Protokół Nr XXIX/2005
z XXIX Sesji Rady Powiatu Działdowskiego II Kadencji odbytej 14 grudnia
2005 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Działdowie,
przy ul. Kościuszki 3 pod przewodnictwem Przewodniczącej Rady Powiatu
Działdowskiego Jadwigi Barbary Plewki
Obrady trwały 10.00- 13.00
Stan osobowy Rady wynosi 19 radnych
W Sesji brało udział 19 radnych.
Ad. 1, 2
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego – Jadwiga Barbara Plewka
Dokonała otwarcia XXIX Sesji Rady Powiatu Działdowskiego, powitała zaproszonych na obrady
gości, radnych i kierowników służb, inspekcji i straży. Stwierdziła, że w obradach bierze udział
19 radnych, co stanowi kworum wymagane do podejmowania prawomocnych uchwał.
Ad.3
Porządek obrad XXIX Sesji Rady Powiatu Działdowskiego:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XXVIII 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.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: zamiaru likwidacji Bursy Międzyszkolnej
w Działdowie przy ul. Grunwaldzkiej 4.
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: zmiany budżetu powiatu na rok 2005
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
11. Oświadczenia radnych.
12. Zapytania i wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad sesji.
Rada Powiatu jednogłośnie – 19 głosami za, przyjęła porządek obrad XXIX Sesji Rady
Powiatu Działdowskiego
Ad. 4
Rada Powiatu jednogłośnie – 19 głosami za,
nie wnosząc uwag przyjęła protokół z XXVIII Sesji Rady Powiatu Działdowskiego.

Ad. 5
Radny Władysław Kubiński
Poruszył problem jednego z rozchodów budżetu Powiatu związanego z opłacaniem składek do
ZUS za dodatki wiejskie i mieszkaniowe. Na podstawie wyroku Sądu Najwyższego dodatek
mieszkaniowy nie jest składnikiem wynagrodzenia, więc odprowadzanie od niego składki do
ZUS nie jest właściwe. Przeciętnie, na jednego nauczyciela składka w ciągu 1 roku wynosi
ok. 3,5 tys. zł. Czy p. Starosta ma zamiar zrobić coś w kierunku ograniczenia w przyszłości tego
wydatku oraz niewłaściwie odprowadzone składki zwrócić do budżetu. Kolejne pytanie dotyczy
projektu budżetu Powiatu na rok 2006, a mianowicie, w projekcie tym przeznacza się środki
w wysokości 2.639.787 zł. na przebudowę budynku w ZS w Gródkach, w tym ok. 600 tys. zł.
środki własne. Jest to duża kwota, dlatego wydając ją powinniśmy mieć pewność, że
podejmujemy właściwe działania. Jestem w stanie zrezygnować z innych wydatków na rzecz
realizacji inwestycji w Gródkach pod warunkiem, że zostanie przedstawiona pewna koncepcja co
do przyszłości tej szkoły i jej dalszego rozwoju. Proszę p. Przewodniczącą Rady, aby przed
przyjęciem budżetu Powiatu na 2006 r. zostały przedstawione wspomniane przeze mnie
koncepcje. Trzecie pytanie porusza problem fuzji żuromińsko-lidzbarskiej. W lokalnej prasie
wylicza się wiele korzyści wynikających z tej fuzji. Chciałbym, żeby p. Starosta odpowiedział na
pytanie, czy nie czas już podjąć wstępne rozmowy z władzami Nowego Miasta Lubawskiego lub
Nidzicy w sprawie rozszerzenia samorządu dla uzyskania pewnych korzyści. Ostatnie pytanie
kieruję do radnych z Samoobrony. Samoobrona ostatnio zmienia swoje oblicze i staje się partią
socjalliberalną. Czy będzie to miało wpływ na politykę szczebla powiatowego? W jakim stopniu
radni z Samoobrony chcą zaprezentować swoją doktrynę rządzenia?
Ad.6
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/
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 Planowania Budżetu, Finansów, Gospodarowania Mieniem
Powiatu – Jan Raczyński
Przedstawił sprawozdanie z posiedzeń komisji między sesjami.
/Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu/
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Marek Dzieńkowski
Przedstawił sprawozdanie z działalności komisji między sesjami.
/Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu/

