PROTOKÓŁ Nr XVII /2004
z XVII Sesji Rady Powiatu Działdowskiego II Kadencji odbytej 23 czerwca 2004roku
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego pod przewodnictwem Przewodniczącej
Rady Powiatu Działdowskiego Jadwigi Barbary Plewka.

Obrady trwały 10.00-16.30
Stan osobowy Rady wynosi 19 radnych
W Sesji brało udział 18 radnych.

Ad. 1, 2
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego – Jadwiga Barbara Plewka
Dokonała otwarcia XVII Sesji Rady Powiatu Działdowskiego, powitała wszystkich
zaproszonych na obrady gości, radnych i kierowników służb inspekcji straży Stwierdziła, że
w obradach bierze udział 18 radnych co stanowi kworum wymagane do podejmowania
prawomocnych uchwał.
Ad. 3
Porządek obrad XVII Sesji Rady Powiatu Działdowskiego:
Porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XVI 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 stwierdzenia objęcia mandatu radnego.
9. Rozpatrzenie raportu Państwowego –Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Działdowie
o stanie sanitarnym Powiatu Działdowskiego za rok 2003.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały sprawie określenia
przyznawania, wstrzymywania

i cofania

szczegółowych

oraz wysokości stypendiów

zasad i trybu
sportowych.

obowiązków zawodnika pobierającego stypendium oraz skutków ich niewykonywania.
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11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia

zmian w statucie

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie uchwalonych
przez Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości dotacji dla szkół i
placówek niepublicznych w 2004 roku.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia
zagospodarowania
Zespołu Szkół

nieruchomości

po likwidowanym

zgody

na

sposoby

Gospodarstwie Pomocniczym

Rolniczych –CKP w Gródkach , stanowiącym

własność

Powiatu

Działdowskiego
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2004.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na
pokrycie deficytu budżetu na 2004r.
16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielania poręczenia kredytu bankowego
dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie.
17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/27/02 Rady Powiatu
Działdowskiego z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia warunków pracy i
płacy Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Działdowie.
18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania
zryczałtowanej diety miesięcznej dla Przewodniczącej Rady Powiatu Działdowskiego.
19. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyboru

Wiceprzewodniczącego Rady

Powiatu Działdowskiego.
20. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia
obowiązków członka zarządu.
21. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie wyboru

członka Zarządu Powiatu

Działdowskiego.
22. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zmian w składach osobowych komisji stałych
Rady Powiatu Działdowskiego.
23. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
24. Oświadczenia radnych.
25. Zapytania i wolne wnioski.
26. Zamkniecie obrad sesji.
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Zaproponowała zmianę porządku posiedzenia w związku z wpłynięciem w dn.
21.06.2004 r. projektu uchwały dotyczącej

zmiany formy organizacyjnej prowadzenia
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działalności przez ZSR CKP w Gródkach z prośbą o włączenie go do porządku obrad Rady
Powiatu z dnia 23.06.04 r. podpisanego przez Wiceprzewodniczącego Klubu SLD – PLD p.
radnego Bronisława Mazurkiewicza.
Zaproponowała zmianę treści pkt 13 dotychczasowego, który brzmiał rozpatrzenie i podjęcie
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sposoby zagospodarowania nieruchomości po
likwidowanym "„Gospodarstwie Pomocniczym” ZSR CKP

w Gródkach stanowiącym

własność Powiatu Działdowskiego na punkt o treści „Rozpatrzenie i podjęcie uchwały
dotyczącej ZSR CKP w Gródkach”. Jednakże, w związku z przekazanym projektem uchwały
nie zostały spełniony § 18 ust. 2 Statutu Powiatu Działdowskiego zgodnie, z którym,
projekt powinien zostać poddany do zaopiniowania właściwej komisji jak również nie ma
zgodnie z § 20 statutu uzasadnienia. W związku z tym ten punkt zostanie wprowadzony do
porządku

pod warunkiem, że Przewodniczący Komisji Rolnictwa zbierze komisję

i

wypracuje opinię na temat projektu tej uchwały a projektodawca przed jego rozpatrywaniem
przedstawi jego uzasadnienie dla wszystkich radnych.
Wobec braku uwag do treści zaproponowanego przez nią punktu poddała pod głosowanie
wprowadzenie pkt 13 w brzmieniu wyżej przedstawionym.
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym jednogłośnie
17 głosami za przyjęła

pkt 13 porządku posiedzenia w brzmieniu: rozpatrzenie i

podjecie uchwały dotyczącej ZSR CKP w Gródkach.

Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Stwierdziła, że z dniem 30.06.2004 r upływa kadencja w Społecznej Radzie Zatrudnienia w
związku z tym zaproponowała wprowadzenie do porządku posiedzenia jako 22 punktu
„Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: wskazania przedstawiciela Rady Powiatu
Działdowskiego do składu Powiatowej Rady Zatrudnienia”.
Wobec braku uwag poddała pod głosowanie wprowadzenie do porządku obrad projektu
uchwały w sprawie wskazania przedstawiciela Rady Powiatu Działdowskiego do składu
Powiatowej Rady Zatrudnienia jako pkt 22.

Rada Powiatu w głosowaniu jawnym jednogłośnie 17 głosami za przyjęła do porządku
posiedzenia pkt 22 w powyższym brzmieniu.
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Wicestarosta Powiatu Leon Żujewski
W imieniu Zarządu Powiatu zgłosił wniosek o wprowadzenie dwóch uchwał projekt po pkt
10 dotyczących: rozpatrzenie

podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu

przyznawania stypendium uczniom

ponadgimnazjalnych szkół publicznych

powiatu

działdowskiego wspierających rozwój edukacyjny młodzieży wiejskiej oraz sposobu podziału
środków

finansowych ze zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju regionalnego

projektu europejskiego Funduszu Społecznego oraz projektu uchwały w sprawie przyjęcia
regulaminu przyznawania stypendium studentom powiatu działdowskiego wspierających
rozwój edukacyjny studentów

oraz sposobu podziału środków

finansowych ze

zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego projektu Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Program ten nie został jeszcze ogłoszony. Marszałek Województwa zwrócił się z
pismem do Starostwa Powiatowego
programu

aby przed składaniem wniosków w ramach tego

przygotować projekty regulaminu, które przyjmie

Rada Powiatu. Powyższe

uchwały będą podlegały ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym i po 14 dniach po ogłoszeniu
wejdzie w życie. Stwierdził, że

Marszałek wyznaczył termin składania

wniosków do

programu do 30 lipca br.

Radny Kazimierz Sosiński
Zapytał, czy powyższe projekty uchwała nie wymagają opinii Komisji Oświaty?
Wicestarosta Powiatu Leon Żujewski
W tym przypadku nie była wymagana, gdyż projekt uchwały zgodnie ze statutem Zarząd
Powiatu może skierować pod obrady rady powiatu bez opinii Komisji.

Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Poddała pod głosowanie zaproponowane zmiany do porządku obrad poprzez ujęcie tych
projektów jako pkt 11 i 12 .

W głosowaniu jawnym Rada Powiatu -17 głosami za przyjęła zmiany do porządku
obrad.
Radny Krzysztof Maciątek
Stwierdził, że w piśmie, przekazanym przez Komisarza Wyborczego w Elblągu w sprawie
wskazania następnego kandydata do objęcia mandatu radnego, które zostało dołączone do
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projektu uchwały w sprawie stwierdzenia objęcia mandatu radnego, błędnie została podana
data wyborów do samorządu.

Radca Prawny Mirosław Antoszewski
Stwierdził, że nastąpiła oczywista pomyłka w piśmie Komisarza Wyborczego z Elbląga.
Jednakże podstawą podjęcia uchwały jest art. 194 ustawy Ordynacji Wyborczej, który wprost
nie obliguje nas do tego, aby procedować na podstawie pisma. W przypadku wygaśnięcia
mandatu radnego wybranego w okręgu wyborczym dla wyboru Rady w gminie liczącym
powyżej 20 tyś mieszkańców oraz mandatu radnego powiatu, właściwa rada po stwierdzeniu
wygaśnięcia mandatu, podejmuje na następnej sesji uchwałę o wstąpieniu na jego miejsce
kandydata z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejną największą liczbę głosów a nie
utracił prawa wybieralności i nie zachodzi wobec niego przesłanka, o której mówi się w art.
190 ust 4 ordynacji wyborczej.
Porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XVI 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 stwierdzenia objęcia mandatu radnego.
9. Rozpatrzenie raportu Państwowego –Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Działdowie
o stanie sanitarnym Powiatu Działdowskiego za rok 2003.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały sprawie określenia
przyznawania, wstrzymywania

i cofania

szczegółowych

zasad i trybu

oraz wysokości stypendiów

sportowych.

obowiązków zawodnika pobierającego stypendium oraz skutków ich niewykonywania.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: regulaminu przyznawania stypendium
uczniom ponadgimnazjalnych szkół publicznych powiatu działdowskiego wspierających
rozwój edukacyjny młodzieży wiejskiej oraz sposobu podziału środków

finansowych ze

zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju regionalnego projektu europejskiego
Funduszu Społecznego.
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12. Rozpatrzenie i podjecie uchwały w sprawie: przyjęcia regulaminu przyznawania
stypendium studentom powiatu działdowskiego wspierających rozwój edukacyjny
studentów oraz sposobu podziału środków

finansowych ze zintegrowanego Programu

Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia

zmian w statucie

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie uchwalonych
przez Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości dotacji dla szkół i
placówek niepublicznych w 2004 roku.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie dotyczącej ZSR CKP w Gródkach.
16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2004.
17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na
pokrycie deficytu budżetu na 2004r.
18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielania poręczenia kredytu bankowego
dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie.
19. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/27/02 Rady Powiatu
Działdowskiego z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia warunków pracy i
płacy Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Działdowie.
20. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania
zryczałtowanej diety miesięcznej dla Przewodniczącej Rady Powiatu Działdowskiego.
21. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyboru

Wiceprzewodniczącego Rady

Powiatu Działdowskiego.
22. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia
obowiązków członka zarządu.
23. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie wyboru

członka Zarządu Powiatu

Działdowskiego.
24. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zmian w składach osobowych komisji stałych
Rady Powiatu Działdowskiego.
25. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie powołania

Przewodniczącego Komisji

Rewizyjnej Rady Powiatu Działdowskiego (punkt dodany do porządku w trakcie obrad
sesji ).
26. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wskazania przedstawiciela Rady Powiatu
Działdowskiego do składu Powiatowej Rady Zatrudnienia.
27. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
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28. Oświadczenia radnych.
29. Zapytania i wolne wnioski.
30. Zamkniecie obrad sesji.
Ad. 4
Wobec braku uwag do protokołu posiedzenia z XVI Sesji Rady Powiatu, Rada Powiatu
jednogłośnie 16 głosami za przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia.

