąc o wyniku finansowym należy
powiedzieć, że planowany był deficyt finansowy ze względu na dużą ilość inwestycji,.
Deficyt ten miał być finansowany w większości z kredytów bankowych. Kredyty bankowe
zostały zaciągnięte na budowę dróg powiatowych. Kredyty na refinansowane zadania zostały
spłacone pod koniec roku 2004 r. Ostatecznie po korektach planu i po wykonaniu dochodów i
wydatków wynik finansowy z deficytu przeszedł w nadwyżkę budżetową. Dzięki sytuacji
finansowej, która była w 2004 r., powstały dla Powiatu możliwości finansowania wcześniej
planowanych zadań inwestycyjnych, czyli dalszej budowy odcinków drogowych,
modernizacji szkoły w Gródkach, budowy szpitalnego oddziału ratunkowego w SP ZOZ.
Podsumowując pragnę dodać, że poziom zadłużenia Powiatu nie zwiększył się, można
powiedzieć, że nieco zmalał, wszystkie zadania zarówno bieżące jak i inwestycyjne zostały
wykonane, dochody w postaci subwencji i dotacji również zostały wykonane, za wyjątkiem
jednej dotacji, która nie została wykorzystana ponieważ nie było takiej potrzeby.
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Przeczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za
2004 r. (w załączeniu). Przeczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie udzielenia absolutorium
Zarządowi z tytułu wykonania budżetu za 2004 rok (w załączeniu). Poprosiła
przewodniczących komisji stałych Rady Powiatu Działdowskiego o przedstawienie
wypracowanych przez komisje wniosków dotyczących wykonania budżetu Powiatu.
Przewodnicząca Komisji Społecznej, Zdrowia i Spraw Socjalnych- Stanisława Żywicka
Podczas posiedzenia w dniu 14 kwietnia 2005 r. członkowie komisji pozytywnie (5 głosami
za, przy 1 wstrzymującym) zaopiniowali sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu
Działdowskiego za rok 2004.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu – Wiesław Cieślak
Na posiedzeniu dnia 15 kwietnia 2005 r. członkowie komisji pozytywnie /4 głosami za, przy
2 wstrzymujących/
zaopiniowali
sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu
Działdowskiego za rok 2004.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Gospodarczego,
Turystyki i Bezpieczeństwa Publicznego – Władysław Kubiński

Podczas spotkania 13 kwietnia 2005 r członkowie komisji pozytywnie /7 głosami za, przy 1
przeciw i 1 wstrzymującym/ zaopiniowali sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu
Działdowskiego za rok 2004.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Marek Dzieńkowski
Podczas posiedzenia dnia 11 kwietnia 2005 komisja pozytywnie-jednogłośnie zaopiniowała
sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Działdowskiego za rok 2004
Wiceprzewodniczący Komisji Planowania Budżetu, Finansów, Gospodarowania
mieniem Powiatu – Paweł Rutkowski
Na posiedzeniu dnia 18 kwietnia 2005 r. członkowie komisji pozytywnie – 6 głosami za, przy
2 wstrzymujących,
zaopiniowali
sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu
Działdowskiego za rok 2004.
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Otworzyła dyskusję na temat sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Działdowskiego w
2004 r.
Radny Henryk Przybyszewski
Uważam, że obydwie opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej należy traktować jako typowe
opinie formalno-administracyjne. Wiadomo, że sprawami finansowymi w Powiecie, od strony
technicznej, zajmuje się Skarbnik Powiatu, a kierunkami wydatków Zarząd Powiatu. Pan
Starosta powiedział, że rok 2004 r był dobrym rokiem dla finansów Powiatu. Za uzasadnione
należy uznać to, że opozycja będzie krytykować wykonanie budżetu. Podstawową sprawą jest
to, że nie uwzględniono wniosków opozycji o wstrzymanie sprzedaży gospodarstwa
pomocniczego w Gródkach. Uważam, że można było uzyskać ze sprzedaży wyższą kwotę
pieniężną. Poza tym, odnosząc się do poszczególnych pozycji budżetowych, mam na myśli
przede wszystkim środki finansowe Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego, ze
sprawozdania wynika, że związek ten nie wykonał określonego zadania. Ja uważam, że to
Zarząd Powiatu zarezerwował pewną część środków dla siebie i ich nie spożytkował w
sposób właściwy. W przyszłym roku można spodziewać się rewolucji kadrowej w
szkolnictwie, która polegać będzie na wymianie starszego rocznika nauczycieli na młodszy.
