PROTOKÓŁ Nr XIII /2003
z XIII Sesji Rady Powiatu Działdowskiego II Kadencji odbytej 29 grudnia 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 XIII Sesji Rady Powiatu Działdowskiego, powitała wszystkich zaproszonych na obrady gości, radnych i kierowników służb inspekcji straży oraz pracowników starostwa. Stwierdziła, że w obradach bierze udział 19 radnych co stanowi kworum wymagane do
podejmowania prawomocnych uchwał.

Ad.3
Porządek posiedzenia XIII Sesji Rady Powiatu Działdowskiego:
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Powiatu.
5. Interpelacje i zapytania.
6. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z prac Zarządu w okresie między Sesjami
oraz Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu.
7. Przedstawienie informacji z pracy komisji stałych Rady Powiatu.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Działdowskiego Nr 54/99 z dnia 31 sierpnia 1999r. w sprawie utworzenia Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Działdowie.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie utworzenia

Liceum Uzupełniającego na

podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Działdowie.
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11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzania planów pracy komisji stałych
Rady Powiatu Działdowskiego.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia środków PFRON między zadaniami z zakresu rehabilitacji społecznej na 2003 r.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2003.
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
15. Oświadczenia radnych.
16. Zapytania i wolne wnioski.
17. Zamkniecie obrad sesji.
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Zapytała, czy są uwagi do przekazanego porządku obrad przekazanego w materiałach?
Wicestarosta Działdowski Leon Żujewski
Zwrócił się o zdjęcie z porządku obrad pkt 9 Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie
utworzenia Liceum Uzupełniającego na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Wyjaśnił, że będzie prowadzona procedura zmierzająca nie do utworzenia liceum uzupełniającego a do przekształcenia już istniejącej szkoły na podbudowie ZSZ w Działdowie , ponieważ termin do przeprowadzenia

przekształcenia szkoły jest do końca stycznia 2004 roku

Dodał, że projekt uchwały w tej sprawie zostanie przedstawiony na następnej sesji która
odbędzie się w styczniu 2004r.

Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Poddała pod głosowanie zaproponowaną zmianę porządku obrad.

Rada Powiatu w głosowaniu jawnym:
-

18 głosami za ,

-

0 głosów przeciw,

-

1 głosie wstrzymującym ,

Przyjęła zaproponowaną zmianę porządku obrad XIII sesji Rady Powiatu.

Porządek obrad XIII sesji po zmianach
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
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4. Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Powiatu.
5. Interpelacje i zapytania.
6. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z prac Zarządu w okresie między Sesjami
oraz Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu.
7. Przedstawienie informacji z pracy komisji stałych Rady Powiatu.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Działdowskiego Nr 54/99 z dnia 31 sierpnia 1999r. w sprawie utworzenia Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Działdowie.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Działdowie.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzania planów pracy komisji stałych
Rady Powiatu Działdowskiego.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia środków PFRON między zadaniami z zakresu rehabilitacji społecznej na 2003 r.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2003.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
14. Oświadczenia radnych.
15. Zapytania i wolne wnioski.
16. Zamkniecie obrad sesji.
Ad. 4
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Zapytała czy są uwagi do sporządzonego protokołu z XII Sesji, w związku z brakiem uwag
poddała pod głosowanie sporządzony protokół.
Rada Powiatu jednogłośnie 19 głosami za przyjęła protokół z XII Sesji Rady Powiatu
Działdowskiego.
Ad. 5
Radny Kazimierz Sosiński
Zwrócił się do Starosty Działdowskiego z następującymi pytaniami:
- kto został powołany na stanowisko likwidatora

Gospodarstwa Pomocniczego w Gród-

kach?,
- czy przy DAR powołany został Ośrodek Dokształcania Nauczycieli, czy Starosta prowadził rozmowy z wójtami lub burmistrzami oraz czy jest planowane powołanie ODN-u
przy DAR,

3

-

zainteresowany był jak będzie finansowane szkolenie nauczycieli w 2004 roku , czy
będą przekazywane środki na szkolenie czy będą wykupywane poszczególne organizowane szkolenia.

