Protokół Nr XXXVIII/2018
XXXVIII Sesji Rady Powiatu Działdowskiego V Kadencji odbytej
27 czerwca 2018 roku w sali konferencyjnej Starostwa
Powiatowego w Działdowie ul. Kościuszki 3 pod przewodnictwem
Przewodniczącej Rady Powiatu Działdowskiego
Magdaleny Anczykowskiej

Obrady trwały 9.00 – 14.20
Stan osobowy Rady wynosi 19 radnych
W Sesji brało udział 18 radnych.
Ad. 1, 2
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
„Otwieram obrady XXXVIII 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/
Informuję na podstawie listy obecności, że w obradach XXVIII Sesji Rady Powiatu
Działdowskiego uczestniczy 18 radnych. W związku z tym stwierdzam, że obrady XXXVIII
Sesji Rady Powiatu Działdowskiego są prawomocne.
Ad. 3
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Przedstawiony porządek obrad otrzymali Państwo wraz z zaproszeniem na dzisiejszą sesję.
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXVII 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.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnych umów dzierżawy części działek nr 1182 obręb Iłowo – Osada z
dotychczasowymi dzierżawcami.
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9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Starosty
Działdowskiego.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla
Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2018-2021.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: zmiany budżetu powiatu
działdowskiego na rok 2018.
13. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Działdowskiego za
2017r.
- wysłuchanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu
z wykonania budżetu,
- wysłuchanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji
Rewizyjnej
- wysłuchanie opinii komisji stałych, w tym Komisji Rewizyjnej o wykonaniu
budżetu,
- dyskusja,
- złożenie wniosku przez Komisję Rewizyjną w sprawie absolutorium.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia
sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu
Działdowskiego za rok 2017.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia Zarządowi Powiatu
Działdowskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Działdowskiego
za rok 2017.
16. Sprawy bieżące.
17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
18. Oświadczenia radnych.
19. Zapytania i wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Szanowni Państwo Radni, wszyscy wiemy, że dzisiaj nasze obrady składają się z części
zwykłej, oraz z części uroczystej. Proponuję, żeby zamknięcia sesji nie dokonywać, a do
porządku włączyć punkty związane z częścią uroczystą. Jeżeli Państwo zaakceptujecie tę
zmianę za moment Pani rozda wszystkim Państwu wszystkie punkty tej części uroczystej w
zarysie, żebyśmy wiedzieli w jaki sposób ta część uroczysta w szczegółach będzie wyglądała.
Poddała pod głosowanie zmianę do porządku, aby przed punktem 20 dokonać otwarcia
przerwy sesji, aby przerwać sesje i kontynuować ja po przerwie już na ulicy Grunwaldzkiej
z punktami w formie części uroczystej sesji.
W sesji uczestniczy 18 radnych
Rada Powiatu 17 – głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym przyjęła zaproponowaną
zmianę porządku posiedzenia.
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W sesji uczestniczy 18 radnych
Rada Powiatu 17 – głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym przyjęła porządek XXXVIII
Sesji Rady Powiatu
Porządek obrad XXXVIII Sesji Rady Powiatu Działdowskiego
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXVII 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.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych
umów dzierżawy części działek nr 1182 obręb Iłowo – Osada z dotychczasowymi
dzierżawcami.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Starosty
Działdowskiego.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla
Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2018-2021.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: zmiany budżetu powiatu działdowskiego
na rok 2018.
13. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Działdowskiego za 2017r.
- wysłuchanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu
z wykonania budżetu,
- wysłuchanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji
Rewizyjnej
- wysłuchanie opinii komisji stałych, w tym Komisji Rewizyjnej o wykonaniu
budżetu,
- dyskusja,
- złożenie wniosku przez Komisję Rewizyjną w sprawie absolutorium.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia
sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Działdowskiego
za rok 2017.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia Zarządowi Powiatu
Działdowskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Działdowskiego za
rok 2017.
16. Sprawy bieżące.
17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
18. Oświadczenia radnych.
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19. Zapytania i wolne wnioski.
20. Wznowienie obrad Sesji w części uroczystej i przywitanie gości - Przewodnicząca
Rady Powiatu.
21. Powitanie chóru „Our voice” i zaproszenie na scenę.
22. Wprowadzenie pocztów sztandarowych.
23. „Gaude Mater Polonia” – pieśń w wykonaniu chóru.
24. Omówienie prac Kapituły tytułu „Osobowość Powiatu Działdowskiego” przez
Przewodniczącego Kapituły Pana Mariana Janickiego.
25. Odczytanie Uchwały – Przewodnicząca Rady Powiatu.
26. Przybliżenie sylwetki Pana Jana Regulskiego i jego działalności oraz zasług na rzecz
społeczności Powiatu Działdowskiego przez Przewodniczącą Rady Powiatu.
27. Wręczenie dyplomu i honorowej statuetki – przez Starostę Mariana Janickiego,
wicestarostę Mariana Brandta, Przewodniczącą i wiceprzewodniczących Rady
Powiatu.
28. „Czego chcesz od nas Panie…” – występ chóru.
29. Wystąpienie okolicznościowe Pana Jana Regulskiego.
30. Wpis laureata do księgi „Osobowość Powiatu Działdowskiego”.
31. Występ artystyczny chóru „Niepewność” i „Leć głosie po rosie”..
32. Gratulacje przedstawicieli władz państwowych i samorządowych szczebla krajowego,
wojewódzkiego i powiatowego.
33. Wyprowadzenie sztandarów.
34. „Piechota” – występ chóru.
35. Prelekcje historyczne.
36. Ballada „ Romantyczność” recytuje p. J. Regulski.
37. „Cichosza” – występ chóru.
38. Zamknięcie Sesji.
Ad.4
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Szanowni Państwo radni protokół został zwyczajowo udostępniony. Kto jest za przyjęciem
protokołu z XXXVII Sesji Rady Powiatu Działdowskiego w wersji przedstawionej w projekcie
udostępnionej Państwu, zechce podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się
wstrzymał? Również nie widzę.
Rada Powiatu Działdowskiego 18 głosami za, przyjęła protokół z XXXVII Sesji Rady
Powiatu Działdowskiego.
Ad.5
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Czy w tym punkcie ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos?
Radny Wiesław Cieślak
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Dziękuję Pani Przewodnicząca. Ja chciałem od razu zaznaczyć dlaczego wstrzymywałem się
za przyjęciem dzisiejszego porządku, za rozszerzeniem, ponieważ mam pytanie zarówno do
Pani jako Przewodniczącej Rady, jak i do Pana Mariana Janickiego Starosty, bo oboje Państwo
żeście się podpisali na tym zaproszeniu związanym z uroczystościami nadania tytułu
„Osobowości Powiatu Działdowskiego” Panu Janowi Regulskiemu. Moje pytanie jest
następujące, dlaczego nie organizuje się tej uroczystości tutaj na dzisiejszej sesji, tu na
początku tak jak to jest zwyczajowo przyjęte. To jest moje pytanie do obojga Państwa i do
Pani i do Pana Starosty. Odnośnie kolejnego pytania, mam do Pana Starosty takie pytanie, bo
trochę o tym prasa pisała o tzw. programie naprawczym w szpitalu, jak to jest realizowane? Z
tego co wiadomo z budżetu są pewne środki finansowe, jest pewna nadwyżka finansowa w
budżecie, czy wzięliście to pod uwagę, żeby ten program naprawy dla szpitala realizować? I
kolejne ostatnie pytanie, bo będę miał jeszcze potem przy kolejnym jednym z punktów
dzisiejszej sesji pytania to teraz nie będę tego pytania zadawał, mianowicie do Pana Starosty,
kto wygrał przetarg na remont izby przyjęć szpitala? To jest kolejne pytanie do Pana Starosty i
na razie tyle. Dziękuję.
Radny Krzysztof Aurast
Ja mam też dwa pytania, jedno do Pana Starosty, a może raczej do Nadzoru Budowlanego.
Chciałbym się dowiedzieć odnośnie rozbiórki byłego internatu przy Liceum
Ogólnokształcącym w Działdowie, czy Starostwo podjęło jakiekolwiek działania żeby ten
budynek w tym stanie jaki teraz jest nie straszył, no i czy te działania również miałyby na celu,
czy ten budynek nie zagraża bezpieczeństwu mieszkających w nim mieszkańców? To jest
jedno pytanie. I drugie pytanie do Pana Lekarza Weterynarii. Chciałbym się dowiedzieć jak
wygląda sprawa afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu działdowskiego, jakie są
zagrożenia na dzień dzisiejszy? Dziękuję.
Radny Roman Gąsiorowski
Pani Przewodnicząca, Panie Starosto, Szanowni Państwo ja to chciałbym dowiedzieć się jak to
jest, bo ogromne pieniądze Starostwo wydaje na samorządy tutaj na Gminy, na Miasto
Lidzbark, Działdowo, na wszystkie Gminy w naszym powiecie na budowę dróg, takie różne
inwestycje takie wspomagające wspólnie czynione razem z Powiatem, no i się okazuje, że się
kiedyś zapytałem na komisji, że Starostwo jako takie daje te wielkie pieniądze Gminom
załóżmy, ale wpływu na to żadnego nie ma i nikt nie wie co jest z tymi pieniędzmi, jak one są
zagospodarowane, co się z nimi dzieje. I dlatego zapytałem bo przykładem tego jest
przebudowa drogi, znaczy ulicy Akacyjnej w Iłowie, gdzie ulica została radykalnie zwężona,
są szerokie chodniki, jest kawał zieleni, czy to jest ze względów jakiś oszczędnościowych, że
tego asfaltu, żeby go było mniej, że to ma być tanio, ale uważam, że jeżeli się takie duże
pieniądze daje Gminom to powinna jakaś, Powiat powinien mieć jakiś wgląd, jakieś
rozeznanie co się z tymi pieniędzmi dalej dzieje, no i nie wiem czy by zaakceptował coś
takiego żeby zabrać z szerokości ulicy metr. To teraz ta droga się zrobiła bardzo wąska, a była
szeroka i mogłaby być dalej szeroką, tam jest jeszcze, jakoś tak mi się wydaje, że niezgodnie
ze sztuką jakby budowanie, bo jest normalnie to jest asfalt, powinien być jeżeli pas zieleni
mieści się to ten pas zieleni mógłby odgradzać asfalt od chodnika, a dopiero chodnik. A tu jest
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odwrotnie, pas zieleni jest przy budynkach, później jest właśnie chodnik i droga. No to w
bezpośrednim sąsiedztwie jest chodnik z tą właśnie nawierzchnią, z ulicą, a przecież mógłby
być tym pasem zieleni oddzielony, no i właśnie myślę, że o takich rzeczach no to Powiat jeżeli
tak ogromne pieniądze dajemy, no to należałoby nam się jakąś wiedzę mieć i wpływ jakiś na to
jak to będzie robione. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Magdalena Anczykowska
Dziękuję również. Czy jeszcze są jakieś pytania, interpelacje? Nie widzę. Wrócimy do tematu
jak zwykle pod koniec tej naszej głównej sesji.
Ad. 6
Marian Janicki Starosta Działdowski
Przedstawił Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Działdowskiego w okresie
między 30 maja 2018r. a 27 czerwca 2018r.
L.p

1.

2.

3.

4.

5.

Nr uchwały

XXXVII/292/18

Data
podjęcia

W sprawie:

w sprawie: podwyższenia minimalnej
wysokości wynagrodzenia dla rodzin
zastępczych
zawodowych,
rodzin
30 maja zastępczych zawodowych pełniących
2018r.
funkcję pogotowia rodzinnego oraz dla
osób prowadzących rodzinne domy
dziecka.

Wykonanie uchwały

Uchwała została przekazana
w dniu 5 czerwca 2018r. do
Wojewody Warmińsko –
Mazurskiego, do publikacji w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
WarmińskoMazurskiego,
oraz
do
dyrektora
PCPR
w
Działdowie
Uchwała została przekazana
w dniu 5 czerwca 2018r. do
Wojewody Warmińsko –
Mazurskiego,
oraz
do
dyrektora LO w Lidzbarku

XXXVII/293/18

w sprawie: wyrażenia zgody Liceum
Ogólnokształcącemu
z
Oddziałami
30 maja
Dwujęzycznymi im. K.K. Baczyńskiego
2018r.
w Lidzbarku, na zawarcie kolejnej
umowy na wynajem sali gimnastycznej.

