PROTOKÓŁ Nr XI /2003
z XI Sesji Rady Powiatu Działdowskiego II Kadencji odbytej 12 listopada 2003 roku

w

sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Działdowie pod przewodnictwem Przewodniczącej
Rady Powiatu Działdowskiego Jadwigi Barbary Plewka.

Obrady trwały 10.00- 12.30
Stan osobowy Rady wynosi 19 radnych.
W Sesji brało udział 19 radnych.

Ad. 1, 2
Przewodnicząca Rady Powiatu – Jadwiga Barbara Plewka
Dokonała otwarcia XI Sesji Rady Powiatu Działdowskiego, powitała wszystkich zaproszonych
na obrady gości, radnych i kierowników służb inspekcji straży, pracowników starostwa. Stwierdziła, że w obradach bierze udział 19 radnych co stanowi kworum wymagane do podejmowania
prawomocnych uchwał.

Ad.3
Porządek posiedzenia XI Sesji Rady Powiatu Działdowskiego:
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Powiatu.
5. Interpelacje i zapytania.
6. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z prac Zarządu w okresie między Sesjami oraz i
Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu.
7. Przedstawienie informacji z pracy komisji stałych Rady Powiatu.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały dotyczącej zabezpieczenia kredytów zaciągniętych przez
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie.
9. Sprawy różne.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
11. Oświadczenia radnych.
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12. Zapytania i wolne wnioski.
13. Zamkniecie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Poddała pod głosowanie zaproponowany porządek posiedzenia XI Sesji Rady Powiatu Działdowskiego .
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie :
- 19 głosami za
-

0 głosów przeciw

-

0 głosie wstrzymującym
Przyjęła zaproponowany porządek obrad XI sesji Rady Powiatu.

Ad. 4
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Zapytała czy są uwagi do sporządzonego protokołu z X Sesji, w związku z brakiem uwag poddała pod głosowanie sporządzony protokół.

Rada Powiatu jednogłośnie 18 głosami za przyjęła protokół z X Sesji Rady Powiatu
Działdowskiego.
Ad. 5
Radny Władysław Kubiński
Zainteresowany był realizacją Programu „AGRO” w powicie działdowskim?
Fundusze wojewódzkie miały być dzielone przez Urząd Marszałkowski prawdopodobnie zostały
już podzielone, czy w dalszym ciągu Powiat będzie uczestniczyć w tym programie. Program
został zmodyfikowany, ale nie jest to powód żeby z tego źródła nie skorzystać i nie dać możliwości pracy 70 osobom.
Drugie pytanie dotyczyło Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych, który jest instytucją
poręczeń na naszym terenie i będzie obsługiwał całe województwo. Nie przypomina sobie, aby
poza tą instytucją była inna o takim zasięgu ogólnowojewódzkim. Chciałbym się dowiedzieć czy
przewiduje się udział w tym Funduszu Powiatu, czy też nie? Czy są przewidywane środki i w
jakiej wielkości i czy były czynione rozmowy nad udziałami i czy te udziały będą uprzywilejo-
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wane, czy zwykłe, bo to ma przełożenie na przyszłe działanie funduszu oprócz samorządów,
udziału DAR będzie uczestniczył w tym funduszu samorząd wojewódzki i jeden z wielkich banków. Wydana złotówka w udziale uprzywilejowanym będzie warta kilkakroć więcej. Warto tym
się zainteresować pochodzić bo jest to instytucja, może wspomagać nasze wysiłki w pomocy
naszym podmiotom gospodarczym, o które powinniśmy dbać.

Radny Kazimierz Sosiński
W tym roku organizatorem imprez sportowych w powicie jest Powiatowy Szkolny Związek
Sportowy i na ten cel zaplanowano 36 tyś zł. Obecnie wiadomo, że z różnych przyczyn te pieniądze nie będą wykorzystane do końca. Te przyczyny to fakt, że organizujemy te imprezy od
końca kwietnia, co wynikało z terminu zorganizowanego przetargu, po drugie część imprez nie
odbyła się w ogóle bo po prostu nie zgłosili się uczestnicy np. nie odbyło się mistrzostwo Powiatu w tenisie ziemnym. Najistotniejszą przyczyną jest fakt, że PSZS racjonalnie gospodaruje tymi
środkami finansowymi w związku z tym mam dwa pytania:
1.czy PSZS może do końca roku zorganizować inne imprezy sportowe niż te, które wskazał do
wniosku przetargowego?
2. Czy możemy zakupić nagrody rzeczowe np. piłki dla najlepszych z wyróżniających się szkół?
Zwrócił się z prośbą do Pana Starosty o zorganizowanie w przyszłym roku jak najszybciej przetarg na organizację imprez sportowych tak aby organizować imprezy sportowe już od 1 stycznia.