Radny Władysław Kubiński
Przypomniał, że zgłaszał konieczność poprawy oznakowani w miejscowości Rywociny.
Od Starosty uzyskał wówczas zapewnienie, że w miarę możliwości będzie to realizowane.
Jednak nie zostało wykonane mimo możliwości

finansowych jakie istnieją . Na posiedze-

niu Komisji Planowania Budżetu, pani Skarbnik przekazała informację o dokonywanych
przesunięciach środków w rozdziale dróg nadto powstały oszczędności w związku z dość
lekką zimą w tym roku .
Dodał, że koszt wykonania tej inwestycji jest niewielki a istnieje obecnie zagrożenie
na tej drodze. Dodał, że ten szlak drogowy jest najkrótszym do Żuromina następnie do
Płocka i dalej do Łodzi. Tą drogą coraz częściej poruszają się ciężkie samochody ,często zdarza się że kierowcy błądzą nie znając drogi.
Wskazał na zagrożenie związane ze starymi topolami rosnącymi na tej drodze, podczas silniejszego wiatru spadają na jezdnię konary drzew. Wniósł o rozpatrzenie sprawy oznakowani dróg oraz sprawy zagrożenia stwarzanego przez rosnące tam stare drzewa.
W związku z tematyką oświatową zapytał o plany samorządu wojewódzkie dotyczące powołania uczelni z zawodowej licencjackiej z filiami w Elblągu , Ełku Giżycku i
w Szczytnie w tych uczelniach maja być kierunki utworzone kierunki kształcenia m.in.
kierunki językowe , turystyczne , które dają możliwości na rynku pracy. W związku z tym
czy nie należałoby spróbować włączyć do tych planów Działdowa. Dodał, że w wymienionych wyżej miastach są już uczelni wyższe bądź też ich w pobliżu, Działdowo leży
na skraju województwa. Ta uczelnia , która powstanie byłaby uczelnią państwową .

Radny Bronisław Mazurkiewicz
Zwrócił się z zapytaniem do Wicestarosty zapytaniem o sytuację bieżącą SP ZOZ w
Działdowie i realizację planu naprawczego oraz przestrzegania przez Dyrektora SP ZOZ w
Działdowie pułapu wydatków, dla których potrzebna jest zgoda Rady Społecznej SP
ZOZ w Działdowie.

Ad. 6
Starosta Działdowski – Marian Janicki
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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 Planowania i Budżetu, Finansów i Gospodarowania Mieniem
Powiatu Jan Raczyński
Złożył informację na temat pracy Komisji Planowania Budżetu, Finansów i Gospodarowania
Mieniem Powiatu.
( wnioski stanowią załącznik do niniejszego protokołu ).
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska Rozwoju Gospodarczego ,
Turystyki i Bezpieczeństwa Publicznego Władysław Kubiński
Przedstawił informację z pracy komisji w dniu 11.12.2003r. oraz wnioski przyjęte na posiedzeniu.
/wnioski stanowią załącznik do protokołu /.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Paweł Rutkowski
Poinformował, że komisja nie obradowała w okresie między sesjami.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Wiesław Cieślak
Poinformował o tematyce i podjętych wnioskach na posiedzeniu.
/wnioski stanowią załącznik do protokołu /.
Przewodnicząca Komisji Społecznej, Zdrowia i Spraw Socjalnych – Stanisława Żywicka
Poinformowała, że Komisja obradowała dwukrotnie w okresie międzysesyjnym. Drugie posiedzenie odbyło się w szpitalu Przedstawiła informacje dotyczącą kontraktu zawartego
przez szpital z NFZ. Dyrektor szpitala zwrócił się do Fundacji „Nasze Serce” aby uaktywniło działalność i zbierało nadał środki na zakup sprzętu dla nowo otwartych oddziałów w szpitalu. Prezes Fundacji