Należy zapytać, czy strony zainteresowane tym uzupełnieniem kadrowym, podejmą
odpowiednie działania w tej sprawie.
Radny Wiesław Kubiński
Naszym zadaniem jest nie tylko staranie się o właściwe rozdysponowanie i wydatkowanie
środków budżetowych, ale również staranie się o to, aby środków tych było jak najwięcej.
Moim zdaniem nie zrobiono wszystkiego, aby zwiększyć dochody Powiatu. Uważam, że
gospodarstwo pomocnicze w Gródkach zostało zlikwidowane w czasie niewłaściwym,
ponieważ wystarczyło wstrzymać się ze sprzedażą tylko kilka miesięcy, a wpływy finansowe
z tego tytułu były by znacznie większe. Oprócz koni i maszyn, które zostały sprzedane po
właściwej cenie to np. żywiec wołowy i wieprzowy oraz użytki rolne zostały sprzedane po
znacznie zaniżonych cenach, przy czym można było przewidzieć, że po wejściu Polski do
Unii Europejskiej ceny żywca wzrosną. Przy sprzedaży nie zostały zrealizowane założenia,
dotyczącego tego, że rolnicy sąsiadujący z likwidowanym gospodarstwem, dzięki jego
sprzedaży, mogli mieć szansę powiększenia swoich areałów rolnych. Proponuję porównać
stronę 22 sprawozdania z wykonania budżetu ze stroną 30, gdzie znajdują się tabele. Z tych
tabel wynika to, że największy udział we wspólnych inwestycjach będących zadaniem
Powiatu miała Gmina Iłowo, następnie Gmina Działdowo i Miasto Działdowo. Innych gmin

nie uwzględniono w tej tabeli. Natomiast największe dofinansowanie robót drogowych na
terenie gmin ma Miasto Działdowo, następnie Gmina Płośnica, Miasto i Gmina Lidzbark,
Gmina Rybno, Gmina Iłowo i Gmina Działdowo. Z powyższego wynika, że im większy
udział gmin we wspólnych inwestycjach, tym mniejsze dofinansowanie robót drogowych ze
strony Powiatu. Kolejną sprawą, którą chcę poruszyć to zbyt małe wykonanie wydatków na
sport. Podsumowując pragnę powiedzieć, że będę głosował przeciw udzieleniu absolutorium.
Radny Marek Dzieńkowski
Pan Starosta swego czasu zadeklarował, że będzie dążył do tego, aby stworzyć warunki do
rozwoju poprzez poprawę infrastruktury drogowej. Można łatwo zauważyć, że z deklaracji
swojej wywiązał się. Zrobiono wszystko, aby uzyskać jak największe dofinansowanie z
funduszy Unii Europejskiej. Współpraca z gminami pozwoliła powiększyć ilość środków, w
efekcie czego mogliśmy liczyć na uzyskanie większego dofinansowania z Unii Europejskiej,
co pozwoliło na rezygnację z zaciągnięcia kredytu. Polemizował bym ze statystyką udziałów
gmin we wspólnych inwestycjach, którą przedstawiono przed chwilą. Uważam, że dlatego w
ten a nie inny sposób wygląda udział poszczególnych gmin we wspólnych inwestycjach,
ponieważ udział ten zależny jest od sytuacji finansowej każdej z gmin. Niektórym gminom
ich budżet pozwala na włączenie się do konkretnej inwestycji, innym nie. Moi przedmówcy
powiedzieli, że dochody ze sprzedaży gospodarstwa pomocniczego w Gródkach były zbyt
niskie. Trudno w tej sytuacji przyjąć pozycję tzw. analityka giełdowego, ponieważ sytuacja
cen na rynku jest trudna do przewidzenia. Sprzedaż, o której mowa, należało przeprowadzić
według stosownych i obowiązujących procedur, z zachowaniem określonych terminów.