Radny Eugeniusz Przyborski
Zainteresowany był sytuacją starego budynku szkoły ZSZ w Iłowie, dodał, że budynek miał
być przeznaczony do sprzedaży lub też innego zagospodarowania.

Ad. 6
Starosta Działdowski – Marian Janicki
Przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Działdowskiego.
( sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu ).
Następnie przedstawił sprawozdanie z pracy zarządu w okresie między sesjami.
( konspekt sprawozdania stanowi załącznik do niniejszego protokołu ).
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Ad. 7
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska – Władysław Kubiński
Poinformował, że komisja nie odbyła posiedzenia, natomiast część jej członków odwiedziła fermę bydła opasowego kulinarnego, wyjazd został zorganizowany wspólnie ze Starostą Żujewskim.
Chcieliśmy zaprezentować tę produkcję jako alternatywę dla uzyskania większych dochodów na
wsi. Ten wyjazd miał miejsce 5 listopada do Pacółtowa . Brali w niej udział nie tylko członkowie
komisji ale również hodowcy i ewentualny inwestor noszący się z zamiarem budowy ubojni.
Chcieliśmy zobaczyć warunki wychowu, skutki ekonomiczne, zagrożenia a także możliwości
rozwoju. W zorganizowanym wyjeździe, nie wziął jednak udziału Pan Wicestarosta, którego
wizytę anonsowałem.
Zaprosiliśmy tam również z Ornety producenta, który zajmował się produkcją wypierającą . Nas
interesowało również to, że na bazie bydła, które jest metodą wypierającą dojść w przyszłości do
tego większego efektu w produkcji mięsa kulinarnego. Mimo pewnych niedogodności jest szansa, że ta produkcja będzie miała miejsce w naszym powiecie. Poinformował o kwotach uzyskanych przez producentów i sprzedawców tego rodzaju mięsa. W momencie wejścia Polski do
Unii takie możliwości takiej produkcji będą większe.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu – Wiesław Cieślak
Poinformował, że spotkanie komisji odbędzie się w najbliższym czasie.
Przewodnicząca Komisji Społecznej, Zdrowia i Spraw Socjalnych – Stanisława Żywicka
Przedstawiła informacje o pracy Komisji Społecznej w okresie między sesyjnym Komisji
(wnioski stanowi załącznik do niniejszego protokołu ).

Przewodniczący Komisji Planowania i Budżetu, Finansów i Gospodarowania Mieniem Powiatu Jan Raczyński
Złożył informacje na temat pracy Komisji Planowania Budżetu, Finansów i Gospodarowania
Mieniem Powiatu.
( wnioski stanowią załącznik do niniejszego protokołu ).
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Paweł Rutkowski
Przedstawił informację z pracy komisji w okresie między sesyjnym oraz wnioski podjęte na posiedzeniu komisji.
/ wnioski stanowią załącznik do niniejszego protokołu /

Ad. 8
Jadwiga Barbara Plewka Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego
Zapytała, czy są uwagi do projektu uchwały w sprawie w sprawie: określenia zasad obciążenia
hipoteką nieruchomości zabudowanej obiektami zakładu opieki zdrowotnej, oznaczonej numerem działki 270/6 z mapy 08.

Radny Marek Dzieńkowski
Poinformował, że Zarząd Powiatu wyznaczył go na pełnomocnika do rozmów z bankiem w celu
uzgodnienia warunków zabezpieczenia kredytów . Bank zawiadomił kredytobiorcę czyli SP
ZOZ, iż zobowiązuje go do dodatkowego zabezpieczenia zaciągniętych kredytów. Dotychczasowe zabezpieczenie to była cesja na dochodach szpitala. Ponieważ szpital dysponuje tylko ruchomościami a nieruchomości są własnością Powiatu. Pan Dyrektor SP ZOZ zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą ten spełnił oczekiwanie banku i zaciągnięty kredyt zabezpieczył podwójną wartością na nieruchomości Powiatu. Postanowiono odbyło się najpierw spotkanie się z
dyrekcją banku ponieważ mieliśmy doświadczenia z lat ubiegłych, iż niezbyt trafne decyzje i
zbyt późne działanie w tej sprawie może przynieść skutki bardzo niekorzystne dla firmy, dlatego
postanowiliśmy przeprowadzić tę rozmowę by ustalić termin tego zabezpieczenia i określić warunki w jakich ewentualnie możemy się poruszać. Na spotkanie, które odbyłem z dyrekcją banku
w Warszawie wspólnie z p. dyrektorem Willenbergiem i Panią Dyrektor Leżuchowską uzgodniono, iż do końca miesiąca listopada takie zabezpieczenie musiałoby zostać zrealizowane a więc
nastąpił wpis na hipotekę i tym samym bank posiadał gwarancję. W przypadku gdyby nastąpiła
skrajna sytuacja i kredytobiorca przestał spłacać kredyt miałby możliwości ewentualnie realizacji tych swoich środków pieniężnych z tego majątku.
To nowy