Ad.5
Radny Władysław Kubiński
Na ostatniej Komisji budżetowej padło pytanie, co się dzieje z budynkiem dla weterynarii.
Pan Starosta odpowiedział, że dla inspektoratu weterynarii przeznaczony będzie budynek
przy ul Męczenników. Skomplikowała się kwestia finansowania remontu tego budynku,
według przekazanej
wyremontuje

informacji

Wojewódzki Lekarz Weterynarii oświadczył, że

elewację i dach. Następnego dnia po posiedzeniu Komisji

byłem u

Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii i pytałem o tę sprawę jednak on stwierdził, że pierwszy
raz słyszy o takich ustaleniach. Wobec powyższego zwracam się o wyjaśnienie tej sprawy
przez Pana Starostę ?

Radny Henryk Przybyszewski
Zainteresowany był, czy Dyrektor SP ZOZ wypełnia swoje obowiązki tylko na zajmowanym
stanowisku czy pracuje również w ramach innych umów o pracę
Poinformował, że członkowie Rady Społecznej SP ZOZ klubu zamierzają złożyć swoją
rezygnację, w związku z pominięciem ich podczas obchodów 30- lecia SP ZOZ.

Ad. 6
Starosta Powiatu Marian Janicki
Przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu w okresie między Sesjami.

Następnie przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu.
/ Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu /

Ad.7
Przewodnicząca Komisji Społecznej, Zdrowia i Spraw Socjalnych – Stanisława Żywicka
Przedstawiła sprawozdanie z pracy komisji w okresie między sesjami.
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/ Wnioski stanowią załącznik do niniejszego protokołu /
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska Rozwoju Gospodarczego ,
Turystyki i Bezpieczeństwa Publicznego Władysław Kubiński
Przedstawił wnioski złożone do Zarządu Powiatu na posiedzeniach komisji między sesjami.
/ Wnioski stanowią załącznik do niniejszego protokołu /

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Wiesław Cieślak
Przedstawił sprawozdanie z pracy komisji w okresie między sesjami.
/ wnioski stanowią załącznik do niniejszego protokołu /

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Paweł Rutkowski
Przedstawił sprawozdanie z pracy komisji w okresie między sesjami.
/ wnioski stanowią załącznik do niniejszego protokołu /
Przewodniczący Komisji Planowania i Budżetu, Finansów i Gospodarowania Mieniem
Powiatu Jan Raczyński
Przedstawił sprawozdanie z pracy komisji w okresie między sesjami.
/ wnioski stanowią załącznik do niniejszego protokołu /

Ad. 8
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Przedstawiła pismo Burmistrza Miasta Działdowo informujące o posiadaniu przez Pana
Alfonsa Szymańskiego czynnego i biernego prawa wyborczego.
Wobec braku innych zgłoszeń

poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie

stwierdzenia objęcia mandatu radnego.
W głosowaniu jawnym, jednogłośnie
Rada Powiatu 17 głosami za podjęła :

Uchwałę Nr XVII /123/04
w sprawie: stwierdzenia objęcia mandatu radnego.
/ uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu /

Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Barbara Plewka
Odczytała treść ślubowania radnego.
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Radny Alfons Szymański
Złożył ślubowanie z dodaniem słów:
„ Tak mi dopomóż Bóg „

Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Barbara Plewka
Życzyła, aby praca w Radzie Powiatu przynosiła Panu radnemu zadowolenie oraz same
sukcesy.

Ad. 9
Daniela

Drozdowicz

Kierownik Oddziału HŻŻ i PU Państwowego –Powiatowego

Inspektoratu Sanitarnego w Działdowie
Przedstawiła raport Państwowego –Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Działdowie o
stanie sanitarnym Powiatu Działdowskiego za rok 2003.
/ raport stanowi załącznik do niniejszego protokołu /

Radny Wiesław Cieślak
Według raportu można zaobserwować pozytywny postęp. Moim zdaniem obraz wygląda
bardziej negatywnie niż przedstawiono to w raporcie. Zastanawiam się kto się zajmie stertami
śmieci, które leżą na terenie naszego powiatu.
Zapytał,

jaki jest wpływ popiołów w Lidzbarku na wody gruntowe oraz

kiedy

zostanie przedstawiona rzeczowo sprawa składowanych popiołów i skutki oddziaływania
tych popiołów. Dodał, że od pewnego czasu widać, że jest coraz większy wpływ pyłów na
zanieczyszczenie powietrza.

Radny Władysław Kubiński
Zapytał jakie są efekty przekształceń w Inspektoracie?
Zauważył, że nastąpił
zainteresować się

wzrost zachorowań na WZW i świnkę. Dodał, że

należałoby

wzorem wścieklizny i wprowadzić program profilaktyczny

oraz

szczepień.

Radny Jan Raczyński
Stwierdził, że na stronie 20 raportu wkradł się błąd otóż oddano do użytku nie „halę sportową
w Lidzbarku”, ale salę gimnastyczną. Zapytał, czy w ramach nadzoru sanitarnego można
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zbadać pyły ze składowiska popiołów w Lidzbarku. Przy dużych wiatrach powstają na nim
efekty

jak po przejściu tornada. Osobiście widzi poprawę stanu sanitarnego na terenie

Powiatu.

Radny Wiesław Cieślak
Niepokoi go stan szkół w miejscowościach Wysoka i Wąpiersk – zapytał co oznacza
standard higieniczny ?

Radny Krzysztof Maciątek
Poprosił o udzielenie informacji na temat wyników wykonanych pokontrolni w zakładach
przez inspektorat?

Daniela Drozdowicz Kierownik Oddziału HŻŻ i PU

Państwowego –Powiatowego

Inspektoratu Sanitarnego w Działdowie
Trudno ustalić kto naśmiecił w lasach i egzekwować te sprawy. Zapylenie występuje głównie
w okresie zimowym, pyłów jest więcej nasze badania nie potwierdzają podwyższonego
zapylenia. W sprawie popiołów nie mam informacji tą sprawą zajmował się Pan Inspektor
Janusz Lis. Przedstawiła funkcjonowanie inspektorat po wprowadzonej reorganizacji.
Udzieliła szczegółowych odpowiedzi na zgłaszane pytania przez radnych.

Ad.10
Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Barbara Plewka
Zgłosiła poprawkę do omawianego projekt uchwały poprzez dopisanie w podstawie prawnej
obok wskazanego ust. 4 również ust. 6 ustawy o kulturze fizycznej.
Poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: określenia szczegółowych zasad i trybu
przyznawania, wstrzymywania

i cofania

oraz wysokości stypendiów

sportowych.

obowiązków zawodnika pobierającego stypendium oraz skutków ich niewykonywania
wraz z poprawką,
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym jednogłośnie ,
- 18 głosami za
podjęła:

Uchwałę Nr XVII /124/04
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w sprawie: określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i
cofania

oraz wysokości stypendiów

sportowych. obowiązków

zawodnika

pobierającego stypendium oraz skutków ich niewykonywania.
/ uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu /
Przerwa 12.30-13.00
Ad.11
Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Barbara Plewka
Radni otrzymali dwa projekty uchwał o które zostały wprowadzone do porządku posiedzenia
sprawie: regulaminu przyznawania stypendium uczniom

ponadgimnazjalnych szkół

publicznych powiatu działdowskiego wspierających rozwój edukacyjny młodzieży wiejskiej
oraz sposobu podziału środków

finansowych ze zintegrowanego programu operacyjnego

rozwoju regionalnego projektu europejskiego Funduszu Społecznego oraz
w

sprawie:

przyjęcia

regulaminu

przyznawania

stypendium

studentom

powiatu

działdowskiego wspierających rozwój edukacyjny studentów oraz sposobu podziału środków
finansowych ze zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, czy sa
uwagi do tych projektów.
Jerzy Święszkowski Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia , Kultury i Sportu
Wyjaśnił, że do czerwca tego roku działał fundusz stypendialny w ramach wyrównywania
szans edukacyjnych dla młodzieży wiejskiej. Teraz ten program kończy się a w ramach
Zintegrowanego programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego rozpoczyna się nowy –
nowe fundusze stypendialne. W Urzędzie Marszałkowskim powstało specjalne biuro , którego
dyrektorem jest pan Bogdan Gierszko, który będzie prowadził nadzór nad nowym programem
stypendialnym. Sprawa jest ważna w roku bieżącym 2004/05 nasze województwo może
otrzymać ok. 14 mln zł w rok 2005/06 20 mln zł w sumie w trzech latach 59 mln zł . Dla
powiatu oznacza to możliwość uzyskania od września do czerwca około 750 tyś zł
Ponieważ projekt uchwały przygotowywano rano wkradły się do niej błędy. Zwrócił się o
wprowadzenie

poprawek

w

Regulaminie

ponadgimnazjalnych szkół publicznych

przyznawania

stypendium

uczniom

powiatu działdowskiego wspierających rozwój

edukacyjny młodzieży wiejskiej oraz sposobu podziału środków

finansowych ze

zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju regionalnego projektu europejskiego
Funduszu Społecznego poprzez :
- § 3 wykreślenie słów „ Urząd Marszałkowski”
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- § 4 pozostawienie słów „za obszary wiejskie uznaje się tereny położone poza granicami
administracyjnymi miast „ -wykreślenie pozostałych słów,
-§ 9 ust. 2 dopisanie „ lub Radę Pedagogiczną”
- § 10 skreślenie „ i nie podlega odwołaniu”

Radny Kazimierz Sosiński
Zainteresowany był, co się stało z funduszem stypendialnym w ramach wyrównywania szans
edukacyjnych dla młodzieży wiejskiej.
Jerzy Święszkowski Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia , Kultury i Sportu
Wyjaśnił, że przekazano środki w kwocie 50 700 zł dla powiatu od stycznia do czerwca w
wysokości około 1 tyś zł na jednego ucznia.

