Protokołu Nr V/2003
z V Sesji Rady Powiatu Działdowskiego I Kadencji odbytej 29 kwietnia 2003 roku
w sali Konferencyjnej Urzędu Miasta w Działdowie pod przewodnictwem
Przewodniczącej Rady Powiatu Działdowskiego Jadwigi Barbary Plewka.

/protokół z powyższej sesji nie został jeszcze przyjęty przez Radę Powiatu/.

Obrady trwały 13. 00 – 16.00
Stan osobowy Rady wynosi 19 radnych.
W Sesji brało udział 18 radnych.

Przebieg obrad
Pkt 1, 2, 3
Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Barbara Plewka
Otworzyła obrady Sesji, powitała wszystkich przybyłych radnych i zaproszonych gości.
Stwierdziła, że w dzisiejszych obradach bierze udział, 18 co stanowi wymagane przez
przepisy kworum, przy, którym Rada Powiatu może obradować i mogą zapadać prawomocne
uchwały.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Powiatu.
5. Interpelacje i zapytania.
6. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z prac Zarządu w okresie między Sesjami.
7. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu.
8. Rozpatrzenie Sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Działdowie za
okres od 01.01.2002 r do 31.12.2002 r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia
Sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2002.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .
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10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia
Funduszu

Ochrony Środowiska

i Gospodarki

środków

Powiatowego

Wodnej na dofinansowanie zakupu

samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lidzbarku.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia

środków

Powiatowego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zakupu
ubrań

gazoszczelnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w

Działdowie.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia

wartości

najniższego

wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych w tabeli
punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat
Działdowski, w stosunku do których stosuje się zasady wynagradzania określone w
rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania
i wymagań kwalifikacyjnych

pracowników

samorządowych zatrudnionych

w

jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla Starosty
Działdowskiego.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2003 r .
15. Rozpatrzenie Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Działdowskiego za

2002

rok
-

wysłuchanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania
budżetu,

-

wysłuchanie

opinii Regionalnej

Izby

Obrachunkowej

o wniosku

Komisji

Rewizyjnej,
-

wysłuchanie opinii komisji stałych w tym Komisji Rewizyjnej o wykonaniu
budżetu,

-

złożenie wniosku przez Komisję Rewizyjną w sprawie absolutorium.

16. Informacja o realizacji wydatków w 2002 roku , które nie wygasły z upływem 2001
roku.
17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały przyjęcia Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu
Działdowskiego za 2002 r. oraz udzielania absolutorium Zarządowi Powiatu.
18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego
Starostwa Powiatowego w Działdowie.
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19. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Włodzimierza
Moszczyńskiego.
20. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej

własność

Powiatu

Działdowskiego, zlokalizowanej w obrębie

m.

Działdowo.
21. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia

planu pracy

Komisji

Rewizyjnej Rady Powiatu Działdowskiego.
22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
23. Oświadczenia radnych.
24. Zapytania i wolne wnioski.
25. Zamkniecie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Zaproponowała zmianę w porządku obrad polegającą na rozpatrzeniu punktu 14 po punkcie
8 jako punkt 9 i przesunięcie w związku z tym pozostałych punktów o zaproponowaną
zmianę.

Rada Powiatu w głosowaniu jawnym jednogłośnie
-

17 głosami za
Przyjęła zaproponowaną zmianę w porządku obrad.

Porządek obrad po zmianach:
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Powiatu.
5. Interpelacje i zapytania.
6. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z prac Zarządu w okresie między Sesjami.
7. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu.
8. Rozpatrzenie Sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Działdowie za
okres od 01.01.2002 r do 31.12.2002 r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia
Sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2002.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2003 r .
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10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia
Funduszu

Ochrony Środowiska

i Gospodarki

środków

Powiatowego

Wodnej na dofinansowanie zakupu

samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lidzbarku.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia

środków

Powiatowego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zakupu
ubrań

gazoszczelnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w

Działdowie.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia

wartości

najniższego

wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych w tabeli
punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat
Działdowski, w stosunku do których stosuje się zasady wynagradzania określone w
rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania
i wymagań kwalifikacyjnych

pracowników

samorządowych zatrudnionych

w

jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla Starosty
Działdowskiego.
15. Rozpatrzenie Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Działdowskiego za

2002

rok
-

wysłuchanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania
budżetu,

-

wysłuchanie

opinii Regionalnej

Izby

Obrachunkowej

o wniosku

Komisji

Rewizyjnej,
-

wysłuchanie opinii komisji stałych w tym Komisji Rewizyjnej o wykonaniu
budżetu,

- złożenie wniosku przez Komisję Rewizyjną w sprawie absolutorium.
16. Informacja o realizacji wydatków w 2002 roku , które nie wygasły z upływem
2001

roku.

17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały przyjęcia Sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Działdowskiego za 2002 r. oraz udzielania absolutorium Zarządowi Powiatu.
18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego
Starostwa Powiatowego w Działdowie.
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19. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Włodzimierza
Moszczyńskiego.
20. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej

własność

Powiatu

Działdowskiego, zlokalizowanej w obrębie

m.

Działdowo.
21. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia

planu pracy

Komisji

Rewizyjnej Rady Powiatu Działdowskiego.
22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
23. Oświadczenia radnych.
24. Zapytania i wolne wnioski.
25. Zamkniecie obrad sesji.