Ad.7
Starosta Działdowski - Marian Janicki
Przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu oraz sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu
w okresie między Sesjami.
/Sprawozdania stanowią załączniki do niniejszego protokołu/
Ad.8
Radny Henryk Przybyszewski
Po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie zamiaru likwidacji bursy, nie jesteśmy
ukontentowani pełnią przedstawionych spraw. W uzasadnieniu ograniczono się tylko do
wskazania czynnika ekonomicznego, który wyraźnie wskazuje na tendencje panujące obecnie
w oświacie. Pamiętając o złych doświadczeniach z byłym budynkiem ZSZ w Iłowie, pragniemy
zwrócić uwagę na pewne elementy, których zabrakło w uzasadnieniu. Po pierwsze chodzi
o koncepcję zagospodarowania obiektu, w którym obecnie znajduję się bursa, jakie zamiary w tej
sprawie ma Zarząd. Budynek bursy jest częścią majątku Powiatu, w stosunku do którego Zarząd
posiada kompetencje dotyczące jego zagospodarowania. Po drugie, jest jeszcze sporo czasu aby
rozwiązać również problem pracowników bursy, którzy w przypadku likwidacji tej placówki
pozostaną bez pracy. Czy Zarząd ustalił określony kierunek działania, który będzie sprzyjał
rozwiązaniu tego problemu społecznego? Powiat Działdowski posiada deficyt miejsc
noclegowych. Żaden z obiektów hotelowych nie jest w stanie przyjąć autokaru wycieczkowego.
Czy wobec tego koncepcja zagospodarowania budynku bursy nie powinna zmierzać w kierunku
utworzenia bazy noclegowej?
Starosta Działdowski Marian Janicki
Myślę, że zaszło tu nieporozumienie dotyczące procedur postępowania z placówkami
oświatowymi, m.in. likwidacji. Ustawodawca wymaga w tej sytuacji dwuetapowego działania.
W przypadku gdy dana placówka przynosi straty finansowe, Zarząd musi przedstawić propozycję
rozwiązania tego problemu, może to być m.in. likwidacja, restrukturyzacja. Zanim Zarząd
podejmie ostateczną decyzje o likwidacji musi zwrócić się do organu prowadzącego o wyrażenie
zgody na podjęcie takiej działalności. Propozycję, o których mówił radny Przybyszewski zostaną
przygotowane przez Zarząd na etapie podejmowania uchwały o likwidacji bursy międzyszkolnej.
Wtedy Rada Powiatu zdecyduje, czy propozycję dotyczące obiektu, pracowników bursy oraz jej
wychowanków są wystarczające do podjęcia ostatecznej decyzji dotyczącej likwidacji bursy.
Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji bursy pozwala tylko na podjęcie odpowiednich
kroków dotyczących zagospodarowania obiektu, pracowników i wychowanków. Przedstawione
uzasadnienie ukazuję fakt, iż prowadzenie bursy przy obecnej ilości wychowanków jest wysoko
nieefektywne. Prowadzenie tej placówki wiąże się ze stratami budżetu Powiatu w wysokości
ok. 200 tys. zł. Należy się zastanowić, czy warto ponosić takie straty dla utrzymania bursy dla
kilkunastu osób. Nie wyłączamy możliwości dalszego funkcjonowania tego obiektu jako
placówki niepublicznej, która jest zdecydowania tańsza. Po podjęciu przedmiotowej uchwały
Zarząd ogłosi publicznie propozycję prowadzenie tej placówki w formie niepublicznej. Jeżeli
znajdzie się chętny podmiot, to już to będzie propozycja zagospodarowania budynku bursy.
Mówiąc o pracownikach bursy, to spotkamy się z dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych w celu
znalezienia dla nich zatrudnienia. Ponadto istnieje Centrum Kształcenia Ustawicznego, które
można wykorzystać do zagospodarowania pracowników bursy. Jeżeli chodzi o uczniów to dla
Powiatu będzie zdecydowania taniej wynająć dla nich stancje, jeżeli się nie zgodzą korzystać
z internatu w Gródkach.