Starosta Działdowski Marian Janicki
Wniósł o wykreślenie § 4 w omawianym projekcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Poddała pod głosowanie wniosek o wykreślenie § 4 z projektu uchwały.
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym , większością głosów:
- 14 głosami za
- 3 głosami wstrzymującymi
- 1 głosie przeciw
przyjęła zgłoszony wniosek.
Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Barbara Plewka
Poddała pod głosowanie projekt uchwały
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym większością głosów:
-15 głosami za
- 0 głosów przeciw
- 3 głosami wstrzymującymi
podjęła:
Uchwałę Nr XVII/125/04
sprawie: regulaminu przyznawania stypendium uczniom ponadgimnazjalnych szkół
publicznych

powiatu działdowskiego wspierających rozwój edukacyjny młodzieży
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wiejskiej oraz sposobu podziału środków

finansowych ze zintegrowanego programu

operacyjnego rozwoju regionalnego projektu europejskiego Funduszu Społecznego
pobierającego stypendium oraz skutków ich niewykonywania.
/ uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu /

Ad.12
Naczelnik Wydziału Oświaty Jerzy Święszkowski
Stwierdził, że proponowany projekt uchwały w sprawie stypendiów dla studentów stanowi
novum. Studenci otrzymają stypendium do kwoty 350 zł miesięcznie obejmuje to studentów
szkół wyższych publicznych jak i niepublicznych.
Zaproponował zmiany w regulaminie dołączonym do projektu uchwały:
- § 3 wykreślanie słów „Urząd Marszałkowski”,
- § 4 wykreślenie w całości,
- § 7 ust. 1 zapisanie „w terminie do 10 września każdego roku”,
ust. 2 proponuję się skreślenie słów „lub(...)” i wstawienie słowa „oraz zaświadczenie z
urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych dopisać „jeśli
student lub jego opiekunowie prawni prowadzą gospodarstwo”,
- § 9 dopisanie „przez Starostę Działdowskiego”,
- § 10 wykreślenie „ i nie podlega odwołaniu”,
- w punkcie 4 -wniosku dla studentów wpisanie -„adres zamieszkania studenta”- a nie ucznia
.Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Poddała pod głosowanie projekt uchwały z zaproponowanymi poprawkami.
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym, większością głosów:
-

17 głosami za,

-

0 głosów przeciw

-

1 głosie wstrzymującym

podjęła :
Uchwałę NrXVII/126/04
w sprawie: przyjęcia regulaminu przyznawania stypendium studentom powiatu
działdowskiego wspierających rozwój edukacyjny studentów oraz sposobu podziału
środków

finansowych ze zintegrowanego

Programu

Operacyjnego Rozwoju

Regionalnego.
/ uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu /
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Ad.13
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Wobec braku uwag poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian
w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie
uchwalonych

przez Radę Społeczną

Samodzielnego

Publicznego

Zakładu

Opieki

Zdrowotnej.

Rada Powiatu w głosowaniu jawnym , jednogłośnie
- 18 głosami za
podjęła;
Uchwałę Nr XVII/127/04
w sprawie: zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Działdowie uchwalonych

przez Radę Społeczną

Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
/ uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu /

Ad.14
Jadwiga Barbara Plewka Przewodnicząca Rady Powiatu
Wobec braku uwag poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia
wysokości dotacji dla szkół i placówek niepublicznych w 2004 roku.
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym , jednogłośnie
- 18 głosami za
podjęła;
Uchwałę Nr XVII/128/04
w sprawie: określenia wysokości dotacji dla szkół i placówek niepublicznych w 2004
roku.
/ uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu /
Ad. 15
Jadwiga Barbara Plewka Przewodnicząca Rady Powiatu
Jeden projekt uchwały otrzymaliście państwo wraz z materiałami sesyjnymi , drugi
otrzymaliście w międzyczasie. Na temat drugiego projektu uchwały miała odbyć posiedzenie
Komisja Rolnictwa, aby wypracować opinię na temat w/w projektu.
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Radny Bronisław Mazurkiewicz
W imieniu Klubu SLD –PLD przedstawił projekt uchwały

dotyczący

zmiany formy

organizacyjnej prowadzenia działalności przez ZSR CKP w Gródkach.
/ projekt uchwały oraz uzasadnienie stanowią załącznik do protokołu/

Radny Władysław Kubiński
Poinformował, że po burzliwej dyskusji na posiedzeniu Komisji Rolnictwa przy 4 głosach za
i przy 5 głosach przeciw, przedłożony

projekt uchwały nie uzyskał pozytywnej opinii

komisji.
Moim zdaniem to co dzisiaj zostanie postanowione

będzie jednym z bardzo istotnych

poczynań w naszym dotychczasowym postępowaniu. Prosił, aby przed głosowaniem jeszcze
raz dokładnie przemyśleć i przeanalizować wszystkie sprawy. Jego zdaniem w procesie
likwidacji , popełniono tak wiele błędów, że powinno się z tego wyciągnąć refleksje, aby
tych błędów więcej nie popełniać.
Przystępując do sposobu zagospodarowania nieruchomości po likwidowanym Gospodarstwie
Pomocniczym w Gródkach należałoby najpierw odpowiedzieć na pytanie w jakim celu się to
robi co chce się osiągnąć?
Przypomniał, że pierwszym powodem likwidacji gospodarstwa było twierdzenie, że ta forma
prawna nie może absorbować środków unijnych i to wszystko przekonało do zasadności
zlikwidowania tej formy prawnej gospodarstwa. Na podstawie tego Komisja Rolnictwa
obradowała w Gródkach i przyjęła pozytywne rozstrzygnięcia w kierunku powstania spółki
pracowniczej jako, że obecna

forma nie dawała

możliwości absorbowania środków

unijnych. Drugim powodem było zadłużenie i kondycja ekonomiczna gospodarstwa. Trzecim
spadek zainteresowania kierunkami rolniczymi w ZSR.
Pierwszy powód okazał się nieprawdziwy, gdyż dotąd istniejące formy prawne mogą ubiegać
się o dopłaty bezpośrednie i wszelkie inne pochodzące z budżetów unijnych. Trudno sobie
wyobrazić, że można by było podejmować tak ważne decyzje na

wątpliwej podstawie

prawnej.
Już zimą tego roku wiadomo było, że ta forma będzie mogła absorbować środki unijne.
Zadłużenie gospodarstwa wynosiło wtedy około 130 tyś zł co przy dwóch kolejnych latach
dekoniunktury w rolnictwie

oraz suszy nie było katastrofą zwłaszcza w perspektywie

przystąpienia Polski do Unii. Perspektywa ta dawała pewność , że ceny produktów rolnych
będą miały tendencję do wyrównywania z cenami zwłaszcza w bydle mięsnym tu przelicznik
na tamte czasy kształtował się około 1:3 w mleku przelicznik wynosił 1:2 i w żywcu
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wieprzowym powyżej 1: 1,5 . Te kierunki produkcji były istotne i zamiast je rozwijać dając
przykład okolicznym producentom Zarząd Powiatu wbrew logice postanowił zlikwidować
gospodarstwo w czasie najgorszym z możliwych, przy dzisiejszych cenach i dopłatach z
łatwością można by spłacić dług osiągając znaczne nadwyżki bez sprzedaży. Trzeci powód
najmniej istotny wtedy okazał się jedynym, który należałoby wziąć pod uwagę dzisiaj. Trzeba
bowiem przyznać, że zapotrzebowanie na naukę w szkołach rolniczych wyraźnie spadło z
różnych powodów.
Ważnym jego zdaniem okazała się pewność Dyrektora szkoły w odróżnieniu od
innych pedagogów w tejże szkole, że można nauczać rolnictwa bez prowadzenia tegoż
gospodarstwa. Nauczanie bez praktyki być może jest możliwe, lecz na pewno znaczne
droższe i mniej komplementarne.
Nie wierzyliśmy, że po wstąpieniu do UE musi przyjdzie

koniunktura na rolnictwo.

Dodał, że wymogi unijne pod względem wykształcenia w Polsce spełnia tylko 7,7%
właścicieli

gospodarstw. Zapotrzebowanie na to kształcenie musi wrócić bo takie są

tendencję .Trzeba się liczyć że zapotrzebowanie na kierunki będzie rosło pod warunkiem,
że oferta szkół będzie nowoczesna i kompleksowa Szkoła w Gródkach jest skazana na
kształcenie zawodowe w tym rolnicze.
Podniósł , że Pan Starosta i Zarząd Powiatu w dalszym ciągu twierdzą, że nie było
innej możliwości prawnej, otóż według mojej wiedzy opartej na opinii z Kancelarii Prawnej
w Warszawie przy ul. Jerozolimskiej 133/53 można było przekazać jej w trwały zarząd
jednostkom organizacyjnym np. spółce pracowniczej. To było odnośnie wypowiedzi Pana
Starosty, który twierdził, że takiej możliwości nie było . Mogę przedstawić taki dokument ,
który moim zdaniem zdecydowanie tę sprawę wyjaśni. Zagospodarowanie to regulują dwie
ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 05.06.1998 i ustawa o gospodarce
nieruchomościami z dnia 21.08.1997 Dz. U. Nr 46 poz. 543 z roku 1997. Rozwiązanie to
pozwoliłoby zachować miejsca pracy. Doszliśmy do stanu, gdzie musimy podjąć decyzję nie
dotyczą gospodarstwa a nieruchomości, które zostały po gospodarstwie. To kolejny błąd
Pani Likwidator też była zdania , że najpierw należało określić kierunek i cel do którego
przez likwidację chcemy dojść a dopiero likwidować gospodarstwo.
Jego zdaniem nie należy przyjmować uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sposoby
zagospodarowania nieruchomości po likwidowanym gospodarstwie Pomocniczym w
Gródkach stanowiących własność Powiatu Dziadowskiego proponowanej przez Zarząd
Powiatu. Należy powołać Zakład Budżetowy z Ośrodkiem Kształcenia Praktycznego według
jednej z trzech wersji, które przedstawił na Zarządzie. Podczas obradowania doszedłem do
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wniosku, że dalej nie mogę się tym zajmować i dlatego przekazałem ją do prowadzenia
koledze Mazurkiewiczowi, który jest osobą postronną.
Poinformował o dyskusjach prowadzonych na posiedzeniu Zarządu Powiatu , na które został
zaproszony .
Wskazał, że na pewnym etapie jak się zarysowała możliwość powołania Zakładu
Budżetowego prosiliśmy Pana Starostę na co przystał żeby się wstrzymał z wysprzedażą
określonych elementów i na tym posiedzeniu ja również prosiłem o to, żeby wstrzymać
sprzedaż bryczek jako, że jednym z kierunków kształcenia mogłaby być agroturystyka.
Najbliższe takie kształcenie odbywa się w Szczytnie. Uważa, że jest to kierunek który należy
preferować powinno się go wdrażać ponieważ są u nas rejony turystyczne. Jeden z radnych
stwierdził, że te bryczki do niczego się nie nadają bo koła odpadają i najlepiej to sprzedać.
Pojechałem na następny dzień i zrobiłem zdjęcia tym bryczkom i mogę je zaprezentować .
Na posiedzeniu

jednej z komisji Pan Radny Cieślak zgłaszał

propozycje

zagospodarowania środków . Gdyby to przekształcenie miało miejsce w tym kierunku jaki my
proponujemy to tych pieniędzy na początku na pewno by nie było ale wydatki na ZSR w
Gródkach w dalszej perspektywie na pewno byłoby znacznie mniejsze.

