PROTOKÓŁ Nr XVIII/2004
z XVIII Sesji Rady Powiatu Działdowskiego II Kadencji odbytej 23 lipca 2004roku w
sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego 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 16 radnych.

Ad. 1, 2
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego – Jadwiga Barbara Plewka
Dokonała otwarcia XVIII Sesji Rady Powiatu Działdowskiego, powitała wszystkich
zaproszonych na obrady gości, radnych i kierowników służb inspekcji straży. Stwierdziła, że
w obradach bierze udział 16 radnych co stanowi kworum wymagane do podejmowania
prawomocnych uchwał.

Ad. 3
Porządek obrad XVIII Sesji Rady Powiatu Działdowskiego:
Porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XVII 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 sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu
Działdowskiego na lata 2004-2013.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia
zgody
na zawarcie
międzypowiatowego porozumienia dotyczącego powierzenia prowadzenia zadań w
zakresie udzielania stypendiów , finansowych ze środków Działania 2.2
Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego uczniom
pochodzącym z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, z obszarów
wiejskich, podejmujących naukę lub uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych,
umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości (maturalnego) oraz przyjęcia
regulaminu przyzwania tych stypendiów.
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10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia
zgody
na zawarcie
międzypowiatowego porozumienia dotyczącego powierzenia prowadzenia zadań
publicznych w zakresie udzielania stypendiów, finansowych ze środków Działania 2.2
Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego, studentom
znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, z obszarów zmarginalizowanych , w tym
w szczególności z obszarów wiejskich i restrukturyzacji przemysłów oraz regulaminu
tych stypendiów.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Społecznej przy
Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Działdowie.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Społecznej przy
Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Działdowie.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu umarzania
wierzytelności z tytułu należności pieniężnych oraz udzielania innych ulg w spłacaniu
należności.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2004.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
16. Oświadczenia radnych.
17. Zapytania i wolne wnioski.
18. Zamkniecie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego - Jadwiga Barbara Plewka
Zapytała, czy są uwagi do porządku obrad.

Starosta Działdowski - Marian Janicki
Złożył wniosek w imieniu Zarządu Powiatu o wprowadzenie dodatkowego punktu do
porządku

obrad dotyczącego

przyjęcia regulaminów określających zasady udzielania

stypendiów uczniom i studentom, finansowych ze środków Działania 2.2 Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Wyjaśnił, że jako załącznik do projektów przekazanych uchwał w sprawie zawarcia
międzypowiatowych porozumień dołączone zostały regulaminy przyznawania stypendiów
dla uczniów i studentów. Taki sposób podjęcia tychże

uchwał powoduje, że jeżeli nie

zawarłoby porozumień to wówczas regulaminy nie weszłyby w życie.
Zachodzi uzasadniona obawa, że porozumienia między powiatami dotyczące
stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych nie będą skuteczne. Wynika to stąd, że w
załącznikach do ZPOR-u, jeśli chodzi o stypendia dla studentów określono, że
wnioskodawcami do tego programu mogą być powiaty i gminy. Natomiast w przypadku
stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych wnioskodawcami mogą być tylko organy
prowadzące. Powiat Olsztyński, który w imieniu wszystkich powiatów miałby składać
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wniosek do programu, zwrócił się z pytaniem do Ministra Infrastruktury, czy do programu dla
uczniów będzie mógł składać wniosek w imieniu powiatów z terenu województwa, nie
otrzymał do chwili obecnej w tej sprawie odpowiedzi.
W związku z tym nie możemy zablokować sobie możliwości złożenia samodzielnego
wniosku do programu o stypendia dla uczniów, aby nie narazić się na zarzut, że Zarząd
Powiatu pomimo istniejących możliwości prawnych, nie poradził sobie ze złożeniem
samodzielnego wniosku, podczas gdy podstawowym beneficjentem tego programu powinien
być powiat .
Proponowana obecnie zmiana przyjęcia odrębnie

