Protokół Nr XXXV/2006
z XXXV Sesji Rady Powiatu Działdowskiego II Kadencji odbytej
30 czerwca 2006 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w
Działdowie ul. Kościuszki 3 pod przewodnictwem Przewodniczącej Rady
Powiatu Działdowskiego Jadwigi Barbary Plewki
Obrady trwały 12.00- 15.00
Stan osobowy Rady wynosi 19 radnych
W Sesji brało udział 19 radnych.
Ad. 1, 2
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego – Jadwiga Barbara Plewka
Dokonała otwarcia XXXV 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 XXXV Sesji Rady Powiatu Działdowskiego:
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXIV 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: zakazu używania jednostek pływających na
niektórych akwenach powiatu działdowskiego.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Działdowie.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia zmian w statucie
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie uchwalonych
przez Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: zmiany budżetu Powiatu na rok 2006.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
13. Oświadczenia radnych.
14. Zapytania i wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego – Jadwiga Barbara Plewka
Poinformowała, że w związku z niepokojącą sytuacją w SP ZOZ w Działdowie i po ostatnim
posiedzeniu Komisji Społecznej, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych, radni wyszli z
propozycją, aby na najbliższym posiedzeniu Rady Powiatu wprowadzić informację na temat
bieżącej sytuacji SP ZOZ Działdowo.
Zaproponowała jako pkt 8 porządku posiedzenia Rady Powiatu Działdowskiego – Informacja
o aktualnej sytuacji SP ZOZ Działdowo.
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W związku ze zbliżającą się zmianą ustawy o paszportach, z końcem sierpnia w Działdowie
zostanie zlikwidowane stanowisko do spraw paszportów, będący zamiejscowym oddziałem
Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Aby złożyć wniosek i
odebrać paszport trzeba będzie pojechać do Olsztyna. W związku z powyższym chciałabym
zaproponować państwu jako pkt 10 rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: protestu
przeciwko planowanej likwidacji stanowiska do spraw paszportów w powiecie Działdowskim
będącego zamiejscowym oddziałem Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Olsztynie.
Rada Powiatu jednogłośnie 19 głosami za, przyjęła zaproponowane zmiany porządku
posiedzenia.
Porządek obrad XXXV Sesji Rady Powiatu Działdowskiego:
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXIV 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. Informacja o aktualnej sytuacji SP ZOZ Dzia łdowo.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: zakazu używania jednostek pływających
na niektórych akwenach powiatu działdowskiego.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: protestu przeciwko planowanej likwidacji
stanowiska do spraw paszportów w powiecie Działdowskim będącego zamiejscowym
oddziałem Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Statutu Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia zmian w statucie
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie uchwalonych
przez Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: zmiany budżetu Powiatu na rok 2006.
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
15. Oświadczenia radnych.
16. Zapytania i wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad sesji.
Ad. 4
Rada Powiatu jednogłośnie – 19 głosami za,
nie wnosząc uwag przyjęła protokół z XXXIV sesji Rady Powiatu Działdowskiego.
Ad. 5
Radny Władysław Kubiński
Stwierdził, że już od pół roku stara się , aby na sesji był punkt dotyczący oświaty. Jednak jak
do tej pory tak się nie stało. Komisja Planowania Budżetu, Finansów i Gospodarowania
Mieniem Powiatu przyjęła wniosek o wprowadzenie tego punktu, ale do tej pory niema
żadnego oddźwięku.
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Ad. 6
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/
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 Rewizyjnej – Marek Dzieńkowski
Poinformował, że nie odbyły się posiedzenia komisji między sesjami.
Ad. 7
Starosta Działdowski - Marian Janicki
Przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Działdowskiego w okresie
między XXXIV – XXXV 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
Czy są uwagi do analizy sytuacji finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Działdowie za okres 5 miesięcy 2006 roku.
/Analiza stanowi załącznik do protokołu/.