XXXVII/294/18

w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż Uchwała została przekazana
30 maja nieruchomości położonych w Działdowie w dniu 5 czerwca 2018r. do
2018r.
Wojewody Warmińsko –
przy ul. Jagiełły 46.
Mazurskiego

XXXVII/295/18

XXXVII/296/18

w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości
przeznaczonych
pod
30 maja
zabudowę mieszkaniową położonych we
2018r.
wsi Malinowo w obrębie Komorniki
gmina Działdowo.
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z
30 maja realizacji Programu Współpracy Powiatu
2018r.
Działdowskiego
z
Organizacjami
Pozarządowymi w 2017 roku.

Uchwała została przekazana
w dniu
5
czerwca
2018r.Wojewody Warmińsko
– Mazurskiego
Uchwała została przekazana
w dniu 5 czerwca 2018r. do
Wojewody Warmińsko –
Mazurskiego
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XXXVII/297/18

Uchwała została przekazana
w dniu 5 czerwca 2018r.do
Wojewody Warmińsko –
Mazurskiego, do publikacji w
30 maja w sprawie: zakazu używania jednostek
Dzienniku
Urzędowym
2018r.
pływających na jeziorze Lidzbarskim.
Województwa
WarmińskoMazurskiego, oraz
do
dyrektora Welskiego Parku
Krajobrazowego

XXXVII/298/18

Uchwała została przekazana
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w dniu 5 czerwca 2018r. do
30 maja
Gminie Lidzbark.
Regionalnej
Izby
2018r.
Obrachunkowej w Elblągu,
oraz do Burmistrza Lidzbarka

6.

7.

Uchwała została przekazana
w dniu 5 czerwca 2018r. do
Regionalnej
Izby
Obrachunkowej w Elblągu,
oraz do Wójta Gminy
Płośnica
Uchwała została przekazana
w dniu 5 czerwca 2018r. do
Regionalnej
Izby
Obrachunkowej w Elblągu,
oraz do Wójta Gminy Iłowo –
Osada
Uchwała została przekazana
w dniu 5 czerwca 2018r. do
Regionalnej
Izby
Obrachunkowej w Elblągu,
oraz Wójta Gminy Iłowo –
Osada

8.

XXXVII/299/18

30 maja w sprawie: udzielenia pomocy finansowej
2018r.
Gminie Płośnica.

9.

XXXVII/300/18

30 maja w sprawie: udzielenia pomocy finansowej
2018r.
Gminie Iłowo-Osada.

XXXVII/301/18

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej
dla Gminy Iłowo-Osada na realizację
30 maja
zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa
2018r.
chodnika w miejscowości Wierzbowo w
ciągu drogi gminnej”.

XXXVII/302/18

w
sprawie:
uchwalenia
zmiany
30 maja Wieloletniej
Prognozy
Finansowej
2018r.
Powiatu Działdowskiego na lata 20182021.

XXXVII/303/18

Uchwała została przekazana
w dniu 5 czerwca 2018r. do
Regionalnej
Izby
w sprawie: zmiany budżetu powiatu
30 maja
Obrachunkowej w Elblągu,
działdowskiego na rok 2018.
2018r.
oraz
do
publikacji
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa Warmińsko –
Mazurskiego

10.

11.

12.

Uchwała została przekazana
w dniu 4 czerwca 2018r. do
Regionalnej
Izby
Obrachunkowej w Elblągu