regulaminów dotyczących

stypendiów spowoduje, że powiat będzie mógł złożyć wniosek wspólnie z innymi powiatami
a także samodzielnie w zależności od stanowiska Ministerstwo Infrastruktury w zakresie
wniosków podmiotów uprawnionych do składania wniosków o stypendia dla uczniów.
Stwierdził, że ze wstępnych wyliczeń i ustaleń przekazanych przez dyrektorów naszych szkół,
programem objętych zostało około 1000 uczniów.
W dniu 5 sierpnia ma zostać ogłoszony termin, do którego będą składane wnioski do
programu, dlatego gdyby nie przyjęto proponowanych obecnie projektów uchwał musiałaby
zostać zwołana dodatkowo sesja Rady Powiatu.
Wobec powyższego zaproponował aby punkt 9 pozostał, tylko obejmował wyrażenie
zgody na zawarcie międzypowiatowego porozumienia dotyczącego powierzenia prowadzenia
zadań publicznych w zakresie udzielania stypendiów, finansowych ze Środków Działania 2.2
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, uczniom pochodzącym z
rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, z obszarów wiejskich, podejmując
naukę lub uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych, umożliwiających uzyskanie
świadectwa dojrzałości (maturalnego) oraz punkt 10, który obejmowałby wyrażenie zgody na
zawarcie międzypowiatowego porozumienia dotyczącego powierzenia prowadzenia zadań
publicznych w zakresie udzielania stypendiów finansowych ze Środków Działania 2.2
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, studentom znajdującym się
w trudnej sytuacji materialnej, z obszarów zmarginalizowanych, w tym w szczególności z
obszarów wiejskich i restrukturyzacji przemysłów, natomiast jako punkt 11 rozpatrzona i
podjęta zostałaby dodatkowo uchwała w sprawie przyjęcia regulaminów określających zasady
udzielania stypendiów uczniom i studentom, finansowych ze środków Działania 2.2
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Gospodarczego i w związku

z tym

przesunięcie pozostałych punktów porządku obrad o zaproponowaną zmianę.
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Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego – Jadwiga Barbara Plewka
Podała pod głosowanie zgłoszoną propozycję zmiany porządku obrad sesji w sprawie
wprowadzenia jako pkt 11 „Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia
regulaminów określających zasady udzielania stypendiów uczniom i studentom finansowych
ze środków działania 2.2 Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego”.

Rada Powiatu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie – 16 głosami za , przyjęła zaproponowaną
zmianę do porządku obrad.

Ad. 4
Rada Powiatu jednogłośnie – 16 głosami za,
nie wnosząc uwag przyjęła protokół z XVIII sesji Rady Powiatu Działdowskiego.
Ad. 5
Radni nie zgłosili interpelacji i zapytań.
Ad. 6
Starosta Działdowski - Marian Janicki
Przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Działdowskiego w
okresie między XVII – XVIII sesją.
/ Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu /
Następnie przedstawił sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym
oraz przedstawił informację z przebiegu wizyty delegacji z Powiatu Hersfeld – Rotenburg.
/ Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu /

Ad. 7
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu - Wiesław Cieślak
Przedstawił informację z pracy komisji w okresie między sesyjnym. Poinformował, że
komisja w dniu 16.07.2004r. odbyła posiedzenie w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
w Działdowie, na którym członkowie komisji zapoznali się z pracą i zadaniami w zakresie
opieki nad dziećmi realizowanymi przez placówkę oraz zaopiniowali materiały na XVIII
sesję.

Przewodnicząca

Komisji

Społecznej,

Zdrowia

i

Spraw

Socjalnych

i

Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Stanisława Żywicka
Przedstawiła informację z pracy Komisji Społecznej, Zdrowia i Spraw Socjalnych a następnie
przedstawiła wnioski podjęte przez Komisję Rewizyjną.
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/ Informacja i wnioski stanowią załącznik do niniejszego protokołu /

Wiceprzewodniczący

Komisji

Rolnictwa,

Ochrony

Środowiska,

Rozwoju

gospodarczego, Turystyki i Bezpieczeństwa Publicznego – Kazimierz Walerowicz
Przedstawił wnioski podjęte na posiedzeniu komisji w dniu 07.07.2004r. oraz informację z
przebiegu jej obrad.
/ Wnioski stanowią załącznik do niniejszego protokołu /

Przewodniczący Komisji Planowania Budżetu, Finansów, Gospodarowania mieniem
Powiatu – Jan Raczyński
Poinformował o tematyce posiedzenia i przebiegu obrad komisji w dniu 21.07.2004r.

Lidia Nyga – Referat Rozwoju Gospodarczego
Poinformowała, że na podstawie uchwały Rady Powiatu Działdowskiego nr XV/108/04 z 14
kwietnia 2004 r. wszczęto procedurę opracowywania Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu
Działdowskiego. Zgodnie z Zarządzeniem Starosty Działdowskiego Nr 31/04 z dnia 17 maja
2004 roku Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Działdowskiego na lata 2004-2013 został
opracowany przez zespół zadaniowy ds. rozwoju lokalnego w składzie:
1.

Lidia Nyga - Pełnomocnik ds. rozwoju lokalnego – Referat Rozwoju Gospodarczego
Promocji i Integracji Europejskiej,

2.

Stanisław Stefania –Wydział Zarządzania Kryzysowego i Komunikacji,

3.

Jerzy Święszkowski – Wydział Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sporu,

4.

Maria Ligman – Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa,

5.