temat i wymagał rzeczywiście szybkiego działania, które byłoby zgodne z

obowiązującym prawem. Rozważano dwie możliwości jedna to było przekazanie nieruchomości
szpitalowi w drodze darowizny, była to możliwość, która eliminowała wątpliwość wynikającą z
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art. 113 ustawy o finansach publicznych, w którym jest zawarty limit kredytów, które podlegają
spłacie w danym roku, które nie mogą przekroczyć 15% dochodów na dany rok budżetowy. I w
sytuacji jeżeli to zabezpieczenie należałoby do tego limitu doliczyć to rok 2004 byłby trudnym
rokiem dla Powiatu w związku z możliwością realizacji inwestycji drogowych o które ubiegamy
się z programu „SAPARD” i w momencie kiedy uda się nam środki na wszystkie trzy inwestycje
to byłoby zagrożenie, że niezbędny kredyt obrotowy do sfinansowania tych inwestycji i później
dopiero otrzymanie środków z funduszu SARAD by przekraczałyby kwotę wynikającą z dopuszczalnego limitu 15% .
Dlatego też trzeba było równolegle rozmawiać o alternatywnej drodze, drodze która by
godziła te dwa problemy. Opinie prawne jakie posiadaliśmy sugerowały, że można też ewentualnie przyjąć skrajne takie rozważanie brać pod uwagę, że formą tego zabezpieczenia może być
poręczenie.
Stwierdził, że w trakcie pracy dalszej na tym tematem po analizie opracowań radca prawny przygotował opinię prawną, którą przekazano w materiałach. Żądanie prze bank dodatkowego zabezpieczenia jest wyraźnym sygnałem, że musimy być bardziej czujni jeśli chodzi o wynik finansowy, który uzyskuje SP ZOZ ponieważ dalsze zadłużenie finansowe może spowodować utratę
wiarygodności w oczach banków i może spowodować bardzo duże trudności w funkcjonowaniu
tego zakładu.
Dlatego też równolegle zostały podjęte działania przez Radę Społeczną która podjęła
uchwałę zobowiązującą Dyrektora SP ZOZ do zrównoważenia budżetu by wydatki nie rosły
szybko jak rosną w tej chwil, aby były porównywalne do dochodów. Z obecnej sytuacji na razie
to nie wynika. Oczekujemy od dyrekcji szpitala aneksu do planu naprawczego, który normalnym
tokiem postępowania jaki był w pierwotnej sytuacji byłby poprawiony. Liczymy na to, że plan
naprawczy będzie dość szybko opracowany bierzemy pod uwagę też sytuację, że teraz okres
trudny z uwagi na prowadzone rozmowy z NFZ. Forma uchwały w sprawie określenia zasad obciążenia hipoteką nieruchomości zabudowanej obiektami Zakładu Opieki Zdrowotnej oznaczonej
numerem 270/6 z mapy 08, nie powoduje zaciągania dodatkowych zobowiązań, bo te zobowiązania już są. W przypadku gdy zakład z przyczyn finansowych musiałaby zostać likwidowany te
zobowiązania przejdą na Powiat zgodnie z art. 60 ustawy o Zakładach Opieki Zdrowotnej więc
praktycznie ta uchwała nie rodzi skutków finansowych jednak jak powiedziałem wcześniej jest
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poważnym sygnałem dla dyrekcji tego zakładu, że bardziej konsekwentne działania musi podjąć
do ograniczenia kosztów.
W paragrafie 1 projektu uchwały zaproponował zmianę - polegającą na zmianie słowa
„(...) udzielonego (...)” na wyraz „udzielonych”.
Co do załącznika jeżeli chodzi o umowę w sprawie ustanowienia hipoteki to chciałbym
poinformować, że jest ona propozycją, Zarząd ją jeszcze będzie analizował ponieważ będzie to
jeszcze wynikało ze stanowiska banku w tej sprawie. W paragrafie 4 uchwały zapisano, iż wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. Zarząd przygotował propozycję takiej umowy, ale są jeszcze pewne kwestie , o których dyskutowano na komisjach i potrzebne jest ich
uzgodnienie np. kwestia aktu notarialnego, czy będzie musiał być sporządzony czy nie. Jeżeli
akt notarialny będzie to wówczas powstanie kwestia ponoszenia opłat. Myślę, że nie należy do
końca sugerować się tą umową, która jest załącznikiem. Sama uchwała podlegać będzie głosowaniu, a umowa prawdopodobnie ulegnie jeszcze zmianie .

