Protokół Nr XXXV/2018
XXXV Sesji Rady Powiatu Działdowskiego V Kadencji odbytej
28 marca 2018 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego
w Działdowie ul. Kościuszki 3 pod przewodnictwem
Przewodniczącej Rady Powiatu Działdowskiego
Magdaleny Anczykowska

Obrady trwały 11.00 – 12.35
Stan osobowy Rady Powiatu wynosi 19 radnych
W sesji brało udział 17 radnych.
Ad. 1, 2
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Magdalena Anczykowska
„Otwieram obrady XXXV Sesji Rady Powiatu Działdowskiego”
Powitała zaproszonych na obrady radnych.
/Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do wersji papierowej niniejszego protokołu/
Powitała zaproszonych na obrady gości i kierowników służb, inspekcji i straży z imienia i
nazwiska.
/Lista obecności stanowi załącznik nr 2 do wersji papierowej niniejszego protokołu/
Poinformował na podstawie listy obecności, że w obradach XXXV Sesji Rady Powiatu
Działdowskiego uczestniczy 17 radnych. W związku z tym stwierdziła, że obrady XXXV
Sesji Rady Powiatu Działdowskiego są prawomocne.
Ad. 3
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Magdalena Anczykowska
Szanowni Państwo radni wszyscy otrzymaliśmy porządek dzisiejszej sesji w materiałach
sesyjnych. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby wnieść uwagi do zaproponowanego
porządku obrad? Nie widzę. Bardzo proszę, kto jest za przyjęciem zaproponowanego
dzisiejszego porządku obrad proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Stwierdzam, że porządek
dzisiejszych obrad został przyjęty.
Proponowany porządek XXXV Sesji Rady Powiatu Działdowskiego.
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Powiatu.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z prac Zarządu w okresie między
Sesjami oraz sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu.
7. Sprawozdanie przewodniczących z prac komisji stałych w okresie między
Sesjami.
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8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: określenia zadań i wysokości
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z
zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2018 rok i ustalenia Katalogu
zadań oraz zasad udzielania dofinansowań dla osób niepełnosprawnych w ramach
rehabilitacji społecznej przy udziale środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2018 rok,
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia przez Radę Powiatu
Działdowskiego rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie za rok 2017,
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody Liceum
Ogólnokształcącemu w Lidzbarku, na zawarcie umowy najmu powierzchni pod
instalację dwóch automatów vendingowych na terenie szkoły,
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla
Gminy Rybno na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi
gminnej nr 185010N w Grądach”,
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla
Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: nadania tytułu honorowego
„Osobowość Powiatu Działdowskiego”,
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2018-2021,
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: zmiany budżetu powiatu
działdowskiego na rok 2018.
16. Sprawy bieżące.
17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
18. Oświadczenia radnych.
19. Zapytania i wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad sesji.
Rada Powiatu 16 – głosami za, przyjęła porządek XXXV Sesji Rady Powiatu.
Ad. 4
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Magdalena Anczykowska
Kolejnym punktem jest przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Powiatu Działdowskiego.
Szanowni Państwo radni protokół został zwyczajowo udostępniony, nie wpłynęły żadne
wnioski. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z XXXIV Sesji Rady Powiatu
Działdowskiego w wersji przedstawionej w projekcie, bardzo proszę o podniesienie ręki.
Rada Powiatu Działdowskiego 16 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym przyjęła
protokół z XXXIV Sesji Rady Powiatu.
Ad. 5
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Magdalena Anczykowska
Punkt 5 – interpelacje i zapytania radnych. Bardzo proszę, czy w tym punkcie ktoś z Państwa
radnych chce zabrać głos?