Gabriela Sadowska – Wydział Finansowy,

6.

Magdalena Skłodowska – Referat Rozwoju Gospodarczego Promocji i Integracji
Europejskiej,

7.

Roman Lewandowski – Wydział Organizacji i Nadzoru,

8.

Jerzy Grochocki – Powiatowy Zarząd Dróg,

9.

Wiesław Nowicki – Powiatowy Urząd Pracy,

10.

Tadeusz Modzelewski – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

W pracach zespołu aktywnie uczestniczyli również:
- Kazimierz Kordecki – EZG” Działdowszczyzna”
- Zenon Szacherski – „DAR”
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- Grzegorz Żurawski – SP ZOZ w Działdowie
Program Rozwoju Lokalnego jest dokumentem obligatoryjnym w stosunku do działań 3.1.
obszary wiejskie oraz 3.2. obszary podlegające restrukturyzacji ZPORR tzn. dołączenie jego
jest wymagane w momencie składania wniosków z tych właśnie działań. Jednak z uwagi na
wysokie koszty niektórych inwestycji oraz wymóg przeprowadzenia konsultacji społecznych
zgłaszanych do finansowania projektów w PRL ujęto również projekty inwestycyjne m.in. z
działania 1.3. Regionalna infrastruktura społeczna oraz 3.5. Lokalna infrastruktura społeczna.
W trakcie prac ustalono, że PRL zgodnie z wymogami będzie dotyczył lat 2004-2006 oraz
uznano za celowe przedłużenie tego okresu o kolejny okres programowania UE, czyli lata
2007-2013. PRL zgodnie z ustaleniami dotyczył będzie tylko zadań/projektów będących
w kompetencjach powiatu oraz projektów instytucji działających na skalę ponad gminną,
czyli np. EZG, czy DAR.
Na wstępie zespół opracował diagnozę społeczno-gospodarczą Powiatu Działdowskiego na
podstawie danych GUS, WUS, Urzędów Miasta i Gmin, EZG, DAR, PUP, PZD itp.
Na podstawie opracowanej diagnozy ustalono, że główny obszar działań powinien
dotyczyć rozwoju infrastruktury technicznej powiatu, co doprowadzi do poprawy warunków
życia mieszkańców, funkcjonowania firm, a w konsekwencji rozwoju gospodarczego. W
wyniku przeprowadzonych analiz, konsultacji społecznych, a także biorąc pod uwagę
aktualne możliwości finansowe wytypowanych zostało 21 priorytetowych projektów, które
składane będą w ramach ZPORR lub SPO WKP.
W związku z tym w PRL przewiduje się :
- 6 projektów z zakresu infrastruktury służby zdrowia
- 5 projektów związanych z ochroną środowiska (4 zgłoszone przez EZG oraz 1 przez
Nadleśnictwo Lidzbark)
- 4 projekty dot. infrastruktury edukacyjnej (3 powiat, 1 OREW)
- 3 projekty drogowe (K-L, I-B, N-G-Z)
- 2 projekty DAR
- 1 Centrum Powiadamiania Ratunkowego.
2 projekty nie zostały zamieszczone w Planie Rozwoju Lokalnego z uwagi na niespełnienie
wymagań kwalifikacyjnych dotyczyło to :
- OREW w Lidzbarku – brak dokumentacji technicznej, kosztorysów i źródeł finansowania,
- Caritas – programy UE nie przewidują możliwości finansowania hospicjum.
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Plan będzie podlegał monitoringowi i okresowej ocenie - 2 razy w roku, co pół roku, a także
aktualizacji nie częściej jednak niż 2 razy w roku.
Łączny szacunkowy koszt wszystkich projektów wynosi 64.288.711 zł, w tym planowane
środki do pozyskania z programów UE – 48.216.533, natomiast wkład własny powiatu oraz
instytucji działających w skali ponad gminnej - 16.072.178 zł
Plan rozwoju jest spójny z Narodowym Planem Rozwoju, ze Strategią Rozwoju Społeczno –
Gospodarczego