Sławomir Willenberg Dyrektor SP ZOZ w Działdowie
Ze swej strony widzę, że wszelkie zmiany w szpitalu zapadają zbyt powoli, jednak jesteśmy zobligowani ustawami, które powodują przeciąganie się tej sprawy. Jeśli chodzi o aneks do programu naprawczego to zostanie on przedstawiony na posiedzeniu Rady Społecznej SP ZOZ pod
koniec listopada.

Zastępca Dyrektora SP ZOZ w Działdowie Elżbieta Leżuchowska
Absolutnie nie ulega wątpliwości, że sytuacja finansowa szpitala nie jest bardzo dobra, strata za
9 miesięcy wyniosła ok. 1 mln 800 tyś zł należy jednak zauważyć że na koniec czerwca ta strata
wynosiła 1 mln 600 tyś zł czyli w ciągu pierwszych 3 kwartałów, kwartalny przyrost straty przekraczał 500 tyś zł w ciągu trzeciego kwartału był mniejszy o około 200 tyś zł niewątpliwie
świadczy to mimo wszystko o pewnej poprawie. Również jeśli chodzi o miesiąc październik wygląda na to, że będzie on dobrym miesiącem tzn. mieliśmy największe jeśli chodzi o ten rok obroty, które udało nam się zafakturować. Strata w miesiącu październiku nie powinna być wyższa
niż szacunkowo 40 – 50 tyś zł.
Należy nadmienić, że co miesiąc zmuszeni jesteśmy wypłacać pracownikom około 40 tyś zł tylko
i wyłącznie z tytułu niedopatrzenia legislacyjnego dokonanego na szczeblu centralnym obniżo-
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no wymiar czasu pracy wszystkim pracownikom szpitala z 8 godzin do 7 godzin 35 minut co
oznacza, że już sama podstawa naliczenia wynagrodzenia za dyżury wzrosła o 5,6% i dodatkowo
wydłużył się czas dyżurowania. W roku 2003 przeciętne wykonanie usług medycznych na rzecz
Kasy Chorych wyniosło nieco ponad 2 mln zł miesięczni, takie same wykonanie w roku 2002
wynosiło 1 914 tyś zł a zafakturowano kwotę 1 884 tyś zł w roku bieżącym za 10 miesięcy zafakturowano kwotę 1 890 tyś zł. Oznacza to, że nastąpił pewien wzrost w obrotach nie udało się
wszystkiego zafakturować w roku bieżącym. W roku ubiegłym nie zafakturowana kwota za cały
rok była rzędu 300 tyś zł. W bieżącym miesiącu za 10 miesięcy jest kwota 1 100 tyś zł. Jeśli chodzi o aneks będziemy prowadzić nadal działania mające na celu zbliżenie dochodów z kosztami.
Jednak bardzo duże znaczenie ma kwestia kontraktów na przyszły rok. Jeżeli udałoby się zawrzeć kontrakty na poziomie bieżąco świadczonych usług ok. 2 mln miesięcznie i jeżeli rzeczywiście udałoby się wprowadzić w większym stopniu usługi chirurgii dziecięcej ewentualnie urologii to szacujemy, że możliwości szpitala kształtował by się na poziomie 2 080 tyś zł do 2 100
tyś zł kwestią jest na jakim poziomie uda się nam zafakturować te usługi. Trzeba zwrócić uwagę
na fakt, że dla szpitala korzystną rzeczą jest, aby zwiększyć te przychody dlatego jeśli chodzi o
obsadę personelu ona jest określona przepisami nie mamy dużych możliwości manewru.

Starosta Działdowski Marian Janicki
Stwierdził, że w tej całej trudnej sytuacji w jakiej znajduje się ochrona zdrowia ważne jest abyśmy się rzetelnie informowali to jest podstawa wszelkich decyzji, które w tym zakresie podejmujemy. My musimy informować mieszkańców powiatu mimo, iż sytuacja w kraju jest trudna a
nawet bardzo trudna niektóre szpitale są zamykane u nas sytuacja jest jeszcze pod kontrolą.
Pani dyrektor Elżbieta Leżuchowska przedstawi jeszcze informacje na temat kredytów szpitala.

Zastępca Dyrektora SP ZOZ w Działdowie Elżbieta Leżuchowska
Szpital posiada dwa kredyty. Jeden kredyt jest długoterminowy został on zaciągnięty we wrześniu 2002 roku na 2 mln 150 tyś zł. Zaciągnięty został ponieważ szpital miał bardzo wysokie
zadłużenie, wysokie zobowiązania wobec dostawców wierzycieli, którzy chcieli podać szpital do
sądu i oznaczało to ponoszenie dodatkowych kosztów postępowania sądowego i komorniczego.
Od miesiąca sierpnia tego roku kredyt ten jest systematycznie spłacany w kwotach 100 tyś zł
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miesięcznie. Chwilowo sytuacja jest z lekka poprawiona poprzez przesunięcie wydatków, które
oznaczają przesunięcia terminów płatności pewnych wierzytelności. Pozwoliło to na odzyskanie
kwoty 400 tyś zł.
Wyjaśniła, że szpital posiadamy równie kredyt krótkoterminowy udzielony w formie linii
kredytowej, linia jest zaciągnięta na kwotę 1 mln 200 tyś zł będzie ona aktualna do końca lutego
2004 roku. Mamy nadzieję, że na rok następny również zaciągnięty zostanie taki kredyt. Staramy
się nie korzystać nadmiernie z tego kredytu, aby mieć jeszcze pewną rezerwę na rok następny.
Przeciętne korzystanie z tej linii kredytowej nie przekracza w miesiącu 300 tyś zł.