Radny Krzysztof Maciątek
Zapytał, ile będą wynosić koszty dowozu z internatu z Gródkach do szkół uczniów
korzystających obecnie z bursy?
Radny Marek Dzieńkowski
Sprawą likwidacji bursy Rada Powiatu zajmuje się już po raz drugi. Moim zdaniem należy w tej
sytuacji mieć również na uwadze względy ekonomiczne. Powiat ponosi zbyt duże straty
związane z prowadzeniem tego obiektu, więc należy szukać innego rozwiązania. Zaproponowane
rozwiązanie dotyczące ewentualnego korzystanie z internatu w Gródkach przez wychowanków
bursy, jest rozwiązaniem alternatywnym, zapewniającym miejsca noclegowe. Uważam, że
propozycja przedstawiona przez radnego Przybyszewskiego dotycząca wykorzystanie obiektu
bursy na cele hotelowe, jest nie do przyjęcia, ponieważ tego rodzaju zadaniami Powiat nie
powinien się zajmować, a raczej podmioty prywatne. Nasze zadania powinny zmierzać w innym
kierunku, np. poprawienia oferty edukacyjnej ZS Nr 1 w Działdowie. Sądzę, że nie należy
pozbywać się terenu znajdującego się wokół ZS Nr 1 w Działdowie. Jeżeli Rada wyrazi
pozytywne stanowiska odnośnie przedmiotowego projektu uchwały, wtedy być może znajdą się
środki na opracowanie koncepcji zagospodarowania i rozwoju ZS Nr 1 w Działdowie. Będę
głosował za podjęciem uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Bursy Międzyszkolnej
w Działdowie.
Dyrektor Bursy Międzyszkolnej w Działdowie Grażyna Michalska
Powiedziała, że nie posiada projektu rozpatrywanej uchwały wraz z uzasadnieniem. Należy
również rozwiązać problem kursantów przygotowania zawodowego korzystających obecnie
z naszej placówki.
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego – Jadwiga Barbara Plewka
Rada Powiatu rozpatruje w tej chwili projekt uchwały, po jej podjęciu otrzyma pani jej ostateczną
wersję.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Koszty dowozu uczniów, o które pytał radny Maciątek, będą wynosiły ok. 36 tys. zł. tj. ok.
15 % obecnych wydatków utrzymania bursy.
Radny Jan Raczyński
W poprzedniej kadencji byłem zwolennikiem prowadzenia monitoringu bursy, aby ta spełniała
odpowiednie standarty. Okazuje się, że w przeciągu tak długiego okresu czasu nadal nie spełnia
wymogów. Prawdopodobnie w przyszłym roku Powiat dołoży do prowadzenia bursy jeszcze
więcej niż w tym roku, a uczniów można spodziewać się mniej. Należy podkreślić, że bursa nie
spełnia wymogów Sanepidu. Powiat nie powinien dokładać do nierentownych placówek, a
przeznaczać środki na drogi.
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego – Jadwiga Barbara Plewka
Na początku 2005 r., gdy podejmowaliśmy po raz pierwszy uchwałę o zamiarze likwidacji bursy,
prognozy p. dyrektor dotyczące przyszłości tej jednostki były optymistyczne. Do dzisiejszego
dnia sytuacja nie poprawiła się, a nawet pogorszyła.
Wobec braku uwag poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: zamiaru likwidacji
Bursy Międzyszkolnej w Działdowie przy ul. Grunwaldzkiej 4.

Rada Powiatu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie
- 14 głosami za,
0 głosami przeciw,
przy 5 głosach wstrzymujących
podjęła:
UCHWAŁĘ NR XXIX/234/05
w sprawie: zamiaru likwidacji Bursy Międzyszkolnej w Działdowie
przy ul. Grunwaldzkiej 4.
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu /
Ad. 9
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego – Jadwiga Barbara Plewka
Powiedziała, że dostarczona została pozytywna opinia Społecznej Rady ds. Osób
Niepełnosprawnych w sprawie projektu uchwały w sprawie: przeniesienia
środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między zadaniami z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2005 rok.
Wobec braku uwag poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie
- 19 głosami za,
0 głosami przeciw,
przy 0 głosach wstrzymujących
podjęła:
UCHWAŁĘ NR XXIX/235/05
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 /

Przerwa 11.05-11.15
Ad. 10
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego – Jadwiga Barbara Plewka
Wobec braku uwag poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu powiatu
na rok 2005.
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie
- 19 głosami za,
0 głosami przeciw,
przy 0 głosach wstrzymujących
podjęła:
UCHWAŁĘ NR XXIX/236/05
w sprawie: zmiany budżetu powiatu na rok 2005.
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu /

Ad.11
Starosta Działdowski Marian Janicki
Wyjaśnił, że z jednego z orzeczeń sądu wynika, że składka zdrowotna ZUS nie powinna być
naliczana od dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli w miejscowościach do 5 tyś
mieszkańców. Ostatnio sąd w kolejnym orzeczeniu na ten temat nie podziela swojego pierwszego
stanowiska, że nie jest to składnik wynagrodzenia. Dopiero Orzeczenie NSA będzie dla nas
wykładnikiem do następnych kroków. Jeśli chodzi o dyskusje na temat perspektyw działania
szkoły w Gródkach, nie wiem , czy jest to możliwe do przygotowania, bo to wymaga znacznych
prac jeśli chodzi o perspektywy działania szkoły, ponieważ został krótki czas do podjęcia
uchwały budżetowej. Jeżeli jednak Rada przegłosuje wniosek o przygotowanie materiałów do
dyskusji, nic innego nie pozostanie jak dostosować się do jej decyzji. Jeśli chodzi o zapowiedzi
zmian terytorialnych samorządu powiatowego to podział terytorialny kraju ma być zgodny
z oczekiwaniami mieszkańców, czy poszczególnych jednostek terytorialnych, nawet
najmniejszych, np. sołectwa, wnioski muszą być rozpatrzone i to pozytywnie. My jako Zarząd
nie przewiduje z kimkolwiek rozmawiać dopóki społeczeństwo lokalne nie wyrazi takiej woli.
Jeśli Lidzbark będzie chciał się oderwać to tak się stanie.
Radny Władysław Kubiński
Chodzi o sondażowe dyskusje z przyległymi powiatami, aby wyprzedzić komasacje, jeżeli mają
nas z urzędu łączyć.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Ustrój terytorialny to bardzo poważna sprawa. Jest to przedwczesne, bo nie znamy koncepcji
podziału terytorialnego. Nie mamy zamiaru prowadzić rozmów jako organ powiatowy w tej
kadencji.
Radna Teresa Kuca
Stwierdziła, że mimo całej sympatii dla kolegi radnego Władysława Kubińskiego uważa, że
pytanie to powinno być zadane na innych spotkaniach i w innych okolicznościach. Jest biuro
Samoobrony na ulicy Księżodworskiej i z tego co wie to niejednokrotnie Pan radny rozmawiał z
Przewodniczącym Panem Piotrem Kłosowskim i miał okazję wspólnie ukierunkować działania
tejże partii i uzyskać odpowiedź, czy członkowie są socjalliberałami, czy nie. Zastanawiam się
dlaczego nasze poglądy są tak ważne, czyżby kolega radny szukał odpowiedniego ugrupowania
dla siebie? Uważam, że moje poglądy nie mają wpływu na podejmowane uchwały dotyczące
spraw powiatu i ich mieszkańców. Jeżeli chodzi o ściślejsze informacje dotyczące naszych
poglądów prosimy Pana Radnego o wystąpienie na piśmie do Przewodniczącej Rady Powiatu.
Radny Krzysztof Maciątek
Stwierdził, że zgadza się ze swoją przedmówczynią, dodał, że znane są wyniki wyborów
parlamentarnych na terenie Powiatu, „idzie zima może trzeba zmienić płaszczyk”.
Radny Władysław Kubiński
Wyjaśnił, że dla niego „płaszczyki” nie są istotne. Do tej pory kojarzyłem Samoobronę jako
partię, która działa w sposób liberalno -socjalny. Nie ma to nic wspólnego z moim przyszłym
kandydowaniem, ponieważ nie podjąłem decyzji w tej sprawie.

Złożył wyjaśnienie do interpelacji jakie zadał na XXVIII Sesji Rady Powiatu Działdowskiego
w dniu 02.11.2005roku.
/ Oświadczenie stanowi załącznik do niniejszego protokołu /
Radny Kazimierz Walerowicz
Stwierdził, że kupcy i przewoźnicy odpowiadają za pojazd służący do przewozu zwierząt
hodowlanych. Rolnicy często sami przewożą zwierzęta, bez względu na stan pojazdu, który nie
jest zawsze odpowiedni. Miałem na myśli to, że policja nie będzie sprawdzała, czy kontrolowała
oznakowanie zwierząt, lecz pojazd służący do ich przewozu. Lekarze weterynarii nie powinni
przyjmować zwierząt nieoznakowanych.
Ad.12
Radny Marek Dzieńkowski
Zapytał czy jest cokolwiek wiadomo na temat planów budowy basenu w Działdowie?
Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Barbara Plewka
W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamknęła posiedzenie, dziękując jednocześnie za
udział w obradach XXIX Sesji Rady Powiatu Działdowskiego .

Protokołowali:
K. Dobrzeniecki
E. Siedlecka

Przewodnicząca Rady Powiatu
Jadwiga Barbara Plewka