Województwa

Warmińsko

–

Mazurskiego,

Programem

Rozwoju

Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego a także ze Strategią Rozwoju
społeczno – Gospodarczego Powiatu Działdowskiego.
W dniu 02.08.2004r. zostaną złożone dwa projekty dotyczące przebudowy drogi Iłowo –
Białuty, oraz drugi projekt dotyczący przebudowy drogi Koszelewy – Lidzbark. Natomiast
EZG „Działdowszczyzna” będzie składał projekty na składowisko odpadów w Zakrzewie. Do
tych wniosków musi być dołączony jako załącznik plan rozwoju lokalnego.
W planie rozwoju ujęte zostały projekty z działania 3.1 i 3.5 dotyczące Szpitalnego Oddziału
Ratunkowego, projekty z zakresu edukacji.
Plan dotyczy lat 2004 – 2013, plan dotyczy zadań należących do podmiotu , oraz projektów
organizacji działających na skalę ponad gminną, np. takich jak EZG „Działdowszczyzna” i
„DAR”.
Dodała, że opracowana została diagnoza powiatu zgodnie, z którą przyjęto, że główny obszar
działań ma dotyczyć rozwoju infrastruktury technicznej, ma to doprowadzić do poprawy
życia mieszkańców.
Przedstawiła projekty jakie mogą zostać zrealizowane w ramach działania 3.1 i 3.2 z terenu
Powiatu Działdowskiego.
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego – Jadwiga Barbara Plewka
Poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu Rozwoju Lokalnego
Powiatu Działdowskiego na lata 2004 – 2013.
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym jednogłośnie :
-

16 głosami za

-

0 głosów przeciw

-

0 głosów wstrzymujących się

podjęła
Uchwałę Nr XVIII/140/04
w sprawie przyjęcia planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Działdowskiego na lata 2004 –
2013.
/ Uchwała stanowi załącznik do protokołu /
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Ad. 9
Starosta Działdowski – Marian Janicki
Poinformował, że z uwagi na wprowadzone zmiany dotyczące odrębnego przyjęcia uchwał w
sprawie zawarcia międzypowiatowych porozumień dotyczących powierzenia prowadzenia
zadań publicznych w zakresie udzielania stypendiów finansowych ze Środków Działania 2.2
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, uczniom i studentom
pochodzącym z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz rozpatrzenia
odrębnej uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów określających zasady udzielania
stypendiów uczniom i studentom, finansowych ze środków Działania 2.2 Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Gospodarczego.
W przekazanych radnych

w projektach uchwałach zaproponowane zostaną poprawki w

stosunku do pierwotnych zapisów, szczegół ze zmian

przedstawi Naczelnik Wydziału

Oświaty.
Wyjaśnił, że na program stypendiów realizowany w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego ma zostać przeprowadzony konkurs przez Urząd Marszałkowski i będzie on
dotyczył młodzieży szkolnej i studentów z terenu województwa warmińsko – mazurskiego.
Podkreślił, że w mediach ta sprawa pomocy została bardzo nagłośniona wobec czego
wzbudziła wiele oczekiwań. Stwierdził, że programy w naszym powiecie dotyczyłyby ok.
1000 uczniów i 300 studentów.
Przedmiotowa sprawa rozpatrywana była na Konwencie Powiatów

z informacji

jakie

uzyskano z Urzędu Marszałkowskiego aplikacja o środki z pomocy stypendialnej miała
zostać przeprowadzona w ramach konkursu i miała być rozstrzygnięta w stosunku do 2-3
powiatów pozytywnie.
W związku z tym, żeby z tego programu mogły skorzystać i inne powiaty zdecydowano
złożyć jeden wspólny wniosek do Urzędu

Marszałkowskiego w ramach porozumienia

wszystkich powiatów.
Odnośnie stypendiów dla studentów w takiej formie wniosek może być złożony. Natomiast,
co do programu pomocy stypendialnej dla uczniów, nie ma obecnie informacji, czy wniosek
można w taki sposób złożyć, z uwagi na brak interpretacji z ministerstwa.
Dodał, że ostatnich dniach w „Rzeczpospolitej” ukazał się artykuł, w którym wskazywano,
że z uwagi

na brak rozporządzeń wykonawczych jakie

nie zostały wydane przez

Ministerstwo Gospodarki dotyczące możliwości skorzystania ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego. Z uwagi na brak tych rozporządzeń o zasadach dotyczących
prefinansowania, tj. wypłat z budżetu, nie zatwierdzono wzorów umów dotyczących
stypendiów dlatego też zgodnie z informacja z artykułu

większość Urzędów

Marszałkowskich zawiesiło postępowanie w tej sprawie .
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Z Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego z Wydziału Integracji Europejskiej
przekazano informację, że do końca lipca mają zostać wydane przez Ministerstwo niezbędne
rozporządzenia.
W dniu 05.08.2004r. ma zostać ogłoszony konkurs i wówczas będzie można składać wnioski
w/w programu. Dlatego też trwa zamieszanie z uchwałami, podejmowane są jedne a potem
następne, w których uchyla się poprzednio podjęte .
Dodał, że ma wątpliwości, czy uchwały, które w dniu dzisiejszym podejmie rada nie trzeba
będzie uchylać w najbliższym czasie, po wydaniu rozporządzeń wykonawczych i nie będzie
koniecznym zwołanie dodatkowej sesji. Z uwagi na wagę tych sprawy dla naszej młodzieży
zwrócił się do Rady Powiatu o wyrozumiałość.
Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu – Jerzy Święszkowski
Poinformował, że w imieniu powiatu działdowskiego i innych z terenu województwa projekty
do programu będzie składał Starosta Olsztyński.
Pojawiły się wątpliwości, o których mówił Pan Starosta, dotyczące wniosku o pomoc dla
uczniów szkół