Dyrektor SP ZOZ w Działdowie Sławomir Willenberg
Sytuacja w SP ZOZ w Działdowie w tym roku uległa diametralnej zmianie finansowej. W
2004 roku osiągnęliśmy wynik dodatni ponad 600 tyś, zaś w 2005 uzyskaliśmy także zysk
ponad 1 mln zł. Ten wynik wypracowaliśmy, poprzez uporanie się z zaległą tzw. „trzynastką”
z lat ubiegłych, również spłaciliśmy wszystkie zaległości wynikające z „ustawy 203”. To
spowodowało, że 2006 rok będzie rokiem bardzo dobrym, który pozwoli na normalne
funkcjonowanie szpitala i pozwoli na rozwój naszej placówki. Niestety rzeczywistość okazała
się inna. Myślę, że pierwszą przyczyną, która doprowadziła do tej sytuacji było przywrócenie
dodatku w kwocie 100 zł. Dodatek ten otrzymali wszyscy pracownicy wcześniej, zaś przy
spłacie tzw. „trzynastek” i spłacie zobowiązań wynikających z „ustawy 203” ta kwota została
zawieszona. Przy uzgodnieniach jakie zapadały przed spłatami „trzynastki” i „ustawy 203”,
wspólnie ustaliliśmy ze Związkami Zawodowymi, że po spłaceniu tych zaległości, jeżeli
środki finansowe w miarę na to pozwolą ta kwota zostanie przywrócona. W ogólnym
rozumieniu była mowa, że automatycznie po 100 zł zostanie przywrócone. Wydawało się, że

3

kontrakt podpisany na 2006 rok jest w miarę przyzwoity. Jednocześnie wydawało się, że
środki finansowe od Narodowego Funduszu Zdrowia jakie otrzymaliśmy w 2005 roku i na
druki jakie nam zapłacono, pozwolą również dobrze funkcjonować szpitalowi. Rzeczywistość
okazała się inna, owszem dwa pierwsze miesiące tj. styczeń i luty były trudne wydawało się,
że to początek. NFZ tak jak w ubiegłych latach, realizował swoje działania a nad wykonania
nigdy nie były płacone w wysokości 100 %. Kwota za nadwykonania wypłacana 60 czy 70
% pozwalała na normalną pracę szpitala. W wyniku protestów w szpitalach, rząd zaczął
zbierać pieniądze na obiecywane podwyżki dla służby zdrowia. Pierwszą rzeczą jaką
zrobiono przede wszystkim, to wstrzymano wypłacanie nadwykonań. Na złą sytuację
finansową SP ZOZ w Działdowie wpłynęły poza przywróceniem 100 zł, także wzrost
kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem szpitala.
W związku z pogarszającą się sytuacja szpitala lekarze zmuszeni zostali do oszczędnego
leczenia pacjentów. Należy zwrócić uwagę, że w okresie do końca maja ilość leczonych
pacjentów zmniejszyła się. Protesty lekarzy i presja na dyrektora szpitala stworzyły złą
atmosferę w SP ZOZ w Działdowie. Wśród lekarzy szerzy się obsesja negowania wszystkiego
co robi dyrekcja.
Z-ca Dyrektora SP ZOZ w Działdowie ds. Ekonomicznych Elżbieta Leżuchowska
Przedstawiła sytuację finansową na dzień dzisiejszy.
Poinformowała, że podstawowym powodem złej płynności finansowej SP ZOZ w Działdowie
jest wzrost wynagrodzeń, wzrost kosztów zużycia materiałów i energii itd. W roku ubiegłym
mieliśmy bardzo korzystną sytuację finansową i był to drugi rok z rzędu, kiedy osiągaliśmy
wynik finansowy dodatni. Niepokoje w grupie zawodowej lekarzy pojawiły się już w
styczniu, w związku z żądaniami wzrostu wynagrodzeń na bieżący rok. Podwyżki dla lekarzy
nie zostały wprowadzone, ponieważ cały zysk wygospodarowany w roku ubiegłym na
podwyżkę wynagrodzeń. Zakładaliśmy osiągnąć oszczędności w innych branżach, głównie w
zakresie leków i materiałów medycznych. W stosunku do roku 2004, to te wielkości znacząco
wzrosły w 2005 roku. Ze strony ordynatorów nie ma chęci do współpracy. Lekarze postawili
żądania takie, że chcą zwiększenia wynagrodzenia o 20 % z tytułu dodatkowych dyżurów,
które były zakontraktowane jako umowy cywilne. Poza tym domagają się wzrostu
wynagrodzeń o 30% i od nowego roku wzrostu wynagrodzeń o 100%. Wzrosty wynagrodzeń
mają dotyczyć wszystkich lekarzy, zarówno lekarzy zatrudnionych na stałe, jak i na umowę o
prace, a także za dyżury. Zapytaliśmy lekarzy, jak wyobrażają sobie wzrost wynagrodzeń od
stycznia, czy ma to być 100% po uwzględnieniu tych 30%, czy chodzi o ponowne naliczenie
wynagrodzeń o 100%? Lekarze nie udzielili odpowiedzi na to pytanie, ponieważ nie mają do
końca przekonania o co naprawdę walczą.
