Protokół Nr XXXI/2006
z XXXI Sesji Rady Powiatu Działdowskiego II Kadencji odbytej 20 stycznia
2006 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- 11.00
Stan osobowy Rady wynosi 19 radnych
W Sesji brało udział 19 radnych.
Ad. 1, 2
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Dokonała otwarcia XXXI 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 XXXI Sesji Rady Powiatu Działdowskiego:
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXX 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 najniższego wynagrodzenia
zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych w tabeli punktowych rozpiętości dla
poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników zatrudnionych w Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie, do których stosuje się zasady wynagradzania
określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad
wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych
jednostek samorządu terytorialnego.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVIII/140/04 Rady Powiatu
Działdowskiego z dnia 23 lipca 2004 roku w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego
Powiatu Działdowskiego na lata 2004- 2013.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
12. Oświadczenia radnych.
13. Zapytania i wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad sesji.
Rada Powiatu jednogłośnie – 19 głosami za, przyjęła porządek obrad XXXI Sesji Rady
Powiatu Działdowskiego
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Ad. 4
Rada Powiatu jednogłośnie – 19 głosami za,
nie wnosząc uwag, przyjęła protokół z XXX Sesji Rady Powiatu Działdowskiego.
Ad. 5
Radny Kazimierz Sosiński
Chciałbym zapytać p. Starostę, jakie działania można podjąć w celu poprawy sytuacji na drogach
powiatowych? Drogi były systematycznie odśnieżane wtedy, gdy występowały opady śniegu.
Obecnie,
gdy
występują
duże
mrozy,
na
drogach
nic
się
nie
robi.
Korzystając z okazji zwracam się do radnych i do osób obecnych na tej sali z propozycją
przekazania 1% podatku dochodowego, dla organizacji pożytku publicznego, a konkretnie dla
SPZOZ w Działdowie. Proponuję, aby dyrekcja szpitala wskazała cel, na jaki można przeznaczyć
środki.
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Poleciła apel radnego p. Sosińskiego.
Ad.6
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu – Wiesław Cieślak
Pomiędzy XXX, a XXXI Sesją Rady Powiatu Działdowskiego, Komisja Oświaty, Kultury
i Sportu obradowała jeden raz. Posiedzenie komisji odbyło się 11 stycznia 2006 r. Tematem
spotkania była działalność placówek kulturalnych w Powiecie, działalność organizacji
sportowych na terenie Powiatu - kalendarz imprez sportowych oraz opracowanie sprawozdania
z pracy komisji za rok 2005.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Gospodarczego,
Turystyki i Bezpieczeństwa Publicznego – Władysław Kubiński
Komisja
Rolnictwa,
Ochrony Środowiska,
Rozwoju
Gospodarczego,
Turystyki
i Bezpieczeństwa Publicznego, pomiędzy XXX, a XXXI Sesją Rady Powiatu Działdowskiego
odbyła jedno posiedzenie. Tematem posiedzenia w dniu 13.01.2006 r. było zapoznanie się
z efektami Warmińsko – Mazurskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych, analiza rynku
mlecznego, z uwzględnieniem kwot mlecznych oraz opracowanie sprawozdania z pracy komisji
za rok 2005.
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
Powiedziała, że Dyrektor PCPR w Działdowie zwrócił się z prośbą do Rady Powiatu
Działdowskiego o zaakceptowanie wartości jednego punktu, w kwocie 4,50 zł. oraz ustalenie
najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania dla
pracowników, w kwocie 600,00 zł. Wobec braku uwag poddała pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w
złotych w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania
pracowników zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie, do
których stosuje się zasady wynagradzania określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2
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sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w
jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie:
- 19 głosami za,
0 głosami przeciw,
przy 0 głosach wstrzymujących,
podjęła:
UCHWAŁĘ NR XXXI/246/06
w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego
punktu w złotych w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii
zaszeregowania pracowników zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Działdowie, do których stosuje się zasady wynagradzania określone w rozporządzeniu
Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników
samorządowych
zatrudnionych
w
jednostkach
organizacyjnych
jednostek
samorządu terytorialnego.
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu /
Ad.9
Starosta Działdowski Marian Janicki
Wnoszę o wprowadzenie poprawki do projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały
Nr XVIII/140/04 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 23 lipca 2004 roku w sprawie przyjęcia
Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Działdowskiego na lata 2004- 2013. Proponuję zastąpić zapis
„dofinansowanie z ERDF”, zapisem „dofinansowanie z EFRR”.
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego – Jadwiga Barbara Plewka
Wobec braku uwag poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały
Nr XVIII/140/04 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 23 lipca 2004 roku w sprawie przyjęcie
Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Działdowskiego na lata 2004- 2013.
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie:
- 19 głosami za,
0 głosami przeciw,
przy 0 głosach wstrzymujących,
podjęła:
UCHWAŁĘ NR XXXI/247/06
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVIII/140/04 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia
23 lipca 2004 roku w sprawie przyjęcie Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Działdowskiego
na lata 2004- 2013, z uwzględnieniem poprawki zaproponowanej przez p. Starostę
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu /
Ad. 10
Radny Wiesław Cieślak
Zwrócił uwagę na błędy literowe w § 12 i § 13 projektu uchwały w sprawie: określenia zasad
udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków.