Przedstawił również sprawozdanie prac Zarządu Powiatu w okresie od 30 maja do 27 czerwca
2018 roku
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W okresie między Sesjami odbyły się dwa posiedzenia Zarządu Powiatu Działdowskiego.
Na posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2018 roku Zarząd podjął:
- uchwałę w sprawie zobowiązania Starosty Działdowskiego do wystąpienia na posiedzeniu
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Działdowskiej Agencji Rozwoju S. A. w celu
wyrażenia stanowiska dotyczącego zasad kształtowania wynagrodzeń członków organów
zarządzających i nadzorczych spółki,
- uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację programu
oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
- uchwałę w sprawie upoważnienia do reprezentowania Powiatu Działdowskiego w
działaniach mających na celu przeprowadzenie termomodernizacji budynku stanowiącego
własność Powiatu Działdowskiego,
- uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na
stanowisko dyrektora Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Działdowie.
Ponadto Zarząd:
- wypracował stanowisko w sprawie nadesłanej informacji o dofinansowanie ze środków
budżetu państwa zadania „Przebudowa ulicy Nowej w Płośnicy w ciągu drogi powiatowej nr
1286N”,
- rozpatrzył wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie dotyczący zmian w zadaniu
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1353N Lidzbark-Bryńsk”
- rozpatrzył wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie dotyczący zmian w zadaniu
przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1304N na odcinku między Przełękiem a
Jabłonowem,
- rozpatrzył pismo Urzędu Marszałkowskiego w sprawie przejęcia turystycznych znaków
drogowych w ramach realizacji projektu „Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur”,
- rozpatrzył wniosek w sprawie zabezpieczenia w budżecie Powiatu Działdowskiego na rok
2018 środków na przedsięwzięcia w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej młodzieży
obejmujące przygotowanie i przeprowadzenie działań związanych z obchodami setnej rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości realizowane w ramach programu wieloletniego
„Niepodległa”,
- rozpatrzył wniosek o dofinansowanie dla Młodzieżowego Chóru Our Voice
- przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego.
Na posiedzeniu w dniu 20 czerwca 2018 roku Zarząd podjął:
- uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie za 2017 rok,
- uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na
stanowisko dyrektora Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Działdowie.
Ponadto Zarząd:
- rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Rybno w sprawie finansowania wspólnych inwestycji
drogowych,
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- przyjął projekty uchwał Rady Powiatu Działdowskiego.
Ad. 7
Przewodniczący Komisji Planowania Budżetu, Finansów i Gospodarowania Mieniem
Powiatu – Paweł Mostowicz
Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Goście, Komisja Planowania Budżetu,
Finansów i Gospodarowania Mieniem Powiatu Działdowskiego w okresie międzysesyjnym
odbyła jedno posiedzenie w dniu dzisiejszym, na posiedzeniu tym dokonano analizy
przydzielonego budżetu dla Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie i Zespołu Szkół Zawodowych
Nr 1 w Działdowie oraz zaopiniowano projekty uchwał, które będziemy omawiać na
dzisiejszej sesji. Dziękuję.
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
dniu 5 czerwca była to komisja, posiedzenie było wyjazdowe na terenie gospodarstwa rybnego
w Koszelewach. Omówiono takie tematy jak rozwój pszczelarstwa na terenie powiatu
działdowskiego, zagrożenia wynikające z niewłaściwej gospodarki rolniczej, ocena stanu
bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego Powiatu Działdowskiego za rok 2017 oraz
omówiono gospodarkę rybacką. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu - Bogdan Kopański
Pani Przewodnicząca, Panie Starosto, Szanowna Rado, zaproszeni goście w okresie
międzysesyjnym Komisja Oświaty, Kultury i Sportu odbyła jedno posiedzenie w dniu 19
czerwca, którego tematami były działalność Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz
analiza organizacyjno – finansowa i dydaktyczno – wychowawcza Zespołu Szkół im. ks.
Edmunda Domańskiego w Iłowie. Posiedzenie odbyło się na terenie Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej w Działdowie przy ul. 11 Listopada 16. Dziękuję.
Przewodniczący Komisji Społecznej, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych – Wiesław
Smereczyński
Pani Przewodnicząca, Szanowni Radni, Szanowni Państwo Komisja Społeczna, Ochrony
Zdrowia i Spraw Socjalnych obradowała między sesjami w dniu wczorajszym i głównym
punktem posiedzenia było zapoznanie się z sytuacją w zakresie honorowego dawstwa krwi na
terenie powiatu działdowskiego. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Jarosław Gawenda
Pani Przewodnicząca, Szanowna Rado Komisja Rewizyjna odbyła jedno posiedzenie w dniu
14 czerwca, tematem posiedzenia były inwestycje drogowe w Powiecie Działdowskim.
Dziękuję bardzo.
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Ad. 8
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Projekt uchwały mamy w materiałach sesyjnych, do projektu również dołączono uzasadnienie.
Czy są pytania do projektu, bądź uzasadnienia? Otwieram dyskusję. Nie widzę. Zamykam
dyskusję.
Wobec braku pytań poddała pod głosowanie projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego w
sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy części działek nr 1182
obręb Iłowo – Osada z dotychczasowymi dzierżawcami.
W sesji uczestniczy 18 radnych
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym,
- 18 głosami za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących,
podjęła:
UCHWAŁĘ Nr XXXVIII/304/18
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy części działek nr
1182 obręb Iłowo – Osada z dotychczasowymi dzierżawcami.
/Uchwała stanowi załącznik nr 3 do wersji papierowej niniejszego protokołu/
Ad. 9
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Projekt uchwały również mamy, wszyscy wiemy, że w związku z nowelizacją prawa w tym
zakresie, a konkretnie Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie
wynagrodzenia pracowników samorządowych Rada Powiatu musi wypowiedzieć swoją opinię
w postaci uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Powiatu Działdowskiego.
Projekt tej uchwały, również uzasadnienie otrzymaliśmy wszyscy, czy do projektu, bądź
uzasadnienia są pytania?
Radny Wiesław Cieślak
Dziękuję Pani Przewodnicząca. Z tego projektu w ogóle nie wynika, czy to 10.620,00 zł to jest
więcej niż poprzednio, mniej niż poprzednio, czy taka sama ilość. Tak to jest skonstruowane,
że nic nie wiadomo, więc chciałbym żebyśmy się zorientowali, czy to jest więcej, mniej, czy
tak samo?
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
No niestety nie więcej. Rada Ministrów określiła w swoim Rozporządzeniu widełki, w których
wynagrodzenie musi się zmieścić. Jest to kwota mniejsza i nic nie możemy więcej zrobić.
Dokładnie nie wiem jaka to kwota, może Pani Skarbnik jeżeli jest takie zainteresowanie, taka
potrzeba. Na pewno nie jest większa.
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Radny Wiesław Cieślak
Pani Przewodnicząca, no nie jesteśmy dziećmi trzeba konkretnie powiedzieć, że była taka, a
teraz będzie taka.
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Magdalena Anczykowska
Za chwileczkę odpowiemy, dobrze? W § 2 tego projektu uchwały jest powiedziane, że traci
moc Uchwała z dnia 10 grudnia 2014 roku, tam to łączne wynagrodzenie też było pokazane.
Pan mecenas zaraz przyniesie tamtą Uchwałę.
PRZERWA 9.20 – 9.30
Przewodnicząca Rady Powiatu o Magdalena Anczykowska
Zgodnie z Uchwałą z 10 grudnia 2014 roku łączne wynagrodzenie miesięczne brutto wynosiło
11.176,25 zł, w tej chwili jak widzimy w naszych materiałach łączne wynagrodzenie
miesięczne brutto ma wynosić 10.620,00 zł i to jest ta różnica. Proszę, czy są jeszcze uwagi?
Radny Grzegorz Kaszubski
Pani Przewodnicząca tak na przyszłość, to można było w tym projekcie uchwały podać te
wszystkie dane, ile było zasadniczej, ile funkcyjnej, to nie jest tajemnicą, my przez cztery lata
nie musieliśmy tego pamiętać kto ile ma itp. Niepotrzebne jest takie zamieszanie.
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Rozumiem. Wszystkie Uchwały są w naszym BIP zamieszczone, więc można było porównać
przed tą dzisiejszą sesją i tę różnicę wychwycić. Pan radny Rutkowski chciał jeszcze coś
powiedzieć?
Radny Paweł Rutkowski
Tak Pani Przewodnicząca, bo akurat Pani potwierdziła to co chciałem powiedzieć, bo myślę,
że każdy z nas ma możliwość dostępu do dokumentacji, która jest, natomiast nie ukrywam, że
to zamieszanie nie powstało w wyniku naszych jakiś zaniedbań, czy jakiś działań, tylko zostało
spowodowane innymi czynnikami niezależnymi od nas. Ja nie mam zamiaru tutaj
interpretować jaka to jest przyczyna i z jakiego powodu zostało wdrożone to Rozporządzenie,
natomiast nie ukrywam, że jakby każdy z tych Panów, który ma wątpliwości, albo Pań, które
mają wątpliwości, a myślę, że nie jestem jedynym przedstawicielem Rady Powiatu, który w
tych kadencjach, w których był Pan Starosta Janicki Starostą przyjmowane były uposażenia,
jeżeli ktoś na tyle chciał poświęcić swojego czasu mógł zobaczyć, czy pierwsze uposażenie
jakie zostało przyjęte jest duża różnica między tym uposażeniem jakie zostało ostatnio
przyjęte. Przez cztery kadencje, jeżeli dobrze pamiętam faktycznie tych zmian nie było. Przez
tyle lat nie było żadnej zmiany dotyczącej tego uposażenia i ja rozumiem, że idą wybory, ja
rozumiem, że są sytuacje, w której czasami można zadać pytanie, ale też uderzmy się w piersi i
zróbmy swój, że tak powiem przygotowanie dotyczące dokumentów, które mamy w dostępie,
a nie w sposób taki publiczny, bo nie ukrywam jeżeli chodzi o pieniądze zawsze są to takie
sprawy no dość niewygodne. Dziękuję.
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Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Ja może jeszcze tylko dodam, że rzeczywiście wszyscy pamiętamy, że na początku naszej
kadencji tego uposażenia w ogóle nie zmienialiśmy w stosunku do minionej kadencji.
Radny Grzegorz Kaszubski
Nie wiem czemu miały służyć wywody radnego Rutkowskiego, ja jestem zawsze za
przejrzystością i za jasnością i niedokumentowanie nic takiego, ja tutaj po prostu nie wiem
czemu to miało służyć. Wszyscy po prostu wiemy co i jak, byłoby to napisane i nie byłoby
żadnego problemu, nie byłoby żadnej dyskusji. Dziękuje.
Radny Wiesław Cieślak
Uważam Panie radny Rutkowski, że podteksty związane z jakimiś z wyborami dotyczące
dokumentów, który nie jest właściwie przygotowany są nieuzasadnione.
Radny Paweł Rutkowski
To jest Pańskie zdanie.
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
W dokumencie musieliśmy zawrzeć to co zawarliśmy.
Radny Bronisław Mazurkiewicz
Dziękuję Pani Przewodnicząca, ja nie będę się odnosił do dokumentów, które zostały
przygotowane, chociaż uważam że właściwie, bo i każdy z nas miał możliwość zapoznania się
z tym w sposób dla niego akurat potrzebny, ale chcę wyrazić swoje zdanie i dezaprobatę do w
ogóle samej idei obniżki wynagrodzeń dla samorządowców. To, że zawiniła Pani Premier, to
że zawinili ministrowie, odbija się na parlamentarzystach i samorządowcach tym bardziej i jest
po prostu zwykłym, nie użyję tego słowa, ale każdy myślący człowiek wie co mam na myśli.
To jest po prostu nieprzyzwoitość. Ludziom, którzy trzymają tą Polskę od 89 roku, stoją w
tych naszych małych ojczyznach na jej straży, pieczy, dbają o ich rozwój w ten sposób
traktować, a mieć wątpliwości co do wynagrodzenia wobec obecnego Pana Starosty to jest też
niewielka nieprzyzwoitość. Pan Starosta przypominam dokładnie w 2002 roku sam jako radny
opozycyjny i proponowałem, wnioskowałem o to, żeby otrzymał maksymalne wynagrodzenie
gdyż zakres obowiązków, jego wiedza i kompetencje w zupełności na to zasługują. Sprawdziły
się moje przepowiednia, bo przez 16 lat dał się poznać jako bardzo dobry gospodarz i nasz
Powiat jest na tle zarówno województwa, jak i kraju Powiatem wiodącym i to w wielkiej
mierze jest to jego i wyłącznie zasługa. Jest mi tym bardziej przykro, że muszę uczestniczyć w
procederze zmniejszenia mu wynagrodzenia. I dlatego też ja wstrzymuję się od głosu, nie będę
głosował za tak haniebnym postępowaniem wobec samorządowców. Dziękuję.
Radny Wiesław Cieślak