Przedstawiła symulację kreowania się przyrostu kosztów dla dwóch różnych wariantów. W
pierwszym wariancie tym gorszym, zakładającym, że lekarze od nowego roku będą żądali
wzrostu wynagrodzenia o 100%, czyli 20 % za dyżury i 30 % wzrostu wynagrodzenia od
października. Od nowego roku całkowity koszt wynagrodzeń sięgałby blisko około 600 tyś zł.
W drugim wariancie, jeżeli chodziłoby tylko uzupełnienie wzrostu wynagrodzeń.
Radny Henryk Przybyszewski
Stwierdził, że przedstawiona sytuacja SP ZOZ w Działdowie przez dyrektora i dyrektora ds.
ekonomicznych jest poważna. W związku z powyższym zapytał, czy dzisiejsza sytuacja
finansowa szpitala umożliwia normalne funkcjonowanie i niesienie pomocy mieszkańcom
powiatu działdowskiego? Zapytał, czy ten zespół, który występuję z postulatami do p.
dyrektora jest świadom konsekwencji ekonomicznych? Czy przekazanie pieniędzy uleczy i
załagodzi sytuację szpitala?
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Dyrektor SP ZOZ w Działdowie Sławomir Willenberg
Przez pewien okres wspólnie z p. Starostą potrafiliśmy do załogi szpitala przemówić, która
zrezygnowała ze swoich przejściowych pieniędzy, aby wspomóc szpital. Uważam, że cała
załoga tego szpitala wtedy zrozumiała, i ich troską była walka o szpital. W tej chwili grupa
lekarzy nie stara się zrozumieć sytuacji szpitala. Nie wiem co jest tego przyczyną, czy to jest
zły stosunek do mnie, ponieważ cały czas mówię o oszczędzaniu. Spotykam się z innymi
pracownikami służby zdrowia, którzy absolutnie podzielają mój punkt widzenia. Był zarzut,
że ja jestem niegrzeczny, arogancki do personelu, ja sobie tego nie przypominam. W
założeniach pierwszych tworzenia stanu służby zdrowia, lekarze przede wszystkim byli
zapewnieni o wynagrodzeniach pozwalających na dogodne warunki życia. Jeżeli jednemu z
lekarzy nie odpowiada jedne stanowisko pracy, ponieważ chce być ordynatorem i mieć
poradnię i on mnie namawia do zlikwidowania oddziału, a ja nie wyrażam zgody, potrafi w
obecności osób trzecich powiedzieć bardzo nie uprzejmie. Świadczy to o jakimś stosunku do
obecnej sytuacji w szpitalu. Na dzień dzisiejszy nie widzę potrzeby zwiększenia ilości kadry
zwłaszcza lekarskiej, zmienić układ dyżurów lekarskich w przypadku trudnej sytuacji szpitala
zostanie to wprowadzone. W leczeniu pacjentów, w jakości tego leczenia, w diagnostyce nic
się nie zmieniło. Nasi pacjenci będą z naszych terenów uczciwie załatwieni. Szpital jako
jednostka publiczna znajduje się w trudnej sytuacji pod względem sprzętu, czy odczynników
chemicznych. W szpitalu obowiązuje przetarg podczas, gdy firma prywatna może kupić
odczynniki, gdzie tylko chce bez żadnych przetargów. Firma prywatna robi badania tylko
rano, czyli jednorazowo. Natomiast w szpitalu badania robione są badania indywidualnie dla
każdego pacjenta, o każdej porze, które wiążą się z ogromnymi kosztami.