Starosta Działdowski Marian Janicki
Wyjaśnił, że Zarząd Powiatu wyraził zgodę na likwidację gospodarstwa Pomocniczego z
dwóch powodów: Pierwszy to, że w szkole w Gródkach nie ma w tej chwili klasy, która by
kształciła rolników. Powiat jako organ prowadzący placówkę oświatową może prowadzić
działalność gospodarczą, którą

jest prowadzenie gospodarstwa -wtedy kiedy jest to

uzasadnione w tym przypadku celem edukacyjnym. Ten cel właśnie przestał być do
zrealizowania bo tego typu kształcenia już nie ma. Analizowaliśmy, co w przyszłości w
najbliższej przyszłości kilku lat może się zdarzyć w tym obszarze . Braliśmy pod ocenę
analizę rynku pracy, jak wygląda w tej chwili i jak wyglądało wcześniej. Większość
absolwentów szkół rolniczych oczywiście w swoim zawodzie po ukończeniu szkoły rolniczej
nie znalazła pracy.
Wskazał, że były dwie szkoły rolnicze, które dawały – wykształcenie rolnicze Pytanie
czy w przyszłości po wejściu do Unii Europejskiej będzie z powrotem potrzeba dużej ilości
kształcenia rolniczego. Gospodarstw nie będzie więcej a coraz mniej ale będą

większe.

Dlatego nawet gdyby, założyć , że w jakimś zakresie zostanie zwiększony popyt na
kształcenie rolnicze to nie w takiej skali jak do tej pory było, ale znacznie mniejszym.
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Drugi powód likwidacji gospodarstwa był taki, że te gospodarstwo pomocnicze od wielu lat
generowało straty finansowe, które tak naprawdę były pokrywane z budżetu Powiatu, ze
środków, które powinny być przekazywane w oświacie na zwiększenie poziomu kształcenia o
a nie przekazywane na nieefektywną działalność gospodarczą . Takie były fakty, a Powiat nie
jest powołany do tego, żeby prowadzić działalność gospodarczą. Powiat ma stworzyć bazę,
która da odpowiedni poziom kształcenia, takie placówki w których uczniowie będą chcieli się
uczyć a nie czy będzie coś opłacalne w działalności gospodarczej bo do tego są powołane
podmioty gospodarcze, które maja prawo ponosić ryzyko gospodarcze Powiat, który ma
realizować zadania publiczne określone ustawami. Jeśli chodzi o ten zakres działalności to
powinniśmy wygasić go w momencie kiedy taki podmiot gospodarczy przynosi straty.
Powiatowi nie wolno jest ani z subwencji, dotacji i dochodów własnych pokrywać straty z
działalności gospodarczej, po prostu przepisy prawa zabraniają takiego sposobu finansowania.
Ale gdyby nawet pozostawić ten majątek bo będzie duże zapotrzebowanie na kształcenie
rolnicze. To mam pytanie co miało by być tam nauczane. Baza tam istniejąca nie spełniła
wymaganych kryteriów, które by pozwoliły uczyć nowoczesnej produkcji rolnej,
wymagałaby nakładów finansowych. Dodał, że w poprzedniej kadencji obecna opozycja
SLD zlikwidowała warsztaty przy szkołach ponieważ poziom kształcenia praktycznego w
tych warsztatach nie był przydatny na tym rynku pracy. To były słuszne decyzje bo łatwiej
było nauczyć zawodu w zakładach pracy, które miały wyższy poziom techniczny i bardziej
dostosowany do rynków pracy. Gdyby się tak stało, że można by było kształcić rolników w
Gródkach to nauki praktycznego zawodu można by było uczyć w gospodarstwie o wyższym
poziomie technicznym spełniające określone wymagania w tym zakresie.
Środki pomocowe, o których panowie mówicie to one oczywiście są do osiągnięcia ale pod
warunkiem, że wykazane są potrzeby. Na dzień dzisiejszy nie możemy wykazywać że w
szkole rolniczej mamy klasy rolnicze, że w najbliższych latach będziemy je mieli.
A środki pomocowe są skierowane tam, gdzie są autentyczne potrzeby a tu takich potrzeb nie
ma. W dalszych latach takiej ilości chętnych nie będzie. W związku z tym te źródło
finansowania bazy ucieka nam a terminy, o których się tu mówi że maksymalnie je
przyspieszaliśmy tak nie było zostały one wydłużone z uwagi na mającą powstać spółkę
W tej chwili jeśli chcemy sensownie zagospodarować majątek to musimy podjąć decyzję z
uwagi na

terminy agrotechniczne, które wymagają aby na jesieni na tej ziemi zabiegi

wykonać. Jeśli nie podejmiemy decyzji to na jesieni te pola nie będą w ogóle
zagospodarowane. Jest to ostatni moment, aby te decyzje podjąć. Sądził, że radni z poza
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klubu SLD PLD będą głosować jednak za odrzuceniem tego projektu uchwały
zaproponowanego przez klub jako niekorzystnego dla powiatu.

Radny Wiesław Cieślak
Ustosunkował się do swoich wypowiedzi wygłaszanych na posiedzeniach Zarządu Powiatu
oraz posiedzeniach komisji stałych w sprawie zagospodarowania środków pochodzących z
likwidacji Gospodarstwa Pomocniczego w Gródkach.
Radny Henryk Przybyszewski
Jeżeli nie było wiadome, że do tego typu gospodarstwa będą dopłaty to należało się
wstrzymać z podjęciem decyzji dotyczącej likwidacji gospodarstwa.
Oddano o około 200 tyś zł. Poruszył kwestię nieobecności na sali obrad redaktorów z Gazety
Olsztyńskiej.
W jego ocenie pośpiech został tutaj nadmiernie wykorzystany. Szczególnie

teraz gdy

nastąpił nowy powiew dla cen skupu żywca. Klub zgłosił swoją propozycję uchwały nie
dlatego żeby nie dostrzegać konieczności przeprowadzenia zmian tylko żeby można byłoby
lepiej wykorzystać

istniejące środki. Przypomniał absolwentów, którzy ukończyli ZSR w

Gródkach.

Radny Kazimierz Sosiński
Stwierdził, że podpisuje się pod uwagami przedstawionymi przez kolegów. Proces
dochodzenia do decyzji o likwidacji był zagmatwany. Kolega wskazał
wypowiedzi, że jedyną

przesłanką likwidacji okazał się brak

w końcowej

szkolenia rolniczego.

Rzeczywiście było to podawane jako przyczyna, że nie będzie szkolenia rolniczego. A
niedawno w gazecie działdowskiej i w wielu wydaniach ukazywało się ogłoszenie o naborze
do technikum hodowli koni, technikum mechanicznego czy zasadniczej szkoły rolniczej.
Koledzy nie poruszyli wątku popełnianych błędów w procesie likwidacji to jest:
- powołania Likwidator z zewnątrz,
- użyczenia ziemi Pani Szczygielskiej za kwotę 78 tyś zł. Pan radny Kubiński mówił, że
wymieniona otrzyma dopłatę w wysokości 200 tyś zł a więc nie zapłacił 78 tyś zł za
użyczenie.
-

kwestia użyczenia ziemi spółce pracowniczej, w projekcie umowy dla pracowników były
takie obwarowania, których oni po prostu nie mogli przyjąć. Jedne dotyczyły utraty rat
dzierżawnych nakładów poniesionych, jeśli spóźnią się jakąkolwiek płatnością. Jego
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zdaniem żaden bank takich surowych warunków w umowach nie zawiera, pracownicy, że
zgodnie z proponowaną im umową nie mogli poddzierżawić gruntów osobom trzecim.
Na przedostatniej sesji pytał Panią Likwidator, czy w umowie dla Pani Szczygielskiej są
też takie obwarowania, usłyszeliśmy, że tak. Dzisiaj wiemy, że te poddzierżawienie ma
miejsce.
Sprzedaż krów nastąpiła w końcu kwietnia w momencie kiedy krowy wyszły na pastwisko
kiedy dawały mleko. To nie było działanie ekonomiczne. Przecież można było te krowy
jeszcze trzymać dłużej a dzisiaj cena żywca wynosi 3,6 zł/kg czyli prawie dwa razy tyle. W
kwestia żywca wieprzowego stało się to samo.
Swego czasu Pan radny Marek Dzieńkowski i Naczelnik Wydziału Nieruchomości Pan Józef
Rochoń opracowali koncepcję zagospodarowania tegoż majątku po likwidacji. Sądził, że nad
koncepcjami będzie rzeczywiście dyskusja , wczoraj jeszcze śledził w internecie protokoły z
posiedzeń Zarządu i nie doszukał się tam tej dyskusji, była jedynie jedna koncepcja od
początku do końca – sprzedać. Natomiast dyskutowano nad zagospodarowaniem tych kwot
po sprzedaży. Nie spotkał jednego zdania o możliwości utworzenia Zakładu Budżetowego a
taka możliwość istnieje nadal. Twierdził, że popełniono błąd w sprawie likwidacji.
Prosił, aby jeszcze raz dzisiaj rozważono tej kwestię. Osobiście zwrócił się z apelem do
radnych : Pana Wicestarosty Pana Żujewskiego, który jest absolwentem tej szkoły, został
wybrany na obecne stanowisko dzięki głosom mieszkańców z tej gminy, dlatego nie
wyobraża sobie jego ręki w górze kiedy będzie głosowany projekt uchwały przedstawiony
przez zarząd ; Pana Jana Raczyńskiego, z którym do wielu lat prowadził wiele spraw w
radzie powiatu; Pani Stanisławy Żywickiej , która znana jest ze swojej wrażliwości dla
środowiska pielęgniarskiego czy ma ją jednak tylko dla swojego środowiska . Zwrócił się
do

rady

powiatu

o przemyślenie tematu i przegłosowanie projektu uchwały

przedstawionego przez radnego Bronisława Mazurkiewicza.

Radny Bronisław Mazurkiewicz
Pan Starosta stwierdził, że nie jest zadaniem własnym powiatu prowadzenie działalności
gospodarczej, jakim jest prowadzenie gospodarstwa pomocniczego. I miał rację to nie jest
zadanie własnym powiatu dopóki tam nie ma uczniów. W tej chwili przy takiej reklamie
kiedy od jesieni ubiegłego roku

mówiło się i mówi się, że zostanie gospodarstwo

zlikwidowane nie dziwmy się, że tych nie ma chętnych do nauki zawodu w szkole rolniczej
w Gródkach. Skoro jest tylu chętnych do kupna gospodarstwa, są już przeliczane pieniądze
ze sprzedaży. Proponował znaleźć dla tego gospodarstwa menadżera, który byłby
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jednocześnie dyrektorem i menadżerem Zakładu Budżetowego, prowadziłby je tak aby
przynosiło zysk.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Odpływ kandydatów do kształcenia zawodowego rolniczego występuje

w całej Polsce.