ponadgimnazjalnych. W związku z tym przedłożony został w dniu

dzisiejszym nowy projekt uchwały pod obrady Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie
przyjęcia regulaminów.
Przedstawił poprawki do projektu uchwały z pkt 9 porządku obrad w sprawie porozumienia
międzypowiatowego, dotyczącego powierzenia zadań publicznych w zakresie udzielania
stypendiów finansowych ze Środków Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego, uczniom pochodzącym z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji
materialnej, z obszarów wiejskich, podejmujących naukę lub uczących się w szkołach
ponadgimnazjalnych, umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości (maturalnego),
proponując wykreślenie § 3 i § 4 z projektu uchwały i przesunięcie kolejnych paragrafów o
wprowadzaną zmianę. W

projekcie uchwały dotyczącym zawarcia międzypowiatowego

porozumienia dotyczącego prowadzenia zadań publicznych w zakresie udzielania stypendiów
finansowych ze Środków Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego, studentom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, z obszarów
zmarginalizowanych, w tym w szczególności z obszarów wiejskich i restrukturyzacji
przemysłów, wniósł o wykreślenie § 3 i § 4.
W obecnym przekazanym

projekcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów

określających zasady udzielania stypendiów uczniom i studentom, finansowych ze środków
Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, w § 3
zaproponował zapis. „Traci moc uchwała Nr XVII/125/04 Rady Powiatu Działdowskiego z
dnia 23 czerwca 2004r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania stypendiów uczniom
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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 i uchwała Nr XVII/126/04 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 23
czerwca 2004r. w sprawie : przyjęcia regulaminu przyznawania stypendiów studentom
Powiatu Działdowskiego wspierających rozwój edukacyjny studentów oraz sposobu podziału
środków finansowych ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
projektu Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przesunięcie kolejnych paragrafów w
projekcie uchwały o wprowadzane zmiany .

Radny Bronisław Mazurkiewicz
Stwierdził, że w związku z tymi zmianami w projekcie uchwały z pkt 9 ostatnie wersy jej
tytułu tj słowa: „(...) oraz przyjęcia regulaminu tych stypendiów” jak również w projekcie
uchwały z pkt 10 słowa (...) ”oraz przyjęcia regulaminu przyznawania tych stypendiów”
powinny ulec wykreśleniu.
Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu – Jerzy Święszkowski
Stwierdził, że ostatnie wersy w obu uchwałach tak jak zauważył Pan radny ulegają
wykreśleniu.

Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego – Jadwiga Barbara Plewka
Poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia międzypowiatowego dotyczącego zadań publicznych w zakresie udzielania
stypendiów finansowych ze Środków Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego, uczniom pochodzącym z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji
materialnej, z obszarów wiejskich, podejmując naukę lub uczących się w szkołach
ponadgimnazjalnych, umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości (maturalnego) z
zaproponowanymi poprawkami.

Rada Powiatu w głosowaniu jawnym jednogłośnie :
-

16 głosów za

-

0 głosów przeciw

-

0 głosów wstrzymujących się

podjęła
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Uchwałę Nr XVIII/141/04
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzypowiatowego dotyczącego
zadań publicznych w zakresie udzielania stypendiów finansowych ze Środków Działania
2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, uczniom
pochodzącym z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, z obszarów
wiejskich, podejmując naukę lub uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych,
umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości (maturalnego).
/ Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu /

Ad. 10
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego – Jadwiga Barbara Plewka
Poddała przed głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
międzypowiatowego porozumienia dotyczącego powierzenia prowadzenia zadań publicznych
w zakresie udzielania stypendiów finansowych ze Środków Działania 2.2 Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, studentom znajdującym się w trudnej
sytuacji materialnej, z obszarów zmarginalizowanych, w tym w szczególności z obszarów
wiejskich i restrukturyzacji przemysłów z zaproponowanymi poprawkami.