Radny Bronisław Mazurkiewicz
Stwierdził, że problem szpitala jest naprawdę poważny i jest on wagi ustawowej. Sejm
powinien przeznaczać większy procent na służbę zdrowia. Dla Dyrekcji szpitala można
podsunąć inne rozwiązania, które być może pomogą wybrnąć z tej sytuacji. W świetle
przedstawionych przez panią dyrektor wyników ekonomicznych jest nierealne, aby sytuacja
szpitala uległa zmianie. Stwierdził, że odchodzenie ze szpitala fachowców to zmniejszenie się
prestiżu SP ZOZ w Działdowie. W związku z tym, od roku zmniejsza się liczba pacjentów,
którzy korzystają z usług szpitala. Czy są jakiekolwiek szanse i możliwości na uzyskanie
środków finansowych za nadlimitowe wykonania? Czy w kierunku uzyskania tańszych leków
zostały podjęte jakiekolwiek kroki?
Radny Władysław Kubiński
Zapytał, czy problemy finansowe SP ZOZ w Działdowie monitorowane są na bieżąco? W jaki
sposób będzie usunięty ten problem? Stwierdził, że należałoby przygotować się do
rozwiązania na szczeblu państwowym. Pan Minister Religa stwierdził, że problem
rozwiązania służby zdrowia będzie trwał do roku. Z wypowiedzi ministra wynika, że
promowane w nowym systemie organizacyjnym będą placówki, które posiadają kierunki
specjalistyczne. Stwierdził, że należało by przygotować taki system, który pozwolił by na
uzyskanie większej ilości środków finansowych.
Radny Marek Dzieńkowski
Ile było środków finansowych za nadlimitowe wykonania do końca października 2005 roku?
Z-ca Dyrektora SP ZOZ w Działdowie ds. Ekonomicznych Elżbieta Leżuchowska
Łącznie było za nadlimitowe wykonania 1 800 tyś zł. Na dzień dzisiejszy nie jestem w stanie
przybliżyć kwotę jak była za nadlimitowe wykonania do października, prawdopodobnie była
dopłata około 1 mln zł.
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Radny Marek Dzieńkowski
Decyzja o wynagrodzeniach podjęta została w listopadzie, ponieważ w październiku
wypłacono 925 110, 11 zł, natomiast w listopadzie 973 988, 60 zł. Wynik za miesiąc
październik około 574 tyś zł, kiedy nadlimitowych wykonań było za mln zł. Jeżeli szpital
osiągnął wynik mniejszy od nadlimitowych wykonań, to na jakiej podstawie podjęto decyzje
o zmianie wynagrodzeń pracowników w listopadzie? Dlaczego została podjęta taka decyzja?
Stwierdził, że jest to decyzja, która będzie rzutowała na wynik ujemny SP ZOZ w
Działdowie, w bardzo złym momencie tzn. w momencie rozpoczęcia procesu restrukturyzacji.
Proces restrukturyzacji daje szanse na poprawę sytuacji SP ZOZ w Działdowie.
Dyrektor SP ZOZ w Działdowie Sławomir Willenberg
SP ZOZ w Działdowie ma lekarzy wykwalifikowanych. Kiedy jedni lekarze odchodzą,
zatrudniani są na ich miejsce nowi, którzy zdobywają praktyki poprzez codzienną pracę z
pacjentami. Monitorujemy na bieżąco sytuację szpitala. Stwierdził, że potrzebna jest
komputeryzacja szpitala w celu ułatwienia pracy zarówno dla lekarzy, jak i dla personelu. W
momencie spłaty „trzynastek” oraz zobowiązań wynikających z „ustawy 203” zobowiązałem
się przywrócić wzrost wynagrodzenia o 100 zł dla pracowników szpitala. Od kilku lat mówi
się o sieci szpitali, lecz nie ma żadnego odzewu w tej sprawie. Koszty poniesione na zakup
leku zależą od okresów są albo wyższe, albo niższe. Doktor Zakrzewski twierdzi, że środki
finansowe na nadruki mieliśmy otrzymać na 15 czerwca natomiast do tej pory nie ma żadnej
informacji.
