Protokół Nr XXX/2005
z XXX Sesji Rady Powiatu Działdowskiego II Kadencji odbytej 30 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 XXX 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 XXX Sesji Rady Powiatu Działdowskiego:
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXIX 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. 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.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół
i placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty niepubliczne na terenie Powiatu
Działdowskiego.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy
Powiatu Działdowskiego z organizacjami pozarządowymi.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: podjęcia współdziałania z Powiatem Nidzickim
oraz Gminą Iłowo-Osada w sprawie wykonania i finansowania zadania pod nazwą:
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1554 N. Iłowo-Osada-Białuty-Napierki”.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia planów pracy komisji stałych
Rady Powiatu Działdowskiego.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia wykazu wydatków niewygasających
z końcem roku 2005.
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14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: przekształcenia zaciągniętej pożyczki
krótkoterminowej na długoterminową na prefinansowanie projektu realizowanego w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2005 rok.
16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: budżetu powiatu na rok 2006.
- przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Zarządu,
- przedstawienie wniosków komisji stałych Rady Powiatu Działdowskiego w tym Komisji
Planowania Budżetu , Finansów i Gospodarowania Mieniem Powiatu,
- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie,
- głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej.
17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
18. Oświadczenia radnych.
19. Zapytania i wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Zaproponowała zmianę w porządku posiedzenia polegającą na rozpatrzeniu pkt 13 jako pkt 8.
Rada Powiatu Działdowskiego jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała zaproponowaną
zmianę w porządku posiedzenia
Porządek XXX Sesji Rady Powiatu Działdowskiego po zmianie:
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXIX 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. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia wykazu wydatków niewygasających
z końcem roku 2005.
9. 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.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół
i placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty niepubliczne na terenie Powiatu
Działdowskiego.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy
Powiatu Działdowskiego z organizacjami pozarządowymi.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: podjęcia współdziałania z Powiatem Nidzickim
oraz Gminą Iłowo-Osada w sprawie wykonania i finansowania zadania pod nazwą:
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1554 N. Iłowo-Osada-Białuty-Napierki”.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia planów pracy komisji stałych
Rady Powiatu Działdowskiego.
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14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: przekształcenia zaciągniętej pożyczki
krótkoterminowej na długoterminową na prefinansowanie projektu realizowanego w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2005 rok.
16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: budżetu powiatu na rok 2006.
- przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Zarządu,
- przedstawienie wniosków komisji stałych Rady Powiatu Działdowskiego w tym Komisji
Planowania Budżetu , Finansów i Gospodarowania Mieniem Powiatu,
- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie,
- głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej.
17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
18. Oświadczenia radnych.
19. Zapytania i wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad sesji.
Ad. 4
Rada Powiatu jednogłośnie – 19 głosami za,
nie wnosząc uwag, przyjęła protokół z XXIX Sesji Rady Powiatu Działdowskiego.
Ad. 5
Radny Bronisław Mazurkiewicz
Zapytał, czy radni p. Raczyński i p. Rutkowski uczestniczyli w posiedzeniu Zarządu Powiatu,
które odbyło się 22 grudnia 2005 r.
Radny Jan Raczyński
Nie uczestniczyłem w ostatnim posiedzeniu Zarządu Powiatu.
Radny Paweł Rutkowski
Brałem udział w ostatnim posiedzeniu Zarządu Powiatu.
Radny Bronisław Mazurkiewicz
Doszło do pewnego niedopełnienia obowiązków przez przewodniczącego lub
wiceprzewodniczącego Komisji Planowania Budżetu, Finansów i Gospodarowania Mieniem
Powiatu, ponieważ komisja ta nie zaopiniowała przedłożonych na dzisiejsze posiedzenie
projektów uchwał z dziedziny finansów Powiatu. Według Regulaminu Komisji Stałych Rady
Powiatu Działdowskiego, będącego załącznikiem nr 4 do Statutu Powiatu Działdowskiego, do
zadań komisji stałych należy przygotowanie i opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu
(§ 8 ust. 1, pkt 1). Według § 13 ust. 1 oraz ust. 2 komisje pracują na posiedzeniach zwoływanych
przez Przewodniczącego, ponadto Przewodniczący komisji, do których skierowano projekty
uchwał, zobowiązani są zwołać (przeprowadzić) posiedzenia komisji w terminie 5 dni od
otrzymania tych projektów. Jeżeli projekty mają być rozpatrywane na sesji zwołanej w trybie
nadzwyczajnym termin ten wynosi 1 dzień. W związku z tym proponuję przerwać obrady na
ok. 0,5 godziny, w celu zaopiniowania przez Komisję Planowania Budżetu, Finansów
i Gospodarowania Mieniem Powiatu projektów uchwał z zakresu finansów, przedłożonych na
dzisiejsze posiedzenie.