Można używać wielkich słów, można się oburzać, ja jestem oburzony, że mimo, że poprzednia
koalicja rządząca Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego swoim
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ministrom dawała wiele podwyżek, to teraz wini się za wszystko byłą Panią Premier. Otóż ja
uważam, że za uzasadnione to, że w tej chwili zmniejsza się ilość wynagrodzenia. Dlaczego?
Dlatego, że jako stary samorządowiec, sześciokrotny samorządowiec, widziałem i widzę to
nadal, że bardzo wiele osób startuje do samorządów i jest to prawdziwa bitwa o stołki i o
pieniądze. Ja uważam, że atmosfera nie jest właściwa, pieniądze proszę Pana 10 tysięcy z
kawałkiem proszę sobie przypomnieć słowa Pani Wicepremier Bieńkowskiej, która
powiedziała publicznie tzn. to jest nagrane, że tylko idiota pracuje za 6 tysięcy. To są
pieniądze dla każdego przeciętnego obywatela tej gminy 10 tysięcy brutto z kawałkiem, to są
bardzo duże pieniądze.
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Wobec wyczerpania tematu Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego poddała pod
głosowanie projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie: ustalenia
wynagrodzenia Starosty Działdowskiego.
W sesji uczestniczy 18 radnych
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym,
- 14 głosami za,
- 0 głosów przeciw,
- 4 głosy wstrzymujące,
podjęła:
UCHWAŁĘ Nr XXXVIII/305/18
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Starosty Działdowskiego.
/Uchwała stanowi załącznik nr 4 do wersji papierowej niniejszego protokołu/
Ad. 10
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Na temat tej uchwały, uchwały dotyczącej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 542 w zakresie
budowy ciągu pieszo-rowerowego oraz wzmocnienia nawierzchni w Działdowie i ustaleń
dotyczących z tą inwestycją otrzymaliśmy projekt uchwały, otrzymaliśmy uzasadnienie, w
którym podziały środków są dokładnie sklasyfikowane z podziałem na dwa kolejne lata. Czy
do projektu uchwały, bądź uzasadnienia mają Państwo radni pytania? 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 Warmińsko –
Mazurskiego.
W sesji uczestniczy 18 radnych
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym,
- 18 głosami za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących,
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podjęła:
UCHWAŁĘ Nr XXXVIII/306/18
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Warmińsko –
Mazurskiego.
/Uchwała stanowi załącznik nr 5 do wersji papierowej niniejszego protokołu/
Ad. 11
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Bardzo proszę Panią Skarbnik o główne tezy dotyczące tych zmian.
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo jeśli chodzi o Wieloletnią
Prognozę Finansową i jej zmiany to w dochodach zmniejsza się nam o kwotę 428.039 zł w
podziale na dochody bieżące, przy bieżących zwiększenie o 54.861 zł, natomiast zmniejszają
się nam wydatki majątkowe o 482.900 zł. Po stronie zaś, po stronie dochodów zmniejszenie
jest w wysokości 414.530 zł i w podziale na wydatki bieżące, które się zwiększają o 68.370 zł,
natomiast wydatki majątkowe zmniejszają się o 482.900 zł. To jest w załączniku nr 1.
Załącznik nr 2, który jest przedsięwzięciami, tam zmiany następują w nakładach finansowych
w dwóch pozycjach, które dotyczą ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności oraz dostępu do
sieci internetu w Zespole ds. Orzekania. Po analizie te ubezpieczenia, te dwie pozycję są jak
okazuje się opłatami cyklicznymi i w przedsięwzięciach będą występowały w tej uchwale
zapisami zerowymi, które zostaną usunięte w kolejnej uchwale. Natomiast jeśli chodzi o
deficyt przy tych zmianach zwiększa się o 13.509 zł, który pokrywa się z nadwyżką z lat
ubiegłych, jak całą kwotę deficytu. Tyle odnośnie Wieloletniej Prognozy Finansowej,
dziękuje.
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Dziękuję bardzo, czy ktoś z Państwa radnych ma uwagi do przedstawionego projektu uchwały
dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej bardzo proszę otwieram dyskusję. Nie widzę.
Zamykam dyskusje.
Wobec braku pytań poddała pod głosowanie projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego w
sprawie: uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na
lata 2018-2021.
W sesji uczestniczy 18 radnych
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym,
- 18 głosami za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących,
podjęła:
UCHWAŁĘ Nr XXXVIII/307/18
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w sprawie: uchwalenia zmiany
Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu
Działdowskiego na lata 2018-2021.
/Uchwała stanowi załącznik nr 6 do wersji papierowej niniejszego protokołu/
Ad. 12
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Poprosimy jeszcze raz Panią Skarbnik również o kilka uwag dotyczących tych zmian.
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Dziękuję bardzo. Jeśli chodzi o zmiany dotyczące budżetu to istotną, najważniejszą zmianę
spowodowały dwa zadania inwestycyjne, które dotyczą: pierwsze zadanie to jest przebudowa
mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1304 N na odcinku między Przełękiem a Jabłonowem, jest
zmniejszenie zadania jeśli chodzi o wartość, w związku z tym, że z budżetu państwa
otrzymaliśmy kwotę 227.100 zł jest to subwencja na budowę mostu, a pierwotna kwota była to
560.000 zł. Przy zmianie zakresu tego zadania powstaje nowe zadanie przebudowa dojazdów
do mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1304 N na odcinku między Przełękiem a Jabłonowem i
różnica, która wystąpiła w pierwszym zadaniu, czyli kwota 311.440 zł środków budżetu
Powiatu oraz Gminy Płośnicy 115.660 zł spowodowała właśnie możliwość stworzenia nowego
zadania, które będzie realizowane. Drugie zadanie inwestycyjne to jest przebudowa drogi
powiatowej 1353 N Lidzbark – Bryńsk i tutaj jest zmniejszenie wartości robót w związku z
brakiem możliwości dofinansowania z Nadleśnictwa Lidzbark kwota dofinansowania miała
obiegać na 150.000 zł, po zmianie, która jest w budżecie wprowadzona, zadanie będzie na
kwotę 920.000 zł przy współfinansowaniu środków z budżetu Powiatu 460.000 zł i Gminy
Lidzbark 460.000 zł. Inne zmiany to zwiększenie dotacji dla Nadzoru Budowlanego o 2.876 zł,
dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 52.894 zł, zmiany następują też na
wniosek kierowników jednostek również Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i
Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1, również Powiatowego Urzędu Pracy i tyle jeśli chodzi o
zmiany budżetu. Dziękuję.
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych ma uwagi do przedstawionego projektu
uchwały, uzasadnienia, bądź wyjaśnień Pani Skarbnik? Bardzo proszę otwieram dyskusję. Nie
widzę. Zamykam dyskusję.
Wobec braku pytań poddała pod głosowanie projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego w
sprawie: zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2018.
W sesji uczestniczy 18 radnych
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym,
- 18 głosami za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących,
podjęła:
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UCHWAŁĘ Nr XXXVIII/308/18
w sprawie: zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2018.
/Uchwała stanowi załącznik nr 7 do wersji papierowej niniejszego protokołu/
Ad. 13
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Odczytała Uchwałę Nr RIO.VIII-0120-186/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie wydania opinii o
przedłożonym przez Zarząd Powiatu Działdowskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu
Powiatu Działdowskiego za rok 2017.
/Opinia stanowi załącznik nr 8 do wersji papierowej niniejszego protokołu/
Odczytała uchwałę Nr RIO.VIII-0120-375/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej z dnia 28 maja 2017 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji
Rewizyjnej Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi
Powiatu Działdowskiego za rok 2017.
/Opinia stanowi załącznik nr 9 do wersji papierowej niniejszego protokołu/
Usłyszeliśmy opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu i
opinię o wniosku Komisji Rewizyjnej. Wobec braku uwag poprosiła Przewodniczących
Komisji Stałych Rady Powiatu o przedstawienie opinii z wykonaniu budżetu za 2017 rok.
Przewodniczący Komisji Planowania Budżetu, Finansów, Gospodarowania Mieniem
Powiatu, Paweł Mostowicz
Komisja Planowania Budżetu, Finansów, Gospodarowania Mieniem Powiatu na posiedzeniu
dnia 28 marca 2018 roku jednogłośnie - 7 głosami za, pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie
z wykonania budżetu powiatu działdowskiego za rok 2017.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Gospodarczego,
Turystyki i Bezpieczeństwa Publicznego, Jan Korona
Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i
Bezpieczeństwa Publicznego w dniu 26 kwietnia 2018 roku, jednogłośnie 6 głosami za,
pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu działdowskiego za rok
2017.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Bogdan Kopański
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 24 kwietnia 2018 roku jednogłośnie, 6 głosami za,
pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu działdowskiego za rok
2017.
Przewodniczący Komisji Społecznej Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych, Wiesław
Smereczyński
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Komisja Społecznej, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych na posiedzeniu 24 kwietnia br.
jednogłośnie 8 głosami za, pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu
powiatu działdowskiego za rok 2017.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Jarosław Gawenda
Członkowie Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu w dniu 18 maja 2018, jednogłośnie 6
głosami za, pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu
działdowskiego za rok 2017.
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Dziękuję. Wysłuchaliśmy wszystkich opinii zarówno opinii zewnętrznych jak i naszych
komisji stałych. Otwieram dyskusję. Kto do przedstawionych opinii w tej sprawie którą w tej
chwili analizujemy ma pytania ?
Radny Grzegorz Kaszubski
Mam takie ogólne pytanie do Pana Przewodniczącego Zarządu, do Pana Starosty. Panie
Starosto jakie są największe bolączki Starostwa Powiatowego, pytałem dzisiaj na komisji
budżetu Pani skarbnik, rozmawialiśmy na ten temat o projektach, może kilka słów Panie
Starosto jak by się Pan ustosunkował do tego pytania ?
Marian Janicki Starosta Działdowski
Jeśli chodzi o przyszłe budżety, to tutaj takim dużym zagrożeniem jest wyhamowanie
inwestycji drogowych, ponieważ powiat działdowski i wszystkie powiaty są słabo umocowane
jeśli chodzi o przychody własne. W związku z czym powiat może tylko korzystać z
programów zewnętrznych, unijnych jak i krajowych. I tutaj jak wszyscy wiemy skończyły się
środki unijne na infrastrukturę drogową. A jeśli chodzi o środki z budżetu państwa to one są po
pierwsze niezbyt duże, po drugie udział przeważnie jest 50%, my nie jesteśmy w stanie ze
wszystkimi gminami w jednym czasie, bo gmin jest 6 te partycypacje po 50% sfinansować, bo
jak powiedziałem wcześniej my nie mamy takich środków własnych, które moglibyśmy
zaangażować do realizacji dróg i myślę, że tutaj w tym przypadku jeżeli nie będzie jakiegoś
nowego rozwiązania chociażby polegającego na zmniejszeniu udziału powiatów w
finansowaniu infrastruktury drogowej, mostowej, inżynieryjnej to wyhamowanie może
nastąpić w przyszłości dość duży.
Radny Grzegorz Kaszubski
Dziękuję Pani Przewodnicząca, ja się w 100% z tym zgadzam, cały czas na sercu mi leży gdy
uchwalamy budżety na następne lata, kilkakrotnie o tym już mówiłem i chciałbym dzisiaj
również o tym wspomnieć. Dla większości pracowników Starostwa Powiatowego i jednostek
podległych Starostwu niezadowalająca jest wysokość wynagrodzenia. Proszę Państwa w roku
2019 z tego co są zapowiedzi najniższe wynagrodzenie wskoczy na 2220 zł, będzie
podwyższone o 5,6%, my na rok 2018 otrzymaliśmy wskaźnik, wzrost płac o 4%, po prostu te
wynagrodzenia są bardzo niskie. Osoby, które odchodzą z jednostek samorządowych i
Starostwa Powiatowego na świadczenia emerytalne a rozmawiam z takimi ludźmi, bo do
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takiego wieku się zbliżam, otrzymują świadczenia emerytalne zaledwie najniższą 1380zł, z
czego połowa to jest na utrzymanie mieszkań, energii, gazu i wody. Chciałbym i proszę bardzo