Starosta Działowski Marian Janicki
Na dzień 30 czerwca 2005 Rada Powiatu Działdowskiego podjęła uchwałę w sprawie
zaopiniowania projektu programu restrukturyzacji Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Działdowie. Wojewoda po tej uchwale wydał decyzję o programie
restrukturyzacji, została podpisana umowa na uzyskanie kwoty około 2 mln zł na realizację
tego projektu. Ten program nakładał na Starostwo Powiatowe w Działdowie i SP ZOZ w
Działdowie, aby ta pożyczka po wykonaniu wszystkich zobowiązań została w 50 %
umorzono, a w tej chwili mówi się o 75 –100 %. Jednym z podstawowych warunków
wykonania programu restrukturyzacyjnego jest zakończenie roku finansowego w SP ZOZ w
linii pozytywnej. W przypadku nie wykonania tego planu cała pożyczka staje się spłacalna.
Po programie restrukturyzacyjnym przygotowany był dokument planistyczny, przyjęto plan
finansowy na rok 2006. Jako Starosta Działdowski mam obowiązek wysyłania kwartalnie
sprawozdania do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotyczący zobowiązań, pożyczek co
daje obraz czy sytuacja w SP ZOZ jest zgodna z przyjętymi założeniami. Pierwsze
sprawozdanie, które było przygotowane za I kwartał wzbudziło niepokój, szczególnie jeśli
chodzi o wynik finansowy, ponieważ w poszczególnych miesiącach były znaczne odchylenia
od przyjętego planu finansowego, który nie uwzględnia podwyżki. Podwyżki wynagrodzeń
były uwzględnione w planie finansowym od listopada, mimo uwzględnienia tych podwyżek
były przekroczone planowane wydatki. Otworzyła się możliwość wyrównania skutków
wynikających z „ustawy 203”. Powiat jako organ prowadzący SP ZOZ w Działdowie
wymaga szacunku od swoich podwładnych. Dyrektor SP ZOZ w wywiadzie udzielonym
stwierdził, że Rada Powiatu nie wspiera szpitala. W 2002 roku szpital miał ponad 4 mln zł
długu, ledwo płynność finansowa była utrzymywana. W związku z tym przyjęliśmy I
program restrukturyzacyjny. W ramach tego programu po 2 latach doszliśmy do równowagi
finansowej, a w następnych latach osiągnęliśmy minimalny zysk. Ponadto wdrożone były
środki na blok operacyjny w kwocie około 1 200 tyś, następnie dokonaliśmy poręczenia
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kredytów, które przywracają płynność finansową szpitala. Powiat w ciągu kilku lat przekazał
na rzecz szpital około 1 mln zł.
Ad. 9
Radny Krzysztof Maciątek
Stwierdził, że takie ograniczenie jest odstraszające dla turystów. Zaproponował wniosek o
wprowadzenie zakazu w godzinach tj. 10.00 – 18.00 korzystania jednostek pływających na
jeziorze Hartowiec.
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego - Jadwiga Barbara Plewka
Poddała pod głosowanie wniosek radnego p. Maciątka.
Rada Powiatu Działdowskiego, w głosowaniu jawnym 2 głosami za, 13 głosami przeciw
przy 4 głosach wstrzymujących, odrzuciła wniosek zgłoszony przez radnego p. Maciątka
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego - Jadwiga Barbara Plewka
Wobec braku uwag poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: zakazu używania
jednostek pływających na niektórych akwenach powiatu działdowskiego.
Rada Powiatu Działdowskiego w głosowaniu jawnym, jednogłośnie
- 16 głosami za,
- 0 głosów przeciw,
- 3 głosami wstrzymujących,
podjęła
UCHWAŁĘ Nr XXXV/268/06
w sprawie: zakazu używania jednostek pływających na niektórych akwenach powiatu
działdowskiego.
/uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu /
Ad. 10
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego - Jadwiga Barbara Plewka
Wobec braku uwag poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: protestu przeciwko
planowanej likwidacji stanowiska do spraw paszportów w powiecie Działdowskim będącego
zamiejscowym oddziałem Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.