Następuje gwałtowna redukcja tych szkół. Ta decyzja nie byłą nakierowana w tym kierunku,
aby likwidować szkołę ale jej pomóc. Naszą troską było, aby tę szkołę tak przekształcić w
takim kierunku, w którym uczniowie chcą się kształcić się chcą. Uczniowie wolą bardziej
atrakcyjnie odbywać praktyki.
W propozycji

Pana Mazurkiewicza jest rozbieżność czy zaangażować się do robienia

zysków, czy do podnoszenia poziomu kształcenia.
Miałem zawsze pretensje do Dyrektora szkoły, że zajmował się bardziej gospodarstwem niż
szkołą. Zarząd odpowiada za poziom kształcenia w tej szkole . Można było to tolerować ten
stan z przyczyn socjalnych dopóki nie było strat.

Radny Władysław Kubiński
Stwierdził, że tylko 7,7% właścicieli gospodarstw posiada wymagane kwalifikacje zawodowe
w Unii Europejskiej o ile wiem trwają prace nad nowelizacją ustawy, która ma uregulować te
kwestie. Pan uważa, że należałoby oddzielić prowadzenie gospodarstwa od Powiatu przy
zachowaniu miejsc pracy taka propozycja została odrzucona jako nieracjonalna chodziło
spółkę pracowniczą.
Każda propozycja jest traktowana podobnie na różnych etapach . Obawiam się, że nawet
gdyby przedstawiono propozycję, która odpowiada wszystkim wymogom to i tak nie miałaby
wielkich szans realizacji. Dlatego uważam, że ta propozycja kolegi Walentynowicza , aby się
jeszcze raz zastanowić była właściwa.

Radny Wiesław Cieślak
Chociaż nie jestem rolnikiem znam sprawę i mogę się zgodzić, że pewne rzeczy można było
zrobić inaczej. Odnoszę wrażenie, że zostało przewartościowana, jedna rzecz, że to szkoła
jest przy gospodarstwie a nie odwrotnie . Tutaj te wartości zostały zakłócone. Pracownicy
gospodarstwa rolnego przypisani byli do szkoły dlatego, że gospodarstw miało spełniać
praktyczną rolę - nauczania zawodu. Dodał, że w dniu dzisiejszym nie likwiduje się szkoły
zmienia się tylko profil jej kształcenia. Utrzymywanie gospodarstwa przy zmianie profilu
kształcenia byłoby nielogiczne.
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Radny Kazimierz Sosiński
Siła tradycji jest kolosalna czego przykład stanowią licea w Działdowie na ul Grunwaldzkiej
i na ul Polnej. W szkole na ulicy Polnej jest kilka oddziałów a na Grunwaldzkiej jest ich
więcej . W Gródkach też kształcenie rolnicze jest tradycją. Mówienie, że można kształcić w
kierunku rolniczym bez bazy, kształcenia praktycznego jest po prostu mrzonką. Nie ma w tej
chwili w Gródkach kształcenia rolniczego. Gospodarstwo przez wiele lat generowało stratypadło takie stwierdzenie. Straty były i w ubiegłych latach. Zawsze wiosną potrzebny był
zawierany kredyt nawozowy, na środki ochrony roślin, który był spłacany zawsze na koniec
roku. Zeszły rok był tragiczny dla rolnictwa wystąpiła susza, dekoniunktura w rolnictwie,
wszyscy mieliśmy

świadomość, że rok 2004 wejście do Unii zmieni to. Jeżeli strata

zeszłoroczna była 78 tyś zł to przecież z dodatkowych pieniędzy w postaci dopłat spłynęło by
200 tyś zł. Słyszałem też stwierdzenie, że dużo czasu poświęciliśmy na dyskusję, ale tak
naprawdę jej

nie było. Dziś mamy

podejmować uchwałę a o godzinie 11.00 zostały

sprzedane ciągniki, kombajny w likwidowanym gospodarstwie . W ogóle nie brano pod
uwagę, możliwości powołania Zakładu Budżetowego.

Józef Rochon Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Poinformował, że został upoważniony przez Zarząd Powiatu do naniesienia poprawki w
projekcie uchwały przedłożonej przez Zarząd Powiatu. Otóż od czasu opracowania projektu
do

dnia

dzisiejszego

uległa

podziałowi

działka

81

celem

wydzielenia

gruntu

wykorzystywanego na cele nie rolnicze. Na dzień dzisiejszy jest decyzja zatwierdzająca ten
podział stała się ostateczna . Więc działka 81 nie istnieje zostały utworzone dwie działki 81/1
oraz 81/2 w projekcie uchwały w paragrafie 1 w wierszu 2 proszę wprowadzić zmianę
zamiast działki 81, zapisać „działki 81/1 i 81/2” oraz w wierszu 3 paragrafie 1 proszę zmienić
istniejący tam zapis na „ 358 ha 55 arów”.
Przerwa 14.35-14.45
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Stwierdziła, że mamy dwa projekty uchwał jeden przedstawiony przez Klub SLD – PLD i
drugi dostarczony wraz z materiałami sesyjnymi.
Poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany formy organizacyjnej
prowadzenia działalności przez ZSR CKP w Gródkach.
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym
- 7 głosami za
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- 11 głosami przeciw
- 0 głosów wstrzymujących
odrzuciła projekt uchwały w sprawie

zmiany formy organizacyjnej prowadzenia

działalności przez ZSR CKP w Gródkach.

Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Następnie poddała pod głosowanie projekt uchwały przedstawiony przez Zarząd Powiatu w
sprawie wyrażenia zgody na sposoby zagospodarowania nieruchomości po likwidowanym
„Gospodarstwie Pomocniczym” Zespołu Szkół Rolniczych –CKP w Gródkach, stanowiącym
własność Powiatu Działdowskiego.
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym większością głosów:
-

11 głosami za,

-

7 głosami przeciw,

-

0 głosami wstrzymującymi się

podjęła;
Uchwałę Nr XVII/129/04
w sprawie: wyrażenia zgody na sposoby zagospodarowania nieruchomości po
likwidowanym „Gospodarstwie Pomocniczym” Zespołu Szkół Rolniczych –CKP w
Gródkach, stanowiącym własność Powiatu Działdowskiego.
/ uchwała stanowi załącznik do protokołu /

Rady Kazimierz Sosiński
Zwrócił się z wnioskiem formalnym - aby podczas sprzedawania
gruntów i budynków po byłym gospodarstwie

w specyfikacji

jednemu nabywcy
przetargowej zawrzeć

klauzulę, która gwarantowałaby zatrudnienie byłym pracownikom. Pewnie nie uda się dla
wszystkich znaleźć zatrudnienia. dlatego chciałby żeby zostały przewidziane

odprawy

specjalne dla tych wszystkich pracowników , nie tylko oprawy wynikające z prawa pracy
ale również

pochodzące ze środków z likwidacji gospodarstwa pomocniczego. Jest to

możliwe dodał, że na ten temat prowadził rozmowę z Panem Starostą i Panem Markiem
Dzieńkowskim,
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Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Była zadania,

że zgładzony

ponieważ wymaga określenia

wniosek wymaga rozpatrzenia
kryteriów

przyznania

w terminie późniejszym

odpraw oraz dokładnej

analizy

przedmiotu .

Rady Kazimierz Sosiński
To wniosek kierunkowy nie wymaga określenia kryteriów w chwili obecnej, proszę o jego
przegłosowanie.
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Zgłoszony wniosek jest zbyt daleko idący wymaga rozpatrzenia przez Zarząd Powiatu
szczególnie, że dotyczy spraw finansowych .

Starosta Działdowski Marian Janicki
Wyjaśnił, że zgłoszony wniosek nie jest formalny. Odprawy zawsze wypłaca pracodawca w
tym przypadku Dyrektor ZSR CKP. Można by rozważyć skorygowanie budżetu, jeżeli
taka możliwość by istniała. Obecnie nie wiemy, czy jest
Powiatu

to dopuszczalne .

musiałby rozparzyć możliwość zmiany budżetu. Ustawodawca dał

Zarząd

możliwość

zmiany budżetu tylko Zarządowi Powiatu pod warunkiem, że mieszczą są one w limitach
środków w danym roku. Wniosek Pana radnego nie jest formalny a merytoryczny.

Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Odczytała § 21 Regulamin Rady Powiatu Działdowskiego. Poinformowała ze zgłoszony nie
kwalifikuje się jako interpelacja radnego, proponuje aby przesunąć jego rozpatrzenie na
termin późniejszy.

Radca Prawny Mirosław Antoszewski
Jego zdaniem to jest wniosek kierunkowy i wymagałby podjęcia uchwały kierunkowej .
W kompetencji rady powiatu mieści się stanowienie o kierunkach działania Zarządu
Powiatu , ale zobligowanie

zarządu

do ustalenia

zasad

odpraw dodatkowych dla

pracowników i przegłosowanie wymaga formy uchwały . Zastrzegł ,że nie zajmował się
kwestią tzw. „extra odpraw” dla pracowników gospodarstwa z faktu utraty zatrudnienia
oprócz prawa pracy , które stanowi , że pracodawca ma dać odchodzącym pracownikom
odprawy . Jednak jednostki samorządu terytorialnego obowiązane są stosować ustawę o
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finansach

publicznych. Nie wiadomo

jak organ nadzoru - RIO

potraktowałaby

wydatkowanie dodatkowych kwot, do których powiat nie był zobowiązany.

Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Stwierdziła, że sprawa wymaga analizy musi zostać sprawdzona i trzeba wrócić do
powyższego problemu.

Radny Kazimierz Sosiński
Stwierdził, że chciałby poznać w dniu dzisiejszym opinię rady powiatu na ten temat.
Dodał, że Zarząd Powiatu zajmuje się tym problemem, jeżeli Rada Powiatu go do tego
zobliguje.

Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
W związku z powyższym poddała pod głosowanie wniosek w sprawie przegłosowania
podczas dzisiejszej sesji wniosku jaki złożył pan radny Kazimierz Sosiński.
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym większością głosów,
-

7 głosami za,

-

8 głosów przeciw,

-

3 głosach wstrzymujących
odrzuciła zgłoszony wniosek

Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Stwierdziła na podstawie przeprowadzonego głosowania w dniu dzisiejszym rada powiatu
nie

będzie zajmowała

się

zgłoszonym wnioskiem przez pana radnego Kazimierza

Sosińskiego. Dodała, że wniosek zgłoszony przez Pan radnego pozostaje nadal otwarty.