Ad. 4
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym jednogłośnie 17 głosami za
Przyjęła protokół z IV sesji Rady Powiatu Działdowskiego.

Ad. 5
Radny Henryk Przybyszewski
Zapytał, czy w Starostwie Powiatowym w Działdowie prowadzona jest kancelaria tajna i kto
ją prowadzi ?

Radny Paweł Rutkowski
Zainteresowany, był sprawą przejęcia zarządu nad drogą z Białut do Napierk przez powiat
działdowski. Przedmiotowa droga jest obecnie obsługiwana w przez powiat nidzicki i jest w
6 standardzie utrzymania, gdyby

została przejęta przez powiat działdowski

była by

utrzymywana w 5 standardzie. Z inicjatywy Komisji Rolnictwa złożono wniosek, na jakim
etapie są i czy zostały w ogóle podjęte obecnie rozmowy z Zarządem Powiatu Nidzickiego.
Zainteresowany był kwestią odtworzenia nawierzchni chodnika przy ul Sportowej w przy
Gimnazjum Nr 2 mieście Działdowo. Chciałabym zapytać Dyrektora PZD w Działdowie czy
ten odcinek przewidziany jest do remontu w przyszłym roku.
Zapytał o funkcjonowanie Centrum Kształcenia Ustawicznego

w Działdowie, czy

prowadzone są tam zajęcia jaka jest możliwość korzystania nauczycieli z prowadzonych tam
zajęć?
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Ad. 6
Starosta Działdowski Marian Janicki
Przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
/konspekt sprawozdania stanowi załącznik do niniejszego protokołu /.
Ad. 7
Starosta Działdowski Marian Janicki
Przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał miedzy

IV sesji Rady Powiatu

Działdowskiego.
/sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.

Ad. 8
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Poinformowała, że radni otrzymali sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika
Konsumentów za okres od 01.01.2002r do 31.12.2002r. Zapytała, czy są uwagi lub pytania
do przedstawionego Sprawozdania.
/Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokółu /.
W związku z brakiem uwag poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
zatwierdzenie Sprawozdania

Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Działdowie za rok

2002.
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie:
-

17 głosami za,

-

0 głosów przeciw,

-

0 głosów wstrzymujących

podjęła
Uchwałę Nr V/39/03
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów w
Działdowie za rok 2002.
(uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu ).
Ad. 9
Skarbnik Powiatu Daniela Wołkońska
Przedstawiła zmiany do przekazanego projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie
powiatu na 2003 rok. Poinformowała, że kwota 20 700 zł musi zostać przeniesiona między §
-fami dlatego ulegnie zmianie zapis z § 1 projektu uchwały. W planie wydatków
budżetowych ujęto wpłaty gmin i jednostek na rzecz innych jednostek samorządu
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terytorialnego i związków gmin powyższa kwota dotyczyła dotacji, którą powiat otrzymuje
na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, usługi związane z utrzymaniem
urządzeń melioracji oraz spółek wodnych i związków na terenie gmin i powiatów . Na to
zadanie zawarta została umowa - na świadczenie tych usług w dniu 4 .03.2003r z
zakładem Melioracji w Olsztynie.
Ta kwota została ujęta jako dotacja w projekcie uchwały . W ostatnich dniach
Ministerstwo Finansów przesłało wyjaśnienie, ze kwota nie może pozostać, tak jak
proponowano pierwotnie a musi zostać zapisana w zakresie realizacji zadań dotyczących
utrzymania tych urządzeń.
Wobec powyższego należałoby dokonać zmniejszenia o 20 700 zł wpłat z gmin, przenieść
kwotę 19 750 zł na § wynagrodzenia dla jednostki która te zadania, będzie realizowała oraz
na materiały kwotę 9500 zł.
Stwierdziła że po dokonanych zmianach § 1 będzie opiewał na kwotę 260 132 zł, natomiast
w § odsetki kwota po zmianie wyniesie 191 773 zł.

Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Poddała pod głosowanie projekt uchwały ze zgłoszonymi zmianami w sprawie zmiany w
budżecie powiatu na 2003 rok.
W głosowaniu jawnym Rada Powiatu
jednogłośnie:
za podjęła - 17 głosami za
- 0 głosów przeciw
- 0 głosów wstrzymujących

UCHWAŁĘ Nr V/40/ 03
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Działdowskiego na rok 2003.
/ uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu /

Ad.10
Radny Henryk Przybyszewski
W budynki bursy na ul. Grunwaldzkiej zaplanowana była kompleksowa modernizacja . Czy
kontynuowany jest nadal projekt utrzymania bursy , z informacji jakie posiadam maleje
zainteresowanie uczniów tym obiektem . Czy istnieje racjonalna przesłanka że po
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wyremontowaniu bursy trzeba będzie z bonifikatą ją sprzedać, podobnie jak w przypadku
część mieszkaniowej po byłym internacie.
Czy planowany remont jest elementem szerszego programu istnienia i funkcjonowania
bursy w dłuższym okresie czasu z pożytkiem dla środowiska uczniowskiego.