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Radny Władysław Kubiński
Coraz więcej się mówi o środkach unijnych, które z powodów proceduralnych lub innych nie
zostały wykorzystane. Chciałbym zapytać p. Starostę lub ewentualnie zaproszonych gości,
dlaczego tak się dzieje. Należymy do Związku Powiatów Polskich, czy ten problem był
rozpatrywany przez tą organizację? Jednym z powodów zaistnienia tej sytuacji jest fakt, iż
samorząd wojewódzki jest benificjentem oraz decydentem w sferze przyznawania środków.
Bardzo wiele środków zostało zabezpieczonych na realizację największych inwestycji. W tej
sytuacji samorządy gminne mają mniejsze szanse na uzyskanie środków. Czy Związek Powiatów
Polskich, Parlament, Rząd zamierza zrobić coś w tym kierunku, np. zmienić system
przyznawania środków unijnych.
Ad.6
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marek Dzieńkowski
Między sesją XXIX a sesją XXX komisja odbyła 1 posiedzenie, dnia 28 grudnia 2005 r.
Tematem posiedzenia była kontrola realizacji inwestycji na terenie Powiatu w 2005 r. oraz
opracowanie planu pracy komisji na 2006 rok. Po analizie przedłożonej przez Zarząd informacji
dotyczącej inwestycji w Powiecie w 2005 r. komisja nie wniosła do niej uwag i przyjęła ją bez
zastrzeżeń. Ponadto komisja opracował plan pracy na 2006 r.
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
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Ponieważ przechodzimy do rozpatrzenia i podjęcie uchwały z zakresu finansów Powiatu,
w związku ze zgłoszonym wnioskiem przez radnego p. Mazurkiewicza, proszę o zabranie głosu
p. Starostę.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Zarząd nie przekazał uchwał do Komisji Planowania Budżetu, Finansów i Gospodarowania
Mieniem Powiatu celem ich zaopiniowania, ponieważ nie ma takiego obowiązku, aby
przekazywać wszystkie projekty uchwał. W tym przypadku nie miały zastosowania przepisy
Statutu Powiatu Działdowskiego.
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego – Jadwiga Barbara Plewka
Wobec braku uwag poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: ustalenia wykazu
wydatków niewygasających z końcem roku 2005.
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym:
- 14 głosami za,
0 głosami przeciw,
przy 0 głosach wstrzymujących,
5 radnych nie brało udziału w głosowaniu,
podjęła:
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UCHWAŁĘ NR XXX/237/05
w sprawie: ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku 2005.
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu /
Radny Paweł Rutkowski
Czy obecni na sali radni mogą nie brać udziału w głosowaniu?
Radca Prawny Mirosław Konieczny
W tej sytuacji brak głosowania należy przyjąć jako głosy wstrzymujące się.
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
W protokole należy odnotować, że 5 radnych nie brało udziału w głosowaniu.
Radny Kazimierz Sosiński
Radca prawny powinien ustosunkować się do wniosku wystosowanego przez radnego
p. Mazurkiewicza.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Myślę, że każdy z radnych zna Statut Powiatu Działdowskiego. Według § 19 statutu: z inicjatywą
podjęcia określonej uchwały może występować co najmniej 5 radnych, Przewodniczący Rady,
klub radnych, komisja Rady, Zarząd Powiatu. Projekty uchwał podejmowanych wg pkt 1 do 4
powinny być zaopiniowane przez właściwe komisje Rady. Zaistniała wyjątkowa sytuacja, było
nie wiele czasu na przekazanie uchwał, wobec tego Zarząd uznał, że projekty nie wymagają
opinii Komisji Planowania Budżetu, Finansów i Gospodarowania Mieniem Powiatu, ponieważ są
to projekty oczywiste, proste.
Radny Bronisław Mazurkiewicz
Nie chodzi nam o diety za odbyte posiedzenie, ale o to, że nie zostały zachowane odpowiednie
procedury. Na dzisiejsze posiedzenie zostało przedłożonych 6 uchwał dotyczących spraw
budżetowych.
Radny Paweł Rutkowski
Myślę, że zaszło nieporozumienia w kwestii interpretacji przepisów Statutu Powiatu
Działdowskiego. Przytoczony przez radnego p. Mazurkiewicza zapis § 8 ust. 1, pkt 1 Regulaminu
Komisji Stałych Rady Powiatu Działdowskiego dotyczy bezpośrednio pracy komisji, czyli m.in.
przygotowania i opiniowania projektów uchwał Rady Powiatu i chodzi tutaj o opiniowanie
projektów przygotowanych przez komisję. Według § 8 ust. 1, pkt 3 regulaminu do zadań komisji
stałych należy opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez (...) Zarząd lub
inne komisje. Zarząd nie podjął działań polegających na przekazaniu komisji projektów uchwał.
Radni otrzymali je wraz z materiałami na dzisiejsze posiedzenie i mogli się z nimi zapoznać i do
nich odnieść. Jeżeli naprawdę istniała potrzeba zwołania posiedzenia Komisji Planowania
Budżetu, Finansów i Gospodarowania Mieniem Powiatu, to możliwość taką dawał zapis
regulaminu mówiący o tym, że posiedzenie komisji może zwołać również połowa składu
członków komisji. Radny p. Mazurkiewicz przytoczył również § 13 regulaminu. Odniósł się pan
jednak do zapisów dotyczących sesji zwoływanej w trybie nadzwyczajnym. Należy mieć na
względzie również krótki okres czasu między posiedzeniem Zarządu, a dzisiejszą sesją.