Radny Wiesław Cieślak
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Pani Przewodnicząca, Szanowna Rado, Szanowni Goście, otóż chciałbym zwrócić się do
Pana Starosty z pewną taką sprawą odnośnie dyskusji na poprzedniej sesji w sprawie Pana
europosła Michała Boniego. Otóż ja 26 lutego tego roku napisałem do Pana Starosty, jako
Przewodniczącego Kapituły przyznającej tytuł, bardzo istotny dla naszej tutaj społeczności
„Osobowości Powiatu Działdowskiego” następujące pismo: Zwracam się z wnioskiem o
odebranie tytułu, „Osobowości Powiatu Działdowskiego” Panu Michałowi Boniemu
europosłowi Platformy Obywatelskiej. 15 listopada 2017 roku 6 europosłów z Platformy
Obywatelskiej zagłosowało za krytyczną dla Polski rezolucją Parlamentu Europejskiego.
Chodzi o uruchomienie art. 7 Traktatu Unii Europejskiej grożącego sankcjami naszemu
krajowi. Wśród nich znalazł się Michał Boni. Należy dodać, że 12 europosłów Platformy
wstrzymało się od głosowania. Pan Boni głosując za niekorzystnymi dla Polski sankcjami
wykazał, że nie zasługuje na tytuł „Osobowości Powiatu Działdowskiego”. I tu jest odpis,
otrzymałem w odpowiedzi pismo z dnia 9 marca bieżącego roku zatytułowane i napisane w
następujący sposób: Pan Wiesław Cieślak Radny Rady Powiatu Działdowskiego, Szanowny
Panie informuję, że w dniu 8 marca 2018 roku odbyło się posiedzenie kapituły „Osobowości
Powiatu Działdowskiego” w trakcie, którego Pański wniosek z dnia 26 lutego, uwaga 2016
roku, oczywiście 18 pomyłka, a to w jednym zdaniu ta pomyłka jest dosyć dla mnie znacząca,
o odebranie tytułu honorowego ”Osobowości Powiatu Działdowskiego” Michałowi Boniemu
wniosek został odrzucony. Z poważaniem Przewodniczący Kapituły Pan Marian Janicki. Ja
zwracam się do Pana Przewodniczącego Kapituły tym razem z następującymi dwoma
pytaniami. Byłem członkiem Kapituły, która przyznała Panu Boniemu mimo wielu
zastrzeżeń, bo wyszła na jaw jego współpraca ze służbami PRL-owskimi, ale ze względu na
to, że tak jak przekonywano na tej Kapitule Pan Boni bardzo mocno pomagał byłym PGRowcom, pracownikom PGR-u, więc tytuł „Osobowości Powiatu Działdowskiego” został mu
przyznany i jest pytanie pierwsze do Pana Przewodniczącego, dlaczego nie zostałem
zaproszony na posiedzenie Kapituły? I drugie, pismo, które otrzymałem jest pismem
niepełnym. Pytanie jest następujące, w jakim składzie obradowała Kapituła. Dwa pytania,
skład kapituły i dlaczego nie zostałem zaproszony? To tyle, dziękuję.
Radny Roman Gąsiorowski
Pani Przewodnicząca, Panie Starosto, Szanowni Państwo, jest tak troszkę no sytuacja taka, że
nie pasuje do tego okresu świątecznego, bo chciałbym jakoś, żeby to był jakiś inny temat,
żeby był jakiś miły, wesoły i żeby to było jakoś, ale zdarzyła się rzecz taka, która nie może
zostać tak sobie, żeby o tym nie powiedzieć, chodzi o taką rzecz. Zdarzył się dwa dni temu w
Iłowie przy byłym dworcu kolejowym zdarzył się wypadek. Ja już kiedyś, kiedyś dawno jak
tylko tam wiadukt powstał przewidywałem, że coś takiego się zdarzyć musi, do władz
gminnych występowałem wtedy żeby postawić jakieś zapory, żeby tak to zagrodzić te tory,
żeby tam nie było możliwości, żeby tam nikt na tych torach nie mógł się znaleźć. Nikt tego
dalej nie zrobił i to sobie ludzie, no niektórym się nie chce iść po schodach na wiadukt, inni
boją się windy, bo się zdarzało, że się zacinało i tam siedzieli. No, więc zrobili sobie drogę na
skróty. Drogę na skróty no to tak już można powiedzieć notorycznie dzieci szkolne też sobie
tamtędy chodzą po tych torach gdzie jeździ te pendolino z taką wielką szybkością, chociaż nie
tylko te pendolino, bo te pociągi dalekobieżne, szybkie też są i te zagrożenie z każdej strony.
Mało tego wszystkiego. Tam w tym byłym dworcu, znaczy w tym budynku byłego dworca
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mieszkają bardzo wielodzietne rodziny, bardzo wielodzietne rodziny, to nie mogę powiedzieć,
że wielodzietny tylko bardzo wielodzietne, bo tam było i trzynaście i dwanaście dzieciaków. I
to cała ta dzieciarnia mieszka w tym byłym dworcu. I chodzi jeszcze o taką rzecz, że nawet
tam w tym miejscu, gdzie te dzieciaki mieszkają, gdzie jest główne wejście do tego budynku
akurat przy tym wejściu kończy się peron i ten teren, gdzie perony jest zagrodzony, ale obok
te dzieci mają dostęp, oni sobie tam w piłkę grają przy samych torach, przy tej wielkiej tam
takiej, wie Pan wielkim uskoku. No nawet Pan Starosta był tam kiedyś, bo jak pojechaliśmy
pokazywać Panu Komendantowi Wojewódzkiemu miejsce ewentualne na posterunek, no to
Pan Starosta widział jak tam jest, że dzieci się bawią przy torach w kałuży, mamusie
papieroski palą, a tam dzieciarnia cała się bawi i bezpośrednio przy torach gdzie te szybkie
pociągi jeżdżą. No i ja próbowałem, mówię, zwrócić uwagę na sesjach gminy no, ale Pani
Przewodnicząca, no nie wiem, raz pozwoliła mi się wypowiedzieć na temat posterunku
wypowiedzieć, następnym razem jak chciałem zabrać głos, znaczy raz na jednej sesji nie
zauważyli, że ja jestem, na drugiej sesji, że ja się zgłaszam nie zauważyli i w końcu pani
Przewodnicząca powiedziała, że ona nie musi mi udzielać głosu, że ona może, ale nie musi.
Także przesiedziałem te dwie godziny do końca sesji, no i już więcej przestałem tam chodzić,
bo to nie ma sensu i nie ma z kim rozmawiać. Dlatego liczę na Powiat, że może Powiat coś tu
będzie mógł zrobić, jakieś działania podjąć. A teraz chciałbym do tego wątku najbardziej
makabrycznego, że tak powiem. Ja Panie Marcinie, ja nie wiem czy to będzie można w tej
telewizji naszej, bardzo bym może miał prośbę, żeby gdy Pan to będzie kiedyś montował,
żeby Pan może te niektóre rzeczy może wyciął z tego, bo to rodzina może będzie to oglądała
tego człowieka, który zginął. Chodzi o taką rzecz, pojechałem tam dzisiaj przed 10, przed
sesją, jeszcze przed komisją, którą ja miałem budżetową. Proszę państwa to, co ja tam
zobaczyłem, wypadek był przedwczoraj wieczorem, a dzisiaj, ja mam zdjęcia w telefonie co
tam jest na tych torach. Na peronie, na torach wdać jakieś szczątki mózgu, plamy krwi na
peronach. Takie rzeczy tam są do tej pory i tam te dzieci, ta dzieciarnia, bo tam jest tych
dzieci bardzo dużo i ta dzieciarnia przychodzi to ogląda, taką makabrę. Przecież nie wiem, kto
to jest za to odpowiedzialny, ja nie mam pojęcia czy to jest SANEPID, czy to jest Policja. Ja
nie wiem do kogo się zwrócić, dlatego się zwracam tutaj do Państwa, bo macie jak gdyby,
pierwsza rzecz to, no bo mówię, te elementy, te części tego ciała to były niewielkie. Proszę
Państwa, ale tam jest skupisko wron, także część tych, ja mówiłem, że to będzie makabryczne
i dlatego no muszę to powiedzieć, no bo przecież to nie może się ta zdarzyć żeby w takim
naszym świecie w XXI wieku, w środku Europy, żeby takie rzeczy były. No to mówię, że do
tej pory mnie aż zimno po plecach łazi jak ja to. Mam te zdjęcia w telefonie i bardzo bym
prosił żeby coś z tym zrobić. No i drugie te działania nie wiem na kim wymusić, jak wymusić,
no Wójta nie zmusimy, ale może tych kolejarzy, może jakiś innych mocodawców, którzy
zrobią jakieś zabezpieczenie żeby Ci ludzie nagminnie nie chodzili tam po tych torach.
Dziękuję bardzo.
Ad. 6
Marian Janicki Starosta Działdowski
Przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Działdowskiego w okresie
między 26 lutego 2018 r. a 28 marca 2018 r.
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L.p

1.

2.

3.

4.

5.

Nr uchwały

XXXIV/267/18

XXXIV/268/18

XXXIV/269/18

XXXIV/270/18

XXXIV/271/18

Data
podjęcia

26 lutego
2018r.

26 lutego
2018r.

26 lutego
2018r.

26 lutego
2018r.

26 lutego
2018r.

W sprawie:

w sprawie: delegowania dwóch radnych
do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i
Porządku.
w sprawie: skargi pracowników Domu
Pomocy
Społecznej
w
Uzdowie
dotyczącej działalności Dyrektora DPS

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej
na realizację zadań z zakresu kultury oraz
upowszechniania kultury fizycznej i
sportu innym jednostkom samorządu
terytorialnego,
w sprawie: ustalenia trybu udzielania i
rozliczania dotacji dla publicznych oraz
niepublicznych szkół i placówek, dla
których Powiat Działdowski jest organem
rejestrującym oraz trybu przeprowadzania
kontroli prawidłowości ich pobrania i
wykorzystania,

w sprawie: zmiany Uchwały Nr
XXVI/197/17
Rady
Powiatu
Działdowskiego z dnia 26 kwietnia 2017
roku
w
sprawie:
regulaminu
określającego wysokość stawek oraz
szczegółowe
warunki
przyznawania
nauczycielom zatrudnionym w szkołach i
placówkach oświatowych prowadzonych
przez Powiat Działdowski dodatków: za
wysługę
lat,
motywacyjnego,
funkcyjnego, za warunki pracy oraz
niektórych
innych
składników
wynagrodzenia, a także wysokość oraz
szczegółowe zasady przyznawania i

Wykonanie uchwały

Uchwała została przekazana
w dniu 1 marca 2018r. do
Wojewody Warmińsko –
Mazurskiego, oraz do
zainteresowanych radnych
Uchwała została przekazana
w dniu 1 marca 2018r. do
Wojewody Warmińsko –
Mazurskiego, do
Przewodniczącego Związków
Zawodowych w Domu
Pomocy Społecznej w
Uzdowie
Uchwała została przekazana
w dniu 1marca 2018r. do
Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Elblągu,
oraz do Wójta Gminy
Płośnica i Gminy Rybno
Uchwała została przekazana
w dniu 1 marca 2018r. do
Wojewody Warmińsko –
Mazurskiego, oraz do
publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Warmińsko – Mazurskiego,
do publicznych oraz
niepublicznych szkół i
placówek, dla których Powiat
Działdowski jest organem
rejestrującym.
Uchwała została przekazana
w dniu 1 marca 2018r. do
Wojewody Warmińsko –
Mazurskiego, oraz do
publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Warmińsko – Mazurskiego,
oraz do placówek
oświatowych, dla których
Powiat jest organem
prowadzącym
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6.

XXXIV/272/18

7.

8.

9.

XXXIV/273/18

XXXIV/274/18

XXXIV/275/18

26 lutego
2018r.

26 lutego
2018r.

26 lutego
2018r.