Rada Powiatu w głosowaniu jawnym jednogłośnie :
-

16 głosów za

-

0 głosów przeciw

-

0 głosów wstrzymujących się

podjęła
Uchwałę Nr XVIII/142/04
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie międzypowiatowego porozumienia dotyczącego
powierzenia prowadzenia zadań publicznych w zakresie udzielania stypendiów
finansowych ze Środków Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego, studentom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, z
obszarów zmarginalizowanych, w tym w szczególności z obszarów wiejskich i
restrukturyzacji przemysłów.
/ Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu /
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Ad. 11
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego – Jadwiga Barbara Plewka
Poddała pod głosowanie wraz z poprawkami projekt uchwały w sprawie przyjęcia
regulaminów określających zasady udzielania stypendiów uczniom i studentom, finansowych
ze środków Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Rada Powiatu w głosowaniu jawnym jednogłośnie :
-

16 głosów za

-

0 głosów przeciw

-

0 głosów wstrzymujących się

podjęła
Uchwałę nr XVIII/143/04
w sprawie przyjęcia regulaminów określających zasady udzielania stypendiów uczniom i
studentom finansowych ze

środków Działania 2.2 Zintegrowanego Programu

Operacyjnego Rozwoju wraz z poprawkami.
/ uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu /

Ad. 12
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego – Jadwiga Barbara Plewka
Poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie odwołania członka Społecznej Rady przy
Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Działdowie.
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym większością głosów :
-

10 głosów za

-

0 głosów przeciw

-

6 głosów wstrzymujących się

podjęła
Uchwałę Nr XVIII/144/04
w sprawie odwołania członka Społecznej Rady przy Samodzielnym Publicznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Działdowie.
/ Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu /

Ad. 13
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego – Jadwiga Barbara Plewka
Poinformowała, że wobec odwołania Pana radnego Władysława Kubińskiego z funkcji
członka Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w
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Działdowie, który był przedstawicielem Gminy Działdowo. Rada Społeczna składa się z 8
członków należałoby powołać w miejsce odwołanego członka radnego z Gminy Działdowo.
Przypomniała, że Gminę Działdowo reprezentuje również Pan Radny Krzysztof Maciątek.
Zapytała, czy pan radny Krzysztof Maciątek wyraża zgodę na powołanie do Rady Społecznej
przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Działdowie.

Radny Krzysztof Maciątek
Stwierdził, że z uwagi na to, że zebrania Rady Społecznej odbywają się trakcie tygodnia i to
w godzinach przedpołudniowych, w związku z tym będąc członkiem Rady Społecznej
swojej obecności na posiedzeniach nie mógłby pogodzić z wykonywana pracą zawodową
chyba, że zmieniłyby się terminy posiedzeń i spotkania miałyby miejsce w niedzielę.

Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego– Jadwiga Barbara Plewka
Ogłosiła 10 minut przerwy na skonsultowanie propozycji Pana Radnego, co do terminu obrad
Rady Społecznej z Przewodniczącym Rady Społecznej SP ZOZ w Działdowie i członkami
Rady Społecznej obecnymi na sesji.
Przerwa 1120-1130

Radny Krzysztof Maciątek
Stwierdził, że ponieważ jego propozycja, co do posiedzeń Rady Społecznej w niedziele nie
może zostać uwzględniona, nie wyraża zgody na powołanie na członka Rady Społecznej przy
Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Działdowie.

Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego – Jadwiga Barbara Plewka
Zauważyła, że radni zgadzając się na kandydowanie do rady powiatu liczyli się z
obowiązkami jakie przyjdzie im pełnić podczas kadencji.
Zwoływanie posiedzeń Rady Społecznej w sobotę i niedzielę wymaga udziału również w jej
pracach pracowników Starostwa (dla których są dniami wolnymi ), wiąże również z
otwarciem budynku urzędu, dlatego też propozycja Pana radnego stanowi warunek trudny
do rozwiązania.

Starosta Działdowski – Marian Janicki
W związku z nie wyrażeniem zgody przez przedstawiciela Gminy Działdowo na powołanie
do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej

w

Działdowie wobec tego, że nie ma możliwości powołania przedstawiciela – radnego z tej
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gminy do Rady Społecznej w imieniu Zarządu Powiatu wycofał projekt uchwały w sprawie
powołania członka Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki
Zdrowotnej. Dodał, że pacjenci z Gminy Działdowo nie będą mieli swojego rzecznika w
Radzie Społecznej.

Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego – Jadwiga Barbara Plewka
Stwierdziła, że z uwagi na wycofanie przez wnioskodawcę w/w projektu uchwały, nie będzie
on przedmiotem rozpatrywany przez Radę Powiatu.

Ad. 14
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego – Jadwiga Barbara Plewka
W związku z brakiem uwag poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia
zasad i trybu należności pieniężnych oraz udzielania innych ulg w spłacaniu należności.