Radny Bronisław Mazurkiewicz
Stwierdził, że radni nie będą mieli możliwości już uczestniczyć w pracach nad tą umową w
związku z tym miał propozycję do par. 2 pkt 2 umowy poprzez wykreślenie słowa ”(...) związane z opłatami notarialnymi(...)” i pozostawienie zapisu, że „(...) koszty z tytułu ustanowienia
hipoteki(...)” a resztę zapisu pozostawić bez zmian w tym punkcie oraz dodanie pkt 3 o treści „
Koszty związane z wykreśleniem hipoteki zostaną uiszczone również przez SP ZOZ w Działdowie na wyżej wymienione konto najpóźniej w dniu wykreślenia hipoteki”
Ta propozycja koresponduje do uchwały jaką niewątpliwie dzisiaj będziemy podejmować. Dlatego proponuję Zarządowi wziąć to pod uwagę w trakcie sporządzania umowy.

Starosta Działdowski Marian Janicki
Do końca nie wiadomo czy będą ponoszone niektóre opłaty dotyczące np. podatku do Urzędu
Skarbowego wynikającego z umowy cywilno – prawnej. Do końca, nie wiadomo, czy w ogóle
będziemy ponosić opłaty za wpis do hipoteki również nie uzyskaliśmy do chwili obecnej informacji z Sądu Rejonowego w Działdowie w sprawie przebiegu wpisu na hipotekę. Rada powiatu
zostanie poinformowana o ostatecznym kształcie tej umowy.

Radny Henryk Przybyszewski
Sprawa była na tyle głęboko omawiana na komisjach, że stoimy na stanowisku, aby wesprzeć tę
uchwałę. W trakcie prac nad uchwałą pojawiły się może zbyt daleko idące wątpliwości i chciałbym podzielić się z Radą. W toku dyskusji nad tą uchwałą zauważyliśmy, że na przestrzeni całego procesu reformy w skali kraju zdarzenia, które miały miejsce dosięgały różnych sektorów
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działalności gospodarczej. Tu istnieje być może daleka możliwość sięgnięcia po majątek Powiatu. Mam tu na myśli działanie złośliwości losu mianowicie, że pokrycie tych kredytów do wysokości 3 mln 800 tyś. zł z majątku, który stanowi wielokrotność 9 mln to wartość inwentarzowa.
Dlatego zwrócił się do Starosty o podjęcie odpowiednich i wczesnych działań w sytuacji pojawienia się jakiegoś zagrożeń dla majątku szpitala.

Starosta Działdowski Marian Janicki
Stwierdził, że w swoim działaniu w swoim działaniu zawsze opieram się na racjonalnych przesłankach, które albo w życiu gospodarczym, czy prawnym lub finansowym mają miejsce, albo ze
swojego doświadczenia . Warto tutaj powiedzieć co to jest za instytucja dodatkowego zabezpieczenia kredytu. Wynikło to z kontroli Nadzoru Bankowego wszystkich banków, które udzielały
kredytów sektorom służby zdrowia które mają obniżoną zdolność kredytową w całym kraju.
Banki dysponują pieniędzmi ludzi prywatnych, którzy składają to muszą dbać o to, aby były bezpieczne. Ten kredyt jest zabezpieczony, zabezpieczony jest do tej pory: emitowanym przez szpital własnymi wekslami i cesją dochodów z NFZ. Cesja jest to taka forma zabezpieczenia, która
w przypadku jakiegokolwiek nie wywiązywania się przez szpital z obowiązku spłacania kredytu
umożliwia bankowi uzyskanie środków jakie NFZ płaci szpitalowi, miesięcznie to jest ok. 1
mln 900 tyś zł. W razie ewentualnej egzekucji bank w pierwszej kolejności skorzystałby z tej
formy zabezpieczenia. Chcę Państwu zagwarantować, że nic złego się nie dzieje i nie będzie się
działo i tak jak do tej pory informujemy o każdym zdarzeniu a nawet o szczegółowych i dalej
będziemy tak robić, aby bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańcom powiatu zagwarantować.

Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Barbara Plewka
Poinformowała, że komisja nadzoru bankowego opracowała procedury związane z niepłacenia
kredytów.