26 lutego
2018r.

wypłacania nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr
XXVI/198/2017
Rady
Powiatu
Działdowskiego z dnia 26 kwietnia 2017
roku w sprawie: zasad udzielania i
rozmiaru
obniżek
tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycielom,
którym
powierzono
stanowiska
kierownicze,
ustalenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin
zajęć
nauczycieli
niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy
Karta
Nauczyciela,
pedagogów,
psychologów, logopedów, doradców
zawodowych, bibliotekarzy bibliotek
pedagogicznych
i
nauczycieli
realizujących w ramach stosunku pracy
obowiązki określone dla stanowisk o
różnym tygodniowym obowiązkowym
wymiarze godzin oraz zasad rozliczania
tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycieli, dla których
ustalony plan zajęć jest różny w
poszczególnych okresach roku szkolnego.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr
XXXII/252/17
Rady
Powiatu
Działdowskiego z dnia 28 grudnia 2017
roku w sprawie: ustalenia rozkładu
godzin pracy aptek ogólnodostępnych w
Powiecie Działdowskim na 2018r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej
dla
Samorządu
Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej
dla Gminy Iłowo-Osada na realizację
zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa
dróg gminnych nr 188078N ulica
Akacyjna i nr 188044N ulica Lipowa w

Uchwała została przekazana
w dniu 1 marca 2018r. do
Wojewody Warmińsko –
Mazurskiego, oraz do
publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Warmińsko – Mazurskiego,
oraz do placówek
oświatowych, dla których
Powiat jest organem
prowadzącym

Uchwała została przekazana
w dniu 1 marca 2018r. do
Wojewody Warmińsko –
Mazurskiego, oraz do
publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Warmińsko – Mazurskiego,
oraz do aptek na terenie
powiatu działdowskiego
Uchwała została przekazana
w dniu 1marca 2018r. do
Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Elblągu,
oraz do Marszałka
Województwa Warmińsko –
Mazurskiego
Uchwała została przekazana
w dniu 1marca 2018r. do
Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Elblągu,
oraz do Wójta Gminy Iłowo –
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10.

XXXIV/276/18

26 lutego
2018r.

miejscowości Iłowo-Osada – etap I”

Osada

w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości oznaczonej nr działki 29/5
obręb Księży Dwór gmina Działdowo, na
rzecz Powiatu Działdowskiego

Uchwała została przekazana
w dniu 1 marca 2018r. do
Wojewody Warmińsko –
Mazurskiego, oraz do
Powiatowego Zarządu Dróg w
Działdowie