Starosta Działdowski Marian Janicki
Nie znalazłem wymienionego programu rady powiatu bądź Zarządu , który byłby
opracowany w momencie tworzenia bursy w miejsce dwóch internatów. Takiej analizy nie
wykonano podjęto decyzję o jej utworzeniu kierując się tym że będzie samodzielnie na siebie
zarabiała. To się nie sprawdziło z powodu złego stanu technicznego w zakresie węzłów
cieplnych - istnieje tam jeszcze parowy system podgrzewania wody . Obecnie młodzieży
nie można stamtąd usunąć . Poniesione nakłady zwrócą się w ciągu 2 lat w tym zakresie
wynik ekonomiczny jest pozytywny. Wykonana zostanie analiza istnienia bursy,
zapotrzebowania młodzieży na tego typu usługi. Należy również rozważyć w tym zakresie
potrzeby kształcenia w CKU na poziomie zaocznym, uniwersyteckim. CKU w przyszłości
będzie przekwalifikowywało osoby dorosłe w ramach prowadzonych cykli szkoleń . Po
dokonanej wspólnie analizie podejmiemy decyzję, co do dalszego funkcjonowania tej
placówki. Podkreślił, że modernizacja nie dotyczy mieszkań przeznaczonych do sprzedaży.

Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Barbara Plewka
Poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
W głosowaniu jawnym Rada Powiatu
jednogłośnie:
za podjęła

17 głosami za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

UCHWAŁĘ Nr V/41/ 03
w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
/ uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu /

Ad.11
8

Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Barbara Plewka
Czy są uwagi do projektu uchwały w sprawie: przeznaczenia środków Powiatowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zakupu samochodu
pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lidzbarku.

Radny Władysław Kubiński
Stwierdził, że środki przeznaczone na zakup tego samochodu pochodzą z pieniędzy
zaplanowanych na likwidację mogilnika. Na posiedzeniu Komisji Rolnictwa przekazano
informację że to zadanie będzie realizował Wojewoda . Uzyskałem własne informacje z UW
,że będzie to wykonywane przez Wojewodę przy współudziale NFOŚ, WFOŚ , AWR SP i
samorządu . Jeżeli zgromadzone środki zostaną przeznaczone na inny cel to skąd następnie
zostaną przekazane na likwidację mogilnika ?

Marian Janicki Starosta Powiatu
Wyjaśnił, że zakładano iż likwidacja mogilnika odbędzie się ze środków pochodzących z
NFOŚ, WFOŚ , źródeł własnych i ze środków wojewody. DO dnia dzisiejszego nie wpłynął
od Wojewody żaden wniosek o braku środków na likwidacje mogilnika , obecnie przestała
to być zadaniem wojewody.

Rady Bronisław Mazurkiewicz
Czy przy realizacji tej likwidacji wojewoda może się upomnieć o dodatkowe środki od
powiatu, czy będziemy mieli, czym zadysponować wtedy?

Starosta Działdowski Marian Janicki
Jeżeli własne środki będą warunkiem przyśpieszenia kolejności likwidacji mogilników to
powiat posiada rezerwę środków z WFOŚ na zorganizowanie części segregacji odpadów
obecnie to zadanie należy do gmin.

Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Barbara Plewka
Poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: przeznaczenia środków Powiatowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zakupu samochodu
pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lidzbarku.
W głosowaniu jawnym Rada Powiatu
jednogłośnie:
9

za podjęła

17 głosami za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

UCHWAŁĘ Nr V/42/ 03
w sprawie: przeznaczenia środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Lidzbarku.
/ uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu /

Ad.12
Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Barbara Plewka
Poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: przeznaczenia środków Powiatowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zakupu ubrań
gazoszczelnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie
W głosowaniu jawnym Rada Powiatu
jednogłośnie:
za podjęła

17 głosami za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

UCHWAŁĘ Nr V/43/ 03
w sprawie: przeznaczenia środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zakupu ubrań gazoszczelnych dla Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie.
/ uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu /

Ad.13
Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Barbara Plewka
W związku z brakiem uwag poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie:
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wartości najniższego wynagrodzenia
zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych w tabeli punktowych rozpiętości
dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników zatrudnionych w szkołach i
placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Działdowski, w stosunku do których
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stosuje się zasady wynagradzania określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26
lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników
samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu
terytorialnego.
W głosowaniu jawnym Rada Powiatu
jednogłośnie:
za podjęła

17 głosami za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

UCHWAŁĘ Nr V/44/ 03
w sprawie ustalenia wartości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości
jednego punktu w złotych w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych
kategorii zaszeregowania pracowników zatrudnionych w szkołach i placówkach
oświatowych prowadzonych przez Powiat Działdowski, w stosunku do których stosuje
się zasady wynagradzania określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26
lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych
pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych
jednostek samorządu terytorialnego.

/ uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu /

Ad.14
Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Barbara Plewka
Przedstawiła brzmienie § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad
wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędach Marszałkowskich, Starostwach ,
Urzędach Gmin. Dodatek specjalny przyznawany jest przez właściwy organ stanowiący
jednostki samorządu terytorialnego

Poprosiła o zgłaszanie propozycji wysokości dodatku

specjalnego dla Starosty Działdowskiego.