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Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Poprosiła radcę prawnego o zabranie głosu w przedmiotowej sprawie.
Radca Prawny Mirosław Konieczny
W tej sprawie należy posiłkować się ustawą o samorządzie powiatowym. Art. 32 ustawy mówi,
że do zadań Zarządu Powiatu należy przygotowanie uchwał Rady Powiatu. Więc kompetencja
przygotowawcza uchwał spoczywa na Zarządzie. Zadania komisji stałych Rady Powiatu zostały
określone w art. 17 ustawy, który wskazuje, że Rada powiatu może powoływać ze swojego grona
stałe lub doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot ich działania oraz skład
osobowy. W tym zakresie działania komisji są nastawione na tzw. programy merytoryczne,
natomiast bezwzględny udział w opiniowaniu spraw budżetowych ma mieć komisja finansów.
Opiniowanie odbywa się w zakresie tworzenia uchwały budżetowej na dany rok budżetowy.
Moim zdaniem nie doszło tutaj do naruszenia procedur, ponieważ nie nastąpiło naruszenie prawa
materialnego wynikającego z ustawy o samorządzie powiatowym. Ustawodawca nie określa
wprost, że każdy projekt uchwały Rady musi zostać zaopiniowany przez komisje stałe.
Radny Kazimierz Sosiński
Jeżeli nie doszło do naruszenia przepisów ustawy, to na pewno dopuszczono się niezachowania
dobrego obyczaju, ponieważ Komisja Planowania Budżetu, Finansów i Gospodarowania
Mieniem Powiatu zawsze opiniował zmiany budżetu powiatu.
Radny Bronisław Mazurkiewicz
Chciałbym jeszcze odnieść się do wypowiedzi radnego p. Rutkowskiego. Zapytałem, czy radny
p. Rutkowski był na ostatnim posiedzeniu Zarządu, ponieważ sądziłem, że przekazanie
przedmiotowych uchwał nie wymaga specjalnej, pisemnej formy. Myślę, że moje pytanie było
zasadne. Jeżeli natomiast nie nastąpiło naruszenie prawa materialnego, lecz tylko złamanie
dobrego obyczaju, o czym wspomniał radny p. Sosiński, to wycofuję swój wniosek i proszę o
dalsze kontynuowanie obrad.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Ten nadzwyczajny sposób przyjmowania projektów uchwał nie wynika z mojej decyzji, czy
decyzji Zarządu, po prostu zaistniała wyjątkowa sytuacja. Między posiedzeniem Zarządu,
a dzisiejszą sesją były Święta Bożego Narodzenia. 27 grudnia br. Minister Finansów
poinformował nas o przyznaniu dodatkowej subwencji oświatowej. Podobnych sytuacji pod
koniec roku jest mnóstwo. Gdybyśmy zwracali uwagę tylko na zachowanie dobrego obyczaju, to
przyznaną subwencję należałoby zwrócić. Radni wiedzą, że grudzień jest specyficznym
miesiącem i aby można było przyjąć wszystkie dodatkowo przyznane środki, trzeba podjąć
właśnie takie działania, jakie podjął Zarząd.
Ad. 9
Przewodnicząca Rady Powiatu 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 pracy oraz niektórych innych składników
wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku
mieszkaniowego.
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Rada Powiatu w głosowaniu jawnym:
- 18 głosami za,
0 głosami przeciw,
przy 1 głosie wstrzymującym,
podjęła:
UCHWAŁĘ NR XXX/238/05
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
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu /
Ad. 10
Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Barbara Plewka
Wobec braku uwag poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: trybu udzielania i
rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty
niepubliczne na terenie Powiatu Działdowskiego.
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym:
- 18 głosami za,
0 głosami przeciw,
przy 1 głosie wstrzymującym,
podjęła:
UCHWAŁĘ NR XXX/239/05
w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych
prowadzonych przez podmioty niepubliczne na terenie Powiatu Działdowskiego.
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu /
Ad. 11
Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Barbara Plewka
Wobec braku uwag poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: uchwalenia rocznego
programu współpracy Powiatu Działdowskiego z organizacjami pozarządowymi.
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym jednogłośnie:
- 19 głosami za,
0 głosami przeciw,
przy 0 głosach wstrzymujących,
podjęła:
UCHWAŁĘ NR XXX/240/05
w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Powiatu Działdowskiego z
organizacjami pozarządowymi
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/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu /
Ad. 12
Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Barbara Plewka
Wobec braku uwag poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: podjęcia współdziałania
z Powiatem Nidzickim oraz Gminą Iłowo-Osada w sprawie wykonania i finansowania zadania
pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1554 N. Iłowo-Osada-Białuty-Napierki”.