Zarząd powinien stosować i przestrzegać tych procedur, z czego zresztą się wywiązał. Jako
przewodniczący Komisji Rewizyjnej pragnę powiedzieć, że przeprowadzona została kontrola
jednego z przetargów podczas, której nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Jeśli chodzi
o sprzedaż gruntów rolnikom, to należy powiedzieć, że poczynione zostały odpowiednie
działania w tym kierunku, a mianowicie Zarząd Powiatu podjął odpowiednią uchwałę w tej
sprawie, wszelkie procedury przebiegały prawidłowo, rolnicy zostali poinformowani o
wszystkim w sposób właściwy. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa miała
możliwość przejęcia gruntów po zlikwidowanym gospodarstwie, a następnie dokonać
sprzedaży tych gruntów zainteresowanym rolnikom. Stało się jednak tak, że agencja nie
skorzystała z prawa pierwokupu, w następstwie czego nie doszło do sprzedaży gruntów
rolnikom. Organy Powiatu nie miały na to wpływu, ponieważ leży to poza ich kompetencją.
Myślę, że sprawą istotną, którą należy zauważyć w pracach Zarządu i w efektach jakie ta
praca dała jest właściwe zarządzanie jednostkami organizacyjnymi, przy pomocy
kierowników tych jednostek. Mam tu na myśli przede wszystkim SPZOZ w Działdowie,
który jeszcze nie tak dawno był zadłużony na kwotę ok. 4 milionów zł. rocznie, zadłużenie
obniżyło się do ok. 1 miliona 800 tys. zł. w 2003 r., a w 2004 r. był wynik dodatni tj. ok. 700
tys. zł. zysku. Podsumowując pragnę powiedzieć, że Zarząd przygotowuje określone
przedpole w postaci szeregu projektów inwestycyjnych na następny rok. Uważam, prace
Zarządu idą w dobrym kierunku.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Ustawodawca zmierza do tego, aby sprawozdanie z wykonania budżetu było oceniane za
realizację, a nie z politycznego punktu widzenia. Realizacja nie jest taka prosta, np. podczas
realizacji inwestycji trzeba przejść przez szereg trudnych etapów. Praktyka pokazuje nam
jednak, że w większości przypadków ocena wykonania budżetu ma podłożę polityczne. Z
wypowiedzi radnych p. Przybyszewskiego i p. Kubińskiego wynika, że jest tak również i tu,
w naszym przypadku. Radny Kubiński powiedział, że budżet po stronie dochodów był
realizowany dobrze i Zarząd deklarował, że w ciągu roku będzie włączał te wnioski, które

wcześniej odrzucił. Otóż chcę p. Kubińskiemu powiedzieć, że te środki dodatkowe, o których
teraz mówimy zostały zrealizowane dopiero pod koniec roku. Jeśli chodzi o sprzedaż majątku
po likwidacji gospodarstwa pomocniczego w Gródkach to nastąpiła ona na przełomie roku,
również zwroty i refundacje ze środków unijnych uzyskaliśmy dopiero 30 grudnia. Zarząd nie
chce ryzykować w trakcie wykonywania budżetu i nadmiernie narażać finanse Powiatu na
niebezpieczeństwo. Dodam, że większość wniosków gmin na realizacje inwestycji została
przyjęta do budżetu na 2005 r. Radny p. Kubiński zarzucił, że środki uzyskane za sprzedane
bydło były zbyt niskie, ja uważam, że dobrze się stało, że udało się w ogóle sprzedać te bydło.
Jeśli chodzi o gruntu, to zostały one sprzedane przy zastosowaniu średnich cen występujących
w naszym Powiecie. Dziękuję radnemu p. Dzieńkowskiemu za pozytywną ocenę
sprawozdania z wykonania budżetu oraz członkom Zarządu za współpracę.
Radny Wiesław Kubiński
Uważam, że polityka to nic innego jak rządzenie. Podtrzymuję to co powiedziałem na temat
sprzedaży majątku po zlikwidowanym gospodarstwie pomocniczym w Gródkach.
Radny Bronisław Mazurkiewicz
Powiedział, że ze względu na konieczność zachowania dyscypliny klubowej, nie będzie
uczestniczył w głosowaniu.
Radny Marek Dzieńkowski
Złożył wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium (w załączeniu).
Ad. 21
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Wobec braku dalszych zgłoszeń do dyskusji i uwag do projektu uchwały poddała pod
głosowanie projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia Sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Działdowskiego za rok 2004 oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu.