„Nasze Serce”

Teresa Nowakowska zadeklarowała

wzmożenie działań na zakup sprzętu medycznego. Przypomniała genezę utworzenia tego
stowarzyszenia oraz cel w jakim osoby które przyczyniły się do jego powstania.
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Obecnie stowarzyszenie potrzebuje większej reklamy w lokalnym społeczeństwie , każde
wpłacone środki pomogą rozwojowi szpitala . Na koncie stowarzyszenia

znajduje się

kwota ok. 4000 zł., środki pochodzą od przedsiębiorców mieszkańców gmin i pacjentów
w działalności fundacji włączył się również dyrektor szpitala.
Następnie zwróciła do Rady Powiatu o wsparcie działalności Fundacji

„Nasze Serce”

dodała, że na sali znajduje się skarbonka fundacji.

Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Zaapelowała o wspomożenie działalności Fundacji „Nasze Serce” przez radę powiatu.

Ad. 8
Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Józef Spychalski
Sprawy działalności Ośrodka Dokształcania Zawodowego działającego przy ZSZ Nr 1 w
Działdowie regulowane są przez Ośrodek Dokształcania Zawodowego funkcjonujący w Giżycku. W województwie

działa kilka podobnych ośrodków, które działają w oparciu o

informację z ODZ z Giżycku o kształconych zawodach oraz istniejących grupach. Do tej
pory ośrodek działał na podstawie uchwały Nr 54/99 Rady Powiatu Działdowskiego brakowało regulacji prawnych w zakresie regulacji działalności tych ośrodków.
W dniu 13.06.2003r. wydane zostało rozporządzenie regulujące funkcjonowanie CKU i
Ośrodków Dokształcania

Zawodowego i Doskonalenia Zawodowego. Rozporządzenie

określiło te placówki jako ośrodki Dokształcania -Doskonalenia Zawodowego. W naszym
powiecie 3 szkoły kształcą w klasach wielozawodowych, tak kształcą szkoły w Iłowie ,
Lidzbarku i Działdowie. W tym roku opuszczą szkołę -klasy drugie o zawodzie sprzedawca i kucharz małej gastronomii. Uczniowie tych klas nie mają w planie nauczania przedmiotów zawodowych w macierzystych szkołach tylko uczą się ich na kursach dokształcania. Do uchwały dołączony została statut dla placówki w oparciu o wydane rozporządzenie . Statut do uchwały przygotowała rada pedagogiczna ZSZ nr 1 w Działdowie. Ośrodek
dokształcania i doskonalenia zawodowego może wchodzić w skład Zespołu Szkół . Przygotowany i przedłożony radzie powiatu projekt uchwały zawiera zmiany do uchwały z
1999 r. oraz nadaje tej placówce statut , którego ona do tej pory nie posiadała.

Starosta Działdowski Marian Janicki
Zwrócił się o dokonanie zmiany w rozdziale I § 2 poprzez wykreślenie z regulaminu słowa
„(...)Starostwo Powiatowe (...)–jako organu prowadzącego ponieważ nie jest to jednostka
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pomocnicza a nie organ prowadzący i umieszczenie w to miejsce słowa „(...)Powiat Działdowski (...)”.

Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Działdowskiego Nr 54/99 z dnia 31 sierpnia 1999r. w sprawie utworzenia Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Działdowie wraz ze zgłoszoną poprawką do projektu uchwały.

Rada Powiatu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie:
-

19 głosami za

-

0 głosów przeciw

-

0 głosów wstrzymujących

podjęła
Uchwałę Nr XII/87/03
w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Działdowskiego Nr 54/99 z dnia 31 sierpnia
1999r. w sprawie utworzenia Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Działdowie.

/uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.