Radny Marek Dzieńkowski
Dodał, że art. 53 ustawy o ZOZ - ach nie daje możliwości dyrekcji SP ZOZ zbywania majątku
bez zgody Rady Powiatu to jest

organu założycielskiego. O wszelkiego tego typu podobnych

działaniach rada powiatu musiałaby zostać poinformowana i musiała by wyrazić na to zgodę.

10

Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Poddała pod głosowanie projekt uchwały z zaproponowaną poprawką przez radnego M. Dzieńkowskiego .

Rada Powiatu w głosowaniu jawnym jednogłośnie
-

19 głosami za

-

0 głosów przeciw

-

0 głosów wstrzymujących
Uchwała Nr XI/82/03
w sprawie: określenia zasad obciążenia hipoteką nieruchomości zabudowanej
obiektami zakładu opieki zdrowotnej, oznaczonej numerem działki 270/6
z mapy 08.

(uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu )

Ad. 9
Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Barbara Plewka
Zapytała, czy są uwagi do przekazany w materiałach sesyjnych informacji z analiz oświadczeń
majątkowych radny oraz kierowników jednostek oraz innych wymienionych w nich osób dokonanych przez Urząd Skarbowy oraz z analizy oświadczeń Przewodniczącej Rady i Starosty dokonanej przez Wojewodę Warmiński Mazurskiego.
(informacje stanowią załącznik do niniejszego protokołu )

Radny Władysław Kubiński
Zwrócił się do Pana Starosty o wystąpienie z apelem do Państwowego Inspektora Weterynarii o
nie wydawanie decyzji o zamknięciu ubojni bydła w Uzdowie do momentu otwarcia nowej ubojni tego typu w Rybnie, która ma mieć miejsce w miesiącu styczniu. Po ostatnich kontrolach
WIW w Olsztynie zlecił Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii zamknięcie ubojni, która obecnie
istnieje. W momencie, w którym nie zagraża to ani zdrowiu ludzi, ani na możliwość wpływu na
jakość ubijanych tam zwierząt, tylko na skutek wprowadzenia nowych przepisów dostosowanych
do wymogów unijnych, które ten zakład spełnia obecnie nie może a chodzi to głównie o wyso-
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kość linii ubojowych nad ziemią. Natomiast w miesiącu styczniu z oświadczenia jaki mi przekazał p: Malinowskiego, wynika, że otworzy on swoja ubojnię. Moim zdaniem nie potrzebny aby
teraz wydawać decyzję o zamknięciu bo stworzony to okrutny zamęt na rynku.
Podmiot ten występuje o dofinansowanie nowej ubojni do SAPARD-u. Jeżeli będzie zamknięty
to być może będą trudności w złożeniu wniosku a nawet o ubieganie się o te środki ponieważ
nie będzie już fizycznie zakładu.
Zwrócił się z prośbą, aby pan Starosta z takim apelem wystąpić do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Działdowie.