Przedstawił również sprawozdanie z prac Zarządu w okresie między 26 lutego 2018 r. a 28
marca 2018 r.
W okresie między Sesjami odbyły się dwa posiedzenia Zarządu Powiatu Działdowskiego.
Na posiedzeniu w dniu 14 marca 2018 roku Zarząd podjął:
 uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań
własnych Powiatu Działdowskiego w 2018 roku z zakresu kultury, upowszechniania
kultury fizycznej i sportu oraz promocji i ochrony zdrowia,
 uchwałę w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań
własnych Powiatu Działdowskiego w 2018 roku z zakresu kultury oraz
upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz promocji i ochrony zdrowia,
 uchwałę w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań
własnych Powiatu Działdowskiego w 2018 roku z zakresu kultury, upowszechniania
kultury fizycznej i sportu oraz promocji i ochrony zdrowia,
 uchwałę w sprawie przyznania stypendiów sportowych,
 uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół
Zawodowych Nr 1 im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Działdowie do podejmowania
wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu pt. „Eksperci z Działdowa 2”,
 uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół
Zawodowych im. ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie-Osadzie do podejmowania
wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu pt. „Projektowanie 2D i 3D –
kompetencją niezbędną na rynku pracy”,
 uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Króla
Władysława Jagiełły w Lidzbarku do podejmowania wszelkich czynności w zakresie
realizacji projektu pt. „Wzrost jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w
Lidzbarku”,
 uchwałę w sprawie upoważnienia do reprezentowania Powiatu Działdowskiego w
działaniach związanych z remontem budynku Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w
Działdowie,
 uchwałę w sprawie upoważnienia dla Z-cy Dyrektora ds. technicznych Powiatowego
Zarządu Dróg w Działdowie do wydania postanowień uzgadniających projekty
decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji,
 uchwałę w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2018,
 uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2017 r.,
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 decyzję o ustanowieniu trwałego zarządu nieruchomości na rzecz Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Działdowie.
Ponadto Zarząd:
 przyjął aneks do umowy na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej
 rozpatrzył wniosek Działdowskiego Stowarzyszenia Piłki Nożnej „START”
Działdowo o dofinansowanie Turnieju Piłki Nożnej OLDBOYS o Puchar Starosty
Powiatu Działdowskiego,
 rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej o wyrażenie
zgody na remont,
 przyjął informację o zawarciu umów na wynajem nieruchomości Zespołu Szkół w
Malinowie,
 rozpatrzył wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie w sprawie zmian w
budżecie Powiatu Działdowskiego na 2018 r.,
 rozpatrzył wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie w sprawie zmian w
budżecie Powiatu Działdowskiego na 2018 r. w związku z rozstrzygniętymi
przetargami na przebudowę dróg w powiecie,
 rozpatrzył wniosek Komendy Powiatowej Policji w Działdowie o wsparcie finansowe
Funduszu Wsparcia Policji,
 rozpatrzył wnioski Gminy Rybno dotyczące dotacji na przebudowę dróg gminnych.,
 udzielił upoważnienia zastępcy dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie.
Na posiedzeniu w dniu 21 marca 2018 roku Zarząd:
 przyjął projekty uchwał Rady Powiatu Działdowskiego.
Ad. 7
Wiceprzewodniczący Komisji Planowania Budżetu, Finansów i Gospodarowania
Mieniem Powiatu – Grzegorz Kaszubski
Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, Komisja Planowania Budżetu, Finansów i
Gospodarowania Mieniem Powiatu Działdowskiego odbyła jedno spotkanie w dniu
dzisiejszym. Tematyka spotkania to przede wszystkim pozytywna opinia z wykonania
budżetu Powiatu Działdowskiego za rok 2017, a kolejne punkty to opiniowanie projektów
uchwał Rady Powiatu Działdowskiego na dzisiejszą sesję. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Gospodarczego,
Turystyki i Bezpieczeństwa Publicznego - Jan Korona
Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony
Środowiska, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Bezpieczeństwa Publicznego odbyło się w
dni wczorajszym. Na posiedzeniu tym omówiono stan bezpieczeństwa, utrzymywanie dróg
wojewódzkich, dróg powiatowych, podsumowano zimowe utrzymanie dróg, omówiono
inwestycje drogowe na terenie powiatu działdowskiego. Dziękuję bardzo.
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Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu - Bogdan Kopański
Pani Przewodnicząca, Panie Starosto, Szanowna Rado, zaproszeni goście Komisja Oświaty,
Kultury i Sportu w okresie między sesjami odbyła jedno posiedzenie w dniu 20 marca 2018
roku. Tematem posiedzenia komisji była informacja z realizacji zadań w zakresie kultury i
sportu realizowanych przez organizacje pozarządowe z budżetu Powiatu za rok 2017.
Dziękuję.
Przewodniczący Komisji Społecznej, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych – Wiesław
Smereczyński
Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo Komisja Społeczna, Ochrony Zdrowia i Spraw
Socjalnych między sesjami obradowała jeden raz 20 marca. Tematem posiedzenia głównym
była przemoc w rodzinie, na podstawie informacji Komendy Policji za 2017 rok w naszym
powiecie i działaniami, które mają zapobiegać tego typu patologiom. W posiedzeniu brał
udział Pan Komendant Powiatowej Policji i Pan Dyrektor PCPR. Komisja szczegółowo
zapoznała się z tymi informacjami i przyjęła tą informację. Dziękuję bardzo.
Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej – Roman Gąsiorowski
Pani Przewodnicząca, Panie Starosto, Szanowni Państwo Komisja Rewizyjna miała swoje
posiedzenie w dniu 20 marca i na tym posiedzeniu naszym był temat, którym się zajęliśmy:
funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Dziękuję
bardzo.
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Magdalena Anczykowska
Czy ktoś z Państwa radnych do przedstawionych sprawozdań ma pytania, uwagi? Nie widzę.
Dziękuję wszystkim Przewodniczącym.
Ad. 8
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Magdalena Anczykowska
Szanowni Państwo radni otrzymaliśmy projekt uchwały, w załączeniu do tego projektu w
załączniku 1 otrzymaliśmy plan finansowy, w załączniku nr 2 otrzymaliśmy katalog zadań,
oraz zasady udzielania dofinansowań. Do uzasadnienia projektu uchwały dołączona jest także
opinia Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Powiatu
Działdowskiego podpisana przez Przewodniczącą Społecznej Rady. Czy ktoś z Państwa
radnych ma uwagi do przedstawionego projektu uchwały, bądź uzasadnienia, bardzo proszę?
Otwieram dyskusję.
Radny Wiesław Cieślak
Mam pytanie do Pana, do przedstawiciela, czy ilość środków, które są tutaj przeznaczone,
czy one są, że tak powiem z góry narzucone, czy przedtem się wylicza ilość wniosków, jaka
suma za tym się może kryć i wtedy się dopiero te, ilość tych środków, ilość pieniędzy
określa? Czy ta suma 1.657.000, a właściwie potem prawdopodobnie o 100.000 więcej. Czy
to 100.000 więcej to jest z poprzednich lat, które jeszcze zostało, jak to w ogóle się kalkuluje?
O takie mam pytanie?
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Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Magdalena Anczykowska
Poprosimy Pana Dyrektora, jeśli mógłby nam udzielić odpowiedzi zapraszamy do mikrofonu.
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Tadeusz Modzelewski
Pani Przewodnicząca, Szanowni Radni, zaproszeni goście, jeżeli chodzi o środki finansowe,
to one wyglądają podobnie jak budżet Powiatu. To znaczy, że środki są przeznaczane na rok
bieżący od 1 stycznia do 31 grudnia. Jeżeli chodzi o zasady przyznawania środków dla
Powiatu, to jest specjalny algorytm, który jest zgodny z rozporządzeniem i głównymi
składnikami tego algorytmu to jest ilość osób niepełnosprawnych w Powiecie Działdowskim i
ilość osób bezrobotnych, czyli tzw. stopa bezrobocia również w Powiecie Działdowskim.
Pozostałe składniki do końca nie są mi znane, ponieważ nimi dysponuje GUS, a GUS
opublikuje te bym powiedział dane no w dosyć późnym okresie czasu. Natomiast my, jako
Powiat nie mamy tutaj żadnego wpływu na ustalenie środków, które przypadają na rok
bieżący do dyspozycji Powiatu. Jeżeli chodzi o wielkość tych środków, to rzeczywiście ich
jest dosyć mało w stosunku do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ja w ubiegłym roku liczyłem
tylko wnioski, które zostały złożone i nie wszystkie zostały pozytywnie rozpatrzone, ale te
które podlegały pozytywnemu rozpatrzeniu to brakowało nam około 1.000.000 zł na ich
realizację. Nie bierze się ilości złożonych wniosków, natomiast bierze się pod uwagę
kolejność złożonych wniosków i stopień niepełnosprawności.
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Magdalena Anczykowska
Dziękujemy bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa radnych ma pytania do Pana Dyrektora?
Dziękujemy Panu Dyrektorowi. Nie ma pytań, zamykam dyskusję.
Wobec wyczerpania tematu poddała pod głosowanie projekt uchwały Rady Powiatu
Działdowskiego w sprawie: określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na
2018 rok i ustalenia Katalogu zadań oraz zasad udzielania dofinansowań dla osób
niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji społecznej przy udziale środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2018 rok.
W sesji uczestniczy 17 radnych
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym,
- 17 głosami za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących,
podjęła:
UCHWAŁĘ Nr XXXV/277/18
w sprawie: określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2018 rok i
ustalenia Katalogu zadań oraz zasad udzielania dofinansowań dla osób
niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji społecznej przy udziale środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2018 rok
/Uchwała stanowi załącznik nr 3 do wersji papierowej niniejszego protokołu/
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Ad. 9
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Magdalena Anczykowska
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
przedstawił Staroście oraz Radzie Powiatu coroczne sprawozdanie z efektów pracy wraz z
wykazem potrzeb i w tej chwili mamy podjąć uchwałę w sprawie przyjęcia tego
sprawozdania. Treść sprawozdania została zawarta w materiałach sesyjnych. Czy ktoś z
Państwa radnych do treści sprawozdania ma pytania? Bardzo proszę, otwieram dyskusję. Nie
widzę. Zamykam dyskusję.
Wobec braku pytań poddała pod głosowanie projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego
w sprawie: przyjęcia przez Radę Powiatu Działdowskiego rocznego sprawozdania z
działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za rok 2017.
W sesji uczestniczy 17 radnych
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym,
- 17 głosami za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących,
podjęła:
UCHWAŁĘ Nr XXXV/278/18
w sprawie: przyjęcia przez Radę Powiatu Działdowskiego rocznego sprawozdania z
działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za rok 2017
/Uchwała stanowi załącznik nr 4 do wersji papierowej niniejszego protokołu/
Ad. 10
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Magdalena Anczykowska
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem został zawarty w materiałach sesyjnych. Czy ktoś z
Państwa radnych ma uwagi do projektu uchwały bądź uzasadnienia? Bardzo proszę, otwieram
dyskusję. Nie widzę. Zamykam dyskusję.
Wobec braku pytań poddała pod głosowanie projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego
w sprawie: wyrażenia zgody Liceum Ogólnokształcącemu w Lidzbarku, na zawarcie umowy
najmu powierzchni pod instalację dwóch automatów vendingowych na terenie szkoły.
W sesji uczestniczy 17 radnych
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym,
- 17 głosami za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących,
podjęła:
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UCHWAŁĘ Nr XXXV/279/18
w sprawie: wyrażenia zgody Liceum Ogólnokształcącemu w Lidzbarku, na zawarcie
umowy najmu powierzchni pod instalację dwóch automatów vendingowych na terenie
szkoły
/Uchwała stanowi załącznik nr 5 do wersji papierowej niniejszego protokołu/
Ad. 11
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Magdalena Anczykowska
Projekt przedmiotowej uchwały również mamy zawarty, otrzymaliśmy wraz z uzasadnieniem.
Kto z Państwa radnych ma pytania do przedstawionych materiałów dotyczących tego punktu
posiedzenia? Otwieram dyskusję. Nie widzę. Zamykam dyskusję.
Wobec braku pytań poddała pod głosowanie projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Rybno na realizację zadania
inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 185010N w Grądach”
W sesji uczestniczy 17 radnych
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym,
- 17 głosami za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących,
podjęła:
UCHWAŁĘ Nr XXXV/280/18
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Rybno na realizację zadania
inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 185010N w Grądach”
/Uchwała stanowi załącznik nr 6 do wersji papierowej niniejszego protokołu/
Ad. 12
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Magdalena Anczykowska
Projekt również mamy zawarty w materiałach sesyjnych uchwały pomocy finansowej dla
Samorządu Województwa, uzasadnienie również do tego projektu. Czy ktoś z Państwa
radnych ma uwagi do przedstawionych materiałów tego punktu porządku? Bardzo proszę,
otwieram dyskusję. Nie widzę. Zamykam dyskusję.
Wobec braku pytań poddała pod głosowanie projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa WarmińskoMazurskiego.
W sesji uczestniczy 17 radnych
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym,
- 17 głosami za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących,
podjęła:
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UCHWAŁĘ Nr XXXV/281/18
w sprawie:
udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
/Uchwała stanowi załącznik nr 7 do wersji papierowej niniejszego protokołu/
Ad. 13
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Magdalena Anczykowska
Szanowni Państwo jak już słyszeliśmy z wypowiedzi radnego Pana Wiesława Cieślaka i z
otrzymanego pisma przez niego, Kapituła obradowała 8 marca. W trakcie tych obrad zajęto
się również wnioskiem dotyczącym nadania tytułu honorowego „Osobowość Powiatu
Działdowskiego” Panu Janowi Regulskiemu. Ta kandydatura większości Państwa jest znana,
jest to osoba powszechnie znana, szanowana i w uzasadnieniu stwierdza się tą ścieżkę
zawodową także, ale przede wszystkim te aspekty działalności pana Jana Regulskiego, które
świadczą o tym, że bez reszty poświęcał się pracy z młodzieżą, także osobami dorosłymi,
zwracał szczególną uwagę na poziom wykształcenia, a także wartości patriotyczne, wartości
narodowe. Wartością nadrzędną niepodległość państwa Polskiego, którą uwypuklał w wielu
swoich publikacjach, zarówno publikacjach ogólnokrajowych, jak i regionalnych, także
publikacjach książkowych. Czy ktoś z Państwa ma uwagi do przedstawionego projektu
uchwały? Bardzo proszę, otwieram dyskusję.
Radny Wiesław Cieślak
Chciałem tylko powiedzieć, że znam osobiście Pana Jana i znam niektóre z jego utworów
napisanych przez niego i rzeczywiście bardzo poważnie, ale w sposób niezwykle oryginalny,
ma taki swój charakterystyczny styl literacki, przedstawia właśnie dzieje tutaj tej ziemi i
potrafi zagłębiać się w najbardziej, że tak powiem bolesne czasy okresu zaraz powojennego i
przedstawiać je w sposób dzieje rzeczywiście niezwykle taki prawdziwy i rzetelny. Uważam,
że w pełni zasługuje na to miano.
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Magdalena Anczykowska
Czy ktoś z Państwa ma uwagi do przedstawionego projektu uchwały bądź uzasadnienia? Nie
widzę. Zamykam dyskusję. Wobec wyczerpania tematu Przewodnicząca Rady Powiatu
Działdowskiego poddała pod głosowanie projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego w
sprawie: nadania tytułu honorowego „Osobowość Powiatu Działdowskiego”.
W sesji uczestniczy 17 radnych
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym,
- 17 głosami za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących,
podjęła:
UCHWAŁĘ Nr XXXV/282/18
w sprawie: nadania tytułu honorowego „Osobowość Powiatu Działdowskiego”
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/Uchwała stanowi załącznik nr 8 do wersji papierowej niniejszego protokołu/
PRZERWA 1145 - 1200
Ad. 14
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Magdalena Anczykowska
I zanim przejdziemy do procedowania tej uchwały w odniesieniu do uchwały Wieloletniej
Prognozy uchwały z sesji styczniowej, z tego co pamiętam chodzi o styczniową, tak 24
stycznia. Wpłynęło pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, w załączeniu do
tego pisma zawarta jest Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z
dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie badania zgodności z prawem uchwały Rady Powiatu
Działdowskiego z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia zmiany WPF Powiatu
Działdowskiego na lata 2018-2021.
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego odczytała pismo Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Olsztynie.
/Pismo stanowi załącznik nr 9 do wersji papierowej niniejszego protokołu/
Ja bym poprosiła Panią Skarbnik, o wyjaśnienie, dlaczego Kolegium stwierdza nieważność
naszej uchwały styczniowej. Bardzo proszę Pani Skarbnik.
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, jeśli chodzi o uchwałę 265 z 24
stycznia Kolegium nam uchyliło w części, jest to mała ingerencja w tą uchwałę, nie mniej
jednak mam rozstrzygnięcie Regionalnej Izby Obrachunkowej. W załączniku Nr 2 w pozycji
gdzie są cztery jedynki mieliśmy informację, co do Zintegrowanej Informacji Geodezyjnej i
Kartograficznej Warmii i Mazur w Powiecie Działdowskim. W związku z tym, że było blisko
podpisania umowy, sporządzania nowej umowy, harmonogramu i rozpoczęcia realizacji tego
projektu należało przenieść te wydatki bieżące do wydatków majątkowych. Tak też
zrobiliśmy, z tym że system wyzerował tą pozycję, nie pozwolił na jej całkowita likwidację.
Tak się zachowują te dane, tak się zachowują w systemie w którym pracujemy, nazywa się
BESTIA. Jest pozycja przeniesiona do wydatków majątkowych i tam pojawiła się kwota w tej
pozycji 1111 są zera. Zdaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej taki zapis nie może być, ale
też w systemie nie możemy tego znieść. Ten zapis zlikwidowałby się dopiero w dzisiejszej
uchwale on by się już nie pojawił, dlatego jest to uchylenie w tym punkcie, ale nie ma to
jakby znaczenia do całości uchwały, ona jest nadal ważna. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Magdalena Anczykowska
Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zapytać jeszcze w tej sprawie? Nie widzę.
Czyli dziś w podjętej ewentualnie zmianie dzisiejszej WPF to zostanie z automatu
naprawione, tak?
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Tak.
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Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Magdalena Anczykowska
Otrzymaliśmy projekt tej uchwały ze wszystkimi załącznikami i poproszę jeszcze raz Panią
Skarbnik o informacje dotyczące tych zmian. Bardzo proszę.
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo w zakresie uchwały dotyczącej
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej zmianie ulega załącznik Nr 1, jak również
załącznik Nr 2 i załącznik Nr 3, który zawsze jest objaśnieniem do tych wszystkich zmian. I
tak dochody w tej Wieloletniej Prognozie zmniejszają nam się o 170.877 zł, a wydatki
zwiększają o 716.721 zł. One w tym załączniku Nr 3 są szczegółowo opisane. Natomiast
załącznik Nr 2, jest nieznaczna zmiana, jeśli chodzi o pozycje, dochodzi tutaj projekt, który
będzie realizowany w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie: „Zdobywanie
doświadczenia z Erasmus+” na kwotę 119.296 zł i to jest realizacja projektu do 2020 roku. I
drugi projekt, który zwiększany jest tylko o 1 zł, to wynika z przeniesień z roku poprzedniego
i ten projekt to „Nabywanie doświadczenia zawodowego na unijnym rynku pracy”: staż dla
technika mechatronika i elektryka”, który jest realizowany przy Zespole Szkół Zawodowych
Nr 1 w Działdowie. Dalej, jeśli chodzi o uchwałę zmieniają nam się, zmienia nam się deficyt,
który zwiększa się o kwotę 887.598 zł, natomiast rozchody zostają na tej samej kwocie.
Należy wspomnieć o wskaźnikach, które spełniają wymóg art. 243 ustawy o finansach
publicznych. Dziękuję.
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Magdalena Anczykowska
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa ma uwagi , pytania do przedstawionego
projektu uchwały bądź uzasadnienia? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Wobec wyczerpania
tematu Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego poddała pod głosowanie projekt
uchwały Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie: uchwalenia zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2018-2021.
W sesji uczestniczy 15 radnych
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym,
- 15 głosami za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących,
podjęła:
UCHWAŁĘ Nr XXXV/283/18
w sprawie: uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Działdowskiego na lata 2018-2021
/Uchwała stanowi załącznik nr 10 do wersji papierowej niniejszego protokołu/