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym jednogłośnie:
- 18 głosami za,
0 głosami przeciw,
przy 1 głosie wstrzymującym,
podjęła:
UCHWAŁĘ NR XXX/241/05
w sprawie: podjęcia współdziałania z Powiatem Nidzickim oraz Gminą Iłowo-Osada w
sprawie wykonania i finansowania zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Nr
1554 N. Iłowo-Osada-Białuty-Napierki”
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu /
Ad. 13
Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Barbara Plewka
Wobec braku uwag poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia planów
pracy komisji stałych Rady Powiatu Działdowskiego.
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym jednogłośnie:
- 19 głosami za,
0 głosami przeciw,
przy 0 głosach wstrzymujących,
podjęła:
UCHWAŁĘ NR XXX/242/05
w sprawie: zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Działdowskiego
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu /
Ad. 14
Starosta Działdowski Marian Janicki
Radny p. Kubiński zadał pytanie dotykające tematu wykorzystywania środków unijnych.
Zgodnie z realizowanym w ubiegłym roku programem rządowym, część środków była
przekazana na tzw. prefinansowanie pożyczek, które samorządy zaciągały na pokrycie udziału
środków unijnych w trakcie realizacji określonych projektów. Również Powiat Działdowski
realizował taki projekt, była to przebudowa drogi powiatowej Iłowo-Białuty. Na kwotę 1.631.000
zł. został zaciągnięty kredyt krótkoterminowy na prefinansowanie udziału środków unijnych. We
wrześniu 2005 r. projekt został zrealizowany oraz wystąpiono o refundację. W ciągu 2 miesięcy
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powinniśmy uzyskać refundację, jednak według odpowiedniego rozporządzenia, refundacja może
zostać przekazana dopiero po przeprowadzeniu przez organ państwowy kontroli wykonania
projektu. Od września oczekujemy na przeprowadzenie tej kontroli. Obiecywano nam, że do
końca 2005 r. kontrola zostanie przeprowadzona, jednak ta się nie stało. Aby nie popaść
w konflikt z prawem finansowym proponuje się przekształcenie zaciągniętej pożyczki na
pożyczkę długoterminową. Wydaje mi się, że po części odpowiedziałem na pytanie radnego
p. Kubińskiego.
Stanisław Żelichowski Poseł na Sejm RP
Nasze problemy wynikają z dwóch przesłanek. Fizycznie środków z UE wpłynęło ok. 4%,
a zakontraktowano od 70% do 80 % umów. Z jednej strony, mając na uwadze ilość
zakontraktowanych umów, można mówić o sukcesie, z drugiej strony ilość środków, które
przekazała nam do tej pory UE jest bardzo mała. Jakiś czas temu Komisja Europejska
sformalizowała swoje procedury, co miało wpływ na państwa członkowskie. W naszym kraju
również sformalizowano określone procedury, co dodatkowo spowodowało wydłużenie okresu
załatwiania określonych spraw. Sprawa Komisji Europejskiej dotycząca wielkich środków,
wynikła z wygody urzędników, ponieważ, łatwiej jest załatwić 1 wniosek na 10 milionów euro,
niż 10 tys. wniosków na 1000 euro.
Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Barbara Plewka
Wobec braku uwag poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: przekształcenia
zaciągniętej pożyczki krótkoterminowej na długoterminową na prefinansowanie projektu
realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym jednogłośnie:
- 18 głosami za,
0 głosami przeciw,
przy 1 głosie wstrzymującym,
podjęła:
UCHWAŁĘ NR XXX/243/05
w sprawie: przekształcenia zaciągniętej pożyczki krótkoterminowej na długoterminową na
prefinansowanie projektu realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu /
Ad. 15
Starosta Działdowski Marian Janicki
Poprosił o uwzględnienie w projekcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2005 rok.
zmiany dotyczącej zwiększenia przez Ministra Finansów subwencji oświatowej w wysokości
216.933 zł. Środki te mogą zostać ujęte jako nadwyżka budżetowa na 2006 r., ponieważ obecnie
nie ma fizycznej możliwości wykorzystania ich w 2005 r.
Daniela Wołkońska Skarbnik Powiatu
Zaproponowała szereg zmian do uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2005 rok.
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Radny Paweł Rutkowski
Czy wielkość zwiększenia subwencji oświatowej wynika z określonego rozdzielnika, czy
wszystkie samorządu dostały podobną kwotę?
Starosta Działdowski Marian Janicki
Wysokość przyznawanych środków wynika z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.
Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Barbara Plewka
Wobec braku uwag poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu powiatu
na 2005 rok.
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym jednogłośnie:
- 18 głosami za,
0 głosami przeciw,
przy 1 głosie wstrzymującym,
podjęła:
UCHWAŁĘ NR XXX/244/05
w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2005 rok
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu /
Bogdan Cywiński Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie
Podziękował Radzie Powiatu za pozytywne rozpatrywanie, składanych przez Powiatową
Państwową Straż Pożarną w Działdowie, wniosków o dofinansowanie określonych zadań. Złożył
na ręce Przewodniczącej Rady kalendarze na rok 2006.
Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Barbara Plewka
W imieniu radnych złożyła życzenia noworoczne.

Przerwa 11.05-11.20
Ad. 16
Starosta Działdowski Marian Janicki
Projekt budżetu Powiatu był analizowany przez komisje stałe Rady Powiatu. Dochody budżetu
Powiatu na 2006 r. wynoszą 32.870.108 zł. co stanowi 87% dochodów w roku 2005. Wydatki na
2006 r. wynoszą 38.468.531 zł. co stanowi ok. 100 % wydatków w roku 2005. Deficyt na 2006 r.
wynosi 5.598..423 zł. Dlaczego planuję się tak wysoki deficyt? Na 2006 r. w budżecie
zaplanowano po stronie dochodów dużo wpływów środków unijnych. Środki te, szczególnie na
inwestycje, wykazujemy w budżecie jako deficyt. Dla realizacji inwestycji chcemy wykorzystać
środki unijne, jak również środki pochodzące z kredytów. Zarząd nie planuje pokrywać deficytu
poprzez zaciąganie pożyczek. Deficyt na 2006 r. nie zwiększa długu publicznego Powiatu.
Mówiąc o dochodach należy wspomnieć, że największe z nich pochodzą z subwencji i dotacji.
Stanowią one ok. 78% wszystkich zaplanowanych dochodów na 2006 r. Wzrost wydatków
w stosunku do roku 2005 wynika ze wzrostu ceny energii, wzrostu wynagrodzeń dla państwowej
sfery budżetowej oraz wskaźnika wzrostu wynagrodzeń pracowników samorządowych.
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Realizacja inwestycji przez Powiat wynika z przyjętej strategii rozwoju, która określa, jako
inwestycje strategiczne,modernizację i budowę dróg powiatowych. Drugą pozycją pod względem
ważności w strategii rozwoju jest poprawa bazy placówek oświatowych w kierunku,
termomodernizacji budynków szkolnych i wyposażenie szkół w sale gimnastyczne. Głównym
wydatkiem inwestycyjnym na 2006 r. będzie przebudowa drogi powiatowej KoszelewyLidzbark. Na realizację tej inwestycji planuję się uzyskanie 75% środków z ZPORR. Złożony
w tym roku wniosek dotyczący tej inwestycji jest jeszcze rozpatrywany. Planuje się przebudowę,
przy udziale środków gminnych, odcinka drogowego w Turzy Wielkiej oraz wspólnie z gminą
Iłowo-Osada, budowę sali gimnastycznej przy ZSZ w Iłowie-Osadzie. Wspólnie z gminą IłowoOsada oraz Powiatem Nidzickim rozpoczniemy budowę ostatniego odcinka drogi Iłowo-Białutydroga E7. Prawdopodobnie zawrzemy w tej sprawie porozumienie i jeśli nie uda się zrealizować
tej inwestycji w 2006 r., zrealizujemy ją w roku 2007. Ponadto planuje się realizację w 2006
inwestycji własnych, m.in. elewacji budynku Starostwa Powiatowego w Działdowie. Będzie
również realizowana inwestycja dotycząca szpitalnego oddziału ratunkowego. Komisja
Planowania Budżetu, Finansów i Gospodarowania Mieniem Powiatu, po analizie projektu
budżetu, zgłosiła dwa wnioski do tego projektu. Zarząd uwzględnił wniosek komisji dotyczący
zwiększenia dotacji dla Miasta i Gminy Lidzbark o kwotę 21455 zł. na wykonanie chodnika przy
ul. Stare Miasto w Lidzbarku. Lidzbark w tym roku po raz pierwszy zadeklarował swój udział w
50% w kosztach wspólnie przeprowadzanej inwestycji. Zarząd przyjął również własną
autopoprawkę do projektu budżetu, która dotyczy inwestycji drogowej realizowanej przy
współpracy Gminy Iłowo-Osada oraz Powiatu Nidzickiego. Negatywnie został rozpatrzony
wniosek komisji w sprawie realizacji inwestycji dotyczącej drogi powiatowej Gnojno-Zakrzewo
oraz o ponowne wystąpienie z wnioskiem do Wójta Gminy Działdowo o jej współfinansowanie.
Zarząd przyjął określone zasady odnoszące się do realizacji inwestycji drogowych, a mianowicie,
inwestycje te mogą być realizowane przy udziale środków pochodzących od podmiotów
zewnętrznych. W tym przypadku podmiotem zewnętrznym była Gmina Działdowo. Wójt Gminy
Działdowo nie zadeklarował współfinansowania inwestycji drogowej Gnojno-Zakrzewo,
ponieważ złożył do ZPORR 5 wniosków inwestycyjnych. Zaznaczył jednak, że w przypadku,
gdy 1 lub 2 wnioski zostaną odrzucone, to zadeklaruje udział Gminy Działdowo w tej inwestycji.