Rada Powiatu w głosowaniu jawnym większością głosów :
-

15 głosów za

-

0 głosów przeciw

-

1 głosie wstrzymującym się

podjęła
Uchwałę Nr XVIII/145/04
w sprawie określenia zasad i trybu należności pieniężnych oraz udzielania innych ulg w
płaceniu należności.
/uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu /

Ad. 15
Skarbnik Powiatu Działdowskiego – Daniela Wołkońska
Zgłosiła poprawki do projektu uchwał w sprawie zmiany budżetu powiatu
dotyczące zmiany załącznika w sprawie wysokości długu publicznego. Wyjaśniła, że ulega
zmianie okres na jaki zaciągnięty zostanie kredyt z 8 lat na okres 5 lat. Ponadto w § 3
projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu ulega zmianie wysokość programów
wieloletnich, była ujęta w nich kwota 18 644 636 zł., obecnie proponuje się kwotę 19 413 493
zł.
Zwróciła się do Przewodniczącej Rady Powiatu o udzielenie głosu Dyrektorowi PZD w
Działdowie w sprawie wyjaśnienia zmian dotyczących zmiany planów modernizacji dróg,
oraz udzieleniu głosu pani Lidii Nyga z Referatu Rozwoju Gospodarczego w sprawie zmiany
wysokości nakładów na Szpitalny Oddział Ratunkowy.
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Dyrektor PZD – Jerzy Grochocki
Przedstawił z upoważnienia Zarządu Powiatu poprawki do uchwały w sprawie zmiany
budżetu powiatu na 2004r. do załącznika Nr 7- Dodał, że uchwała w sprawie zmiany budżetu
powiatu, obok Planu Rozwoju Lokalnego będzie składana jako załącznik do ZPOR-u.
Wskazał, że w planie modernizacji drogi do Koszelew łączna kwota odcinka do wykonania
wynosiła 3 685 279 zł., opracowana została ona na podstawie wykonanych kosztorysów
szacunkowych. Obecnie sporządzona jest dokumentacja na odcinek drogi Koszelewki –
Lidzbark i odcinek Jeleń – Lidzbark a także pełne kosztorysy inwestorskie, kwota tych
wyliczeń wyniosła 3 740 443 zł.
Stwierdził, że w chwili obecnej PZD w Działdowie dysponuje pełnymi kosztorysami
od km 2800 do km 4800, wartość tego odcinka wyniesie 14 838 000 zł. Wprowadzenie tego
kosztorysu jest niezbędne, koszty własne wzrosną o 200 000 zł., udział gminy pozostanie taki
jaki był dotychczas.
Przeprosił za zaistniałą pomyłkę i zwrócił się o przyjęcie zaproponowanych zmian.

Lidia Nyga – Referat Rozwoju Gospodarczego
W związku z programem dotyczącym szpitalnego Oddziału Ratunkowego z działania 1.3
Regionalna Infrastruktura Społeczna, Zarząd Powiatu uznał, że przy kwocie projektu
wynoszącym 6 309 mln zł. trzeba wprowadzić nadzór inżynierski i inwestora zastępczego,
którzy będą dbać o prawidłowy przebieg zadania i właściwe rozliczenie inwestycji.
Wskazała ,że w związku z tym obniżyły się środki własne jakie powiat gwarantował w
wieloletnim programie inwestycyjnym z kwoty 1557 427 zł. do kwoty 1 497 427 zł. i wzrosły
jednocześnie środki pochodzące z Unii Europejskiej z kwoty 4 672 280 zł do kwoty 4 698
835 zł.
Łączna wartość projektów 6 309 707 zł. została zachowana,

przy czym do kosztów

dokumentacji technicznej dołączono wkład własny szpitala w kwocie 36 tyś. zł.
W wieloletnim programie inwestycyjnym przewidziana jest również do realizacji
przebudowa budynku ZSR CKP w Gródkach, w kwocie 2 035 000 zł.

Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego – Jadwiga Barbara Plewka
Poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu ze
zgłoszonymi poprawkami.
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym większością głosów :
-

15 głosami za

-

0 głosów przeciw
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-

1 głosie wstrzymującym się

podjęła

Uchwałę Nr XVIII/146/04
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2004r.

/ Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu /

Ad. 16
Z uwagi na brak zapytań i interpelacji nie były udzielone odpowiedzi.
Ad. 17
Radni nie zgłosili oświadczeń.

Ad. 18
Radny Rafał Maciejewski
Wskazał, że uzyskał informację na temat realizacji programu modelowego w
zakresie chorób płuc i kardiologii. W związku z tym, zapytał Pana Starostę na jakim etapie
znajduje się jego realizacja. Dodał, że chciałby, aby ta sprawa znalazła się również w
zależności od przekazanej informacji w planie pracy Komisji Społecznej.
Zapytał

Dyrektora PZD, czy rozpatrywana jest modernizacja drogi wojewódzkiej

od

Wielkiego Łęcka do zabudowań Przełęka. Na tym odcinku tj. ok. 800 m są zapadliny i
wykoleiny.