Powiatu

Ad. 15
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Magdalena Anczykowska
Uchwałę mamy w materiałach z załącznikami, uzasadnieniem. Poproszę również Panią
Skarbnik o kilka słów, o kilka uwag dotyczących tego projektu.
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Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, jeśli chodzi o zmiany budżetu tak jak w
Wieloletniej Prognozie Finansowej zmniejszają nam się dochody o 170.877 zł, po zmianie
jest to kwota 73.155.517 zł. Zwiększają się wydatki o 716.721 zł i po zmianie jest to kwota
78.477.329 zł. Deficyt w wysokości 5.321.812 zł pokrywamy nadwyżką z lat ubiegłych,
kredyt w wysokości 194.769,24 zł zostanie spłacony kwotą wolnych środków. I teraz w
zakresie zmian, które występują w tej uchwale, to tak w ogólnej informacji, w ogólnych
kwotach należy wskazać, że zmniejszeniu ulega część subwencji oświatowej o kwotę 270.774
zł to jest zmniejszenie subwencji oświatowej, która wynika ze zmniejszenia liczby uczniów o
32, ale też przeliczania, jeśli chodzi o wagi, też w ślad za tą zmianą subwencji oświatowej
zmianie uległy wydatki, które są finansowane z subwencji oświatowej, tak szkoły
niepubliczne zmniejszyły się o 45.443 zł, szkoły publiczne o 252.663 zł się zmniejszyły,
natomiast ze względu na wagi dotacja została zwiększona dla OREW o 96.937 zł i dla Szkoły
Specjalnej, która funkcjonuje przy OREW o 29.480 zł. W związku ze zmianą wag i
zastosowaniem jej przy specjalnych metodach nauczania, tam też zostały naniesione zmiany
w wysokości, zmniejszenie jest dla tych specjalnych metod nauczania o 50.950 zł, ale te
kwoty zostały przeniesione do innych rozdziałów tam gdzie Ci uczniowie uczęszczają, czyli
do szkoły branżowej w rozdziale 817 lub w technikum w rozdziale 8015. Jeszcze inne
zmiany, które występują w tej uchwale, to realizacja projektów. Projekt „Na przyszłość” w
Liceum Ogólnokształcącym w Lidzbarku jest zwiększenie o 19.149, zwiększenie „W
kierunku nowej jakości kształcenia zawodowego” w Zespole Szkół Zawodowych na ul.
Pocztowej, również „Eksperci z Działdowa” w Zespole Szkół na ul. Pocztowej jest
zwiększenie, zwiększenie w projekcie „Nabywanie doświadczenia zawodowego na unijnym
rynku pracy”, również „Erasmus+” to jest projekt nowy, który będzie realizowany przy
Zespole Szkół Zawodowych na ul. Pocztowej, też uwzględniona jest dotacja w wysokości
29.610 zł z przeznaczeniem na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych. I zawarte są
również kwoty, które dotyczą przyjętych dzisiaj uchwał w sprawie pomocy finansowej m.in.
402.500 na budowę ronda w miejscowości Tuczki na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej, jest
też przyjęta kwota wyszczególniona w załączniku majątkowym 74 000, która też dotyczyła
podjętej dzisiaj uchwały jest też zwiększenie dla szpitala o 300 tysięcy na sfinansowanie
zakupu aparatu USG oraz histeroskopu dla SP ZOZ w Działdowie. To tyle informacji w
zakresie tej uchwały w sprawie zmiany budżetu. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Magdalena Anczykowska
Dziękuje bardzo. Kto z państwa radnych ma pytania do projektu? Nie widzę. Zamykam
dyskusje.
Wobec braku pytań Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego poddała pod głosowanie
projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie: zmiany budżetu powiatu
działdowskiego na rok 2018.
W sesji uczestniczy 15 radnych
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym,
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- 15 głosami za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących,
podjęła:
UCHWAŁĘ Nr XXXV/284/18
w sprawie: zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2018
/Uchwała stanowi załącznik nr 11 do wersji papierowej niniejszego protokołu/
Ad. 16
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Magdalena Anczykowska
Chcę Państwa poinformować, że wpłynął wniosek od Dyrektora Welskiego Parku
Krajobrazowego Pana mgr inż. Krzysztofa Główczyńskiego wpłynął wniosek dotyczący
ustanowienia strefy ciszy nad jeziorem Lidzbarskim, wniosek ten jest świeżą sprawą, jest na
etapie analizy.
Ad. 17
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Magdalena Anczykowska
Czy Pan Przewodniczący Kapituły odniesie się do dwóch pytań Pana radnego, dlaczego nie
był zaproszony oraz kto obradował?
Marian Janicki Starosta Działdowski
Postaram się, ale nie wiem czy będzie Pan Wiesław zadowolony z moich tutaj odpowiedzi.
Otóż na pytanie pierwsze, dlaczego nie został Pan Wiesław zaproszony. Otóż w swoim
wniosku takiego postulatu nie było, nie złożył, że chce być na tym spotkaniu i dodatkowo
wyjaśnić. Również członkowie Kapituły nie wskazywali jakoby chcieli uzupełnień złożonego
wniosku przez Pana dotyczącego cofnięcia. Wszyscy uważali, że to jest wyczerpujący
wniosek i każdy na podstawie własnego doświadczenia, wiedzy i sumienia, i złożonego
wniosku jest w stanie podjąć decyzję. Także to tyle mogę w tej sprawie powiedzieć. Jeśli
chodzi o drugie pytanie, kto był na Kapitule? Dostanie Pan, bo ja nie pamiętam kto był, ale
było kworum i dostanie Panu dostarczona lista obecności członków kapituły, kto był na tym
spotkaniu.