Ad. 9
Sekretarz Powiatu Erwin Smoliński
Poinformował, że przed sesją radni otrzymali poprawioną wersję projektu uchwały w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Działdowie wynikło to z
błędu

zawartego w pierwotnej wersji dotyczącego

uchwały stanu zatrudnienia zgodnie z regulaminem
nowo

powstające wydziały w sumie

liczą

ujętego w projekcie przekazanej
przyjętym przez radę powiatu. Oba

19 osób tak jak dotychczasowy wydział

geodezji . Stanowiska wymienione w uchwale po poprawkach oddają najbardziej obraz jaki
powinien być przy realizacji zadań tegoż wydziału . Wymienił skład osobowy i stanowiska
wchodzące w skład Wydziału Geodezji. Po zmianach Geodeta Powiatowy będzie pełnił
funkcję Naczelnika Wydziału. Poinformował o zawartych poprawka w materiałach przekazanych radnym do projektu uchwały dołączony został schemat graficzny, który jest bardziej czytelny.
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Starosta Działdowski Marian Janicki
Poinformował, że w zakresie spraw związanych z ewidencją gruntów zmiany dokonane
zostały w całym kraju. Zlikwidowany został Urząd Mieszkalnictwa wprowadzone zostały
zmiany związane z dostosowaniem naszego kraju do regulacji obowiązujących w Unii
Europejskiej w zakresie ewidencji gruntów. Do tej pory Geodeta Powiatowym
stwie Powiatowym w Działdowie pełnił

w Staro-

funkcję Naczelnika ,obecny jednak kształt tego

wydziału powodował, że dochodziło do napięć w pracy wydziału. Wydział w tym kształcie
znajdował się pod presją firm geodezyjnych. Na powstawanie tych sytuacji miało również
znaczenie to, że rynek geodezyjny zmniejsza się z uwagi na dokonywane zmiany prawne.
Rozdział spraw geodezyjnych i gospodarki nieruchomościami pozwoli na lepszą kontrolę
z mojej strony oraz Wicestarosty nad załatwianymi w nich sprawami.
W innych powiatach organizacja pracy wydziału geodezji jest różnie ukształtowana są
przyjęte rozwiązania także takie jak w naszym powiecie. Dokonane zmiany pozwolą uporządkować pracę tego wydziału i jego sprawniejszą kontrolę .

Radny Henryk Przybyszewski
Stwierdził, że przeanalizował projekt uchwały dotyczący zmian w regulaminie organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Działdowie jego zdaniem tworzenie dodatkowego szczebla w środku wydziału jest dodatkowym elementem do uzgadniania stanowisk. Nowo powstająca funkcja Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami wymaga odpowiedniego potraktowania. Wskazanie w uzasadnieniu, iż organem jest Starosta a nie Wicestarosta nie jest żadnym stwierdzeniem zasadniczą kwestią jest wewnętrzny podział zadań. Bez
zabiegów organizacyjnych i rekonstrukcji można dokonać również zmian w pracy wydziału geodezji . Stwierdził, że klub który reprezentuje wyraża sprzeciw przeciwko dokonywaniu
zmian.

Radny Bronisław Mazurkiewicz
Zainteresowany był dlaczego po zmianie wydział geodezji będzie liczył 14 osób ?

Sekretarz Powiatu Erwin Smoliński
Wyjaśnił, że struktura stanowisk, jaka zostła dołączona do projektu uchwały jest oparta o
strukturę przyjętą przez radę powiatu podczas uchwalania regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Działdowie.
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Starosta Działdowski Marian Janicki
Wydział Geodezji jest narażony na krytykę społeczną w związku z wykonywaniem ciążących na nim zadań o wiele bardziej niż inne wydziały.
Stwierdził, że przeprowadził kontrolę spraw załatwianych w wydziale i wypadła ona
niekorzystnie dla pracowników wyciągnięte zostały nawet konsekwencje dyscyplinarne z
uwagi na długotrwałość załatwiania spraw. W skład wydziału geodezji wchodzą 3 referaty
związane z rodzajem należących do niego spraw tj geodezji, gospodarki nieruchomościami i
ośrodkiem dokumentacji. Celem wprowadzanej zmiany jest oddzielenie spraw geodezyjnych i gospodarki nieruchomościami. Po dokonanej analizie wykonywania spraw związanych z zadaniami z zakresu gospodarki nieruchomościami wynika, że nie są one realizowane prawidłowo.