Jeżeli tak się stanie, to Zarząd zaproponuje zwiększenie deficytu i sfinansowanie go poprzez
zaciągnięcie pożyczki, następnie zostanie złożony wniosek do ZPORR na realizację inwestycji
drogowej Gnojno-Zakrzewo. Na posiedzeniu Komisji Planowania Budżetu, Finansów
i Gospodarowania Mieniem Powiatu zobowiązałem się do tego, że Zarząd rozpatrzy wniosek
radnego p. Sosińskiego dotyczący realizacji odcinka drogi Wysoka-Prioma. Jeżeli chodzi o tą
inwestycję, to dokumentacja związana z jej realizacją została już opracowana. Realizacja tej
inwestycji wiąże się jednak z trudnościami wynikającymi z braku uregulowania własności
gruntów oraz z brakiem deklaracji udziału Gminy Działdowo. W przypadku deklaracji udziału
Gminy Działdowo i Gminy Płośnica w kosztach inwestycji Zarząd rozważy możliwość realizacji
tego zadania. Droga ta jest ujęta w strategii rozwoju na dalszej pozycji, przyjdzie czas na jej
realizację.
Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Barbara Plewka
Poprosiła przewodniczących komisji stałych o przedstawienie wniosków dotyczących projektu
budżetu powiatu na 2006 r.
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Przewodnicząca Komisji Społecznej, Zdrowia i Spraw Socjalnych Stanisława Żywicka
Członkowie Komisji Społecznej, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych na posiedzeniu w dniu
24.11.2005r: jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt budżetu Powiatu Działdowskiego
na 2006 r.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Wiesław Cieślak
Członkowie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu Działdowskiego na posiedzeniu w
dniu 06.12.2005 r pozytywnie zaopiniowali projekt budżetu Powiatu Działdowskiego na
2006 r. /3 głosami za, przy 2 wstrzymujących /.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Gospodarczego,
Turystyki i Bezpieczeństwa Publicznego Władysław Kubiński
Na posiedzeniu, w dniu 08.12.2005 r. członkowie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska,
Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Bezpieczeństwa Publicznego pozytywnie /6 głosami za,
1 głosem przeciw, przy 2 wstrzymujących/ zaopiniowali projekt budżetu Powiatu
Działdowskiego na 2006 r. pod kątem wydatków na rolnictwo, ochronę środowiska, rozwój
gospodarczy, turystykę i bezpieczeństwo publiczne.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marek Dzieńkowski
Członkowie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Działdowskiego na posiedzeniu w dniu
22 listopada 2005 r. po dokonaniu analizy procedur związanych z opracowaniem projektu
budżetu Powiatu Działdowskiego na 2006 r. nie wnieśli do nich zastrzeżeń /wniosek został
przyjęty jednogłośnie/.
Przewodniczący Komisji Planowania Budżetu, Finansów, Gospodarowania Mieniem
Powiatu Jan Raczyński
Członkowie Komisji Planowania Budżetu, Finansów i Gospodarowania Mieniem Powiatu Rady
Powiatu Działdowskiego na posiedzeniu w dniu 8 grudnia
2005 r. 5 głosami za,
przy 4 wstrzymujących pozytywnie zaopiniowali projekt budżetu Powiatu na 2006 rok.
Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Barbara Plewka
Powiedziała, że uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie
w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Działdowskiego projekcie
budżetu na 2006 r. opiniuje pozytywnie projekt budżetu powiatu na 2006 r. Dodała, że radni
mogą zapoznać się z uzasadnieniem do uchwały.
Radny Władysław Kubiński
Uchwała budżetowa powinna być przygotowana z największą starannością, w taki sposób, aby
zapisy w niej zawarte zadowalały wszystkich beneficjentów. Przy konstrukcji budżetu bardzo
ważna jest realizacja celów bieżących i wieloletnich. Budżet, który przybliża dojście do tych
celów jest dobrym budżetem i pod tym kątem powinien być oceniany. Rada Powiatu przyjęła
wiele programów wieloletnich. Analizując projekt budżetu należy zadać pytanie, czy sprzyja on
realizacji tych programów. Niestety niewiele na to wskazuje. W sektorowej strategii rozwoju
wskazuję się, że znaczący wpływ na wysokość bezrobocia ma nieodpowiednie i nieadekwatne do
potrzeb rynku pracy kształcenie uczniów. W projekcie budżetu ujmuje się środki w wysokości
ok. 2 mil. zł. na przebudowę budynku szkolnego ZS w Gródkach, bez przekonania, że ta szkoła

12

będzie kształciła zgodnie z założeniami strategii rozwoju. W strategii rozwoju również mówi się
o przeciwdziałaniu marginalizacji niektórych obszarów. W naszym Powiecie należy do nich
zaliczyć miejscowości popegerowskiej. W programie „Bezpieczny Powiat ” słusznie zauważa
się, że brak alternatywy spędzenia wolnego czasu dla młodzieży przyczynia się do powstawania
zachowań niezgodnych z prawem. W odpowiedzi na to wezwanie, w projekcie budżetu powiatu
na 2006 r., na kulturę fizyczną zaplanowano kwotę 23.600 zł, twierdząc, że i tak trudno będzie te
środki wykorzystać. Analizując inwestycje drogowe można stwierdzić, że rezygnuje się z
realizacji inwestycji dotyczącej drogi Gnojno-Zakrzewo, bez istotnego zaangażowania w
realizację tego zadania. Sądzę, że oprócz Gminy Działdowo, realizacją tej inwestycji są
zainteresowane inne podmioty. Po przeprowadzonych rozmowach z mieszkańcami zauważono
potrzebę realizacji tej inwestycji. Przewiduję się dochód Powiatu rzędu ok. 87% dochodów roku
2005, natomiast wynagrodzenia i pochodne stanowią 44,18% wydatków i aż 51,71% dochodów.