Wymieniony odcinek

drogi

wymaga

remontu,

ponieważ stwarza

niebezpieczeństwo w ruchu.
Zwrócił się również do Dyrektora PZD o podjęcie działań w sprawie wykoszenia
rowu na zakręcie w miejscowości Słup.

Starosta Działdowski – Marian Janicki
W związku z pytaniem w sprawie modelowego programu chorób płuc i kardiologii,
zwrócił się o udzielenie odpowiedzi przez Dyrektora SP ZOZ w Działdowie.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie –
Sławomir Willenberg
Stwierdził, że Oddział Kardiologiczny w Działdowie został zakwalifikowany w zakresie
sprzętu i pracowników przez Ministerstwo Zdrowia do realizacji programu dotyczącego
programu kardiologii i chorób płuc wydolności oddechowej. Jest to realizowane w ramach
pracy oddziału kardiologicznego . Ordynator Oddziału Wewnętrznego w ramach tego
programu naukowego, przy pomocy spirometru prowadzi badania wydolności oddechowej.
To są programy profilaktyczne wykonywane nieodpłatnie.
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Stwierdził, że jeżeli rada chciałaby bardziej dokładnych informacji, wówczas
zwróci się o informację do Ordynatora Oddziału Kardiologicznego p. dr Tabaczki i
Ordynatora Oddziału Wewnętrznego p. dr Reguły i na piśmie bądź ustnie złożone zostaną
informację.
Wicestarosta Działdowski – Leon Żujewski
Poinformował, że Narodowy Fundusz Zdrowia zgłosił 3 programy, tj. :
1) Program wczesnego wykrywania chorób układu krążenia.
2) Program wykrywania raka szyjki macicy.
3) Program edukacyjno – diagnostyczny przewlekłej choroby płuc.
Został ogłoszony konkurs na całe województwo i podmioty zainteresowane składają oferty..
Szpital Działdowski, też złoży ofertę. Z naszego terenu będzie realizowała te projekty Pani
dr Łaganowska.
Obowiązkiem powiatu będzie wysłanie informacji, zawiadomień, wykonywać programy będą
podmioty włączone do realizacji tego programu i na to środki będzie przekazywał NFZ.
Wskazał, że w sprawie tych programów zostaną przesłane dokumenty. Pierwszy
etap realizacji będzie polegał na wysyłaniu ogłoszeń do gmin i prasy lokalnej, aby
zainteresowane osoby zgłaszały się do podmiotów wykonujących te programy. Dodał, że
będzie to robił Wydział Oświaty.
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie – Jerzy Grochocki
Wyjaśnił, że na drodze nr 544 ułożone zostanie około 3 km dywanika na odcinku od
Miłostajek do Działdowa, tak więc te najbardziej niebezpieczne miejsca na tej drodze zostaną
zlikwidowane.
Starosta Działdowski – Marian Janicki
Poinformował, że w związku z projektami jakie składał powiat do kontraktu
wojewódzkiego, rozstrzygnięty został konkurs, w którym Powiat Działdowski w ramach
wniosku na zakup sprzętu w SP ZOZ w Działdowie wziął udział. Wniosek został
rozstrzygnięty pozytywnie. Z kontraktu wojewódzkiego będą realizowane dwie inwestycje z
obszaru naszego powiatu. Z kontraktu regionalnego będą realizowane również dwa projekty :
modernizacja drogi nr 544 Lidzbark – Mławka, wniosek był składany przez Zarząd Dróg
Wojewódzkich i uzyskał akceptację finansowania na br.; drugi wniosek pochodzi od
Warmińsko – Mazurskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych na kwotę 1 100 000 zł. również
uzyskał on akceptację.
Do PFRON złożone zostały 3 wnioski na zakup pojazdów i zostały one rozstrzygnięte
pozytywnie. W najbliższym czasie rozstrzygnięte zostaną wnioski na dofinansowanie miejsc
pracy w zakładach Powiatu Działdowskiego.
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Złożony został wniosek do ZPOR-u na szpitalny Oddział Ratunkowy i w
najbliższych dniach złożone zostaną wnioski na modernizację dróg powiatowych, tj. Iłowo –
Białuty i modernizacje drogi Koszelewy.
Ad. 19
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego – Jadwiga Barbara Plewka
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, życząc wszystkim dobrego i owocnego
wypoczynku w okresie letnim, dokonała zamknięcia obrad XVIII Sesji Rady Powiatu.

Protokołowała
H. Podgórska

Przewodnicząca Rady Powiatu
Jadwiga Barbara Plewka
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