Starosta Działdowski Marian Janicki
W odpowiedzi na zapytanie p. r. Przyborskiego dotyczące starej szkołę w Iłowie wyjaśnił, że
procedura dotycząca sprzedaży przetargowej została uruchomiona. Po jej wyczerpaniu tej procedury radę otrzyma informację o efektach.
W sprawie pytania o realizację programu AGRO odpowiedzi udzieli kierownik PUP.
Radny Władysław Kubiński przedstawił bardzo dużo informacji w zadawanych pytaniach na
temat „Warmińsko – Mazurskim Funduszu Poręczeń Kredytowych” raczej chciał przedstawić
informację niż zapytać, bo takiej wiedzy w powiecie pewnie nikt nie ma.
Istnieje program rządowy odnośnie tworzenia infrastruktury gospodarki dla małych i średnich
przedsiębiorstw w kontekście wejścia do Unii Europejskiej. Wynika z niego, że będą wspierane
przez rząd i tworzone fundusze regionalne i lokalne przedsiębiorczości głównie chodzi o poręczenie kredytów jak również udzielania pożyczek. Do końca roku w każdym województwie, czy
rejonie powinny powstać regionalne fundusze poręczeń. Specjalne rozporządzenie Rady Ministrów reguluje zasady tworzenia takich regionalnych funduszy. Nałożono obowiązek inicjowania
tworzenia takich funduszy Marszałkom, Zarządom Sejmików Wojewódzkich. W latach 90 –
tych kiedy była tworzona Dziadowska Agencja Rozwoju, gdzie był wdrażany program tworzenia
funduszu poręczeń i pożyczek. Wiedział, że sytuacja u nas jest dobra bo ten fundusz przez kilka
lat działalności zgromadził spory kapitał dotyczący poręczeń i pożyczek I w tej sytuacji kiedy od
kilku ta działalności poręczeniowa wykroczyła po za ramy Miasta i Gminy Działdowo i te poręczenia są udzielane podmiotom z woj. mazowieckiego i jeszcze wcześniej olsztyńskiego. Sam
uważałem, że warto by było zabiegać , aby ten Regionalny Fundusz Poręczeń miał swoją siedzi-
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bę w Działdowie. Wystąpiłem z taką inicjatywą do akcjonariuszy i Zarządu DAR, aby podjąć
działania w tym kierunku.
Na jednej z sesji zwracałem się o opinie o ustosunkowanie się do apelu Marszałka Województwa aby powiaty i gminy wspólnie zabrały środki na utworzenie kapitału zakładowego dla takiej nowej spółki żeby m.in. 4 mln udało się zgromadzić i utworzyć Regionalny
Fundusz Poręczeń. Apel nie był ostateczny i większość samorządów negatywnie ustosunkowała się do zaangażowania kapitałowego w to przedsięwzięcie. Okazją było wynegocjowanie
z regionem powołania takiego Funduszu z siedzibą w Działdowie.
Na jutrzejszym Sejmiku jako punkt dodatkowy 15 podjęta zostanie uchwała o wejściu kapitałowym Regionu w taką spółkę. Wstępnie jest przyjęty statut tejże spółki. Jeśli powstanie Warmińsko – Mazurski Fundusz Poręczeń Kredytowych z siedzibą w Działdowie to samorząd powiatowy pozytywnie zareaguje na tę sytuację. Teraz kiedy wiadomo, że to się materializuje jeżeli
Państwo uznacie, że warto byłoby być w gronie tych założycieli pierwszych udziałów, to będzie
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Zarząd Powiatu jest wstanie przygotować na najbliższą sesję projekt uchwały dotyczący tej
sprawy odpowiadający naszym możliwościom budżetowym. Kwota minimalna wynosi 50 tyś.
zł i zaproponować na najbliższej sesji , aby wejść kapitałowo 1 udziałem, czy z 5 udziałami po 10
tyś. zł. Oczywiście z takim kapitałem nie będziemy mieli wielkiego znaczenia w podejmowaniu
decyzji. Przewiduje się, że kapitał początkowy spółki będzie wynosił 900 mln zł i będzie pochodził z następujących źródeł:
-

z DAR-u 4 mln zł,

-

z Urzędu Marszałkowskiego 500 tyś. zł,

-

pozostałe powiaty i gminy wniosą po 50 tyś. zł.

Jeżeli zostanie zgromadzone 4 mln zł, to kapitał na mocy tego rozporządzenia Bank Gospodarstwa Krajowego, który reprezentuje rząd dołoży drugie tyle. Po utworzeniu takiej spółki cały
projekt działania i funkcjonowania Wojewódzkiego Funduszu Poręczeń Kredytowych zostanie
zgłoszony do Funduszu strukturalnych to wtedy będzie można uzyskać dofinansowanie jeszcze
drugie tyle. Do celowo w ciągu 2 lat będzie to spółka, która będzie dysponowała kapitałem poręczeniowym w wysokości ok. 20 mln zł.
W odpowiedzi na pytanie radnego Sosińskiego dotyczące możliwości zmiany umowy
dotyczącej wydatkowania dotacji celowej na zadania z zakresu kultury fizycznej. Wyjaśnił, że
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obecnie nie ma dokładnego sprawozdania z wykorzystania środków. Te rozliczenie, które przesłał Zarząd Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego należy korelować z zadaniami, które
zostały zrealizowane. Zarząd Powiatu będzie mógł się ustosunkować do przedstawionej sprawy
jeżeli, jeżeli będzie miał pełne informacje.

Wiesław Nowicki Kierownik PUP w Działdowie
Przedstawił informacje o Programie „AGRO”, który jeśli miałby być organizowany w przyszłym
roku, byłaby to kolejna decyzja tego programu, który jest kierowany do środowisk popegierowskich Kolejna edycja tego programu kończy się w tym roku w grudniu. Starosta Działdowski
podjął inicjatywę stworzenia w kolejnym roku kolejnego programu o tej samej nazwie po konsultacji z podmiotami, które dotychczas realizowały tu program ze wszystkimi gminami, PZD, EZG
„Działdowszczyzną” i Związkiem Melioracji, zgłoszono zapotrzebowanie na około 70 pracowników do dalszego zatrudnienia na cały przyszły rok. Stosowny wniosek do Agencji Nieruchomości Rolnych