Radny Władysław Kubiński
Zapytał Starostę, na czym polegają naciski firm geodezyjnych oraz czy tego da się uniknąć
po wprowadzeniu zmian?

Starosta Działdowski Marian Janicki
Wskazał na zaległości jakie występują w załatwianiu spraw geodezyjnych. Konieczny jest
nadzór nad pracą tego wydziału przez naczelnika ds. nieruchomości oraz przebiegiem realizacji zadań w wydziale. Poinformował o kontroli jaka została przeprowadzona niedawno w
wydziale i o jego niekorzystnych wynikach dla pracowników. Wszystkie prace geodezyjne
muszą być prowadzone w oparciu o wyciągi z map , niekorzystnie okazały się sprawdzenia
co do prowadzeń działalności geodezyjnej przez osoby spokrewnione z pracownikami zatrudnionymi w tym wydziale. Część współmałżonków naszych pracowników prowadzi firmy wykonujące prace geodezyjne.

Nowy naczelnik będzie musiał te problemy rozwiązać

oraz dbać o płynną ewidencję i pracę wydziału gospodarki nieruchomościami.

Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Barbara Plewka
W związku z brakiem dalszych zgłoszeń poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Działdowie.

Rada Powiatu w głosowaniu jawnym, większością głosów:
-

11 głosami za,

-

8 głosami przeciw,
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-

0 głosów wstrzymujących

podjęła
Uchwałę Nr XIII/ 88 /03
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Działdowie.
/uchwała stanowi załącznika do niniejszego protokołu/.

Ad. 10
Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Barbara Plewka
Zapytała, czy są uwagi do projektu uchwały w sprawie zatwierdzania planów pracy komisji
stałych Rady Powiatu Działdowskiego.

Radny Henryk Przybyszewski
Wnioskował o wykreślenie z planów pracy komisji osób nazwisk osób zapraszanych na z
posiedzenie oraz odpowiedzialnych za przygotowanie tematu a pozostawienie tylko ich
sprawowanej przez nich funkcji bądź instytucji jaką reprezentują.

Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Barbara Plewka
Poddała pod głosowanie projekt uchwały wraz ze zgłoszoną poprawką w związku z brakiem
innych wniosków.

Rada Powiatu w głosowaniu jawnym , jednogłośnie:
-

19 głosami za

-

0 głosów przeciw,

-

0 głosów wstrzymujących

podjęła
Uchwałę Nr XIII/89/03
w sprawie zatwierdzania planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Działdowskiego.
/ uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/ .
Przerwa 11.30-11.34

Ad. 11
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Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Barbara Plewka
Poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przeniesienia środków PFRON między
zadaniami z zakresu rehabilitacji społecznej na 2003 r.

Rada Powiatu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie
-

19 głosami za

-

0 głosów przeciw,

-

0 głosów wstrzymujących

podjęła
Uchwałę Nr XIII/90/03
w sprawie w sprawie przeniesienia środków PFRON między zadaniami z zakresu rehabilitacji społecznej na 2003 r.
/ uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/ .

Ad. 12
Skarbnik Powiatu Daniela Wołkońska
Przedstawiła korektę do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2003 rok.
Następnie zwróciła się o podjecie zaproponowanej uchwały z przedstawioną autokorektą
zmiany.

Radny Kazimierz Sosiński
Zaproponował przedstawienie sald końcowych do projektu uchwały po ujęciu proponowanych zmian.

Skarbnik Powiatu Daniela Wołkońska
Przedstawiała wysokość kwot po wprowadzonych zmianach w projekcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Barbara Plewka
Poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2003 rok
ze zgłoszonymi poprawkami do uchwały.

