Protokół Nr XXV/2005
z XXV Sesji Rady Powiatu Działdowskiego II Kadencji odbytej 25 maja
2005 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Działdowie
ul. Kościuszki 3 pod przewodnictwem Przewodniczącej Rady Powiatu
Działdowskiego Jadwigi Barbary Plewki

Obrady trwały 10.00- 11.00
Stan osobowy Rady wynosi 19 radnych
W Sesji brało udział 17 radnych.

Ad. 1, 2
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego – Jadwiga Barbara Plewka
Dokonała otwarcia XXV 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.

Porządek obrad XXV Sesji Rady Powiatu Działdowskiego:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otwarcie.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Powiatu.
Interpelacje i zapytania radnych.
Przedstawienie informacji z pracy komisji stałych Rady Powiatu.
Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z prac Zarządu w okresie między Sesjami oraz
Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: przeniesienia środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między zadaniami z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2005 rok.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: wszczęcia postępowania o zamówienie
publiczne zmierzające do wyboru banku prowadzącego obsługę bankową budżetu
Powiatu Działdowskiego i jego jednostek organizacyjnych.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
11. Oświadczenia radnych.
12. Zapytania i wolne wnioski.
13. 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 Władysław Kubiński
Zapytano mnie jako prezesa stowarzyszenia chorych na cukrzycę o to, dlaczego nie można
wypisać recepty w szpitalu na insulinę i zrealizować ją poza nim. Należałoby wobec tego
wypisać się ze szpitala, iść do lekarza pierwszego kontaktu po receptę a następnie wrócić ze
swoją insuliną i dopiero być leczonym.

Ad. 6
Przewodnicząca Komisji Społecznej, Zdrowia i Spraw Socjalnych- Stanisława Żywicka
Przedstawiła sprawozdanie z pracy 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/

Przewodniczący Komisji Planowania Budżetu, Finansów, Gospodarowania Mieniem
Powiatu – Jan Raczyński
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/

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 XXIV – XXV sesją.
/ Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu /
Następnie przedstawił sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym.
/ Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu /

Ad.8
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego - Jadwiga Barbara Plewka
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie przeniesienia środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i
społecznej na 2005 rok. Poinformowała o pozytywnej opinii Społecznej Rady ds. Osób
Niepełnosprawnych.
Rada Powiatu Działdowskiego w głosowaniu jawnym, jednogłośnie
- 17 głosami za,
-

0 głosów przeciw,

- 0 głosów wstrzymujących,
podjęła:

UCHWAŁĘ Nr XXV/ 203 /05
w sprawie: przeniesienia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych między zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na
2005 rok.
/ uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu /

Ad.9
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego - Jadwiga Barbara Plewka
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie: wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne
zmierzające do wyboru banku prowadzącego obsługę bankową budżetu Powiatu
Działdowskiego i jego jednostek organizacyjnych.
Wobec braku uwag poddała pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Powiatu Działdowskiego w głosowaniu jawnym, jednogłośnie
- 17 głosami za,
-

0 głosów przeciw,

- 0 głosów wstrzymujących,
podjęła:

UCHWAŁĘ Nr XXV/ 204 /05
w sprawie: wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne zmierzające do wyboru
banku prowadzącego obsługę bankową budżetu Powiatu Działdowskiego i jego
jednostek organizacyjnych.
/ uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu /

Ad.10
Sławomir Willenberg Dyrektor SP ZOZ w Działdowie
Wyjaśnił, że ustawodawca nie przewiduje wystawienia recept dla pacjenta, który przebywa w
szpitalu nie tylko na insulinę ale także na inne leki. Jest to bardzo ściśle przestrzegane przez
lekarzy. Trudno jest, aby szpital posiadał wszystkie rodzaje insuliny.

Ad.12
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego - Jadwiga Barbara Plewka
Poinformowała, że jest w posiadaniu pism Posła Stanisława Żelichowskiego skierowanego do
Prezesa Rady Ministrów oraz do Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Sejmu RP

w

sprawie problemów trudnej współpracy, jaką mają samorządy naszego województwa z
jednostkami PKP i administracją rządową szczebla wojewódzkiego w sprawach uzgodnień i
realizacji zadań związanych z modernizacją linii kolejowych.
Wyjaśniła, że być może te pisma nie są już aktualne ponieważ w uzgodnieniach doszło do
porozumienia między samorządami a PKP.

Starosta Działdowski Marian Janicki
Poinformował radnych, ze w dniach 7 do 12 czerwca w miejscowości Bad Hersfeld odbędzie
się wystawa Powiatu Działdowskiego. Zaprezentujemy twórczość kulturalną i dorobek
gospodarczy. Reprezentować nas będą wszystkie środowiska powiatu działdowskiego oraz
samorządy lokalne. Przygotowaliśmy też 20 minutowy film o naszym powiecie, który
będziemy prezentować w Niemczech. Chcemy, aby dobra prezentacja naszego regionu
przyczyniła się do jego promocji. Na ten wyjazd powinny pojechać osoby reprezentujące

organy powiatu. Zarząd Powiatu stwierdził, ze powinien jechać Starosta, Przewodnicząca
Rady oraz myślę, że dwie osoby z Rady. Dostaliśmy dofinansowanie na zorganizowanie tej
wystawy w kwocie 27760 tys. zł z Fundacji Polsko – Niemieckiej „Pojednanie”. Zwracam
się do Pani Przewodniczącej o wyznaczenie radnych na ten wyjazd.
Poinformował, że udało się wynegocjować z Zarządem PKP prawie wszystkie kwestie, które
były do tej pory sporne. Na drodze powiatowej na ul. Księżodworskiej będzie zlikwidowany
przejazd drogowy a będzie przejście podziemne dla pieszych a przejazd drogowy zostanie
przesunięty w kierunku łąk na ul .Kochanowskiego, tam będzie wiadukt kolejowy pod
torami. Na ulicy Lidzbarskiej będzie wiadukt drogowy, a na dworcu kolejowym będzie
przejście podziemne na perony i przebicie tym tunelem na ul. Lidzbarską. Wszystkie
pozostałe nasze sugestie zostały uwzględnione.

Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego - Jadwiga Barbara Plewka
Stwierdziła, ze bardzo trudnym zadaniem jest wyznaczenie radnych do wyjazdu.

Radny Marek Dzieńkowski
Zasugerował, aby zgłosili się chętni.

Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego - Jadwiga Barbara Plewka
Poprosiła, aby chętni na wyjazd radni do końca tygodnia zgłosili się do Biura Rady.

Ad. 27
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamknęła posiedzenie, dziękując jednocześnie za
udział w obradach XXV Sesji Rady Powiatu Działdowskiego.

Protokołowali:
Ewa Siedlecka
Beata Bączek

Przewodnicząca Rady Powiatu
(-) Jadwiga Barbara Plewka