Starosta złożył w październiku. W rozmowach roboczych, po otrzymaniu tego

wniosku zarówno p. dyrektor Szeląg jak i p. dyrektor Rzeszutek poinformowali, że w przyszłym
roku jeśli w ogóle dojdzie do zawarcia kolejnego porozumienia na realizację tego programu
zmienią się warunki. Otóż Agencja Nieruchomości Rolnych decyzją Ministra Finansów będzie
miała w przyszłym roku w swoim budżecie ograniczoną możliwość wydatków na tzw. wydatki
wojewódzkie lokalne na cele wspierania ludności ze środowisk popegierowskich. Jeśli dojdzie do
zawarcia kolejnej umowy zostaną zmienione warunki. Agencja Nieruchomości Rolnych nie będzie jedynym partnerem, ale już zadeklarowała kwotę 600 zł na jednego zatrudnionego, pozostałą
kwotę powinni ponosić pozostali partnerzy: tj Urząd Marszałkowski, Starosta i PUP, benificjenci
końcowi.
W rozmowie z p. Dyrektorem Szelągiem otrzymałem informację, że Pan Starosta w tym tygodniu zostanie powiadomiony o warunkach na jakich zostanie ten wniosek przyjęty lub nie oraz o
zasadach tego programu w przyszłym roku.

Radny Władysław Kubiński.
Poinformował, że jego wiedza o Funduszu Poręczeń Kredytowych wynika z współpracy z
wójtem Gminy Działdowo.
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Ad. 11
Radny Bronisław Mazurkiewicz
Stwierdził, że na ostatniej Sesji Rady Powiatu ośmielił się narazić „czwartej wiedzy’. W swoim
wystąpieniu na sesji stwierdził, że przedstawiał kwestie nie tylko dotyczącą jego oświadczania
majątkowego, ale także innych radnych, których oświadczenia zostały przekłamane, czy też
podanie w sposób nieprawidłowy. Państwo widzieliście, że na łamach prasy było podane, że radny nie wskazał posiadania samochodu, kiedy podałem dwa. Na łamach prasy drukuje się w sposób nieprzyzwoity część mojego oświadczenia majątkowego odnośnie nieruchomości. Zabrakło
miejsca w tych kratkach do tego przeznaczonych i ośmieliłem się na marginesie tego oświadczenia dopisać . To zostało potraktowane jako nieczytelne przedstawienie całego oświadczenia.
Uważam, że jest to jawna manipulacja. należałoby się zastanowić czy wysoka Rada nie powinna
wystąpić z szerszym wnioskiem wystąpienia do prasy, aby takich manipulacji więcej nie występowało.

Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Stwierdziła, że na dzisiejszą sesję przedstawiciele prasy otrzymali zaproszenie jednak nie przyszli.

Starosta Działdowski Marian Janicki
Jako delegacja Powiatu byliśmy niedawno w zaprzyjaźnionym powiecie Helsfeld –Rotenburg i
szczegółowe sprawozdanie z ustaleń jakie tam nastąpiły przedstawię na najbliższym posiedzeniu
rady w formie ustnej informacji.

Radny Władysław Kubiński
Za pośrednictwem pani Doktor z PIW chciałbym zwrócić się z apelem do Powiatowego lekarza
Weterynarii w sprawie decyzji dotyczącej zamknięcia ubojni w Uzdowie. mam prośbę, aby tę
decyzję oddalić w czasie do momentu uruchomienia takowej ubojni w Rybnie. Jestem po rozmowie z p. Malinowskim, który stwierdził, że otwarcie nowej ubojni ma nastąpić w miesiącu
styczniu. Wprowadzenie obecnie zamętu na rynku jest mało rozsądne zwłaszcza, że te zastrzeżenia, które ubojnia nie spełniła dotyczą wysokości a one nie mają bezpośredniego przełożenia
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na zagrożenia dla konsumentów. Ta ubojnia obsługuje nie tylko Powiat Działdowski ale i ościenne. Podmiot, o którym mówimy liczy się z uzyskaniem środków z SAPARDU na budowę ubojni.

Stępkowska Lekarz Weterynarii z PIW w Działdowie
W odpowiedzi na wystąpienie Pana Kubińskiego proszę o złożenie na piśmie tego wniosku. Zamknięcie ubojni jest konsekwencja kontroli wg. właściciela ubojni zdawał sobie doskonale
sprawę, że jest to zakład do zamknięcia od roku 1999.
Przedstawiła procedurę kwalifikacji ubojni do zamknięcia w związku z warunkami unijnymi.

Ad. 12
Radny Władysław Kubiński
Zwrócił się o właściwe podejście do zgłoszonej przez niego sprawy dla dobra naszego lokalnego społeczeństwa.

Radny Jan Raczyński
Zamykanie ubojni to jest strata dla całego Powiatu i warto wystąpić do Powiatowego Lekarza
Weterynarii a następnie do Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o przesunięcie terminu zamknięcia ubojni.

Ad. 13
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, podziękowała wszystkim za udział w XI sesji i
dokonała zamknięcia jej obrad.

Protokołowały:

Przewodnicząca Rady Powiatu

Helena M. Podgórska
Ewa Siedlecka

Jadwiga Barbara Plewka
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