Zarząd o bardzo dobitne rozpatrzenie tej sprawy. Tworzymy plany planistyczne budżetu na rok
2019, ponieważ szara strefa ludzi, którzy zarabiają najniższą z roku na rok się pogłębia i
poszerza. Popatrzcie na to Panowie, jesteście bardzo wykształconymi ludźmi, może byśmy
zaproponowali kwotę 200 zł dla wszystkich, czy 150 zł dla wszystkich, ale to do Was należy
decyzja a Rada Powiatu Działdowskiego będzie rozpatrywała. Dziś ludzie po 35 – 37 latach
pracy nie zarabiają najniższej, to najniższe jest wyrównywane stażem. Na prawdę warto, nie
myśleć tylko o sobie, ale o tych wszystkich ludziach. Nie jest to kampania, bo ja o tym mówię
4 lata z rzędu, przy każdym budżecie, przy każdym absolutorium. Na pewno będę głosował za
absolutorium, ale chciałbym bardzo, aby plany planistyczne na rok 2019, żeby podejść do tej
sprawy naprawdę z wielka powagą i pomyśleć o tych ludziach, którzy zarabiają najniższe
pieniążki. Dziękuję bardzo.
Radny Wiesław Cieślak
Dziękuje Pani Przewodnicząca. Chciałbym na chwilę odnieść się do tego co mówił Pan
Starosta o tych problemach drogowych, wiec z wypowiedzi ostatnich premiera Morawieckiego
wynika jasno, że Rząd utworzył specjalny taki budżet, wielomilionowy, pula pieniędzy, która
będzie właśnie przeznaczona na doinwestowanie i budowę dróg gminnych. I to należy brać
pod uwagę też, tak, że być może te obawy pana Starosty nie do końca się spełnią.
Marian Janicki Starosta Działdowski
Rzeczywiście tutaj Pan radny Cieślak ma rację, że i nawet w tym roku jest już ogłoszony i są
już tabela gmin i powiatów, które z tego programu skorzystają. Z tym, że ten program nie ma
żadnych kryteriów, my nie wiemy jak przygotować wnioski, aby jak najwięcej otrzymać
punktów przy ocenie merytorycznej takiego wniosku. Mogę Panu powiedzieć, że z naszego
powiatu tylko jedna gmina, gmina Rybno uzyskała dofinansowanie, pozostałe gminy nie
otrzymały, powiat również nie otrzymał środków, bo podział praktycznie tych środków
odbywa się w Ministerstwie Infrastruktury. Trudno mi jest powiedzieć na jakich zasadach są
przyjmowane te wnioski w związku z czym nie jesteśmy w stanie przygotować takiego
wniosku, który by zdaniem oceniających był dobry. Do tej pory znaliśmy kryteria, albo
dotyczyło zwiększenia bezpieczeństwa, albo połączenia dwóch miejscowości, albo współpracy
miedzy samorządami z wyceną konkretnych punktów w tej chwili praktycznie nie ma
żadnych kryteriów oceny. Dziękuję.
Radny Wiesław Cieślak
Panie Starosto, gdzie te wnioski są wysyłane, kto decyduje o przyznaniu tych środków?
Marian Janicki Starosta Działdowski
Wnioski są wysyłane do Wojewody, myślę, że wstępna ocena jest też przez służby Wojewody,
ale decyzję podejmuje Ministerstwo Infrastruktury.
Radny Paweł Mostowicz
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Ja chciałem zwrócić się do Pana radnego Wiesława Cieślaka, nie wiem czy Pan wie ile
samorządów jest w Polsce, łącznie gmin i powiatów jest około trzy tysiące to wiele milionów
to podzieli Pan przez trzy tysiące i wyjdzie Panu kwota jaka, gdyby po równo podzielono te
pieniądze na wszystkie samorządy, jaka kwota przypadnie. Na pewno nie będzie to żaden
boom budowlany w gminach. Oczywiście co jakiś tam, według jakichś norm i kryteriów
zostaną te pieniążki podzielone, ale to nie będzie tak, że za chwilę zamienimy cały powiat czy
powiaty, gminy w Polsce w plac budowy i będziemy budować drogi, bo tak po prostu się nie
stanie.
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Wobec braku pytań i uwag zamknęła dyskusję.
Jednocześnie poprosiła Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Jarosława Gawendę o złożenie
wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Jarosław Gawenda
Przedstawił wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie udzielenia
absolutorium Zarządowi Powiatu Działdowskiego za rok 2017 z tytułu wykonania budżetu o
treści:
Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Działdowskiego w składzie:
1. Przewodniczący Komisji Jarosław Gawenda
2. Z-ca Przewodniczącego Roman Gąsiorowski
3. Członek Komisji Wiesław Cieślak
4. Członek Komisji Tadeusz Iskra
5. Członek Komisji Grzegorz Kaszubski
6. Członek Komisji Bronisław Mazurkiewicz
działając na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z zm.), po pozytywnym zaopiniowaniu
sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2017 wnioskuje o udzielenie absolutorium
Zarządowi Powiatu Działdowskiego za rok 2017 z tytułu wykonania budżetu powiatu.
Ad. 14
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Szanowni Państwo w projekcie uchwały musimy dokonać poprawki w podstawie prawnej, tak
jak na minionej sesji zrobiliśmy to, czyli Dz. U. z 2017 r. zmieniony będzie na 2018r. i poz. z
1868 na poz. 995. W podstawie prawnej takiej zmiany dokonujemy. Pozostałe elementy
projektu uchwały, pozostałe elementy uzasadnienia, a także wszystkie załączniki, załączniki w
ilości 4 załączników, bilans z wykonania budżetu, bilans jednostek budżetowych, jednostek
organizacyjnych, rachunek zysków i strat jednostki i ostatni zestawienie zmian. Te wszystkie
załączniki również do projektu uchwały mamy dołączone. Szanowni Państwo kto z Państwa...
Bardzo proszę Pani Skarbnik. Nie widziałam, przepraszam.
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Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Do podstawy prawnej. W ostatnich uchwałach dodawaliśmy również, w ostatnich uchwałach
była taka zmiana Dz. U. z 2018 r. poz. 1000. Chciałam do pana radcy prawnego, tutaj też
powinien znaleźć się taki zapis, prawda?
Radca prawny Jarosław Hiliński
To znaczy tak, jeśli chodzi o zmiany to dwie zmiany jeżeli są dokonywane po tekście
jednolitym one powinny być wprowadzone do podstawy, ale to nie jest jakiś błąd, który
rzutowałby nam na podjęcie tej uchwały w tym wypadku, że ona by była niezgodna z prawem.
Także uważam, że jeżeli zostanie te 995 bez tej zmiany będzie w porządku. Tym bardziej, że
ta zmiana była w dzienniku 1000 tylko zmianą odnośnie wprowadzenia PUODO.
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Wracamy do procedowania uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Działdowskiego za rok 2017. Kto z Państwa
radnych ma uwagi do tego projektu, uzasadnienia bądź załączników? Bardzo proszę otwieram
dyskusję. Nie widzę. Zamykam dyskusję.
Wobec braku uwag poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu
Działdowskiego za rok 2017.
W sesji uczestniczy 18 radnych
Rada Powiatu w glosowaniu jawnym,
- 18 głosami za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących,
podjęła
UCHWAŁĘ Nr XXXVIII/309/18
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu Powiatu Działdowskiego za rok 2017.
/Uchwała stanowi załącznik nr 10 do wersji papierowej niniejszego protokołu /
Ad. 15
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Projekt uchwały dotyczącej absolutorium mamy przedstawiony. Identyczna poprawka Panie
mecenasie tutaj też wchodzi identyczna poprawka 2018 poz. 995. Tak? Wszystko będzie
dobrze. Także zmieniamy również ten fragment podstawy prawnej. Otwieram dyskusję. Kto
ma z Państwa radnych uwagi do uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu
Działdowskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Działdowskiego za rok
2017? Projekt mamy. W tym projekcie jeszcze wkradło się takie powtórzenie bo w punkcie 5
zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej §1 proponujemy wykreślić i rozpocząć zdanie w §1
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od udziela się Zarządowi Powiatu. Dokładnie to jest trzeci wers od góry, działając w wyniku
wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium, więc takie pewne powtórzenie.
Udziela się Zarządowi Powiatu Działdowskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu.
Więc w tym projekcie byłaby zmiana dotycząca podstawy prawnej i §1, który brzmiałby:
udziela się Zarządowi Powiatu Działdowskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu
Powiatu Działdowskiego za rok 2017. Kto z Państwa radnych ma uwagi do tego projektu?
Bardzo proszę. Nie widzę. Zamykam dyskusję.
Wobec braku uwag poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: udzielenia Zarządowi
Powiatu Działdowskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Działdowskiego
za rok 2017.
W sesji uczestniczy 18 radnych
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym,
- 18 głosami za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujący,
podjęła
UCHWAŁĘ Nr XXXVIII/310/18
w sprawie: udzielenia Zarządowi Powiatu Działdowskiego absolutorium z tytułu
wykonania budżetu Powiatu Działdowskiego za rok 2017.
/uchwała stanowi załącznik nr 11 do wersji papierowej niniejszego protokołu /
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Ja ze swej strony chciałabym na ręce Pana Przewodniczącego Zarządu złożyć gratulacje, także
dla pozostałych członków Zarządu, bo to nasze glosowanie odzwierciedla, że Państwa praca
zostaje właściwe postrzegana, także gratuluję.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo. Oczywiście przypadł mi zaszczyt podziękowania
radnym za głosowania nad absolutorium dla Zarządu. Jest to wyraz oceny Państwa w stosunku
do naszej pracy za ostatni rok 2017. Myślę, że i Zarząd i Rada, jest to ostatnie absolutorium w
tej kadencji, pracowaliśmy w zakresie gospodarki finansowej bardzo bezpiecznie dla Powiatu.
Ten Powiat Działdowski przez ostatni rok, ale i przez całą kadencję rozwijał się, powstawały
nowe inwestycje. Ale też i finanse publiczne powiatu działdowskiego nie są prowadzone
ryzykownie. Trudno zawsze powiedzieć co się może wydarzyć w przyszłości i każdy kto
prowadzi jakąkolwiek gospodarkę powinien te wszystkie ryzyka w jakiś sposób ocenić i tak
prowadzić gospodarkę, żeby w następstwie powstania tych ryzyk jednostka była w stanie
imputować. Dlatego myślę, że zostawiamy w tej kadencji finanse publiczne w dobrym stanie,
przyszła Rada będzie mogła dalej swobodnie wybierać sobie strategię rozwoju, czy to
wybierze drogi, czy oświatę, czy inne jakieś obszary, czy szpital. Podzielam Państwa tutaj
obawy dotyczące pracy szczególnie pracowników i w Starostwie i w jednostkach
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organizacyjnych, ponieważ widzimy, że ogłaszane przetargi czy konkursy na stanowiska
pracy, szczególnie osób odpowiedzialnych, czyli naczelników, kierowników kończą się
negatywnie, chociażby ostatnio na dyrektora biblioteki pedagogicznej nie zgłosił się żaden
kandydat, który by spełniał wymagania. I to będzie się pogłębiało. Mam nadzieję, że te
problemy zauważy władza na górze i w końcu po 7 czy 8 latach, jak gdyby zamrożenia
wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej, a to się odbija też i u nas, bo wszyscy
wiemy, że Powiat żyje praktycznie z dotacji i subwencji i wskaźniki jakie dostajemy co roku
pokazują, że wzrost wynagrodzeń to jest 0. W związku z czym, jeżeli miasto 4 czy 5, my 4 czy
3 dajemy wzrostu wynagrodzeń to kosztem praktycznie wydatków majątkowych. Jeżeli tak
dalej będzie to praktycznie Powiat straci możliwość finansowania wydatków majątkowych, a
analizując wnioski do budżetu mieszkańców, radnych, to głównie są wnioski dotyczące
wydatków majątkowych, dróg, chodników, tak obiektów różnego rodzaju budowy. Gminy w
tej chwili występują praktycznie każda inwestycja gminna poprzedzona jest wnioskiem do
Powiatu o wsparcie finansowe. Już nie tylko drogi, ale również inne obiekty, które są
budowane w gminach, poprzedzane są składaniem wniosków. W takiej sytuacji jeżeli byśmy
zrobili w przyszłym budżecie czyli w projekcie budżetu, bo jeszcze ten Zarząd będzie ten
projekt budżetu przygotowywał praktycznie i postulat Pana Kaszubskiego spełnili to właściwie
na inwestycje środków już nie będzie. Tylko te, które są zawarte umowy np. dzisiaj podjęliśmy
uchwałę o pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego, to jest ten odcinek
drogi od ronda huty do granicy miasta, koszt inwestycji jest 11 mln zł, takie są to drogie
koszty. Tu trzy samorządy, czyli Powiat, Miasto i Gmina Działdowo zobowiązały się 50%
kosztów ponieść czyli ok. 5,5 min zł, myśmy się zadeklarowali w przyszłym roku tych
kosztów ponieść. To jest właściwie to zobowiązanie przyjęte dzisiaj one zajmie wszystkie
wydatki majątkowe jeżeli byśmy taką czynność dokonali. To tak to wygląda szanowni
Państwo. Ja naprawdę dziękuję Wam za takie podejście, za takie glosowanie, życzę
wszystkim, żeby w przyszłości, jeżeli będą startowali zdobyli mandat i podobnie
gospodarowali, bo jednak te dobro powiatu, te dobro finansowe to też jest dobrem wspólnym i
warto o nie dbać.