W Starostwie Powiatowym w Działdowie wynagrodzenie wynosi 1.590.470 zł, średnio na etat
przypada kwota 2.218 zł. miesięcznie, przy średniej krajowej ok. 2.300 zł. Wzrost wynagrodzeń
wynosi ok. 5%, a wskaźnik wzrostu wynagrodzeń tylko 1,5%. Trudno znaleźć w projekcie
budżetu usprawiedliwienie dla tych cyfr. Wydatki starostwa są większe niż w roku 2005 o
ok. 15%. Na oświatę wydaje się najwięcej i słusznie. Jednak te wydatki należy uzasadnić. Projekt
budżetu zawiera również trafne uregulowania. Uzasadnienie inwestycji w Gródkach mogłoby dać
podstawę dla pozytywnej opinii o projekcie budżetu na 2006 r. Mam nadzieję, że droga GnojnoZakrzewo będzie zrealizowana. Prawie cały okres obecnej kadencji trwa sprawa ciągu rowerowopieszego na ul. Księżodworskiej w Działdowie, gdzie występuję wiele wypadków. Wydatek
związany z tą inwestycją również powinien być ujęty w projekcie budżetu. Powinna istnieć
większa aktywność Zarządu w sferze zapewnienia aktywnych form spędzania czasu przez
młodzież.
Radny Krzysztof Maciątek
Już w października 2003 r. wnioskowałem w sprawie budowy ciągu rowerowo-pieszego do
Księżego Dworu. Na podstawie danych policyjnych podaję, że w okresie 9 miesięcy 2003 r. był
tam 1 wypadek, 8 kolizji, 1 osoba ranna, w 2002 r. 8 kolizji, w 2001 r. 2 wypadki, 7 kolizji,
1 osoba zginęła, 1 osoba ranna, w ciągu 8 miesięcy 2005 – 3 wypadki, 8 kolizji, ranne 4 osoby.
Zarząd nie zauważa tego problemu. Mówi się o problemach z gruntami, uważam, że chodzi
jednak o kwestię utrzymania chodnika. Nie remontuje się drogi od Brzeźna do Ruszkowa, koszt
tej inwestycji jest niewielki, jest to ok. 25 tys. zł. Czy nie można tych środków poszukać?
Nie remontuje się również drogi Uzdowo-Kramarzewo, koszt ok. 15 tys. zł. Proszę Zarząd, aby w
przyszłości, w przypadku gdy znajdą się wolne środki, zwrócił uwagę na inwestycje, o których
wspomniałem.
Radny Kazimierz Sosiński
Do materiałów dostarczonych radnym na dzisiejsze posiedzenie nie zostały dołączone
dokumenty dotyczące chodników. Proszę Zarząd, aby przed głosowaniem nad przyjęciem
budżetu na 2006 r., przedstawił taką informację. Odnosząc się do wypowiedzi radnego
p. Kubińskiego, która poddaje pod wątpliwość celowość inwestycji w ZS w Gródkach, chciałbym
przypomnieć, że kiedyś była to szkoła typowo rolnicza. Obecnie kierunków rolniczych tam nie
ma, ponieważ mijałoby się to z potrzebami. Istnieją w tej szkole nowe kierunki i nie ma tam
problemu z naborem. Po reformie samorządowej oświata jest bardzo dowartościowana przez
Radę Powiatu, praktycznie we wszystkich szkołach są przeprowadzane inwestycje, to dlaczego
nie w ZS w Gródkach. Po dokonaniu tam termomodernizacji obniżą się koszty utrzymania
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szkoły. Niedawno sprzedano gospodarstwo pomocnicze w Gródkach, dokując tam inwestycji, w
pewien sposób zrekompensujemy tej szkole sprzedaż gospodarstwa. Ponadto należy pamiętać, że
inwestycja ma być realizowana przy wykorzystaniu środków zewnętrznych. Proszę Zarząd, aby
ta inwestycja została zrealizowana.
Radny Władysław Kubiński
Przyjmuję opinię radnego p. Sosińskiego. Dyrektor ZS w Gródkach powinien przedstawić
koncepcję istnienia szkoły, wtedy dopiero można przystąpić do przyznawania środków. Uważam,
że mimo dobrego naboru i tak w tej szkole jest coraz mniej uczniów. Istnieją tam podobne
kierunki kształcenia jak w szkołach działdowskich i trudno będzie ZS w Gródkach z nimi
konkurować. Należy tam uruchomić takie kierunki, na które jest zapotrzebowanie na rynku
pracy.