Radny Bronisław Mazurkiewicz
Przypomniał, że na pierwszej sesji kiedy ustalono wysokość wynagrodzenia dla Starosty
winne być uzależnione od efektów jego pracy . Wówczas pan radny Paweł Rutkowski
zwrócił mi uwagę. Podkreślił że p. Starosta Janicki jest zapracowanym starostą i fachowym
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dlatego proponuje przyznanie dodatku specjalnego w wysokości maksymalnej. Zgłosił
dodatek specjalny dla Starosty w wysokości maksymalnej 40%, uzasadniając to pracowitością
Starosty.
Radny Paweł Rutkowski
Zadowolony była ze spostrzeżeń pana radnego P. Rutkowskiego.
Radny Marek Dzieńkowski
Stwierdził, że Starosta Działdowski jest skromny, dlatego proponuje przyznanie dodatku w
wysokości 33%.
Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Barbara Plewka
Poddała pod głosowanie zgłoszony wniosek Pana radnego Mazurkiewicza:
-

za wnioskiem oddano 2 głosy za.

Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek zgłoszony przez radnego Marka
Dzieńkowskiego:
-

za wnioskiem oddano 12 głosów za,

3 radnych nie brało udziału w głosowaniu

Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Stwierdziła, że bezwzględną większością głosów przeszedł wniosek zgłoszony przez radnego
Marka Dzieńkowskiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Barbara Plewka
Poddała pod głosowanie projekt uchwały z przyjętą wysokością dodatku specjalnego w
sprawie: przyznania dodatku specjalnego dla Starosty Działdowskiego.
W głosowaniu jawnym Rada Powiatu większością głosów:
- 16 głosami za
- 0 głosów przeciw
- 1 głosie wstrzymującym
podjęła

UCHWAŁĘ Nr V/45/ 03
w sprawie: przyznania dodatku specjalnego dla Starosty Działdowskiego.
/ uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu /

12

Ad. 15
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Zwróciła się o zabranie głosu przez Starostę Działdowskiego.

Starosta Działdowski Marian Janicki
Poinformował, że wykonanie ubiegłorocznego budżetu powiatu dokonywał Zarząd Powiatu
poprzedniej kadencji obecny Zarząd wykonywała budżet przez miesiąc.
Przedstawił wykonanie budżetu na przestrzeni ubiegłego roku.
Uchwałą z 29.12.2001r. Rada Powiatu Działdowskiego przyjęła budżet powiatu na
2002r , dochody ustalono w wysokości

35 190 274 zł

wydatki 35 452 664 zł , spłaty

odsetek od zaciągniętych kredytów w kwocie 114 000 zł. Całość

budżetu miała się

zamknąć deficytem w wysokości 446 360 zł. W ciągu roku Rada Powiatu dokonywała 14
zmian w budżecie. Ostatecznie budżet zamknął się dochodami w wysokości 32 731 451
zł wydatki w kwocie 35 169 289 zł , planowany deficyt wynosić miał 2 797 838 zł.
Realizacja faktyczna budżetu odbiegała od zamian tak, że dochody zamknęły się kwotą 30
664 920 zł co stanowiło 95, 73 % planu . Zaplanowano o kwotę 23 758 zł więcej dotacji
na zadania własne niż otrzymano. Również z dochodów własnych uzyskaliśmy mniejsze
kwoty o ok. 50 000 zł . W planie zapisano kwotę na likwidację mogilnika z NFOŚ w
kwocie 1 650 000 zł jak również nie wykonano w kwocie 150 000 zł w ramach porozumień
miedzy jednostkami samorządowymi. Wydatki wykonano 93 % nie wykonano wydatków
w zakresie likwidacji mogilnika i na modernizację sieci energetycznej w ZS Nr 1 Deficyt
ukształtował się w wysokości 2 142 602 zł . Różnica do planu wynosiła 650 000 zł .
Kredyt który miał zaciągnięty na pokrycie deficytu był w kwocie 2 468 232 zł jest większy
niż wykonany.
Inwestycje wykonywano ze środków z zaciągniętych kredytów w następujący sposób:
-

na modernizację bloku operacyjnego w kwocie 1 mln zł,

-

na budowę sali gimnastycznej w Lidzbarku w kwocie 500 000 zł,

-

na szkoły w Iłowie w kwocie 164 000 zł,

-

na budowę dróg w kwocie 704 000 zł,

Kredyty były brane na wydatki majątkowe. Inwestycje stanowiły 10, 2 % to jest kwota
3 492 000 zł co stanowi niezły wynik.
Kwota 1 200 000 zł była wygospodarowała z własnych
powiatową wydatkowano

środków. Na

administrację

2 716 000 zł to stanowiło 8, 3 % w całości budżetu. Budżet

2002 roku pozwolił na realizację w minimalnym stopniu zadań własnych i zleconych.
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Problemy były w wykonaniu zadań powierzonych , dotyczyło to PINB - administracja
zespolona potrzeby były o 20 % większe niż przekazywane środki. Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego

nie

miał środków na utrzymanie biura , obiektów. Starostwo

Powiatowe musiało przekazywać środki również dla Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej na zakup

urządzeń sprzętu. Posiadane środki nie zabezpieczały

tego.

Podobnie brakował środków w Powiatowym Urzędzie Pracy - nie były zabezpieczone
minimalne potrzeby na funkcjonowanie. Napięcia z tego powodu spowodowały, że ze
Starostwa Powiatowego musiały być przekazywane dodatkowo

na funkcjonowanie tego

urzędu. W zakresie opieki zdrowotnej na zadania dotyczące utrzymania bazy lokalowej i
zakupu sprzętu, Powiat nie uzyskuje żadnych źródeł dochodów, aby móc finansować te
potrzeby.
Dotkliwe było w tym roku niedofinansowanie zadań w zakresie opieki społecznej w rodzinach zastępczych . Te napięcia w zakresie braku środków były przez cały rok . Od
połowy roku powiat nie realizował zadań na wypłaty bieżących środków wychowankom.
Powodem było nie przekazywanie środków przez Wojewodę. Nadto powiat zobowiązany
był do wypłaty innych świadczeń

na usamodzielnienie

i urządzenie wychowanków.