Starosta Działdowski Marian Janicki
Wskazał , że jeżeli radny będzie podtrzymywał swój wniosek to podczas rozpatrywania
zmian do budżetu powiatu Zarząd Powiatu go rozpatrzy .

Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Dodała , że wniosek nie został odrzucony będzie można do niego wrócić.
Ad. 16
Starosta Działdowski Marian Janicki
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Zarząd Powiatu przygotował zmiany budżetu na 2004 rok , jednym z jego elementów było
poręczenie kredytowe dla SP ZOZ w Działdowie , który złożył wniosek do kontraktu
regionalnego na ten rok na zakup środków ze sprzętu medycznego . W dniu dzisiejszym
uzyskaliśmy informację, że Komitet Sterujący i Zarząd Województwa podjął decyzję w
sprawie finansowania wniosków związanych z ochrona zdrowia i nie uwzględnił naszego
wniosku, finansowane będą jedynie w ramach kontraktu szpitale wojewódzkie. W imieniu
Zarządu powiatu

zwrócił się o wycofanie projektu uchwały w sprawie poręczenia

kredytowego . Wniosek, który miał złożyć szpital do kontraktu będzie można powtórzyć do
programu ZFOR. Termin do złożenia tego wniosku określony został na 12.07 br. . ten
wniosek byłby uwzględniony w załączniku nr 9 –plany wieloletnie w ramach źródeł
finansowania na lata 2005-2006. W związku
wprowadzona

korekta

z tym

programem musiałaby zostać

do zmian do budżetu powiatu . Obecnie

jest przygotowana

dokumentacja techniczna i kosztorysowana. Po dokonaniu stosownych zmian w budżecie
powiatu była by możliwość ubiegania się o środki unijne. Szczegóły dotyczące zmian w
budżecie powiatu przedstawi Pani Skarbnik Powiatu .
Skarbnik Powiatu Daniela Wołkońska
Przedstawiał zmiany do przedłożonego radnym projektu uchwały w sprawie zmian do
budżetu powiatu na 2004 rok
W projekcie uchwały nie zostanie ujęta pozycja poręczenia kredytowe. Wydatki budżetu
po zmianach wynoszą 31 491 906 zł, wydatki bieżące po zmianach wynoszą 26 898 422 zł ,
po wprowadzeniu zmian w załączniku nr 9 kwota ostateczna wyniesie 16 609 936 zł.
Przedstawiała objaśniania do proponowanych zmiana do budżetu powiatu w zakresie
programów wieloletnich . Po wprowadzeniu przedmiotowych zmian deficyt wyniesie 2 685
065 zł na pokrycie deficytu zaciągnięty zostanie kredyt. na wydatki inwestycyjne na
modernizację kwota kredytu wyniesie 987 036 zł.
Wyjaśniła jak finansowane będą podwyżki

dla nauczycieli oraz inne wydatki w dziale

oświaty .
Zarząd Powiatu postanowił zaciągnąć kredyt inwestycyjny długoterminowy na inwestycje
drogowe . Wolne środki z lat ubiegłych zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu
powiatu . Nadto

powiat uzyska premię termomedernizacyjną

z kredytu z tytułu

zaciągniętego kredytu na remont w ZS Nr 1 na ul Grunwaldzkiej ona zostanie przeznaczona
na pokrycie deficytu budżetu.

Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Barbara Plewka
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Wobec braku uwag do przedstawionych zmian poddała pod głosowanie projekt uchwały w
sprawie: zmiany budżetu powiatu na rok 2004
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym większością głosów ,
-

13 głosami za ,

-

1 głosie przeciw ,

-

4 głosach wstrzymujących się

podjęła;
Uchwałę Nr XVII/130/04
w sprawie: zmiany budżetu powiatu na rok 2004
/ uchwała stanowi załącznik do protokołu /

Ad. 17
Skarbnik Powiatu Daniela Wołkońska
Poinformowała że w związku z wprowadzeniem zmian w budżecie powiatu kwota kredytu
długoterminowego wyniesie 987 036 zł.

Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Barbara Plewka
Wobec braku uwag poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie. zaciągnięcia
długoterminowego kredytu na pokrycie deficytu budżetu na 2004r wraz ze wprowadzoną
zmianą .
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym większością głosów ,
-

13 głosami za ,

-

0 głosie przeciw ,

-

5 głosach wstrzymujących się

podjęła;
Uchwałę Nr XVII/131/04
w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu na pokrycie deficytu budżetu na
2004r.
/ uchwała stanowi załącznik do protokołu /

Ad. 18
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Starosta Działdowski Marian Janicki
Wycofał w imieniu Zarządu Powiatu projekt uchwały w sprawie w sprawie udzielania
poręczenia

kredytu

bankowego

dla Samodzielnego

Publicznego

Zakładu

Opieki

Zdrowotnej w Działdowie.

Radca Prawny Mirosław Antoszewski
Wyjaśnił, że do momentu rozpatrzenia

projektu

uchwały inicjator tego może wycofać

zgłoszony projekt.
Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Barbara Plewka
W związku z wycofaniem

projektu uchwały

przez

wnioskodawcę

stwierdziła, że

przedmiotowy projekt uchwały nie będzie rozpatrywany.
Ad. 19
Jadwiga Barbara Plewka Przewodnicząca Rady Powiatu
Wobec braku uwag poddała pod głosowanie projekt uchwały sprawie zmiany uchwały Nr
III/27/02 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia
warunków pracy i płacy Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Działdowie.
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym jednogłośnie
- 17 głosami za
-

0 głosów przeciw,

-

0 głosów wstrzymujących się

podjęła;
Uchwałę Nr XVII/132/04
sprawie zmiany

uchwały Nr III/27/02 Rady

Powiatu Działdowskiego z dnia

30

grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia warunków pracy i płacy Powiatowego
Rzecznika Konsumentów w Działdowie.
/ uchwała stanowi załącznik do protokołu /

Ad. 20
Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Barbara Plewka
W związku z powyższym omawiany w tym punkcie projekt uchwały dotyczy bezpośrednio
jej osoby

oddała prowadzenie obrad w tej części Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu

Jerzemu Walentynowiczowi, a sama opuściła salę obrad.
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Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Jerzy Walentynowicz
Zapytał czy są uwagi do projektu uchwały w sprawie ustalenia
przyznawania zryczałtowanej

diety miesięcznej

wysokości i zasad

dla Przewodniczącej Rady Powiatu

Działdowskiego.
Radny Henryk Przybyszewski
Zapytał kto jest inicjatorem tej uchwały, czy w kwocie 1200 zł przyznanego ryczałtu
przewodniczącej mieszczą się wydatki na telefon ? Dodał, że każdy z nas pełni rożne funkcję
społeczne między innymi dzięki funkcji sprawowanej w radzie powiatu , nikomu nie
przychodzą jednak pomysły takie jakie zaproponowane w projekcie omawianej uchwały .
Radny Władysław Kubiński
Każdy z nas w związku z wykonywaniem mandatu ponosi koszty , które przekraczają
dochody

uzyskiwane przez radnych . Podjecie

zaproponowanej uchwały

byłoby

precedensem , nielogicznym i moralnie nie uzasadnionym. Dodał, że takich pomysłów nie
powinno się

dopuszczać do realizacji. Jeżeli zaproponowane rozwiązanie zostanie przyjęte, to będzie
się źle czuł w tej radzie , jego zdaniem ta sprawa nie powinna mieć miejsca, jest żenująca.

Starosta Działdowski Marian Janicki
Stwierdził, że rozpatrywany projekt uchwały został zgłoszony

przez Zarząd Powiatu

Działdowskiego.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Jerzy Walentynowicz
Poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym, większością głosów:
-

11 głosów za ,

-

5 głosów przeciw,

-

0 głosów wstrzymujących się

/na sali obecnych było 16 radnych /
podjęła;
Uchwałę Nr XVII/133/04
w sprawie: ustalenia wysokości i zasad przyznawania zryczałtowanej diety miesięcznej
dla Przewodniczącej Rady Powiatu Działdowskiego.
/ uchwała stanowi załącznik do protokołu /
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Ad. 21
Prowadzenie

obrad przejęła Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga

Barbara Plewka
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Zwróciła się o zgłoszenie

kandydatów

na Wiceprzewodniczącego

Rady Powiatu

Działdowskiego.
Radny Jan Raczyński
Zgłosił kandydaturę Pana Alfonsa Szymańskiego.

Radny Alfons Szymański
Wyraził zgodę na kandydowanie na Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Działdowskiego.

Radny Henryk Przybyszewski
Poinformował, że pan radny Rafał Maciejewski jest nieobecny na sesji jednak w rozmowie
z nim oświadczył, że wyraża zgodę na kandydowanie na Wiceprzewodniczącego Rady
Powiatu Działdowskiego. W chwili obecnej przebywa w Wiedniu i nie ma możliwości
technicznych wyrażenia swojej zgody na kandydowanie na piśmie.

Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Kandydat musi wyrazić zgodę, w tej sprawie konieczne jest sprawdzenie takiego sposobu
wyrażania zgody w przepisach, dlatego

proszę o zajęcie stanowiska

przez Pana radcę

prawnego.

Radca Prawny Mirosław Antoszewski
W przyjętych przez Radę powiatu zasadach głosowania zastrzeżono, że kandydat powinien
wyrazić zgodę na kandydowanie oraz wynika to z zasad demokratycznego państwa prawa.
Proponuję

więc

aby zgłaszający kandydaturę Pana r. Rafała Maciejewskiego złożyli

oświadczenie na piśmie

z pełnym zastrzeżeniem, że jeżeli zostanie on wybrany na

wiceprzewodniczącego i nie potwierdzi zgody na kandydowanie to wówczas uchwała o
wyborze będzie nieważna.
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Poddała pod głosowanie wniosek
zgłaszającego

kandydaturę

w sprawie przyjęcia pisemnego oświadczenia

od

Pana Rafała Maciejewskiego o wyrażonej zgodzie

wymienionego na kandydowanie na funkcję wiceprzewodniczącego.
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Rada Powiatu w głosowaniu, jawnym jednogłośnie:
- 18 głosami za,
-

0 głosów przeciw,

-

0 głosami wstrzymującymi się ,
przyjęła wniosek zaproponowany przez Przewodnicząca Rady Powiatu
Działdowskiego

Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Zwróciła się do wnioskodawcy

kandydatury

Pana radnego

Rafała Maciejewskiego o

złożenie oświadczenia na piśmie.
Zapytała, czy się jeszcze inne zgłoszenia na wiceprzewodniczącego.
Wobec braku innych zgłoszeń

poddał pod głosowanie

zamknięcie

listy zgłoszonych

kandydatów na Wiceprzewodniczącego.
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie
-

18 głosami za ,

-

-0 głosów przeciw,

-

0 głosów wstrzymujących się

zamknęła listę zgłoszonych kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu
Działdowskiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Zwróciła się

do Komisji Skrutacyjnej o przygotowanie

kart do głosowania

na

Wiceprzewodniczącego rady Powiatu Działdowskiego następnie poinformowała w jaki
sposób będzie przebiegała głosowanie.
Stwierdziła, że ważny jest głos jeżeli

przy nazwisku zaznaczony zostanie znak „x” nie

zaznaczono przy żadnym nazwisku. Nieważny jest głos jeżeli znaków „x” jest więcej na
karcie jest przekreślona.
Członek Komisji Skrutacyjnej Paweł Rutkowski wręczył radnym według listy
tajnego głosowania

karty do

na Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Działdowskiego i

przeprowadzone zostało głosowanie.