W posiedzeniu uczestniczy 16 radnych.
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym:
- 13 głosami za
1 głosem przeciw
2 głosami wstrzymującymi
podjęła :
Uchwałę Nr XXIV/200/05
w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Działdowskiego za
rok 2004 oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu.
/uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu /
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 16 radnych, 13 głosowało za, 1 przeciw oraz 2
wstrzymało się od głosowania.
W związku z powyższym stwierdzam, że Zarząd Powiatu Działdowskiego uzyskał
absolutorium.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Podziękował w imieniu Zarządu Powiatu za udzielenie absolutorium.
Ad.22

Radny Krzysztof Maciątek
Podejmowaliśmy uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji Bursy Mędzyszkolnej. Uważałem, że
okres od marca do września tego roku będzie czasem na rozwiązanie tego problemu. Czy
Zarząd próbował robić coś, aby tę bursę utrzymać?
Starosta Działdowski Marian Janicki
Problem istnienia bursy leży w tym, że jest coraz mniej wychowanków. Na dzień dzisiejszy
nie ma perspektyw, aby ich liczba była większa. Obsada kadrowa jest minimalna. Formuła
jednostki budżetowej powoduje tak duże koszty. Występujemy do dyrektorów, instytucji, by
zachęcić ich do korzystania z bursy, ale nie ma chętnych a tym samym perspektyw, aby tę
jednostkę prowadzić. To jest główny powód wystąpienia z inicjatywą zamiaru likwidacji
bursy.
Radny Rafał Maciejewski
Czy są jakieś zamierzenia jej wykorzystania, po likwidacji?
Starosta Działdowski Marian Janicki
Jeśli znalazłby się chętny, można by było prowadzić bursę niepubliczną. Jeżeli nie będzie
chętnych, a uda się nam ją skutecznie zlikwidować, to myślę, że byłoby kilka możliwości.
Można by wspólnie z miastem urządzić tam bibliotekę, lub wykorzystać ją na cele oświatowe
dla osób niepełnosprawnych. Wówczas remont i modernizacja wykonywane by były w
konkretnym celu.
Wicestarosta Działdowski Leon Żujewski
Podjęliśmy tę uchwałę z powodu zbyt wysokich kosztów oraz malejącej liczby
wychowanków. Braliśmy wzorce z burs z Ostródy, Olsztyna, gdzie następuje rozwój, ale ilość
młodzieży się zmniejsza. Myślę, że z dniem 1 września, jeśli nie uda nam się zlikwidować
bursy a będziemy mieli około dwudziestu wychowanków, może być problem z ich
zagospodarowaniem. Obecna sytuacja jest taka, że Wojewoda uchylił uchwałę w sprawie
zamiaru likwidacji Bursy Międzyszkolnej, z powodu poinformowania zainteresowanych stron
niezgodnie z prawem. My, jako Zarząd nie zgadzamy się z postanowieniem i uchyleniem
tejże uchwały przez Wojewodę. Ustawa o systemie oświaty mówi o obowiązku
poinformowania stron, natomiast nie określa jego formy. My podaliśmy tę informację do
wiadomości publicznej, w bursie, w starostwie i w prasie. Dodatkowo wysłano 22.02.05r. do
pani dyrektor bursy pismo o zamiarze likwidacji, z prośbą o poinformowanie wychowanków
i rodziców. Po podjęciu uchwały bezpośrednio przekazano ją do kuratora oświaty. Wysłano
także indywidualne pisma do wszystkich rodziców z zawiadomieniem o zamiarze likwidacji
bursy. Zarząd zamierza złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
Olsztynie na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Ponieważ
podstawą złożenia skargi jest uchwała Rady Powiatu, Zarząd przygotował jej projekt.
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Wobec braku uwag poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: zaskarżenia
rozstrzygnięcia nadzorczego do sądu administracyjnego.
Rada Powiatu Działdowskiego w głosowaniu jawnym:
- 16 głosami za,
- 0 głosów przeciw,
- 1 głosem wstrzymującym,
podjęła:

UCHWAŁĘ Nr XXIV/201/05
w sprawie: zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego do sądu administracyjnego.
/ uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu /
Ad.23
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Wobec braku uwag poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: przeprowadzenia
kontroli przez Komisję Rewizyjną.
Rada Powiatu Działdowskiego w głosowaniu jawnym:
- 16 głosami za,
- 0 głosów przeciw,
- 1 głosem wstrzymującym,
podjęła:
UCHWAŁĘ Nr XXIV/202/05
w sprawie: przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną.
/ uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu /
Ad. 24
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Chciałam wyjaśnić kwestię ustalania terminu sesji, w związku z kolidowaniem z terminami
sesji samorządów terytorialnych. Trudno jest nam ustalić termin sesji aby wszystkim
pasował.
Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Jerzy Święszkowski
Chciałem odpowiedzieć na pytanie radnego Kubińskiego w związku z zatrudnianiem w
szkołach młodych ludzi. O polityce i zarządzaniu w oświacie mówił pan Starosta na początku
tej kadencji. Jest ona wspólną polityką wszystkich radnych. Staramy się, by do szkół na etaty
pedagogiczne trafiało jak najwięcej młodych osób z pełnymi kwalifikacjami. Być może
zdarzył się przypadek, o jakim pan wspomniał. Może trzeba by było tego typu sprawy
omawiać w wydziale. Będziemy starać się ściśle realizować tę politykę. Obecnie, do 30
kwietnia przyjmujemy arkusze organizacyjne z poszczególnych szkół i placówek. Każdy etat
jest tam szczegółowo sprawdzany. Trzeba jednak zaznaczyć, że to dyrektor jest pracodawcą
i to on dobiera pracowników. Jednakże każdy taki przypadek powinien być aneksowany do
arkusza organizacyjnego.
Chciałbym także odnieść się do drugiego pytania dotyczącego współpracy Starostwa z
Powiatowym Urzędem Pracy w prowadzeniu kształcenia w kierunkach deficytowych. 18
marca br. w PUP-ie odbyło się spotkanie, gdzie dyskutowano na ten temat. W szkolnictwie
policealnym wprowadzono szereg kierunków. Trudno powiedzieć, czy są one najbardziej
deficytowe. Jeśli byłyby potrzeby i uwagi ze strony radnych, chętnie weźmiemy je pod
uwagę, by wnioskować o utworzenie deficytowych kierunków kształcenia na poziomie
ponadgimnazjalnym czy policealnym.
Wicestarosta Działdowski Leon Żujewski
Pełnej informacji udzielił już pan Święszkowski. Chciałbym jednak ustosunkować się do
tematu zatrudnienia. Nie znam przypadku, o którym mówił pan radny. W okresie wiosennym
podejmujemy uchwały o utworzeniu lub przekształceniu szkół, a od 1 września rozpoczyna
się nabór pod nowo utworzone przedmioty. Dyrektorzy szkół nie chcą się wiązać umową do
30 sierpnia, ponieważ często bywa, że do tych szkół jest zbyt mało chętnych.

Jeśli chodzi o współpracę z PUP-em, prowadzimy ją i będziemy ją kontynuować. Polityka
kierunków kształcenia jest trudna, ponieważ przygotowanie szkolenia jest pewnym procesem.
Zastanawiamy się nad tworzeniem nowych szkół, ponieważ dyrektorzy mają różne pomysły,
które często ze względu na swoją nietrafność nas dużo kosztują. Zapotrzebowanie na rynku
pracy bardzo często się zmienia. Myślę, że wspólnie postaramy się realizować tę politykę na
rzecz naszego powiatu a podpowiedzi państwa zawsze będziemy brać pod uwagę.
Ad. 25
Radny – Władysław Kubiński
Zwrócił się do wszystkich radnych, a szczególnie do nie będących członkami Komisji
Rolnictwa. Poinformował o terminie jej najbliższego posiedzenia, które poświęcone zostanie
perspektywie rynku mlecznego w Polsce i organizacji rynku zbożowego w 2005 roku.
Zaprosił wszystkich zainteresowanych tą problematyką.
Ad. 27
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamknęła posiedzenie, dziękując jednocześnie za
udział w obradach XXIV Sesji Rady Powiatu Działdowskiego.
Protokołowali:
Ewa Siedlecka
Beata Bączek
Krzysztof Dobrzeniecki
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