Radny Wiesław Cieślak
Chciałbym się odnieść do tego, co Pan Przewodniczący powiedział. Otóż tutaj będę się
zwracał do Pana jako Przewodniczącego Kapituły, Panie Starosto. A więc, Panie
Przewodniczący oczywiście ja jestem już długoletnim radnym i wiedziałem, że podobna
odpowiedź może paść, tylko na poprzedniej sesji, bo dzisiaj akurat mieliśmy też taką piękną
uroczystość przyznawania tego tytułu, o którym tutaj mówimy, mówił Pan, że Pana zadaniem
jest tylko zwoływanie tej Kapituły i nic więcej, czyli wiadomo było, że ja w tej Kapitule już
od przynajmniej kilku, od samego początku, kiedy przyznajemy tytuł „Osobowości Powiatu
Działdowskiego” zawsze uczestniczyłem w jej obradach, więc to jest taka pierwsza sprawa,
która wymagałaby tego wyjaśnienia. Wiadomo, że tak jak słusznie Pan powiedział z tej
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odpowiedzi nie jestem zadowolony, uważam, że warto by było wpuścić trochę do tej Rady
tego pierwiastka demokracji, ponieważ koalicja zawłaszczyła właściwie wszystkie najbardziej
istotne tutaj sprawy, a Ci spoza koalicji no to właściwie są takimi ubogimi krewnymi, ale
chciałbym stwierdzić jeszcze jedno. Co mnie, wie Pan, Panie Przewodniczący, ja nie jestem
łasy na tytuły, natomiast to co jest najbardziej istotne, to odrzucenie tego mojego wniosku.
Chciałbym zauważyć, że w Parlamencie Europejskim są europosłowie z wielu krajów
europejskich i często oni wcale się miedzy sobą absolutnie nie zgadzają, często są zupełnie z
innych opcji politycznych, ale żadnemu z nich nie przyszło do głowy, żeby domagać się
sankcji przeciwko własnemu krajowi i to działanie jest, bowiem, można nazwać politycznym
samobójstwem. I dlatego też chcę powiedzieć, że bardzo mi przykro, że znajduję się w gronie
radnych, którym tego typu europosłowie jak Pan Michał Boni znajdują uznanie w ich oczach.
Oświadczam, że za żadne pieniądze i za żadne zaszczyty nie chciałbym być jednym z Was
Panie i Panowie, by dzielić wasze poglądy, bo one mnie po prostu przerażają. Dziękuję.
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Magdalena Anczykowska
Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby się odnieść? Nie widzę. Zamykam dyskusję w tym
punkcie. Drugą sprawą, Pan radny Gąsiorowski zapytał kto powinien się zająć tą sytuacją.
Marian Janicki Starosta Działdowski
Postaram się powiedzieć jak to wygląda od strony formalnej. Otóż pasy tzw. gruntów
kolejowych traktowane są u nas w Polsce tak jak prawie, że poligony wojskowe, czyli tutaj
administratorem i decydentem są władze kolei. W tym wypadku to jest spółka infrastruktura,
gdzie same torowisko jest nie tylko jest ten pas torowisk i blisko torowiska, tylko jest jeszcze
obszar, który jest też chroniony, jeśli chodzi o lokalizowanie różnych inwestycji i tutaj w tym
wypadku to jeżeli, już to musiałaby być zgoda kolei na jakiekolwiek działania, czy
postawienie płotu, czy postawienie jakichkolwiek zapór. Wcześniej musiałby być opracowany
projekt, zgoda kolei na ulokowanie tego powiedzmy obiektu, czy budowli w strefie, chęci
gminy czy kogokolwiek, żeby taką zaporę zbudować, czy płot. Dopiero wtedy faktycznie to
zrealizować. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że my wydając pozwolenia na budowę tu w
mieście Działdowo i w powiecie, to jest bardzo skomplikowana procedura, jeżeli dana
budowla, jakakolwiek budowla mieści w strefie kolejowej. Uzyskiwanie pozwolenia, czy
zgody kolei na ulokowanie w tej przestrzeni chronionej przez kolej, to jest można powiedzieć
rok czasu. W tym wypadku nie wiem, kto powinien posprzątać, myślę że użytkownik, czy
właściciel tego obiektu powinien to zrobić. Powiat, ani gmina, ani tutaj żaden samorząd nie
ma żadnych możliwość, jak gdyby wchodzenia w tereny kolejowe i zarządzania nimi.
Dziękuję.
Radny Roman Gąsiorowski
Chciałem podziękować Panu Staroście za właśnie, tylko że chodzi o takie małe
niedorozumienie bo ja sobie tak wymyśliłem, że obiekt jest cały czas kolejowy i teren jest
przynależny do kolei i to uważam, że jakąś presję jako Powiat mógłby wywrzeć ewentualnie
na tę kolej, niech to kolej buduje, przecież to jest ich inwestycja, no a bezpieczeństwo jest
jednak naszych mieszkańców. No to my zbudować u nich jeżeli nie możemy, no oczywiście,
że to nie jest nasze, niech oni sobie budują, ale myślę, że Rada Powiatu, czy no nie wiem kto,
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w każdym razie uważam, że jakieś stanowisko powinniśmy gdzieś tam dać znać, że my
chcemy żeby tam było jakieś zabezpieczenie. Dziękuję.
Marian Janicki Starosta Działdowski
Jeżeli Pani Przewodnicząca pozwoli, to mogę ze względu na tą interpelację napisać do władz
kolei, że na Sesji Rady takiej i takiej radny złożył interpelację związaną z utrzymaniem
porządku i bezpieczeństwa w takiej i takiej strefie, prosimy o ustosunkowanie się do tego
problemu. Takie pismo mogę wystosować. Dziękuję.
Komendant Powiatowy Policji w Działdowie Witold Barcikowski
Jeżeli Państwo pozwolicie ja dwa słóweczka a propos tej historii z tym wypadkiem
nieszczęśliwym. Bardzo mi przykro jest opowiadać na forum o takich historiach, które mają
niestety, ale tragiczny finał. Szanowni Państwo informuję jak się sprawy mają. Wypadek
mieliśmy przedwczoraj, tak naprawdę to od dwóch dni sprzątamy to, co zostało w skutek tego
zdarzenia nieszczęsnego. Charakter zdarzenia decyduje o tym, co mamy do roboty, a
ponieważ niestety pociąg zatrzymuje się z reguły po około pół kilometra od momentu
uderzenia i tam wchodził w to jeszcze chyba pociąg, który nadjeżdżał z przeciwnego kierunku
w związku z powyższym przykro mi bardzo, że o tym muszę mówić, ale takie rzeczy się
zdarzają i będą się zdarzały. Co w tego typu sytuacjach my robimy? Oczywiście
podejmujemy czynności, bo to jest nasz obowiązek, tam jest nadzór prokuratora na miejscu w
związku z tym czynności, które zakończono już wieczorem w dniu katastrofy tam na miejscu
i teoretycznie gospodarzem na obszarze jest tak jak zostało powiedziane kolej, w związku z
powyższym kwestie związane z doprowadzeniem do używalności tego obiektu to jest już rola
kolei, ale my jesteśmy mądrzy doświadczeniami z życia płynącymi, w związku z powyższym
wiemy o tym, że w tego typu sytuacjach wieczorem, w nocy nie da się wszystkiego pozbierać,
bo się nie da. W związku z powyższym i wczoraj i dziś fizycznie przy wykorzystaniu zakładu
pogrzebowego, który ma porozumienie z Prokuraturą miejscową, pracownicy chodzą i po
prostu tam gdzie mamy informację, że możemy coś znaleźć co ma związek z tym wypadkiem,
po prostu idziemy i zbieramy z uwagi na to, że mamy do czynienia prawdopodobnie ze
szczątkami ludzkimi. Przez szacunek, przez takie normalne podejście do sprawy. I to jest tyle
co na ten temat możemy powiedzieć, bo mówię charakter zdarzenia decyduje, o tym, wypadki
kolejowe mają to do siebie, że niestety, ale są rozwleczone co do skutków, tak bardzo, w
takim dużym cudzysłowie i nie wchodząc w barwne opisy rzeczywistości jak może wyglądać
zderzenie pociągu z człowiekiem. To tyle na ten temat. Mamy tutaj sygnały od mieszkańców,
bardzo dobrze, że one są i jeżeli takie coś gdzieś kiedyś będzie miało miejsce to w momencie
kiedy jest to na świeżo, my zawsze pojedziemy, pojedzie z nami przedstawiciel zakładu
pogrzebowego i postaramy się godnie i z szacunkiem te szczątki po prostu zebrać fizycznie,
innej metody nie ma. W pozostałym zakresie, jeżeli czynności będą już zakończone, nie
będzie ryzyka takiego, że jakiś element, czy kawałek tkanki identyfikującej dane ciało będzie
do zebrania, po prostu sygnał do administratora obiektu w taki, czy w inny sposób. My tu
utrzymujemy kontakt na bieżąco z koleją, damy im znać do tego, żeby po prostu bardziej
przyłożyli się do posprzątania infrastruktury kolejowej w obrębie peronów, żeby ludzi nie
odstraszał ten sam fakt, że tam mamy do czynienia z plamami krwawymi, że mamy do
czynienia z czymś takim. To tyle, my w tego typu sytuacjach tak działamy, także naprawdę są
19