Po zakończeniu głosowania Komisja Skrutacyjna dokonała obliczeń wyników głosowania
oraz sporządziła

protokół z głosowania na Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu

Działdowskiego.
31

Członek Komisji Skrutacyjnej Paweł Rutkowski
Odczytał protokół

Komisji Skrutacyjnej z głosowania na Wiceprzewodniczącego Rady

Powiatu Działdowskiego.
/protokół stanowi załącznik do niniejszego protokołu /
Stwierdził, że zgłoszony

kandydat

Pan radny Rafał Maciejewski otrzymał 7 głosów

natomiast Pan radny Alfons Szymański otrzymał 11 głosów.

Wobec powyższego Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Działdowskiego wybrany został
Pan radny Alfons Szymański.
Rada Powiatu podjęła
Uchwałę Nr XVII/ 134 /04
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Działdowskiego.
/uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu

/

Ad. 23
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Zapytała, czy są uwagi do projektu uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z
pełnienia obowiązków członka zarządu.

Radny Krzysztof Maciątek
Wskazał,

że nie jest zadowolony z rezygnacji z pełnionej funkcji przez Pana

radnego

Marka Dzieńkowskiego tym bardziej, że bardzo dobrze wypełnia obowiązki, bierze aktywny
udział w pracy Komisji Rolnictwa , prowadził bardzo dobrze wiele spraw, dlatego nie
poprze przedmiotowego projektu uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Wyjaśniła , że zgodnie z uchwałą o samorządzie powiatowym, w przypadku złożenia
rezygnacji z członkostwa w zarządzie

przez członka

zarządu niebędącego

jego

przewodniczącym, rada powiatu podejmuje uchwałę o przyjęciu rezygnacji i zwolnieniu z
pełnienia obowiązków członka zarządu zwykłą większością głosów nie później niż w
ciągu

1 miesiąca od złożenia rezygnacji. Nie podjęcie

w tym terminie uchwały

jest

równoznaczne z przyjęciem rezygnacji z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym
taka uchwała powinna zostać podjęta.
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Następnie

poddała pod głosowanie

projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji i

zwolnienia z pełnienia obowiązków członka zarządu.
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym większością głosów
-

11 głosami za ,

-

5 głosami przeciw

-

1 głosami wstrzymującymi

podjęła
Uchwałę Nr XVII/135/04
w sprawie w sprawie przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków
członka zarządu.
/uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu /.
Ad. 23
Starosta Działdowski Marian Janicki
Wyjaśnił, że rada

powiatu przyjęła rezygnację członka zarządu powiatu a nie odwoła

wymienionego . Pan radny podjął suwerenną decyzję o rezygnacji z funkcji
Przedstawiał radzie powiatu kandydata do uzupełnienia składu Zarządu Powiatu w osobie
Pana radnego Pawła Rutkowskiego. Pan radny pracował w poprzedniej

kadencji

zna

tematykę działania samorządu powiatowego. Jest kompetentny, uczciwy i sądzę, że dobrze
będzie pełnił tę funkcję.

Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Zaproponowała dokonanie zmiany w porządku obrad sesji poprzez rozpatrzenie i podjęcie
w tym punkcie uchwały w sprawie zmian w składach osobowych komisji stałych Rady
Powiatu Działdowskiego a następnie rozpatrzenie uchwały w sprawie w sprawie w sprawie
wyboru członka Zarządu Powiatu Działdowskiego.
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym większością głosów
- 12 głosami za,
-

0 głosów przeciw,

-

4 głosami wstrzymującymi
przyjęła zmianę do porządku

obrad sesji poprzez rozpatrzenie i podjęcie w tym

punkcie uchwały w sprawie zmian w składach osobowych komisji stałych Rady
Powiatu Działdowskiego.

Ad. 24
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Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Poinformowała, że Pan radny Alfons Szymański zadeklarował pracę w dwóch komisach
Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego (...) oraz Komisji
Planowania Budżetu , Finansów i Gospodarowania

Mieniem Powiatu Pan radny Leon

Żujewski zwrócił się z wnioskiem o przeniesie do Komisji Planowania Budżetu i Finansów
z Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego(...). pan radny Marek
Dzieńkowski złożył wniosek o przeniesienie

z Komisji Planowania Budżetu i Finansów i

Gospodarowania Mieniem Powiatu do Komisji Rewizyjnej , pan radny Paweł Rutkowski
zwrócił się o odwołanie go z Komisji Rewizyjnej i powołanie do Komisji Oświaty Kultury i
Sportu .

/wnioski w/w radnych o przeniesie do proponowany komisji stanowią załącznik do
niniejszego protokołu /

Przewodnicząca Rady w Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Poddała pod głosowanie wniosek w sprawie odwołania Pawła Rutkowskiego

Komisji

Rewizyjnej.
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym
-

11 głosami za,

-

1 głosie przeciw,

-

3 głosach wstrzymujących,
przyjęła wniosek w sprawie odwołania radnego Pawła Rutkowskiego z Komisji
Rewizyjnej.

Przewodnicząca Rady w Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Poddała pod głosowanie wniosek

Pana radnego

Marka Dzieńkowskiego

w sprawie

odwołania z Komisji Planowania Budżetu i Finansów i Gospodarowania Mieniem Powiatu.
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym , większością głosów:
-

14 głosami za,

-

1 głosie przeciw,

-

0 głosów wstrzymujących

3 radnych nie brało udziału w głosowaniu .
podjęła wniosek w sprawie w sprawie odwołania radnego Marka Dzieńkowskiego z
Komisji Planowania Budżetu i Finansów i Gospodarowania Mieniem Powiatu.
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Przewodnicząca Rady w Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Poddała pod głosowanie wniosek w sprawie

odwołania radnego Leona Żujewskiego

z

Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego(...).
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym
-

16 głosami za,

-

0 głosie przeciw,

-

0 głosów wstrzymujących

2 radnych nie brało udziału w głosowaniu .
podjęła

wniosek w sprawie odwołania radnego Leona Żujewskiego

z

Komisji

Rolnictwa Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego(...).

Przewodnicząca Rady w Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Poddała pod głosowanie wniosek

Pana radnego Marka Dzieńkowskiego

w sprawie

powołania do Komisji Rewizyjnej .
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym, większością głosów
-

14 głosami za,

-

1 głosie przeciw,

-

2 głosów wstrzymujących

2 radnych nie brało udziału w głosowaniu .
podjęła wniosek w sprawie powołania Pana radnego Marka Dzieńkowskiego do Komisji
Rewizyjnej.
Przewodnicząca Rady w Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Poddała pod głosowanie wniosek

Pana radnego Leona Żujewskiego

o powołanie do

Komisji Planowania Budżetu, Finansów i Gospodarowania Mieniem Powiatu.
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym
-

12 głosami za,

-

5 głosów przeciw,

-

1 głosie wstrzymującym

2 radnych nie brało udziału w głosowaniu .
podjęła wniosek

w sprawie powołania do Komisji Planowania Budżetu, Finansów i

Gospodarowania Mieniem Powiatu Pana radnego Leona Żujewskiego.
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Przewodnicząca Rady w Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Poddała pod głosowanie wniosek

w sprawie Pana radnego Alfonsa Szymańskiego

o

powołanie do Komisji Planowania Budżetu, Finansów i Gospodarowania Mieniem Powiatu
oraz Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego.
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym
-

12 głosami za,

-

1 głosie przeciw,

-

4 głosach wstrzymujących

2 radnych nie brało udziału w głosowaniu .
podjęła wniosek w sprawie Pana radnego Alfonsa Szymańskiego

o powołanie

do

Komisji Planowania Budżetu, Finansów i Gospodarowania Mieniem Powiatu oraz
Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego.
Przewodnicząca Rady w Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Poddała pod głosowanie wniosek Pana radnego Pawła Rutkowskiego

o powołanie do

Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym , większością głosów
-

12 głosami za,

-

5 głosie przeciw,

-

1 głosów wstrzymujących

2 radnych nie brało udziału w głosowaniu .
podjęła wniosek o powołanie radnego Pawła Rutkowskiego powołanie

do Komisji

Oświaty, Kultury i Sportu.
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym, większością
-

12 głosami za,

-

0 głosów przeciw,

-

5 głosami wstrzymującymi

: podjęła :
Uchwałę Nr XVIII/136 /04
w sprawie zmian w składach

osobowych

komisji

stałych

Rady Powiatu

Działdowskiego.
/uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 23
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Przewodnicząca Rady w Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Wskazała, że na członka Zarządu Powiatu Pan Starosta zgłosił kandydaturę Pana Pawła
Rutkowskiego.
Zapytała Pana radnego czy wyraża zgodę na kandydowanie na członka Zarządu Powiatu .

Radny Paweł Rutkowski
Wyraził zgodę na kandydowanie.

Przewodnicząca Rady w Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Przedstawiła zasady głosowania na członka Zarządu Powiatu Działdowskiego.
/zasady stanowią załącznik do niniejszego protokołu /.
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym większością głosów
-

15 głosami za,

-

0 głosami przeciw

- 1 głosie wstrzymującym

przyjęła zasady głosowania na członka Zarządu Powiatu Działdowskiego.

Przewodnicząca Rady w Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Zaproponowała, aby komisja skrutacyjna liczyła 3 członków . W związku z tym, że Pan
Paweł Rutkowski został zgłoszony jako kandydat nie może on nadal pełnić funkcji w
komisji skrutacyjnej, zwróciła się o zgłoszenie kandydatów do pracy komisji, jednocześnie
proponując

by komisja

pracowała

w

pozostałym składzie

jak

podczas wyboru

Wiceprzewodniczącego Rady.

Radny Jan Raczyński
Zaproponował na radnego Wiesława Cieślaka do pracy w komisji skrutacyjnej.

Radny Wiesław Cieślak
Wyraził zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej.

Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Zaproponowała do pracy w komisji Pana Alfonsa Szymańskiego.
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Radny Alfons Szymański
Wyraził zgodę na pracę w komisji skrutacyjnej.
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
W związku z tym, że do komisji zgłoszeni zostali: radna Teresa Kuca , Wiesław Cieślak,
Alfons Szymański. Poddała pod głosowanie skład Komisji Skrutacyjnej:
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym większością głosów
-

15 głosami za

-

0 głosów wstrzymujących się

- 1 głosie wstrzymującym
przyjęła zasady głosowania na członka Zarządu Powiatu Działdowskiego .
Komisja skrutacyjna przygotowała karty do głosowania na członka Zarządu Powiatu
Działdowskiego.

Radny Bronisław Mazurkiewicz
Zaproponował w związku z rezygnacją Pana Pawła Rutkowskiego z Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej zaproponował włączenie dodatkowego punktu w sprawie powołania
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Działdowskiego. Jednocześnie
zaproponował na tę funkcję Pana Marka Dzieńkowskiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Poddała pod głosowanie zaproponowaną przez pana radnego Bronisława Mazurkiewicza
zmianę porządku obrad i włączenie dodatkowego punktu po tym rozpatrywanym obecnie
punkcie rozpatrzenie i podjecie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej.

Rada Powiatu w głosowaniu jawnym, większością głosów:
-

16 głosami za,

-

0 głosów przeciw,

-

1 głosie wstrzymującym,

przyjęła wniosek w sprawie włączenie dodatkowego punktu do porządku obrad w
sprawie -rozpatrzenie i podjecie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej jako pkt 25.
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Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie tajne na członka Zarządu Powiatu
Działdowskiego. Następnie dokonała obliczenia głosów oraz sporządziła protokół z
przeprowadzonego głosowania.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Teresa Kuca
Przedstawiła wyniki głosowania na członka Zarządu Powiatu Działdowskiego .
Stwierdziła, że zgłoszony kandydat na członka Zarządu Powiatu Działdowskiego otrzymał
11 głosów za , 5 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący. W związku z powyższym pan Paweł
Rutkowski został wybrany na członka Zarządu Powiatu Działdowskiego.

Rada Powiatu w głosowaniu tajnym większością głosów podjęła
Uchwałę Nr XVII/ 137 /04
w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Działdowskiego.
/uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu /.

Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Złożyła gratulacje panu radnemu Pawłowi Rutkowskiemu w związku z wyborem na
członka Zarządu Powiatu Działdowskiego.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Podziękował za pracę w Zarządzie Powiatu Panu Markowi Dzieńkowskiemu oraz za
realizację spraw, którymi zajmował się pełniąc tę funkcję .

Ad. 25
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Zapytała, czy zgłoszony na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej radny Marek
Dzieńkowski wyraża zgodę na kandydowanie.

Radny Marek Dzieńkowski
Wyraził zgodę na kandydowanie na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej Rady Powiatu Działdowskiego.
Rada Powiatu w głosowaniu w głosowaniu jawnym , większością głosów:
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-

15 głosów za,

-

0 głosami przeciw,

-

2 głosami wstrzymującymi

podjęła
Uchwałę Nr XVII/ 138 /04
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
/uchwała stanowi załącznik do protokołu/.
Ad. 26
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Zwróciła się o zgłaszanie kandydatów na przedstawiciela Rady Powiatu Działdowskiego do
składu Powiatowej Rady Zatrudnienia.

Radny Jan Raczyński
Zaproponowała Pana radnego Marka Dzieńkowskiego.

Radny Marek Dzieńkowski
Wyraził zgodę na kandydowanie.

Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wskazania przedstawiciela Rady Powiatu
Działdowskiego do składu Powiatowej Rady Zatrudnienia wraz ze zgłoszona kandydaturą
Pan Marka Dzieńkowskiego.
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym większością głosów :
-13 głosami za,
-

0 głosów przeciw,

-

4 głosami wstrzymującymi

podjęła
Uchwałę Nr XVII/ 139/04
w sprawie wskazania przedstawiciela Rady Powiatu Działdowskiego do składu
Powiatowej Rady Zatrudnienia.
/uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.

Ad. 27
Starosta Działdowski Marian Janicki
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W sprawie zapytania pana Kubińskiego dotyczącego siedziby weterynarii poinformował, że
przedmiotowa sprawa rozpatrywana jest już dość długo Problem powstał kiedy pojawiła się
informacja o możliwości likwidacji lub połączenia inspektoratu weterynarii w
Działdowskie. Rada Powiatu chciał aby Zarząd Powiatu zaangażował się w pozostawienie
inspektoratu w Działdowie. Zobowiązaliśmy się jako powiat wobec Wojewody, że
uzyskamy nową siedzibę dla PIW w Działdowie powierzchniowo porównywalną do
siedziby jaka ma inspektorat w Nidzicy. Takie też zobowiązanie złożył wojewodzie.
Wojewoda zawnioskował aby inspektorat pozostał w Działdowie, powołał na Powiatowego
Inspektora Weterynarii p. Wojciecha Kościńskiego , który pełnił dotychczas obowiązki
powiatowego lekarza weterynarii . W pewnym okresie powstała z inicjatywy dr
Kościńskiego koncepcja siedziby PIW w budynku przy ul. Męczenników. Obiekt ten nie
miał uregulowanego stanu prawnego obecnie agendy Ministra Skarbu uregulowały ten stan
i przekazały obiekt w użytkowanie . Był problem z modernizacją tego budynku , znany był
stan techniczny oraz koszty eksploatacji tej nieruchomości . Pan Wojewoda stwierdził, że
nie posiada środków na remont obiektu przy ul Męczenników. należącego do Skarbu
Państwa. Na remont tego budynku ani powiat ani gminy nie mogą przekazać własnych
środków
Wojewoda podczas spotkania w sprawie siedziby weterynarii poinformował, że jeżeli
wojewódzki lekarz weterynarii potwierdzi wolę objęcia tego obiektu i wykonania remontu
to wówczas powiat zostanie zwolniony z przyjętego na siebie obowiązku wyremontowania
przyszłej siedziby tej inspekcji. Osobiście prosił Pana Dyrektor Wydziału Polityki
Regionalnej aby potwierdził, że nasz powiat nie musi przekazywać środków remont. Dwa
tygodnie temu z udziałem pani Wicewojewody Bojarskiej , Powiatowego Lekarza
Weterynarii nie był na nim obecny Wojewódzki Lekarz Weterynarii. Pani Wicewojewodą
stwierdziła, że Wojewódzki Lekarz Weterynarii w ramach własnego budżetu znajdzie środki
na remont elewacji budynku wówczas wojewoda przekażę budynek przy ul Męczenników
na siedzibę weterynarii. Po kilku dniach w rozmowie z Dyrektorem Polityki Regionalnej
W-M UW uzyskałem, że Wojewódzki Lekarz Weterynarii deklarował, że znajdzie środki
na remont tego budynku. informowałem Pana Dyrektora , powiat postara się pomóc
weterynarii .
W związku z powyższym jestem zaskoczony wypowiedzią Pan radnego Kubińskiego W
dniu wczorajszym w rozmowie z e mną Pani Wicewojewoda twierdziła, że jest zadowolona
z załatwienia w taki sposób przedmiotowej sprawy.
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Czynności związane z cofnięciem wniosku o komunalizację zostały wykonane. Pozostaje
jedynie kwestia wystąpienia przez PIW o przejecie obiektu przy ul Męczenników w trwały
zarząd. Dodała ,że przewidywał, że takie problemy z tym budynkiem i jego remontem mogą
się Pojawić jednak powiat nie może przekazać środków na ten remont ponieważ jest to
budynek Skarbu Państwa.
W odpowiedzi na zapytanie zgłoszone przez pana radnego H. Przybyszewskiego w sprawie
innego zatrudnienie Dyrektora SP ZOZ stwierdził, że z oświadczenia majątkowego jakie
posiada za 2003 rok wynika, że prowadzi on praktykę lekarską i uzyskał 4000 zł , Pan
dyrektor jest na sali obrad jeżeli byłby dodatkowe pytania może udzielić odpowiedzi.

Radny Władysław Kubiński
Zapytał jak pan Starosta zamierza dalej prowadzić sprawę przyszłej siedziby weterynarii
skoro Wojewódzki Lekarz Weterynarii oświadczył, że nic nie wie w sprawie remontu
przedmiotowego budynku.
Dodał, że sprawa połączenia inspektoratów została przełożona w czasie.

Starosta Działdowski Marian Janicki
Przypomniał, że stał na stanowisku, że należało wyremontować budynek przy ul
Grunwaldzkiej , który miał być przeznaczony na siedzibę weterynarii, ale w wyniku uporu
PIW, który twierdził, że posiada poparcie Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie
siedziby inspektoratu w budynku przy ul Męczenników nastąpiły zmiany .

Radny Władysław Kubiński
Wojewódzki Lekarz Weterynarii nie ma możliwości aby dokonać remontu wymienionego
budynku.

Starosta Działdowski Marian Janicki
Dodał, że jeżeli będzie taka wola to można zaprosić na Dyrektora Kowalskiego w Wydziału
Polityki Regionalnej z Urzędu Wojewódzkiego w sprawie rozmów jakie były prowadzone na
temat siedziby inspektoratu weterynarii. Wszystko było ustalone uchwała była podjęta
przez radę powiatu w sprawie przekazania nieruchomości przy ul Grunwaldzkiej, należało
tylko zawrzeć umowę , jednak Powiatowy Inspektor Weterynarii chciał na siedzibę
budynek przy ul. Męczenników. Obecnie żaden z inspektoratów weterynarii nie został
zlikwidowany również pozostał inspektorat w weterynarii w Działdowie.
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Ad. 28
Radny Eugeniusz Przyborski
Poruszył problem zakrzaczonej drogi na trasie Iłowo—Mława –Narzym- Brodowo co
utrudnia to wyjazd z drogi prowadzącej z m. Narzym. Na ten temat rozmawiał już z Panem
Dyrektorem Grochockim miały być wykonane prace wykoszeniowe w rowach na tej trasie
jednak wykonane tam prace nie dały efektu.
Ad.29
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie Jerzy Grochocki
Wykonane były rozmowy

z Dyrektorem Zarządu Dróg z Nidzicy prace wykoszeniowe

były wykonane na tej trasie, efekt jest jaki jest widoczny w związku z tym ponownie
przeprowadzą rozmowy z Dyrektorem PZD w Nidzicy.

Ad. 30
W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodnicząca Rady Powiatu zamknęła
obrady XVII Sesji Rady Powiatu Działdowskiego.

Protokołowały:

Przewodnicząca Rady Powiatu

Helena Podgórska
Ewa Siedlecka

Jadwiga Barbara Plewka
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