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Dziękujemy bardzo, jeszcze raz składam gratulacje z tego tytułu.
Ad.16
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Wpłynęło do mnie pismo od Powiatowego Lekarza Weterynarii w Działdowie i mam nadzieję,
że Pan Radny Cieślak to pismo otrzymał, ono się wiąże z Pana zapytaniem na minionej sesji
dotyczące było tego w jakiej ilości utrzymywane są hodowle drobiu na terenie naszego
powiatu. Dotarło tak?
Radny Wiesław Cieślak
Nie chodziło, chodziło o chlewnie, w ogóle sprawy związane z hodowlą.
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Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Też są, wszystko razem ogólnie o hodowlach jak one się układają. Szanowni Państwo za
moment zrobimy przerwę i zapraszam na drugą część sesji na ul. Grunwaldzką do Zespołu
Szkół Nr 1, gdzie będziemy kontynuować dalej dzisiejszą sesje już w tej formule uroczystej
zgodnie z porządkiem, który otrzymaliśmy.
Ad.17
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Pytanie pierwsze było Pana radnego Cieślaka, dlaczego nie organizuje się sesji tutaj, pytanie
było do mnie i do Pana Starosty. Ja odpowiem krótko, ze względów organizacyjnych,
chociażby takich względów jakich teraz tu zafunkcjonowały, że ta sesja jest bardzo ważna
nasza zwykła sesja i organizacyjnie byłoby, ale i także metrażowo, to też braliśmy pod uwagę.
Braliśmy również pod uwagę, że Pan Regulski nawet bardzo emocjonalnie jest związany z
tamtym miejscem, z tamtą szkołą. W przeszłości takie sesje były poza salą organizowane. Czy
pan Starosta chciałby w tym względzie coś jeszcze dodać?
Starosta Działdowski Marian Janicki
Do tego punktu?
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Do tego punktu, do tej odpowiedzi na organizację.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Pan Regulski jak wszyscy wiemy był nauczycielem Liceum Ogólnokształcącego i też jego
takim życzeniem było żeby właśnie w murach tej szkoły to wydarzenie miało miejsce, no i
spełniliśmy też właśnie w tym zakresie jego oczekiwania. I szkoły też, bo to jest szkoła, która
ze sztandarem ma wystąpić itd. Nie wypadałoby tej prośby nie spełnić.
Radny Wiesław Cieślak
Proszę Państwa jestem doświadczonym radnym i pamiętam wszystkie poprzednie tego typu
uroczystości, to nie szkoła, że tak powiem przedstawia do wyróżnienia Pana Regulskiego tylko
Rada Powiatu i ja rozumiem, że był wieloletnim pracownikiem szkoły, natomiast to Rada
Powiatu udziela tego tytułu i tutaj powinien być początek, a szkoła oczywiście powinna uczcić
Pana Profesora, ale nie w okresie wakacyjnym, bo 22 czerwca skończył się już rok szkolny
tylko np. we wrześniu, to już jest sprawą dyrekcji szkoły, ale to nie szkoła udziela mu tego
tytułu i dla mnie to wyjaśnienie jest absolutnie, że tak powiem niewystarczające. Natomiast ja
nie chciałbym dzisiaj się nad tym rozwodzić, ponieważ to jest dzień uroczysty dla Pana
Regulskiego i nie chciałbym tej uroczystości w jakiś sposób zakłócać. Natomiast powiem, że
życzę Panu Janowi wszystkiego najlepszego, ja nie zjawię się na tamtej uroczystości w szkole,
ponieważ uważam, że te tłumaczenia są zupełnie błędne i tutaj powinien być początek, a
szkoła powinna zakończyć to we własnym zakresie u siebie, ale to nie prędzej, nie później, czy
nie prędzej niż we wrześniu, wtedy kiedy się rozpocznie rok szkolny. Dziękuję.
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Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Dziękuję. Ja nie jestem takim doświadczonym samorządowcem, doświadczoną radną, ale z
analizy dokumentów wynika, że kiedy Państwo Chojak, jeśli inaczej było to proszę mnie
poprawić, otrzymywali tytuł było to w Miejskim Domu Kultury. Ostatnio byłam na
uroczystości w Niechłoninie, gdzie również w szkole w Niechłoninie, Pani Teresa
Nowakowska była w podobny sposób honorowana, więc nie jest to sytuacja wyjątkowa.
Kolejne pytanie dotyczyło planu naprawczego szpitala i pytanie było krótkie, kto wygrał
przetarg na remont izby przyjęć. Panie Starosto czy odniesie się Pan do tego?
Starosta Działdowski Marian Janicki
Oczywiście, że się odniosę, ale ze względu na to, że zostało niewiele czasu, jest delegacja
niemiecka, ja na te pytanie odpowiem pisemnie.
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Pan radny Aurast zadał pytanie, co dalej jeśli chodzi o rozbiórkę internatu przy LO w
Działdowie, jakie są działania Starosty w celu zabezpieczenia chociażby interesów osób tam
mieszkających.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Naprawdę mamy, jak Państwo wiecie, delegację niemiecką, która też chce uczestniczyć na tym
uroczystym spotkaniu, czyli wręczeniu tej statuetki, mamy pół godziny czasu i teraz jeżeli
zaczniemy odpowiadać na te pytania, to nam niewiele czasu na przemieszczenie się i
zorganizowanie tam tej uroczystości, dlatego odpowiadam zgodnie ze Statutem, odpowiem na
te wszystkie pytania na piśmie. Dziękuję.
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Również na te dotyczące ASF?
Starosta Działdowski Marian Janicki
Na wszystkie pytania, które radni zadali.
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Jeśli chodzi o ASF to Pan Doktor jest przygotowany, tak?
Wojciech Kościński Powiatowy Lekarz Weterynarii
Proszę Państwa ASF jest od 2014 roku, a dynamika nie jest tutaj optymistyczna, dlatego że na
dzień 22 czerwca mamy 131 ognisk choroby, czyli choroby w gospodarstwach, bo to jest
choroba od 14 lutego, natomiast od początku tego roku mamy 37 ognisk choroby, w tym jedno
z 22 czerwca tego roku na terenie województwa Warmińsko-Mazurskiego tj. Gmina Pieniężno.
Proszę Państwa jeżeli chodzi o przypadki, czyli u dzików stwierdzone po prostu przypadki tej
choroby to Proszę Państwa do końca ubiegłego roku czyli od 14 lutego 2014 roku tych
przypadków było około 1.000 w tej chwili mamy 2.400 czyli 1.446 przypadków w tym roku,
czyli choroba wprost bardzo dynamicznie się roznosi. Co to znaczy, o czym to świadczy? To
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znaczy, że po prostu coraz większa populacja dzików jest zakażona i to świadczy o tym po
prostu, że zagęszczenie dzików niestety, ale jest nadal za duże. Proszę Państwa na terenie
województwa mazowieckiego jest organizowany odstrzał sanitarny. Takim do odstrzału
sanitarnego jest doprowadzenie do populacji 1/10 dzika na km2 u nas na razie jeszcze tego
odstrzału, mówię o powiecie działdowskim nie ma, jeszcze bezpośredniego zagrożenia nie ma.
Natomiast powiem Państwu, że w połowie maja przeraziłem się bardzo dlatego, że
stwierdzono ognisko na terenie gminy Nasielsk, to już jest tylko w linii prostej 70 km do
powiatu działdowskiego. Na szczęście odprysków od tego ogniska żadnych nie było. Proszę
Państwa co robimy, no od 28 lutego weszło Rozporządzenie o bioasekuracji, od 1 kwietnia
intensyfikujemy te kontrole. Do tej pory udało nam się skontrolować własnymi siłami około 50
gospodarstw. W każdym gospodarstwie tak naprawdę są jakieś zastrzeżenia, wydajemy
decyzje, nie ma jakiś kar po prostu, natomiast rolnicy muszą się liczyć z tym i tutaj chciałbym
zaapelować do wszystkich rolników żeby nie czekali aż przyjedzie kontroler ,tylko jeszcze raz
powtarzam, rozporządzenie obowiązuje od 28 lutego i póki co no to minęło dopiero kilka
miesięcy więc te gospodarstwa, do których teraz wchodzimy traktujemy troszeczkę jakby
bardziej pobłażliwie. Natomiast nie wyobrażam sobie, że jeżeli wchodzimy do gospodarstwa
np. w listopadzie i od lutego będzie powiedzmy 9 miesięcy i nadal rolnik powie, że on jest
nieprzygotowany bo on czekał na Inspekcję Weterynaryjną. Więc trzeba się liczyć z tym, że
małe gospodarstwa, które nie będą spełniały warunków bioasekuracji muszą się liczyć i
alternatywę przyjąć po prostu, czy dalej utrzymywać tę trzodę chlewną, czy też wprowadzać
po prostu takie wymogi bioasekuracji jakie są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa.
Natomiast to nie jest jedna sprawa żeby tą kwestię rozwiązać, to jest i bioasekuracja, to jest i
odstrzał dzików, to jest i nasze zachowanie takie jak np. dokarmianie dzików, dezynfekcja
środków transportu, którymi są przewożone świnie. Teraz zawsze latem tych ognisk coraz
więcej przybywa dlatego, że jest większy jakby ruch ludzi, wejścia do lasów, do gospodarstw
itd. No tutaj myśliwi nie powinni hodować świń, czyli osoba, która jest myśliwym nie powinna
być tak naprawdę hodowcą trzody chlewnej, bo jest duże zagrożenie, że może z lasu po prostu
tą chorobę przenieść. Odizolowanie trzody chlewnej od bydła, ja co miesiąc przynajmniej
staram się poprzez Gazetę Działdowską informować rolników o tych zasadach bioasekuracji, o
aktualnej sytuacji i jeśli można to za pośrednictwem tu dzisiaj, widzę, że też jest to nagrywane,
apeluję po prostu do rolników, apeluję do myśliwych. Każdy tak naprawdę wie co ma robić i
każdy żeby po prostu brał odpowiedzialność za swoje postępowanie, no i również łącznie z
nami jako Inspekcją Weterynaryjną, która no staramy się w miarę możliwości przygotowywać
się na ewentualną, że może być taka sytuacja, że pierwszy taki przypadek na terenie naszego
powiatu możemy niestety, ale zdiagnozować. Miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie, ale
różnie może być.
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Myślę, że bieżące informacje otrzymaliśmy, w razie czego będziemy jeszcze Pana Doktora
prosić gdyby taka była konieczność. Jeżeli chodzi o interpelacje w sprawie dalej było środków
przekazywania celowych środków na drogi do Gminy Iłowo-Osada to również na piśmie Pan
Starosta udzieli radnemu Gąsiorowskiemu odpowiedzi.
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Ad. 18
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Ja tylko dodam, że jak Pan Starosta stwierdził, przed momentem, że jest delegacja z powiatu
Hersfeld-Rotenburg na terenie naszego powiatu, wizytuje różne nasze jednostki powiatowe,
będzie również na tej części uroczystej. Wobec tego, już w tej chwili chcemy, byśmy mieli
wystarczająco dużo czasu na to żeby spokojnie przejść na ulicę Grunwaldzką do Zespołu Szkół
Nr 1. Czy w oświadczeniach jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę.
Ad. 19
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Czy ktoś chciałby zabrać głos?
Radny Roman Gąsiorowski
Ze względu na ten krótki czas ja bym poprosił może Pana Starostę, Pana Komendanta, już bym
darował, bo jedno zdanie tylko, bo ja obydwu Panów wtedy zapytywałem o tym wypadku
śmiertelnym, który się zdarzył tam w Iłowie na peronach. Pan Komendant i Pan Starosta się
zobowiązali, żeby apelować do właścicieli tego torowiska, tego miejsca o zabezpieczenie
jakimś murem ochronnym, żeby tam osoby postronne nie miały szansy wejść na tory i być na
tych torach. Chciałbym zapytać się czy jakaś odpowiedź przyszła w tej sprawie? Dziękuję
bardzo.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Wystąpiliśmy na piśmie do Zarządcy Infrastruktury Kolejowej, odpowiedzi to tej pory żeśmy
nie otrzymali.
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Czyli czekamy w dalszym ciągu na odpowiedź na pytanie, które zostało postawione w ten
sposób. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z gości chciałby zabrać głos. Nie widzę. Wobec tego
Szanowni Państwo ogłaszam przerwę w dzisiejszych obradach do godziny 1130 zapraszam do
Zespołu Szkół Nr 1 na ul. Grunwaldzkiej 4.
PRZERWA 1035 – 1130
Obrady Sesji po przerwie zostały wznowione w Zespole Szkół Nr 1 na ulicy
Grunwaldzkiej 4
Ad. 20
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Szanowni Państwo otwieram obrady Sesji Rady Powiatu Działdowskiego po przewie i
serdecznie witam przybyłych na obrady radnych. Szanowni Państwo jestem niezwykle
zaszczycona, że w imieniu Rady Powiatu Działdowskiego, Panów Starostów, swoim własnym
szczególnie, ze szczególną atencją pragnę powitać Pana Jana Regulskiego naszego
dzisiejszego wyjątkowego gościa i zaprosić Pana Jana o zajęcie honorowego miejsca.
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Szanowni Państwo serdecznie witam wszystkich, którzy zechcieli skorzystać z naszego
zaproszenia i są dzisiaj z nami. Chcę Państwu przekazać, że przyszyły listy gratulacyjne i
przeprosiny od Pana Wojewody o czym później. Także Pan Marszałek przeprasza za swoją
nieobecność, dzisiaj musiał znaleźć się we Francji, z tego też powodu nie ma go dzisiaj z nami.
Serdecznie witam Panią Teresę Nowakowską Radną Sejmiku Województwa WarmińskoMazurskiego. Serdecznie witam, gorąco witam Pana Krzysztofa Marka Nowackiego
Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty. Witam serdecznie Pana Mariana Janickiego
Starostę Działdowskiego oraz Wicestarostę Działdowskiego Pana Mariana Brandt. Z