Niedobór wynosił ok. 20% na 30 12. 2002r. powstały zobowiązania wymagalne w kwocie
84 975 zł. Te środki zostały uzupełnione przez Wojewodę na początku stycznia br.
W ubiegłym roku powstało zobowiązanie wymagalne w wysokości 3000 zł wynikło
to z niedoszacowania

przez Dyrektora PCPR świadczeń

indywidualnych

dla

wychowanków. To zobowiązanie zostało w 2003r uregulowane. W tym roku sytuacja w
tych obszarach jest lepsza, ale nie zabezpiecza to wszystkich potrzeb.
Reasumując wskazał, że budżet był korygowany w ciągu roku na jego kształt miało
wpływ również to, że wycofano z budżetu powiatu budżet Komendy Powiatowej Policji
a następnie

Powiatowego

Insekoratu Weterynaryjnego. Praktycznie cała

administracja

zespolona wyłączona została z budżetu powiatu i stała się administracja rządową. To
spowodowało, że zmniejszyły się możliwości zaciągania zobowiązań i kredytów. Ponieważ
powiat może je zaciągać do 15 % swojego budżetu. W przyszłym roku nasz kraj wejdzie
do UE będzie możliwość uzyskania środków akcesyjnych. To spowoduje, że

powiat

będzie bezradny w zakresie zaciągania zobowiązań oraz wpłynie to na rozwój powiatu.
W budżecie powiatu są jeszcze dwie administracje zespolone PINB i Komenda Powiatowa
PSP. Drugim zagrożeniem dla budżetu było nie dofinansowanie zadań zleconych.
Ostatnim zagrożeniem było przekazanie zadań bez zabezpieczenia środków Konstytucja
RP stanowi, że parlament nie może nałożyć zadań bez środków na ich realizację. Tak działo
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się w zakresie opieki społecznej również w ochronie zdrowia. Zakupy bieżące na utrzymanie
szpitali finansowały Kasy Chorych a na wydatki związane z remontem nie było środków.
Podkreślił, że parlament podejmuje decyzje o podniesieniu wynagrodzeń w służbie zdrowia
one stają się długiem, który w przyszłości będzie musiał ponieść powiat . Drugim elementem
są remonty w szpitalach, na które brakuje środków. Te elementy są głównym zagrożeniem
dla budżetu powiatu . Budżet w ubiegłym roku ukształtował się pozytywnie dlatego, że
część zadań nie została wykonana i można był realizować inne.
Stwierdził, że na sali obecni są Kierownicy jednostek powiatowych Pani Skarbnik Powiatu i
mogą udzielić w razie pytań szczegółowych odpowiedzi.

Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Barbara Plewka
Przedstawiła Uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 16 .04.2003r. w sprawie
wydania opinii o przedłożonych przez Zarząd Powiatu Działdowskiego Sprawozdaniach
za 2002rok z wykonania budżetu powiatu oraz wykonania planu finansowego zadań w
zakresie administracji rządowej .
Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię o przedłożonym przez Zarząd
Powiatu Sprawozdaniu za 2002 rok

z wykonania

budżetu

oraz wykonania

planu

finansowego zadań z zakresu administracji rządowej przekazywanych ustawowo. Zwróciła
się do Przewodniczącego Komisji

Rewizyjnej o przedstawienie

wniosku

Komisji

Rewizyjnej w sprawie absolutorium.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Paweł Rutkowski
Poinformował, że Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 7 .04.2003r. rozpatrywała
Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu działdowskiego za 2002 podjęła uchwałę w
sprawie zaopiniowania wykonania budżetu Powiatu

Działdowskiego

za 2002 rok oraz

wniosku dotyczącego absolutorium.
Komisja Rewizyjna na podstawie art. 16 ust 3 ustawy z dnia 5. czerwca 1998r o
samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz., 578 z późn. zm.) na posiedzeniu w dniu
7.04.2003r.,

w którym uczestniczyli: Paweł Rutkowski, Stanisława Żywicka, Bronisław

Mazurkiewicz, Kazimierz Walerowicz po rozpatrzeniu przedłożonego Sprawozdania

z

wykonania budżetu za rok 2002 roku i pozytywnym zaopiniowaniu wykonania budżetu
powiatu

za 2002r. wnioskowała o udzielenie

Zarządowi Powiatu

Działdowskiego

absolutorium za rok 2002.
Złożył wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu z wykonania budżetu za 2002
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Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Barbara Plewka
Odczytała Uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 16 04.2003r. w
sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej.
Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię o przedłożonym przez Komisję
Rewizyjną

wniosku w sprawie udzielenia

absolutorium

Zarządowi Powiatu

Działdowskiego.
Wykonaniem budżetu Powiatu szczegółowo zajmowały się komisje stałe Rady
Powiatu, dlatego proszę o przedstawienie przez Przewodniczących Komisji opinii o
Sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Działdowskiego za 2002 rok.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Gospodarczego
Turystyki i Bezpieczeństwa Władysław Kubiński
Poinformował, że na posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju
Gospodarczego w dniu 17.04.2003r. pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała Sprawozdanie z
wykonania budżetu Powiatu Działdowskiego za 2002 r.

