PROTOKÓŁ Nr XII /2003
z XII Sesji Rady Powiatu Działdowskiego II Kadencji odbytej 3 grudnia 2003 roku

w sali

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

Obrady trwały 10.00- 11.00
Stan osobowy Rady wynosi 19 radnych.
W Sesji brało udział 19 radnych.

Ad. 1, 2
Przewodnicząca Rady Powiatu – Jadwiga Barbara Plewka
Dokonała otwarcia XII 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 XII Sesji Rady Powiatu Działdowskiego:
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XI 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 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów
Warmińsko – Mazurskiego Funduszu „Poręczenia Kredytowe” sp. z.o.o. w Działdowie.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wysokości środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu
rehabilitacji społecznej i zawodowej na 2003 r.
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10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany

uchwały Nr XXXV/216/02 Rady

Powiatu Działdowskiego z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie ustanowienia herbu i flagi
Powiatu Działdowskiego.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2003.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
13. Oświadczenia radnych.
14. Zapytania i wolne wnioski.
15. Zamkniecie obrad sesji.

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

Rada Powiatu jednogłośnie 18 głosami za przyjęła protokół z XI Sesji Rady Powiatu
Działdowskiego.
Ad. 5
Radni nie zgłosili interpelacji i zapytań.

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 ).

Ad. 7
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Paweł Rutkowski
Poinformował, że komisja nie obradowała w okresie między sesjami.
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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 ).
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska – Władysław Kubiński
Stwierdził, że Komisja na swoim posiedzeniu postanowiła zwrócić do Starosty o wystąpienie
do WIOŚ w sprawie

ograniczenia wymogów dotyczących uzyskania dofinansowania

na

inwestycje płyt gnojowych.
Podziękował dr Kościńskiemu za pozytywne załatwienie jego wniosku zgłoszonego

na

poprzedniej sesji w sprawie zamknięcia ubojni w Uzdowie.
Przewodnicząca Komisji Społecznej, Zdrowia i Spraw Socjalnych – Stanisława Żywicka
Poinformowała, że komisji nie obradowała w okresie między sesjami.

Ad. 8
Radny Władysław Kubiński
Powrócił do pytania zgłoszonego do Pana Starosty

na poprzedniej sesji. Pytał wówczas czy

udziały samorządu powiatowego w Warmińsko – Mazurskim Funduszu „Poręczenia Kredytowe”
sp. z.o.o. będą

na zasadach podstawowych

czy uprzywilejowanych tak jak w gminie i

województwie. Nie otrzymałem wówczas odpowiedzi. Czy zadaniem p. Starosty nasze interesy
w tym projekcie uchwały są zagwarantowane i w jakim stopniu czy chociaż w dostatecznym?
Czy na podstawie zapisów, które dotyczą struktury rady nadzorczej i zarządu spółki mamy
gwarancję, że ktoś nie wpadnie na pomysł aby tę instytucję przenieść do Olsztyna.

Starosta Działdowski Marian Janicki
Nasze objęte udziały nie będą na zasadach uprzywilejowanych. Głównym udziałowcem będzie
Region i Dziadowska Agencja Rozwoju zabezpieczą sobie uprzywilejowanie dotyczące
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udziałów. W propozycjach statutu jest propozycja dwukrotnego zwiększenia ilości głosów na
wolnych zgromadzeniach w stosunku do objętych udziałów.
Największym koordynatorem do tej spółki jest państwo za pośrednictwem Banku Światowego,
który daje taki wkład co wszyscy pozostali udziałowcy razem. Przepisy prawa zapobiegają temu
aby instytucja, która działa w imieniu Skarbu Państwa miała wpływ na zarządzanie jest to
udziałowiec bierny, który daje wkład i jednym możliwym wpływem jest uczestnictwo w radzie
nadzorczej i kontrola działalności. Jest jeszcze jeden zapis, że zmiana umowy spółki musi
uzyskać zgodę PGK w przypadku zmiany

kierunków działalności

tzw. działalności

poręczeniowej i przejścia na inny typ działalności.
Korzystnie z Funduszu poręczeń kredytowych będzie na zasadzie przyjętego regulaminu i będzie
na takich samych zasadach dla wszystkich regionów. Dla podmiotów bez względu na strukturę
kapitałową zasady korzystania z tego funduszu będą jednakowe.
Powiat wspólnie z gminami starał się aby ten fundusz miał siedzibę w Działdowie. Moim
zdaniem byłoby źle aby nie dać sygnału takiego, że również na tych zasadach chcemy zgodnych
z propozycjami p. Marszałka wejść kapitałowo do tej spółki, wiedząc jednocześnie, że wielkiego
wpływu na zarządzanie spółki nie będziemy mieli.
Dodał, że wszystko można nawet przenieść siedzibę spółki do innego miasta. Jeżeli właściciele
uznają to i tak zrobią. Właścicielem są gminy, jeżeli w ich interesie będzie przeniesienie siedziby
to my na to wpływu nie będziemy mieli.

Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów
Warmińsko – Mazurskiego Funduszu „Poręczenia Kredytowe” sp. z.o.o. w Działdowie.
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie:
- 19 głosami za
- 0 głosów przeciw
- 0 głosów wstrzymujących
podjęła:

UCHWAŁĘ Nr XII/83/03

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów Warmińsko – Mazurskiego Funduszu
„Poręczenia Kredytowe” sp. z.o.o. w Działdowie.
/ projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu /
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Ad. 9
Przewodnicząca Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych - Krystyna Zalewska
Odczytała opinię Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych dotyczącą projektu uchwały w
sprawie: zwiększenia środków PFRON w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej na 2003r.
/ opinia stanowi załącznik do niniejszego protokołu /

Skarbnik Powiatu Daniela Wołkońska
W imieniu Zarządu Powiatu zgłosiła korektę zmian w sprawach wydatków do środków PFRON.
Poprawka

nie ma wpływu na ogólną kwotę środków otrzymanych i rozdysponowanych z

PFRON – u są to przeniesienia między zadaniami. W ostatnich dniach już po spotkaniach
Zarządu wpłynął wniosek na udzielenie pożyczki, która w tej chwili jest już w toku
weryfikowania i rozpatrywania dokumentów. Jest to kwota 28 600 zł i jest propozycja aby
zmniejszyć zadania na dofinansowanie kredytu bankowego ponieważ nie ma zainteresowania i
środki w tej pozycji zostaną jak również na szkolenie osób niepełnosprawnych i kwotę 28 600 zł
przenieść do artykułu 12- na pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Następna sesja będzie pod koniec roku i nie będzie wówczas możliwości wydatkowania tych
środków, ponieważ banki wszystkie przelewy przyjmować będą tylko do świąt, Stwierdził, że w
wyniku poprawki w zadaniach w art. 12 po poprawce będzie kwota 74 600 zł po zwiększeniu o
28 600 zł, w zadaniach w art. 13 po zmniejszeniu będzie kwota 21 600 (czyli dofinansowanie
do oprocentowania kredytu, art. 38 i 40 szkolenia osób niepełnosprawnych zmniejszone o 8 tyś.
zł.

Radny Paweł Rutkowski
Poinformował, że na ostatniej Komisji Budżetowej Dyrektor PCPR wprowadził członków
komisji przedstawione zmiany.

Przewodnicząca Rady Powiatu Barbara Jadwiga Plewka
Poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: wysokości środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu
rehabilitacji społecznej i zawodowej na 2003 r.
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W głosowaniu jawnym Rada Powiatu, jednogłośnie :
-19 głosami za
- 0 głosów przeciw
- 0 głosów wstrzymujących
podjęła:
UCHWAŁĘ Nr XII/84/03
w

sprawie

wysokości

środków

Państwowego

Funduszu

Rehabilitacji

Osób

Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i
zawodowej na 2003 r.
/ uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/

Ad 10
Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Barbara Plewka
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXV/216/02 Rady Powiatu
Działdowskiego z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie ustanowienia herbu i flagi Powiatu
Działdowskiego.
Poinformowała, że zgłosiła projekt uchwały ponieważ wpłynął wniosek Komendy Powiatowej
Policji w Działdowie dotyczący możliwości użytkowania herbu. W uchwale jest zapis, że z
wizerunku herbu mogą korzystać jednostki organizacyjne powiatu, natomiast KPP nie jest
jednostką tylko służbą.
Następnie poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: zmiany
XXXV/216/02 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia

uchwały Nr

26 czerwca 2002 roku w sprawie

ustanowienia herbu i flagi Powiatu Działdowskiego.

Rada Powiatu w głosowaniu jawnym jednogłośnie
- 19 głosami za,
-

0 głosach za

-

0 głosów wstrzymujących

podjęła:
UCHWAŁĘ Nr XII/85/03
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w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXV/216/02 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 26
czerwca 2002 roku w sprawie ustanowienia herbu i flagi Powiatu Działdowskiego.
/ uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu /

Ad. 11
Skarbnik Powiatu Daniela Wołkońska
Komisja Oświaty i Komisja Planowania Budżetu opiniowały zmiany budżetu Powiatu na 2003 r.
międzyczasie po różnych wyjaśnieniach zaszła zmiana dotycząca rozdysponowania czyli
rozwiązania rezerwy celowej z budżetu. Przy opracowywaniu zostało to włączone uważając, że
jest to kompetencja Rady Powiatu, bo rezerwy celowe na wynagrodzenia mogą wejść do uchwały
Rady Powiatu. Zgodnie z art. 116 o finansach publicznych rozdysponowanie rezerw celowych
jest wyłączną kompetencją Zarządu Powiatu. W związku z tym rozdysponowanie tej rezerwy,
która mieści się w załączniku nr 4 w wydatkach należy wykreślić i przenieść do rozpatrzenia na
najbliższe posiedzenie zarządu powiatu będzie to kwota 6517 zł.

Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Barbara Plewka
Poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2003.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie:
-

19 głosami za,

-

0 głosach przeciw,

-

0 głosów wstrzymujących

podjęła:
UCHWAŁĘ Nr XII/86/03
w sprawie: zmiany budżetu powiatu na rok 2003.
/ uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu /

Ad. 12
W związku z brakiem zapytań i interpelacji radnych nie zrealizowano pkt 12.
Ad. 13
Przewodnicząca PSnOU w Działdowie Krystyna Zalewska
Stwierdziła, że WTZ w swojej działalności korzystały także z wizerunku herbu Powiatu.
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Starosta Działdowskiego Marian Janicki
Poinformował o przyczynach zwołania obrad XII Sesji.
Wskazał, że obecnie będą opracowywane procedury budżetu na 2004r.
Stwierdził, że WTZ powinni wystąpić z wnioskiem do Zarządu Powiatu w sprawie możliwość
wyrażenia zgody na korzystanie z wizerunku herbu.

Ad. 14
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Poinformowała, ze Regionalne Centrum Doradztwa Rolniczego Poświętne w Płońsku zaprasza
04.12.2003 na szkolenie w CKU.
Przewodnicząca Rady Powiatu na zakończenie posiedzenia złożyła wszystkim obecnym życzenia
świąteczne.
Ad. 15
W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodnicząca Rady Powiatu zamknęła
obrady XII Sesji Rady Powiatu.

Protokołowała

Przewodnicząca Rady Powiatu

H. Podgórska
E. Siedlecka

Jadwiga Barbara Plewka
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