niezwykłą przyjemnością chcę Państwa poinformować, iż jest z nami delegacja z Powiatu
Hersfeld-Rotenburg, land Hesja na czele ze Starostą tego Powiatu dr Michaelem Kochem,
witamy serdecznie u nas. Również jest Przewodniczący Rady Powiatu Hersfeld-Rotenburg Pan
Horst Hannisch. Witam równie gorąco pozostałych członków delegacji Powiatu HersfeldRotenburg. Serdecznie witam czcigodnego ks. kan. Mariana Ofiarę proboszcza parafii pod
wezwanie św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Witam Państwa Elżbietę i Gabriela Chojaków
przedsiębiorców, firma Dekorglass Działdowo, którzy są laureatami również tytułu
„Osobowość Powiatu Działdowskiego”. Serdecznie witam Pana Burmistrza Grzegorza
Mrowińskiego Burmistrza Miasta Działdowo. Witam Serdecznie Wójta Gminy Płośnica
Krzysztofa Groblewskiego, Przewodniczącego Rady Gminy także Płośnica Pana Jana
Makowskiego, jeśli są Wójtowie bądź Przewodniczący Rad również gorąco witam jeśli by
dotarli w ostatniej chwili nie dostrzegam. Serdecznie witam dyrektorów i kierowników
jednostek organizacyjnych Powiatu Działdowskiego, witam serdecznie. Serdecznie witam
dyrektorów szkół prowadzonych przez Powiat Działdowski z Panią Magdaleną Kamińską z
Zespołu Szkół Nr 1, w której gościmy właśnie teraz. Witam Pana Nadleśniczego Nadleśnictwa
Dwukoły Pana Jaromira Skrzypeckiego, wiem że jest z nami. Witam prezesów stowarzyszeń
działających na terenie naszego powiatu, witam serdecznie. Witam pracowników Starostwa
Powiatowego w Działdowie w osobach Pana Sekretarza, Pani Skarbnik i Naczelników
Wydziałów Starostwa Powiatowego w Działdowie, witam. Witam kierowników służb i innych
instytucji Powiatu Działdowskiego. Pozwólcie Państwo, że zwrócę się teraz z gorącym
powitaniem gości szczególnie bliskich dla naszego dzisiejszego laureata. Serdecznie witam
członków rodziny Pana Jana Regulskiego oraz znajomych Pana Jana, witamy. Witam
prelegentów dzisiejszej sesji, witam lokalne media, witam mieszkańców powiatu. I jeśli
kogokolwiek nie powitałam gorąco witam również. Dziękuję bardzo.
Ad. 21
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Szanowni Państwo serdecznie witam młodzieżowy chór mieszany „Our voice” pod dyrekcją
pani Danuty Czeczot i zapraszam na scenę. Szanowni Państwo chór powstał w 2012 roku,
skupia grupę utalentowanych muzycznie młodych ludzi. Pani Danuta Czeczot jest obecnie
nauczycielką muzyki w działdowskich szkołach: Szkole Podstawowej nr 3 im. Bronisława
Malinowskiego, Szkole Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi. W 1996 roku skomponowała
hejnał Działdowa, w 1999 roku została wyróżniona Działdowską Katarzynką, a w 2017 roku
otrzymała brązowy krzyż zasługi za działalność społeczną i charytatywną. Witam serdecznie
jeszcze raz.
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Ad. 22
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Szanowni Państwo proszę o powstanie. Poczty sztandarowe sztandary wprowadzić.
Ad. 23
„Gaude Mater Polonia” – pieśń w wykonaniu chóru.
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Naszej uroczystości towarzyszą sztandary: Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana
Żeromskiego oraz Liceum Ekonomicznego im. Stanisława Staszica Zespołu Szkół Nr 1 w
Działdowie.
Ad. 24
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Szanowni Państwo poproszę teraz Pana Mariana Janickiego Przewodniczącego Kapituły
Tytułu „Osobowość Powiatu Działdowskiego” o przedstawienie nam prac Kapituły związanej
z przyznaniem tego tytułu.
Marian Janicki Starosta Działdowski
Pani Przewodnicząca, Panie Profesorze, Dostojni Goście, Szanowni Państwo przypadł mi
ogromny zaszczyt przedstawienia Państwu prac Kapituły, która obradowała na wniosek Pani
Magdaleny Anczykowskiej o nadanie tytułu „Osobowość Powiatu Działdowskiego” Panu
Janowi Regulskiemu i zgodnie z § 4 ust. 1 p. 2 Uchwały Rady Powiatu Działdowskiego z dnia
15 lutego 2012 roku Kapituła zebrała się aby rozpatrzyć ten wniosek w dniu 8 marca 2018
roku. Posiedzenie odbyło się w pełnym składzie Kapituły, na tym posiedzeniu został
przedstawiony w całości wniosek, uzasadnienie, które Pani Magdalena Anczykowska
przedstawiła w swoim wniosku i po krótkiej dyskusji jednomyślnie Kapituła zaakceptowała
wniosek przedstawiając Radzie Powiatu do podjęcia uchwały o nadanie tytułu i w dniu 28
marca 2018 roku na XXXV Sesji Rada Powiatu Działdowskiego swoją uchwałą nadała tytuł
„Osobowość Powiatu Działdowskiego”. Dziękuję Państwu za uwagę, oddaję głos Pani
Przewodniczącej.
Ad. 25
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Odczytała Uchwałę Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie nadania tytułu honorowego
„Osobowość Powiatu Działdowskiego”.
Ad. 26
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Magdalena Anczykowska
Pozwólcie Państwo, że przybliżę Państwu teraz sylwetkę Pana Jana Regulskiego w odniesieniu
do jego działalności oraz zasług na rzecz Powiatu Działdowskiego.
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Jan Regulski urodził się 28 sierpnia 1931 r. w Zaborówku, województwo mazowieckie. Jest
absolwentem gimnazjum w Lesznie k/Błonia, Liceum Pedagogicznego w Grodzisku
Mazowieckim. Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Warszawie i Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika u Toruniu. Jako młody nauczyciel języka polskiego w 1954 r. rozpoczął pracę w
Liceum Ogólnokształcącym u Działdowie. Od początku dał się poznać jako świetny polonista.
Na swoich lekcjach starał się przekazywać wiedzę nie tylko w sposób werbalny. Często
recytował z pamięci fragmentu ulubionych wierszy i lektur, przez co zachęcał do rozumienia
zawartych w nich podstawowych idei i wartości. W ramach realizacji programu języka
polskiego organizował wycieczki do teatrów, wycieczki krajoznawcze by przybliżać uczniom
zabytki i piękno ziemi polskiej. Pan Jan Regulski przez cały okres swojej pracy poświęcał się
bez reszty pracy z młodzieżą, także z osobami dorosłymi. zwracając szczególną uwagę na
poziom wykształcenia i wartości patriotyczne. Dzięki jego staraniom patronem Liceum
Ogólnokształcącego został jego ulubiony pisarz Stefan Żeromski. Wiele lat później
przygotował wszystkie formalności do nadania Liceum Ekonomicznemu imienia Stanisława
Staszica. Jan Regulski brał czynny udział w pracach organizacji społecznych. Kierował
społecznym komitetem budowy Domu Nauczyciela. Jego starania o fundusze oraz budowę
zakończyły się sukcesem. Dom Nauczyciela przez wiele lat służył wszystkim pracownikom
oświatowym i związkowym powiatu działdowskiego. W latach 1980-81 pełnił obowiązki
prezesa ZNP na terenie miasta i gminy Działdowo. a jednocześnie był członkiem prezydium
Zarządu Okręgu ZNP w Ciechanowie. W latach 1960-90 aktywnie pracował w Towarzystwie
Przyjaciół Dzieci jako członek, wiceprezes i prezes. W latach 1980-94 kierował miejskogminnym i wojewódzkim Komitetem Pomocy Szkole. Osiągnięciem tegoż Komitetu była
m.in. budowa Przedszkola Nr 1 przy ulicy Grunwaldzkiej. Był i jest aktywnym działaczem
Towarzystwa Miłośników Ziemi Działdowskiej. Oddzielnym i ulubionym polem jego
działania jest publicystyka. Od lat pisze artykuły do pism krajowych (np. Głos Nauczycielski) i
regionalnych (Gazeta Olsztyńska, Gazeta Działdowska). Jego liczne artykuły możemy znaleźć
w Rocznikach Działdowskich i wydawnictwach szkolnych przygotowywanych z okazji
zjazdów absolwentów. W tych artykułach pisze o aktualnych sprawach Ziemi Działdowskiej,
kreśli sylwetki działaczy mazurskich. Zawsze pamięta o dorobku szkół. w których pracował i
podkreśla ich osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze. Bierze aktywny udział w życiu
społeczności działdowskiej. Pisze o trudnych wydarzeniach historycznych naszej
działdowskiej ziemi jak: odzyskanie niepodległości, przyłączenie Działdowa do Polski,
czasach okupacji 1939-45, wydarzeniach po roku 1945, zakłamaniach historycznych i życiu
ludzi w czasach PRL-u oraz o przemianach i nadziejach po roku 1989. „W drodze do
wolności” wspomina swoje dorastanie, analizuje wiele przykładów fałszerstw powojennej
historii Polski. „Mogłem jak przed wojną mieć młodość beztroską, spełniać swoje marzenia,
młodość ma przecież swój urok, prawo do radości i szczęścia,…. O normalnej młodości, jej
wdziękach mogłem naturalnie tylko pomarzyć, gdyż wojna rozpętana przez dwóch
agresywnych sąsiadów pozbawiła mnie jej uroków. Mój naród przechodził istną golgotę.
Poznałem mnóstwo przysłów dotyczących prawdy i kłamstwa. Wynikało z nich, że trudno
prawdzie się sprzeciwiać, że prawdą świat stoi i ludzie na nim, że prawda, cnota,
sprawiedliwość na jednym gnieździe się legną, a prawda nie utraci, ani omyli, w najgorszej
chwili. Choć jest gorzką potrawą, bywa solą w oku, ale pozwala ludziom żyć normalnie.
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Mama często powtarzała, bym cnoty, prawdy i miary strzegł pilniej niż oka w głowie, że
prawdą cały świat przejdziesz a kłamstwem daleko nie zajedziesz., bo kto raz się nie wstydzi
zełgać, ten i tysiąc razy nie obawia się skłamać. Podobne przekonania odnosiłem do obu
okupantów, którzy kierowali się ideologiami opartymi na kłamstwie.
dalej w tej samej książce pisze: Naród w szczególności powinien pamiętać o swych
bohaterach, którzy walczyli o jego wolność, a w czasach niewoli wzmacniali jego duchową
niepodległość. J. F. Kennedy : przebaczaj swym wrogom, ale nie zapominaj ich nazwisk”
Zbrodnie dokonane na naszym narodzie nie mogą więc pójść w niepamięć, zatrzeć się….
Łatwiej nawet przebaczyć niż zapomnieć, ale dobru narodu służą zarówno pamięć, jak i
przebaczenie. „O Żeromskim, Mazurach i Działdowie.” Jest blisko naszej działdowskiej ziemi.
Chodziło mi o to, że w tej niewielkiej, przygranicznej miejscowości, w jednym z
najmniejszych powiatów II Rzeczypospolitej, prowadzono działalność zmierzającą do
integracji mieszkańców miasta i powiatu, że prowadzona była w wyjątkowo trudnych
warunkach dla kraju i regionu, że znaleźli się wybitni działacze, którzy wbrew trudnościom
postanowili służyć bezinteresownie i odpowiedzialnie innym ludziom, także Mazurom, a
przede wszystkim Polsce, gdyż traktowali Działdowszczyznę jako swoją małą ojczyznę, jako
organiczną część kraju, dlatego robili to, co służyło ojczyźnie ogólnonarodowej. Jako
nauczyciel i wychowawca w swoich publikacjach pamięta i szczyci się osiągnięciami swoich
wychowanków, a szczególnie Wojciechem Cieśniewskim malarzem i profesorem Akademii
Sztuk Pięknych w Warszawie. Napisał kilka recenzji z jego wystaw malarskich. Za swoją
działalność pedagogiczną otrzymał wiele odznaczeń i nagród, jak: Krzyż Kawalerski Orderu
Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi. Medal Komisji Edukacji Narodowej, nagrody
Ministra Edukacji Narodowej i Kuratora Oświaty. Za działalność kulturalną i publicystyczną w
roku 2011 otrzymał honorową odznakę: „Zasłużony dla Kultury Polskiej'' przyznaną przez
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przez mieszkańców Działdowa uhonorowany
Katarzynką. Jest świetnym kompanem i gawędziarzem. Swoimi opowieściami, dowcipami i
trafnymi spostrzeżeniami potrafi zainteresować każdego słuchacza. Śmiało można powiedzieć,
że nigdy nie przestał wychowywać. Tylko jego oddziaływanie jest dużo szersze, uczy nas
wszystkich, że Warto być przyzwoitym, że Ojczyzna jest naszą najwyższą wartością. Czyż w
2018 r. mogła być inna Osobowość Powiatu Działdowskiego? Panie Profesorze, Panie Janie,
dziękujemy.
Ad. 27
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Szanowni Państwo w tej chwili nastąpi wręczenie honorowej statuetki, wręczenie dyplomu. Do
wręczenia poproszę Pana Starostę Mariana Janickiego, Pana Wicestarostę Mariana Brandta
oraz kolegów Wiceprzewodniczących Pana Jana Koronę, Pana Wiesława Smereczyńskiego.
Marian Janicki Starosta Działdowski
Szanowny Panie Profesorze w imieniu własnym, jak również w społeczności Powiatu
Działdowskiego chciałbym Panu bardzo serdecznie podziękować i pogratulować dzisiejszej
statuetki, niech to będzie dla Pana drobną namiastką podziękowania za Pana wieloletnią pracę
na rzecz kształcenia i wychowania młodzieży Powiatu Działdowskiego, ale również
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podziękowanie za wieloletnią pracę na rzecz krzewienia kultury naszej ziemi Działdowskiej,
wiele wydawnictw, które były głęboko patriotyczne, my Działdowiacy wiemy jak bardzo
kocha Pan małą ojczyznę i Działdowo jako miasto i ziemię Działdowską. Dziękujemy Panie
Profesorze i życzymy wiele, wiele jeszcze lat bycia z nami i krzewienia naszej kultury na całą
Polskę. Dziękujemy.
Ad. 28