Radny Kazimierz Sosiński
Malejąca liczba uczniów w szkołach na terenie naszego Powiatu ma związek z reformą oświaty.
Wicestarosta Leon Żujewski
Uważam, że wystąpienie radnego p. Kubińskiego w sprawie inwestycji w ZS w Gródkach było
godzące w dobro tej szkoły. Już po raz drugi radny p. Kubiński stwierdził, że ZS w Gródkach nie
ma szans rozwoju. Rok temu był zwolennikiem utrzymania gospodarstwa pomocniczego w ZS w
Gródkach, w sytuacji gdy brakowało środków na utrzymanie gospodarstwa. W innych szkołach
na terenie naszego Powiatu przeprowadzono inwestycje. W ZS w Gródkach również należy
przeprowadzić inwestycję. W przeciwnym przypadku naprawdę ta szkoła nie będzie miała racji
bytu. Obecnie występują tam wysokie koszty utrzymania budynku wiążące się z ogrzewaniem.
Od dawna w ZS w Gródkach utrzymuje się stała liczba uczniów. Przez ostatnie 30 lat nie było
w tej szkole remontu. Wypowiedź radnego p. Kubińskiego jest niezgodna z prawdą.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Dokumenty planistyczne i strategie uchwalone przez Radę Powiatu są realizowane. Dowodem
na to jest podziękowanie p. Bogdana Cywińskiego Komendanta Powiatowego Państwowej Straży
Pożarnej w Działdowie za wkład jaki mieliśmy w realizację zadań związanych
z bezpieczeństwem w Powiecie. Powstało Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz Centrum
Reagowania Kryzysowego. Dokonano wiele innych działań z zakresu bezpieczeństwa. Komisja
Bezpieczeństwa pozytywnie zaopiniował te działania oraz projekt budżetu powiatu na rok 2006.
Należy pamiętać, o tym że bezrobocie zmalało w naszym Powiecie i to dość znacząco. Sytuacja
szpitala jeszcze 3 lata temu był trudna, obecnie szpital generuje zyski. Mówiąc o ZS w Gródkach,
należy dać szansę normalnego rozwoju i funkcjonowania. Jeżeli jest tam coraz mniej uczniów, to
tylko dlatego, że występuje niż demograficzny. Jeżeli chodzi o wynagrodzenia
i wypowiedź radnego p. Kubińskiego w sprawie wzrostu wynagrodzeń w Starostwie
Powiatowym w Działdowie, to chciałbym powiedzieć, że część zadań w Starostwie Powiatowym
była wykonywana przez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych lub
interwencyjnych. Od 2006 część z tych osób zostanie zatrudniona na stałe. Stąd wzrost
wynagrodzeń. Znaczna część wynagrodzenia występuje w postaci nagród. Średnia wynagrodzeń
jest na poziomie przeciętnej w naszym Powiecie. Jedną z ważniejszych pozycji w strategii
dotyczącej środowiska była likwidacja mogilnika, który jako jeden z pierwszych w naszym
województwie został zlikwidowany. Jakiś czas temu oświata funkcjonowała w złych warunkach,
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w tej chwili szkoły mają zapewnioną płynność finansową, został wprowadzony system
stypendialny.
Radny Władysław Kubiński
Mówiąc o ZS w Gródkach nie miałem na myśli tego, aby odbierać tej szkole środki. Chciałem
dowiedzieć się, czy podejmuje się w tej szkole działania, dzięki którym warto będzie te środki
wydatkować. Chciałem sprowokować pewne działania w tej szkole. Wypowiadając się na temat
innych pozycji projektu budżetu na 2006, wypowiadałem się na podstawie danych liczbowych
zwartych w projekcie. Wspomniałem również o pozytywach tego aktu. Moją rolą, jako radnego
stojącego w opozycji, jest dostrzeżenie niedociągnięć w projekcie budżetu.
Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Barbara Plewka
Wobec braku uwag poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: budżetu powiatu na rok
2006.
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym jednogłośnie:
- 13 głosami za,
0 głosami przeciw,
przy 6 głosach wstrzymujących,
podjęła:
UCHWAŁĘ NR XXX/245/05
w sprawie: budżetu powiatu na rok 2006
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu /
Karolina Gajewska Poseł na Sejm RP
Złożyła radnym i zebranym gościom życzenia noworoczne.
Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Barbara Plewka
Złożyła radnym i zebranym gościom życzenia noworoczne.
Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Barbara Plewka
W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamknęła posiedzenie, dziękując jednocześnie za
udział w obradach XXX Sesji Rady Powiatu Działdowskiego .

Protokołowali:
K. Dobrzeniecki
E. Siedlecka

Przewodnicząca Rady Powiatu
Jadwiga Barbara Plewka
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