Rada Powiatu Działdowskiego w głosowaniu jawnym,
- 19 głosami za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujący,
podjęła
UCHWAŁĘ Nr XXXV/269/06
w sprawie: protestu przeciwko planowanej likwidacji stanowiska do spraw paszportów
w powiecie Działdowskim będącego zamiejscowym oddziałem
Warmińsko –
Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.
/uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/
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Ad. 11
Radny Władysław Kubiński
Dlaczego w Statucie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie w § 12 pkt. 2
„Przy opracowaniu pism Centrum używa symbolu „CP”, proszę o wyjaśnienie skrótu „CP”?
W Statucie PCPR § 7, pkt.2 brzmi: „Dyrektor działa jednoosobowo. Dyrektor Centrum po
otrzymaniu pełnomocnictwa od Starosty Powiatu Działdowskiego, wydaje decyzje
administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących
do kompetencji Centrum”.
Czy w przypadku nie otrzymania przez Dyrektora Centrum pełnomocnictwa od Starosty, nie
może wydawać indywidualnych decyzji administracyjnych?
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Tadeusz Modzelewski
Skrót „CP” jest to nazwa teczek. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie podlega Staroście,
dlatego też wymagane jest pełnomocnictwo.
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego - Jadwiga Barbara Plewka
Wobec braku uwag poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Statutu
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie.
Rada Powiatu Działdowskiego w głosowaniu jawnym, jednogłośnie
- 19 głosami za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących,
podjęła
UCHWAŁĘ Nr XXXV/270/06
w sprawie: uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie.
/uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/
Ad. 12
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego - Jadwiga Barbara Plewka
Wobec braku uwag poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia zmian
w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie
uchwalonych przez Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
Rada Powiatu Działdowskiego w głosowaniu jawnym, jednogłośnie
- 19 głosami za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących,
podjęła
UCHWAŁĘ Nr XXXV/271/06
w sprawie: zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Działdowie uchwalonych przez Radę Społeczną Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
/uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/
Ad. 13
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego - Jadwiga Barbara Plewka
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Wobec braku uwag poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu
Powiatu na rok 2006.
Rada Powiatu Działdowskiego w głosowaniu jawnym, jednogłośnie
- 18 głosami za,
- 0 głosów przeciw,
- 1 głos wstrzymujący,
podjęła
UCHWAŁĘ Nr XXXV/272/06
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu na rok 2006.
/uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/
Ad. 14
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego - Jadwiga Barbara Plewka
Poprosiła p. Starostę o udzielenie odpowiedzi na temat debaty dotyczącej oświaty.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Poprosił p. Sekretarza o udzielenie odpowiedzi na to pytanie.
Sekretarz Erwin Smoliński
Wniosek o przeprowadzenie na Sesji Rady Powiatu Działdowskiego debaty, z udziałem
dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych, w sprawie kierunku rozwoju szkół zawodowych
wpłynął dnia 24 maja, został rozpatrzony przez Zarząd Powiatu. Sprawa dotyczy wielu
jednostek oświatowych. W związku z powyższym Zarząd Powiatu wystąpił do dyrektorów
placówek oświatowych publicznych i niepublicznych ponadgimnazjanych do Dyrektora PUP
oraz komisji oświaty o zajęcie stanowiska dotyczącego kierunku rozwoju szkół zawodowych.
Poinformował, że po uzyskaniu niezbędnych informacji zostanie przygotowana debata z
udziałem dyrektorów.
Radny Bronisław Mazurkiewicz
Zainteresowany był dlaczego Komisja Planowania Budżetu I Finansów w dalszym ciągu nie
opiniuje zmian do budżetu.
Ad. 17
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego - Jadwiga Barbara Plewka
W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamknęła posiedzenie, jednocześnie dziękując za
udział w obradach XXXV Sesji Rady Powiatu Działdowskiego.

Protokołowały:
Ewa Siedlecka
Agnieszka Ptaszyńska

Przewodnicząca Rady Powiatu
Działdowskiego
Jadwiga Barbara Plewka
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