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Radny Władysław Kubiński
Zaproponował dodanie pkt 4 do § 2 projektu uchwały o następującej treści: „gdy różnica kosztów
remontów w systemie standardowym, a wymogami konserwatorskimi, przekracza 50%”.
Powiedział, że zapis taki zachęciłby mieszkańców budynków wpisanych w rejestr zabytków, o
ubieganie się o dotację.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Sposób i zasady udzielania dotacji ustala organ samorządu terytorialnego, co nie znaczy, że
można zapomnieć o innych przepisach prawa, np. ustawie o finansach publicznych. Zakres
przedmiotowy dotacji dotyczy tylko zabytków. Wysokość dotacji ustalana będzie wg. uznania
jak, ważny jest to obiekt. Zapis proponowany przez radnego p. Kubińskiego, właściwie niewiele
by wniósł, mógłby raczej skomplikować ocenę wniosków o przyznanie dotacji.
Radny Władysław Kubiński
Uważam, że zapis proponowany przez mnie zmusiłby mieszkańców do postępowania zgodnie
z prawem, podczas prowadzenia prac przy zabytku. Dodanie go do projektu uchwały jako pkt 4
faktycznie niewiele zmieni, lecz dodanie go do pkt 3 odniosłoby zamierzony skutek.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Przedmiotowa uchwała nie ustala mechanizmu, dzięki któremu każdy podmiot będzie mógł
uzyskać wsparcie finansowe w formie dotacji. Odpowiednie komisje stałe będą wyrażać opinię
w sprawie wniosków o dotację. Należy spełniać odpowiednie przesłanki, aby można było
uzyskać dotację. Proponuje, aby nie wnosić do projektu uchwały zapisu proponowanego przez
radnego p. Kubińskiego
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego – Jadwiga Barbara Plewka
Poddała pod głosowanie wniosek radnego p. Kubińskiego polegający na dodaniu do § 2 pkt 3
wyrażenia „lub różnica kosztów remontów w systemie standardowym, a wymogami
konserwatorskimi, przekracza 50%.”
Rada Powiatu, w głosowaniu jawnym- 5 głosami za, 11 głosami przeciw przy 3 głosach
wstrzymujących, odrzuciła wniosek zgłoszony przez radnego p. Kubińskiego
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego – Jadwiga Barbara Plewka
Wobec braku uwag poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: określenia zasad
udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków.
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie:
- 18 głosami za,
0 głosami przeciw,
przy 1 głosie wstrzymującym,
podjęła:
UCHWAŁĘ NR XXXI/248/06
w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu /
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Ad. 11
Starosta Działdowski Marian Janicki
Każdego roku Zarząd Powiatu zatwierdza plan zimowego utrzymania dróg powiatowych. Jest
6 kategorii utrzymania dróg. Nasze drogi utrzymywane są w standardzie 5 i 6, czyli w
najniższym.
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie Jerzy Grochocki
Prawidłowe utrzymanie dróg utrudniają bardzo niekorzystne warunki atmosferyczne. Po ustaniu
opadów śniegu, wystąpił mróz, który spowodował powstanie grubej warstwy lodowej na
nawierzchni dróg. Przy tak niskich temperaturach, jakie występują w tej chwili, nie ma sensu
sypać dróg mieszanką piaskowo-solną, ponieważ nie odniesie to zamierzonych skutków. Gdy
temperatura podwyższy się , zaczniemy sypać drogi mieszanką piaskowo-solną.
Z-ca Dyrektora SPZOZ w Działdowie ds. Ekonomicznych Elżbieta Leżuchowska
Powiedziała, że wszelkie informacje dotyczące przekazania 1% podatku dochodowego dla
SPZOZ w Działdowie zostaną opublikowane w prasie oraz przesłane do niektórych zakładów
pracy.
Ad. 12
Radny Władysław Kubiński
Złożył oświadczenie dotyczące dyskusji w sprawie budżetu powiatu na rok 2006,
przeprowadzonej na XXX Sesji Rady Powiatu Działdowskiego, w dniu 30 grudnia 2005 r.
(w załączeniu).
Ad. 13
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie Bogdan Cywiński
W związku z apelem radnego p. Sosińskiego odnośnie przekazania 1% podatku dochodowego dla
organizacji pożytku publicznego, chciałbym zaznaczyć, że oprócz SPZOZ w Działdowie istnieją
jeszcze inne organizacje pożytku publicznego, którym można przekazać 1% podatku
dochodowego. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie ma również
prawo do pozyskania środków pochodzących z 1% odpisu podatku dochodowego.
Radny Kazimierz Sosiński
Chodzi mi głównie o to, aby pobudzić społeczeństwo do dokonywania takich odpisów.
Proponowałem, aby przekazać 1% podatku dochodowego dla SPZOZ, ponieważ z mojego
doświadczenia wynika, że służba zdrowia nie jest w pełni wyposażona w profesjonalny sprzęt
medyczny.
Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Barbara Plewka
W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamknęła posiedzenie, dziękując jednocześnie za
udział w obradach XXXI Sesji Rady Powiatu Działdowskiego .

Protokołowali:
K. Dobrzeniecki
Przewodnicząca Rady Powiatu
Jadwiga Barbara Plewka
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