Rada Powiatu w głosowaniu jawnym , jednogłośnie:
-

19 głosami za

-

0 głosów przeciw,
11

-

0 głosów wstrzymujących

podjęła
Uchwałę Nr XIII/91/03
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2003 rok.
/ uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/ .

Ad. 13
Radny Kazimierz Sosiński
Zainteresowany był czy w budżecie powiatu były scentralizowane środki na gospodarstwo
pomocnicze w Gródkach?

Skarbnik Powiatu Daniela Wołkońska
Stwierdziła, że każda jednostka ma swój plan finansowy , należne środki były przekazywane. Środki na dokształcanie zawodowe do poszczególnych jednostek były przekazywane po
złożeniu przez jednostkę zapotrzebowania na pokrycie przez jednostkę faktycznych wydatków . Środki na te zadania przekazywane były z konta powiatu do jednostek na wniosek i
w wysokości przedstawionej przez kierownika jednostki .

Starosta Działdowski Marian Janicki
W odpowiedzi na pytanie radnego Władysława Kubińskiego w sprawie utworzenia uczelni
zawodowej. Wyjaśnił, że jest to inicjatywa Urzędu Marszałkowskiego obecnie jest ona w
początkowym stadium tworzenia, nie mam informacji, co do tego skąd wyszła inicjatywa
dotyczącej jej utworzenia. W strategii powiatu jest ujęty zapis dotyczący poprawy zasobów
ludzkich. Jeżeli uzyskamy informację dotyczącą jej utworzenia wówczas podejmiemy działania i ile będą takie możliwości, co utworzenia w powicie jej filii.
W zwrócił się o udzielenie odpowiedzi w sprawie pytania dotyczącego oznakowania dróg
przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie Jerzy Grochocki
Odpowiadając na pytanie o oznakowanie drogi, wyjaśnił, iż na ciągu drogowym na tablicy
informacyjnej dotyczącej prowadzonej drogi widnieje zawsze ostatnia miejscowość jaka
znajduje się w danym ciągu drogowym przedstawionym przez pana radnego przykładzie jest
to miejscowość Petrykozy, W miejscowości Rywociny powinien być ustawiony znak z
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pierwszeństwem przejazdu tj znak D1 o pierwszeństwie przejazdu i tablicą kierującą, jeżeli
nie ma znaku

to po sprawdzeniu tego przekaże informację jak zostało to naprawione.

Poinformował, że w okresie jesiennym dokonano oględzin

starych topoli rosnących w

Rywocinach, stan tych drzew jest nie najgorszy jeżeli zaistnieje potrzeba wówczas wystąpię do gminy o ich wycinkę.
Wicestarosta Działowski Leon Żujewski
W odpowiedzi na zapytanie Bronisława Mazurkiewicza przedstawił informację na temat
sytuacji finansowej

SP ZOZ w Działdowie wysokości straty i zobowiązań

Poinformo-

wał o zmianach wprowadzonych w ewidencji leków, zapasach jakie powstały przy
wprowadzonych oszczędnościach

oraz istniejących zapasach niektórych leków. Plan na-

prawczy jest wprowadzony są dokonywane zmiany zgodnie z planem naprawczym. Poprawa wyniku powinna nastąpić w 2004 roku. Z trzech gmin złożone zostały deklarację o
przekazaniu środków na zakup sprzętu. Kwoty jakie zostaną przekazane zostaną dołożone
do środków, jakie przeznaczy powiat i będą przeznaczone na zakup nowego sprzętu dla
nowych oddziałów w szpitalu.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie Sławomir Willenberg
Stwierdził, że w ostatnim okresie był prowadzony remont w szpitala, który obciąży szpitala
i wpłynie na wynik finansowy powinien zostać finansowy przez powiat. Wskazał, że prowadzony był remont kuchenki na oddziale chirurgicznym . Plan naprawczy jest realizowany
wprowadzone zostaną zmiany w pracy lekarzy w pełnionych przez nich dyżurach. Wskazał
na wprowadzone zmiany w zakresie finansowania leczenia danej jednostki chorobowej,
większe obciążenie będzie lekarzy. Poinformował o prowadzonych rozmowach w sprawie
kontraktu na przyszły rok oraz wysokości środków na finansowanie zakontraktowanych
świadczeń. Podkreślił, że

z uzyskanych opinii wynika iż szpital działdowski cieszy się

dobrą opinią wśród regionalnego NFZ w Olsztynie.