Wiceprzewodniczący Komisji Planowania Budżetu i Finansów i Gospodarowania
Mieniem Powiatu Paweł Rutkowski
Poinformował o

przyjętych wnioskach

na posiedzeniu Komisji Planowania Budżetu i

Finansów na posiedzeniu w dniu 17. 04. 2003 roku stwierdził, że Komisja pozytywnie
zaopiniowała Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Działdowskiego za 2002 rok.

Przewodnicząca Komisji Społecznej Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych Stanisława
Żywicka
Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych na posiedzeniu w dniu 09.04.2003 r.
jednogłośnie pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała Sprawozdanie z wykonania budżetu
Powiatu Działdowskiego za 2002 rok.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Wiesław Cieślak
Stwierdził, że Komisja Oświaty, Kultury Fizycznej i Turystyki na posiedzeniu w dniu
16.04.2003r. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie z wykonania budżetu
Powiatu Działdowskiego za rok 2002.
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Przedstawił inne wnioski podjęte na posiedzeniu dotyczące przekazanych do zaopiniowania
uchwał.

Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Barbara Plewka
Zwróciła się o przedstawienie informacji na temat wydatków w 2002r. które niewygasły z
upływem 2001r.

Ad. 16
Skarbnik Powiatu Daniela Wołkońska
Przedstawiła informację na temat wykonania wydatków w 2002 r , które nie wygasły z
upływem 2001.
Uchwałą Powiatu Nr XXX/189/01 z dnia 30. 12.2001 r. ustalony został wykaz wydatków ,
które nie wygasły z upływem 2001 r. w kwocie 251 924 zł. Niezrealizowane środki zostały
zgromadzone na odrębnym rachunku bankowym powiatu działdowskiego. Wydatki były
wykazywane w sprawozdaniach jako niewygasłe z upływem 2001r. Zarząd co roku
przedstawia sprawozdanie z wydatków, które nie wygasły . W 2002 wydatki te kształtowały
się następująco:
-

na drogi powiatowe tych środków zostało 128 730 zł termin wykonania był do 22. 03
2002r. zostały one wykonane w tej wysokości na modernizację dróg powiatowych,

-

drugim wydatkiem niewygasającym, była kwota 29 551 zł na rozpoczęcie budowy
sali sportowej w Lidzbarku została wykonana kwota 19 500 zł Pozostała kwota
10 051 zł przeszła na nadwyżkę budżetową na 2003r.

-

budowa szkoły w Iłowie kwota w wykazie wynosiła

56 036 zł ostateczny termin

wykonania był na 23. 11.2002 r., w całości została zrealizowana.
-

modernizacja instalacji grzewczej w internacie przy Z S nr 1 w wykazie ujęta była
kwota 37 607 zł wydatkowano 420 z ł pozostało 37 187 zł przyczyną takiego
wydatkowania był to, że nie realizowano tego w zadaniach, pozostała kwota została
przekazana na nadwyżkę budżetową. Odsetki , które były naliczone przez cały rok
od zgromadzonych środków będących na oddzielnym koncie zostały zaksięgowane
jako dochody powiatu i zwiększyły nadwyżkę budżetową w 2002r.

Stwierdziła, że realizacja tych wydatków przebiegała prawidłowo.
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Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Barbara Plewka
Poinformowała, ze radni otrzymali przed posiedzeniem Komisji informację dotyczącą
wykonania budżetu w 2002r. oprócz tych informacji

w dniu dzisiejszym przedstawione

zostały informacje: Komisji Rewizyjnej o złożonym wniosku oraz pozostałych Komisji na
temat wykonania budżetu powiatu. Przedstawione zostały również w tym zakresie opinie
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie.
Zapytała , czy ktoś chciałby zabrać głos w dyskusji na temat wykonania budżetu powiatu
w 2002r.

Radny Paweł Rutkowski
Zwrócił się do Pani Skarbnik o przedstawienie informacji na temat kontroli, które były w
2002r. w Starostwie Powiatowym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na kontrole wiążące
się z obciążeniami finansowymi.

Skarbnik Powiatu Daniela Wołkońska
Stwierdziła ,że przeprowadzone zostały następujące kontrole:
-

w lutym ub. roku była kontrola dotycząca funkcjonowania całego Starostwa
Powiatowego oraz stosowania zasad rachunkowości. Wynik kontroli otrzymał Zarząd
było kilka niemerytorycznych zaleceń formalnych nie miała one wyniku na wynik
finansowy powiatu.

-

dwie kontrole były

w Powiatowym Funduszu Kartograficznym i Geodezyjnym

miały one wpływ na wynik finansowy,
-

kontrolowano nadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie dokonano
wówczas przypisu na kwotę 2 938 zł z odsetkami, które należy wypłacić dla rodzin
zastępczych. Będzie to w sumie kwota ok. 3000 zł i ta kwota będzie miała wpływ na
wynik finansowy, w kwietniu br. podstawowa kwota została zapłacona w maju
uregulowane zostaną następnie odsetki .

Tylko ta ostatnia kontrola miała wpływ na wynik finansowy powiatu, innych kontroli nie
było.

Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Barbara Plewka
Poinformowała, że często brała udział w posiedzeniach Zarządu Powiatu w poprzedniej
kadencji kwoty jakie przekazywał Wojewoda dla PCPR w Działdowie na wypłaty dla
rodzin zastępczych były niższe niż potrzeby. Był okres że wypłacono kwoty z własnych
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środków powiatu na te świadczenia, oraz kwoty w niepełnej wysokości. Później te środki
zostały dosłane. To stanowiło poważne problemy szczególnie w sytuacji rodzin zastępczych
wobec istniejącego bezrobocia, tym bardziej, iż te dzieci mają wiele innych problemów.
Budżet powiatu w 2002 roku był korygowany jednak żaden z § nie został przekroczony .
Zapytała, czy są jeszcze zgłoszenia i uwagi w dyskusji.

Radny Paweł Rutkowski
Stwierdził, że Komisja Rewizyjna zgodnie ze Statutem Powiatu

powinna wspierać się

wnioskami innych komisji stałych, dlatego w przyszłości pozostałe komisja stałe powinny
odbywać posiedzenia wcześniej żeby Komisja mogła posiłkować się ich spostrzeżeniami i
wnioskami.

Ad. 17
Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Barbara Plewka
Stwierdziła, że

ta propozycja będzie

uwzględniona przy rozpatrzeniu

sprawozdania

przyszłorocznego.
Wobec braku dalszych zgłoszeń do dyskusji, poddała pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Działdowskiego za rok
2002 oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu.

Rada Powiatu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie:
-

18 głosami za

-

0 głosami przeciw

-

0 głosów wstrzymujących

przyjęła

Uchwałę Nr V/46/03
w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Działdowskiego za
rok 2002 oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu.
/uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu /

Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Barbara Plewka
Stwierdziła, że uchwała został podjęta jednogłośnie.
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Przerwa 14. 25-14.40
Ad.18
Sekretarz Powiatu Erwin Smoliński
W imieniu Zarządu Powiatu Działdowskiego zgłosił poprawkę do projektu uchwały w
sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Działdowie
dotyczącą zmiany nazwy

”Wydziału

Kryzysowego, Ochrony

Ludności

Obronnych” proponowanego w projekcie uchwały na nazwę „Wydział

i Spraw
Zaradzania

Kryzysowego i Komunikacji” z zadań wydziału nic nie jest ujmowane nowa nazwa będzie
krótsza prostsza do zapamiętania.

Starosta Działdowski Marian Janicki
Zaproponował wniesienie poprawki dotyczącej zapisania w zakresie realizowanych zadań
Wydziału Oświaty i Zdrowia w § 17 pkt 7 dodatkowego zadania do realizacji to jest
„dokonywanie analizy planów finansowych placówek oświatowych w zakresie dochodów i
wydatków osobowych i rzeczowych”.
Stwierdził ,że Wydział Oświaty w całości nie analizuje planów placówek oświatowych .
wykonywał jedynie analizy wydatków osobowych. Po zmianie odpowiedzialny będzie za
całościową analizę planów finansowych. Obecnie zatrudnione są w nim 3 osoby, dlatego
będzie w stanie to realizować.

Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Barbara Plewka
Poddała pod głosowanie zaproponowane poprawki do projektu uchwały zgłoszone przez
Sekretarza Powiatu i Starostę Działdowskiego.
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym jednogłośnie:
-

16 głosami za

-

0 głosów przeciw

-

0 głosów wstrzymujących

/2 radnych nie brało udziału w głosowaniu/
Przyjęła zgłoszone poprawki do projektu uchwały
Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Barbara Plewka
Wobec braku innych

uwag do projektu uchwały w sprawie: uchwalenia

organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Działdowie.
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym jednogłośnie:
-

16 głosami za
20

regulaminu

-

0 głosów przeciw

-

0 głosów wstrzymujących

/2 radnych nie brało udziału w głosowaniu/
podjęła
Uchwałę Nr V/47/03
w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w
Działdowie.
/ uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu /

Ad. 19
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Paweł Rutkowski
Przedstawił informację na temat rozpatrzenia skargi Pana Włodzimierza Moszczyńskiego
przekazanej przez Radę Powiatu do Komisji Rewizyjna. Na posiedzeniu w dniu 12.03.2003r.
z udziałem

skarżącego

oraz Pana Henryka Przybyszewskiego oraz Starosty

Marina

Janickiego Komisja rozpatrzyła skargę.
Odczytał pismo skierowane do Przewodniczącej

Rady Powiatu

dotyczące stanowiska

przyjętego w sprawie skargi. Na posiedzeniu wyjaśnione zostały wszystkie wątpliwości i
po przeproszeniu zainteresowanego Komisja zakończyła pracę w tej sprawie.
/pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.

Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Barbara Plewka
Wobec braku uwag do projektu uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana Włodzimierza
Moszczyńskiego.
Poddała pod głosowanie Rada Powiatu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie:
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym jednogłośnie:
-

16 głosami za

-

0 głosów przeciw

-

0 głosów wstrzymujących

/2 radnych nie brało udziału w głosowaniu/

UCHWAŁĘ Nr V/ 48 /03
w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana Włodzimierza Moszczyńskiego.
/ uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu /
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Ad 20
Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Barbara Plewka
Wobec braku uwag do projektu uchwały w sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Działdowskiego, zlokalizowanej w obrębie
m. Działdowo.
Poddała pod głosowanie Rada Powiatu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie:
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym jednogłośnie:
-

16 głosami za

-

0 głosów przeciw

-

0 głosów wstrzymujących

/2 radnych nie brało udziału w głosowaniu/

UCHWAŁĘ Nr V/ 49 /03
w sprawie: w sprawie wyrażenia

zgody

na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej

własność Powiatu Działdowskiego, zlokalizowanej w obrębie m. Działdowo.

/ uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu /
Ad. 21
Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Barbara Plewka
Wobec braku uwag do projektu uchwały w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji
Rewizyjnej Rady Powiatu Działdowskiego.

Poddała pod głosowanie Rada Powiatu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie:
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym jednogłośnie:
-

16 głosami za

-

0 głosów przeciw

-

0 głosów wstrzymujących

/2 radnych nie brało udziału w głosowaniu/

UCHWAŁĘ Nr V/ 50 /03
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu
Działdowskiego.
/ uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu /
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Ad. 22
Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Barbara Plewka
Zwróciła się o zabranie głosu przez Starostę Działdowskiego w sprawie odpowiedzi na
zgłoszone zapytania .

Starosta Działdowski Marian Janicki
W odpowiedzi na zapytanie radnego. H. Przybyszewski uruchomienia Kancelarii Tajnej i
powołania jej kierownika? Stwierdził, że dokumentacja związana z procedurą powołania
Kancelarii Tajnej i powołania kierownika tejże kancelarii w poprzedniej kadencji nie została
jeszcze do tej chwili dokończona. Jeśli chodzi o konkretne pomieszczenie, które miałoby być
kancelarią w przyszłości i w przyszłości pomieszczenie te miałoby spełniać również inne
potrzeby związane z zarządzaniem kryzysowym po opuszczeniu pomieszczenia niedawno
przygotowanego zabezpieczonego w obiektach, w których w obecnej chwili korzysta miasto
Działdowo. Jeśli chodzi o powołanie kierownika Kancelarii to procedura wymaga złożenia
wniosku przez pełnomocnika do Starosty celem powołania takiej osoby. Nie znalazłem w
dokumentach przekazanych mi do dnia dzisiejszego aby taki wniosek wpłynął do Starosty
celem powołania. Do dnia dzisiejszego pełnomocnika nie ma formalnie powołanego ze
względu, że jest tutaj wymagana określona kompetencja związana z otrzymaniem certyfikatu
dopuszczenia do materiałów tajnych. Chcemy tę sprawę przywrócić i zatrudnić na to miejsce
poprzedniego pełnomocnika na czas określony, aby mógł tę procedurę dokończyć, czyli
złożyć wniosek o powołanie kierownika, utworzyć tymczasową kancelarię i później przenieść
ją ostatecznie w docelowe miejsce do pomieszczeń w których obecnie jest użytkowana jest
Kancelaria Tajna Urzędu Miasta.
Jeśli chodzi o pytanie Pana Rutkowskiego w jednej części obrad sesji już na to
odpowiedziałem. Komisji Rolnictwa złożyła wniosek dotyczący przejęcia w administrowanie
odcinka drogi E- 7 Zarząd Powiatu złożył wniosek o przejęcie

tego zarządzania jeżeli

pozytywny będzie odzew w Nidzicy to stosowne porozumienie podpiszemy.
Jeśli chodzi o CKU jako placówki oświatowa to tak naprawdę legistrator nie dokończył
jeszcze procesu

ukształtowania tej placówki. Instytucje tego typu to placówki oświatowe,

które szkolą lub przeszkalają osoby dorosłe w celu zmiany zawodu. Tworzenie i prowadzenia
Centrum Kształcenia Ustawicznego w formie placówek oświatowych należy do zadań
własnych powiatu. Ustawodawca na dzień dzisiejszy nie do końca doprecyzował czy tego
typu placówki mogą być placówkami niepublicznymi dlatego na linii samorząd miejski a
powiat prowadzone są rozmowy z DAR-em, który ma w dzierżawie na dziesięć lat obiekt,
23

który rzeczywiście nadawał by się na CKU. Ten obiekt był modernizowany na bazę CKU.
Jeżeli procedura rejestracji CKU niepublicznego przejdzie pomyślnie taką placówkę DAR
otworzy to jest to również wypełnienie zadania własnego przez Powiat, może to każdy inny
podmiot robić. Środki na utrzymanie w części przynajmniej w zakresie dotacji na tego typu
placówkę w takiej sytuacji, aby przez budżet powiatu przechodził, jeżeli nie będzie to
możliwe niepubliczne CKU to wtedy należy rozpatrzyć możliwość jakiejś innej formuły
przekazania zadania do miasta, wtedy miasto jako jednostka publiczna powoła CKU
wykonując zadania publiczne Powiatu ale poprzez realizację przez szczebel samorządu
gminnego. Nie wiele mogę powiedzieć z tego względu, że jest już przyjęta nowelizacja
uchwały o systemie oświaty.

Ad. 24
Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Barbara Plewka
Zwróciła się o składanie oświadczeń majątkowych radnych , którzy ich jeszcze nie złożyli
przypomniała, że termin

złożenia upływa 30. 04. 2003r. Poinformowała o wyrobieniu

legitymacji dla radnych.
Ad. 25
Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Barbara Plewka
Podziękowała wszystkim przybyły na obrady dzisiejszej sesji w związku z brakiem dalszych
uwag i zgłoszeń zamknęła obrady V sesji.

Protokołowały:

Przewodnicząca Rady Powiatu

Helena M. Podgórska
Ewa Siedlecka

Jadwiga Barbara Plewka
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