takie sytuacje gdzie trzeba dużo pracy takiej fizycznej włożyć, a nie zawsze okoliczności i
warunki terenowe są sprzyjające ku temu. Jeśli chodzi o to, co, nawiąże delikatnie kilka słów
do tego, co Państwo sygnalizowaliście, jeśli chodzi o infrastrukturę kolejową. To prawda, że
to jest trudne, natomiast myślę sobie tak, że jeżeli jest inicjatywa Komisji Bezpieczeństwa na
szczeblu powiatowym, jeżeli będzie miała takie przemyślenia, które będą skutkowały
potrzebą podjęcia i zainicjowania działań, można zawsze na tej kolei próbować cokolwiek
wskórać. Jaki będzie tego skutek? Bywa różnie, bo kolej ma nową inwestycję, mówimy o
dworcu iłowskim, za duże pieniądze jest przygotowana, zaprojektowana, oddana do użytku, w
związku z tym chyba nie za bardzo będą zainteresowani żeby to poprawiać, bo będą
twierdzili, że jest to bezpieczne, a poszczególne jakieś tam zdarzenia nie będą być może ich
interesować. Ale to jest takie gdybanie, co nie znaczy, że nie trzeba próbować. My zawsze
będziemy wspierali każdą inicjatywę Państwa radnych czy w formie komicji, czy
indywidualnych wystąpień. Jeżeli w naszej ocenie również będzie miała znaczenie dla
poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, bo nie jest higienicznym rozwiązaniem, że dzieci
bawią się przy torach w XXI wieku. To zgoda, natomiast te dzieci tam mieszkają.
Dochodzimy do punktu pod tytułem, co rodzice, no okazuje się, że rodzice też różnie, no i tak
gdzieś ten czynnik jest taki wielowątkowy. To tyle z mojej strony, jeżeli mogłem cokolwiek
wyjaśnić to cieszę się, przepraszam jeszcze raz za treść i formułę wypowiedzi, ale to taka ta
sprawa jest.
Radny Roman Gąsiorowski
Chciałem bardzo podziękować również Panu Komendantowi, no bo ubiegł jakby mnie, bo ja
chciałem się zwrócić jeszcze do Pana Komendanta, żeby może policja wspomogła tutaj Pana
Starostę, żeby te działania były jak najszersze, żeby z różnych stron tam ta kolej była jakby no
miała te jakieś tam wieści, sygnały, że tu jest źle, że trzeba coś z tym bezpieczeństwem
poprawić i no gdyby Pan Komendant mógł tam osobiście się kiedyś tam w wolnym czasie
zobaczyć jak to tam wygląda ta sytuacja w okolicy tego dworca, tych torów. Na pewno by
tym bardziej wzrósł zapał Pana Komendanta żeby tam coś z tym zrobić, żeby zaradzić, żeby
tam nie ginęli ludzie. Dziękuję bardzo.
Ad. 18
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Magdalena Anczykowska
Czy w tym punkcie ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos?
Radny Bronisław Mazurkiewicz
Już trochę przyzwyczaiłem Państwa do tego, że od trzech sesji obserwuję co się dzieje na
sali, coś napiszę i też dzisiaj, skleciłem parę słów w formie krótkiego wiersza, fraszki.
Dziś Radny Cieślak ma kaca moralnego,
że kiedyś głosował za przyznaniem Osobowości Powiatu dla Michała Boniego.
Pisze do Starosty i do Kapituły
By mu odebrano przyznane tytuły.
A że Kapituła wniosek mu olała
To teraz się złości, ot i szopka cała.
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Radny Wiesław Cieślak
Ponieważ w tym wierszyku Pani Przewodnicząca była akurat o mnie mowa, więc chcę
wyjaśnić, że nie mam kaca moralnego ze względu na to, że głosowałem wtedy za Michałem
Bonim, ponieważ uważam, że należy popierać ludzi, którzy w trudnej sytuacji chcą pomagać
innym ludziom. Natomiast mam kaca moralnego teraz, kiedy okazuje się, że niegodne
zachowanie jest powodem mimo wszystko jakiegoś takiego poparcia i niewiedzy, że tak nie
należy się zachowywać na Parlamencie Europejskim.
Ad. 19
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Magdalena Anczykowska
Punkt 19 – zapytania i wolne wnioski. Kto w tym punkcie chciałby zabrać głos? Czy ktoś z
gości?
Teresa Nowakowska radna Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego
Szanowni Państwo, nie będę po kolei mówiła, żeby nie pomylić kolejności i nie obrazić
nikogo przy witaniu. Przedwszystkimi chylę głowę, bo Państwo za swoją działalność i pracę
zasługujecie jednakowo. Dziękuję za zaproszenie. Staram się w miarę swoich skromnych
możliwości bywać tutaj z Państwem i może nie zawsze z takim dodatnim skutkiem, ale
również w miarę swoich możliwości staram się pewne problemy, których rozwiązaniu mogę
jakoś pomóc, brać udział. Z tej racji proszę Państwa, że zbliżają się święta to pozwolę sobie
złożyć Państwu życzenia nie bawiąc się już w hasła polityczne, bo jeśli chodzi o święta,
rodzinę, to nie ma nic ważniejszego jak rodzinne spotkanie, rodzinna atmosfera i to, że te
rodziny istnieją, że się kochają, że chcą żyć i działać. Życzę Państwu żeby te święta były tak
naprawdę bardzo, bardzo sympatyczne, bardzo rodzinne, żeby były również takie piękne,
słoneczne jak dzisiaj i żeby spowodowały że w Waszych rodzinach na następne, kolejne dni
zapanuje spokój, zapanuje miłość, zrozumienie i jak trzeba to i wybaczenie, bo to jak to
wszędzie bywa jakieś tam błędy każdy z nas popełnia. Bo mówię z doświadczenia swojego
długoletniego żywota mogę powiedzieć, że nie spotkałam jeszcze tak żebym mogła
powiedzieć, że ten człowiek, którego poznałam to już taki był idealny, że ani jednej jakiejś
tam negatywnej czynności, czy tego, że nie zasługuje na to, że już wszystko zrobił dobrze. Ja
myślę, że na naszym terenie, w naszej rodzinie i to co Państwo tutaj robicie jest powodem do
naprawdę do uznania, ale również i do radości z tego, co, do bardzo pozytywnej oceny z tego
co tutaj robicie, i że ta atmosfera domowa, która w Waszych domach istnieje się przenosi tutaj
na tą salę, bo nie często może, bo nie mam za dużo czasu, zresztą jestem tutaj jedyną radną w
powiecie działdowskim więc, ale jeszcze tam po tych powiatach sąsiednich od czasu do czasu
biorę udział, to z przyjemnością stwierdzam, że jeśli chodzi o dyskusje, jeśli chodzi o
atmosferę, o poruszane tematy, powagę tego wszystkiego jak to tutaj jest to naprawdę z
przyjemnością muszę powiedzieć, że, bo może gdzieś tam jeszcze, gdzieś dalej bardziej na
północ może tam też tak bywa dobrze gdzie nie byłam, ale tam gdzie bywałam to muszę
przyznać, że bardzo wysoko sobie cenię tutaj współpracę z Państwem i bardzo wysoko
oceniam Państwa działalność. Także, jeśli jakieś tam błędy z moich, niedociągnięcia z mojej
strony są to dzisiaj przepraszam. Proszę wybaczyć, a na święta życzę wszystkiego
najlepszego Państwu, Waszym rodzinom i również tej młodzieży, która tutaj jest
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przygotowywana do przejęcia działalności za nas. Wszystkiego najlepszego życzę tutaj
naszym pracownikom również i Pani i szefostwu, radnym i wszystkiego, wszystkiego
najlepszego.
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Magdalena Anczykowska
Dziękuję serdecznie. Czy w tym punkcie ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? To pozwolę ja
sobie teraz również na to by złożyć wszystkim Państwu, Państwu radnym, pracownikom
Starostwa, wszystkim szefom instytucji, jednostek organizacyjnych Powiatu Działdowskiego,
a za Państwa pośrednictwem także pracownikom, społecznościom tych jednostek,
wszystkiego najlepszego, zdrowych i wesołych świąt wielkanocnych. Niech Chrystus
Zmartwychwstały, który będzie z nami w najbliższym czasie wniesie w nasze serca jak
najwięcej radości, otuchy i niech ta wiosna otworzy również tę otuchę jeszcze szerzej na te
serca. Wszystkim wszystkiego dobrego.
Ad. 20
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Magdalena Anczykowska
Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam XXXV sesję Rady Powiatu Działdowskiego.
Dziękuję bardzo.
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