Radny Bronisław Mazurkiewicz
Zadając swoje pytanie chciałem uzyskać odpowiedź, co do przestrzegania zapisów uchwały w zakresie wyrażania zgody przez radę powiatu na wydatki w szpitalu dotyczące zakupów sprzętu powyżej 10 000 zł. Czy obecnie są lub były dokonywane wydatki w szpitalu
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bez wymaganej

zgody Rady Społecznej SP ZOZ w Działdowie. Zapytał o realizację pro-

gramu naprawczego w SP ZOZ w Działdowie oraz monitorowania leków.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie Sławomir Willenberg
Wyjaśnił, że na powstały ujemny wynik finansowy szpitala w ostatnim czasie wpływ miało
pokrycie kosztów remontu jaki został ostatnio wykonany, koszty odpraw i wypłaty trzynastych pensji na odchodzących pracowników. Były to duże wydatki i dlatego dały taki
ujemny wynik.
Przewiduje się, że po wypłacie wydatków dla odchodzących pracowników , wydatki w
następnych miesiącach będą mniejsze. Podkreślił, że program monitorowania leków nie
został zawieszony i jest realizowany.
Wicestarosta Działowski Leon Żujewski
W sprawie zasad zakupu sprzętu przez SP ZOZ w Działdowie podejmowana była uchwała
rady powiatu regulująca te kwestie. Nie mam żadnych informacji w sprawie zakupienie do
szpitala sprzętu o wartości przekraczającej 10 000 zł. Największym problem dla szpitala
był wykonany remont , który odbija się na wyniku finansowym. Dyrektor Żurawski może przedstawić informację w sprawie przeprowadzonego remontu oddziału chirurgicznego
i nefrologicznego. Na wysokość istniejącej straty wpłynął ponadto wprowadzony monitoring leków.

Starosta Działdowski Marian Janicki
Wyjaśnił, że powiat jako właściciel szpitala ponosi koszty ewentualnych inwestycji w jednostce a nie wykonywanych w niej remontów one obciążają daną jednostkę.

Ad. 14

Radny Rafał Maciejewski
Zainteresowany był działalnością Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy
PCPR w Działdowie.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Wojciech Mól
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Przedstawiał informacje o działalności Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy
PCPR w Działdowie, informując o jej składzie, sprawowanej funkcji Przewodniczącego
Rady przez Panią Krystynę Zalewską oraz zadaniach i sprawach będących przedmiotem
jej posiedzeń.

Ad. 15
Radny Paweł Rutkowski
W związku z obecnością na sesji przedstawicieli prasy lokalnej zwrócił się z ponownym
apelem do obecnego Redaktora Gazety Działdowskiej o podawanie numeru konta i wysokości kwoty jaka znajduje się na koncie Fundacji „Nasze Serce” żeby społeczność lokalna miała informację o funkcjonowaniu tej fundacji oraz zebranych przez nią środkach
dokonywanych przez nią zakupów.
Radna Stanisława Żywicka
Podziękowała wszystkim darczyńcom za złożone datki na rzecz fundacji „Nasze Serce”.

Przewodnicząca Rady Powiatu na zakończenie obrad złożyła wszystkim obecnym życzenia
noworoczne .

Ad. 16
W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodnicząca Rady Powiatu zamknęła
obrady XIII Sesji Rady Powiatu.

Protokołowała

Przewodnicząca Rady Powiatu

H. Podgórska
E. Siedlecka

(-) Jadwiga Barbara Plewka
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