„Czego chcesz od nas Panie…” – występ chóru.
Ad. 29
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Szanowni Państwo teraz jest czas na naszego laureata, zapraszam Pana Jana Regulskiego.
Pan Jan Regulski laureat
Pragnę powiedzieć, że z Ziemią Działdowską, moją małą ojczyzną, która jest organiczną
częścią dużej, jestem związany od 1954 roku. Przez 37 lat na jej terenie pracowałem w
szkołach średnich. Pierwsze 2 lata w tzw. jedenastolatce utworzonej w Szkole Podstawowej nr
1 przy ulicy Władysława Jagiełły. Podobne placówki oświatowe tworzono wówczas na
podobieństwo sowieckich 10- latek. Miały być do nich podobne kropka w kropkę. By
przyspieszyć ich sowietyzację wycofano z programów szkolnych „Odprawę posłów greckich”
Jana Kochanowskiego, „Konrada Wallenroda” Adama Mickiewicza, „Kordiana” Juliusza
Słowackiego, inne utwory pogłębiające polską miłość do ojczyzny. Na ich miejsce
wprowadzano teksty autorów sowieckich. W 1950 roku ukazało się zarządzenie wycofujące z
bibliotek szkolnych wszystkie polskie książki, które powstały przed 1939 r. Były oczywiście
przeznaczone na makulaturę. Opiekunem naszej biblioteki był wówczas Romuald Hirnle,
polonista, który wykreślił je z katalogu, ale rozdał nauczycielom i uczniom na przechowanie.
Po latach wróciły na dawne miejsce. Próbowano też zwekslować polską miłość ojczyzny na
boczne tory przez wprowadzanie pojęć: patriotyzm socjalistyczny, ludowy, robotniczochłopski i inny, ale był on podobny do polskiej miłości jak dzień do nocy, piernik do wiatraka
albo jak śledź do kuropatwy. Podobne zamierzenia były oczywiście grubymi nićmi szyte,
dlatego jak inne przekłamania trafiały jak kulą w płot Miałem szczęście, że dołączyłem do
grona nauczycieli przedwojennych, którzy podobne załgania i zamierzenia okupantów znali
jak swoje pięć palców, jak zły szeląg, dlatego pomogli mi stanąć na własnych nogach,
zachęcali do zdobywania wiedzy, by zwalczać w sposób rozumny i w miarę bezpiecznie
kłamstwa propagandy sowieckiej. Moi koledzy i koleżanki przekonywali również, że choć
nasza ojczyzna była w niewoli, ale była naszą ojczyzną i powinniśmy dla niej pracować i
uczyć młodzież miłości istniejącej od Mieszka I aż do naszych czasów. Przez stworzenie 11latek okupanci próbowali też obniżyć rangę gimnazjum i liceum. Nasze liceum istniejące od 1
lutego 1945r. włączono więc do szkoły podstawowej, a Gimnazjum dla Dorosłych
zlikwidowano. 11-latki zostały zamknięte w naszym kraju po Październiku 1956r. W 1956
roku klasy licealne wróciły do swego budynku przy ulicy Grunwaldzkiej 4 i nazwy Liceum
Ogólnokształcące, z którym byłem związany 35 lat. Okazał się wyjątkowo pojemny, gdyż już
w 1961 roku powstało w nim 5- letnie Technikum Ekonomiczne zmienione po kilku latach na
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4-letnie Liceum Ekonomiczne. W 1972 roku uruchomione zostało w nim Liceum Handlowe
kształcące głównie sprzedawców. W 1975 roku utworzyliśmy również Liceum Medyczne, w
którym przedmiotów ogólnokształcących uczyli nasi nauczyciele, zawodowych - dochodzący
lekarze i pielęgniarki, ale jego dyrektorem został nasz nauczyciel Waldemar Wółkiewicz. Po
rocznej działalności zostało przeniesione do własnej siedziby. W latach 1965- 1975 istniało też
przy ul. Grunwaldzkiej 4 wieczorowe Liceum Ogólnokształcące dla Pracujących. W budynku
tym utworzone zostały ponadto 3 szkoły zaoczne: Policealne Studium Ekonomiczne, Średnie
Studium Zawodowe i zaoczne Liceum Ekonomiczne dla Pracujących. Wszystkie wymienione
placówki oświatowe pracowały piątek i świątek w tym jednym budynku, jego dobudowę
rozpoczęto „na dziko”, ukończono w 1978 roku. Klasy młodzieżowe miały w 6- dniowym
tygodniu pracy zajęcia w godzinach od 8:00 – 13:30, uczniowie semestrów zaocznych w
soboty od godziny 15:00- 20:00, a w niedziele od 8:00- 13:30, natomiast słuchacze Liceum dla
Pracujących uczyli się we wtorki i czwartki w godzinach od 15:00- 20:00. Budynek należący
do LO pękał więc w szwach, ale okazywał się latami wyjątkowo pojemny i użyteczny. Nie
świecił pustkami, a jeśli świecił, to jak diament w trawie. Na pozytywną lub nawet
superlatywną opinię o nim wskazują też liczby. Np. w 1966 roku w LO uczyło się 377
uczniów, w LE w 1978 roku 676, w 4-letnim Liceum Handlowym 120 chłopców i dziewcząt,
w Liceum dla Pracujących po około70, gdyż w czasie jego istnienia ukończyło je 685 osób. W
pierwszej klasie Liceum Medycznego zdobywało wiedzę 35 dziewcząt. Zatem tygodniami w
tym zniszczonym przez wojnę budynku uczyło się po ponad 1200 licealistów. Tylko w latach
1961- 1983 wymienione szkoły ukończyło 9571 absolwentów. Przy ulicy Grunwaldzkiej 4
istniał więc latami znaczący ośrodek kształcenia na poziomie średnim. Przez 12 lat byłem
wicedyrektorem powstających szkół, przez 4 lata kierownikiem Wydziału Zaocznego, przez 5
– dyrektorem szkół ekonomicznych, miałem przeto pewien wpływ na tworzenie
wspomnianych liceów, także na poziom kształcenia i patriotyczny kierunek wychowawczy.
Nasze LO przez kilka lat utrzymywało się na 3 miejscu wśród 24 liceów ogólnokształcących
województwa olsztyńskiego. Na studia dostawało się bowiem ponad 83% absolwentów.
Kończyli je także absolwenci LE i TE. Z podanych pobieżnie cyfr wynika też, że nauczyciele
wymienionych szkół nie mieli ani piątki ani świątku, a ze względu na niskie pobory mieli po 7
piątków w tygodniu, czyli jaki piątek, taki świątek. Moje pierwsze wynagrodzenie wynosiło
800 zł. Po kilku miesiącach oszczędzania kupiłem zegarek, bo był mi potrzebny do pracy.
Kosztował 1350 zł. Tańszych nie było. Po roku pracy sprawiłem sobie obrączki za 820 zł. Też
tańszych nie było. Kilka lat mieszkałem w internacie szkolnym razem z uczniami , dlatego
łatwiej mi było wiązać koniec z końcem .Byłem też przez 5 lat instruktorem języka polskiego
w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Kadr Oświatowych i za pracę tę otrzymywałem
miesięcznie 6 godzin nadliczbowych, Było to wynagrodzenie groszowe. Mimo podobnie
trudnej sytuacji materialnej wyżej ceniliśmy wówczas być, niż mieć. Bliski był nam także
pogląd Jana Kochanowskiego, który pisał, że dla patrioty sam udział w pracy dla dobra kraju
„nagrodą i płacą jest w sobie”, bo „jeśli komu droga otwarta do nieba, tym, co służą
ojczyźnie”. Kraj był zniszczony przez wojnę, miliony rodaków godziło się na pracę za pół
darmo. Potrzeby w zakresie kształcenia też były przeogromne, gdyż obaj agresorzy
dziesiątkowali nam inteligencję, mordowali w pierwszej kolejności ludzi wykształconych,
dlatego nasz wysiłek był potrzebny, służył wspólnemu dobru nawiązywał do idei
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wypracowanych przez pozytywistów. W czasie poprzedniej niewoli też rusyfikowali i
germanizowali nasze społeczeństwo, hamowali rozwój szkół, ale rodacy przeciwstawiali się
ich dążeniom. Po klęsce trzeciego Powstania Narodowego i zniesieniu pańszczyzny w 1864
roku zaistniała konieczność przygotowania innych dróg prowadzących do odzyskania
wolności, niż walka czynna. Pozytywiści wypracowali 2 ważne idee: pracę organiczną i pracę
u podstaw. Chodziło im o oświecanie ludu utrzymywanego przez stulecia w ciemnocie, by za
pomocą oświaty przygotować tę najliczniejszą klasę społeczeństwa dla sprawy narodowej.
Popularyzowali też patriotyzm pracy, pragmatyzm, wskazywali na celowość zawierania
kompromisów z zaborcami, by oszczędzać w ten sposób bezskutecznie przelewaną krew. Idee
te stały się aktualne po 1945 roku, realizowaliśmy je w wymienionych szkołach.
Wykorzystywaliśmy głównie do tworzenia polskich placówek oświatowych pracujących
naturalnie w warunkach kolejnej niewoli. Na lekcjach omawialiśmy także utwory zakazane, po
macoszemu traktując nakazane. Czasy były trudne. Np. pisma wychodzące ze szkoły w
sprawach dla nas ważnych musiały mieć zakończenie „uzgodniono z komitetem powiatowym
partii”. Sekretarze mieli też wpływ na wybór patronów dla LO i LE, a do pogłębienia miłości
ojczyzny i pewnego rodzaju bezpieczeństwa bardzo byli nam potrzebni kochający rozumnie i
głęboko swój kraj patronowie. W 1964 roku zwróciłem się przeto do sekretarza powiatowego,
aby zgodził się na wybór Stefana Żeromskiego na patrona LO. Twórca „Przedwiośnia” brał
udział w plebiscycie na Warmii, Mazurach i Powiślu w 1920 roku, w kilku wypowiedziach
zajmował się położeniem Mazurów, nierównością społeczną, wskazywał na krzywdę ludu, był
patriotą. Przy pomocy wielu podobnych argumentów próbowałem przekonać go, że
propozycja nauczycieli, rodziców i uczniów LO jest z wielu powodów zasadna. On jednak
powiedział, że patronem naszego liceum powinien zostać Franek Zubrzycki, który przed wojną
był gołębiarzem i złodziejem gołębi. Za kradzież na dużą skalę dostał się do więzienia. Przeżył
wojnę, a po 1945 roku mówił wszem wobec, że był prześladowany i cierpiał za walkę o
zwycięstwo komunizmu. Obwieszono go oczywiście medalami, otrzymał wysokopłatne
stanowiska i w dalszym ciągu był kumplem czerwonego aparatczyka, dlatego jego zdaniem
nadawał się na patrona LO. Obronę przed kompromitacją ułatwiły nam prowadzone rozmowy
oraz ogłoszenie przez władze PRL roku 1964 rokiem Stefana Żeromskiego w związku ze
stuleciem urodzin pisarza. Sekretarz miał również w naszym LO dwóch synów, jeden był w
klasie maturalnej, także dlatego nasze starania zakończyły się powodzeniem. Kolejny sekretarz
nie chciał się zgodzić, by patronem LE został Stanisław Staszic. Próbował narzucić nam
zbiorowego patrona- ORMO. Okazją była 10 rocznica powstania tej zbrodniczej organizacji
wspierającej milicję i służbę bezpieczeństwa. Argumenty, że twórca „Przeszkód dla Polski”
był „najprzywiązańszym stronnikiem narodu polskiego”, współtwórcą uniwersytetu
warszawskiego, sławnego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i jego wieloletnim prezesem dla
czerwonego kacyka nie miały znaczenia. Po każdej informacji plótł jak za panią matką
pacierz, powtarzał jak echo, że był księdzem. Zauważyłem jednak, że był chciwy na pieniądze,
a miał wyższe wykształcenie, zaproponowałem mu pracę w Liceum Zaocznym. Zgodził się.
Powstała w ten sposób dodatkowa okazja do rozmów również z naszymi nauczycielami. W
czasie z jednej z rozmów na przerwie przy kawie chwalił się, że jechał pociągiem i w bliskim
sąsiedztwie grupa podróżnych rozmawiała o Katyniu. Mówili między sobą półgłosem, że
zbrodni dokonali Rosjanie, a nie Niemcy jak kłamała propaganda komunistyczna. Przesiadłem
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się do nich na chwilę, nadmienił z zadowoleniem i powiedział, że mają rację. Rosjanie
dokonali istotnie mordu, ale według niego zrobili dobrą robotę, bo wymordowali kilkanaście
tysięcy przedstawicieli polskiej burżuazji, dlatego dzisiaj klasa robotnicza może łatwiej
budować socjalizm. Ponoć przyznali mu rację. Podobnych rozmów na podobnym poziomie
mogło być więcej. Przekonywanie kacyka pomogło, także dlatego w końcu ustąpił i nie doszło
do kolejnej kompromitacji. Uczyliśmy zatem w budynku, w którym otrzymuję ważne dla mnie
wyróżnienie, w którym okresami uczyło się po 1200 uczniów, a czasami więcej, ale nie
sądziliśmy, by nasz wysiłek miał wyjątkowy charakter, gdyż opór przeciwko czerwonemu złu
był zjawiskiem masowym. Rodacy wykorzystywali sto idei prowadzących do odzyskania
wolności, .ale jako nauczycielom wyjątkowo bliski był nam patriotyzm pracy, praca
organiczna i praca u podstaw. Masowy i wieloraki opór spowodował, że zaborcom nie udało
się zniewolić naszego narodu, dlatego trafny był pogląd marszałka Józefa Piłsudskiego, który
powiedział , że „być zwyciężonym i nie ulec, to zwycięstwo”. Kierując się podobnymi
wartościami i poglądami pracowałem właśnie w tym budynku 35 lat, podpisałem kilka tysięcy
świadectw dojrzałości lub ukończenia szkoły średniej. Po przejściu na emeryturę czuję się w
dalszym ciągu związany z Ziemią Działdowską, moją małą ojczyzną . Służę jej swoją
publicystyką. Napisałem 5 książek, przeważnie o tematyce regionalnej, szósta znajduje się w
trakcie przygotowania jako audiobook. Dwie książki wydało starostwo powiatowe, trzywłasnym sumptem, ale ani za prace te, które ukazały się w niedużych nakładach, ani za
artykuły publikowane w prasie miejscowej nie otrzymywałem żadnego honorarium. Była to
moja praca społeczna na rzecz małej ojczyzny. Podobnie jak udział w organizacjach
społecznych. Wspomniane felietony w znacznej części odnoszą się również do zdarzeń,
sukcesów, także nieszczęść mieszkańców tej ziemi. Dużo miejsca poświęciłem zasługom
Cieszyniaków, patriotyzmowi polskiej wsi, która wspierała opozycję, w szczególności PSL,
zamordowanym w Działdowie działaczom tego liczącego 800 tys. członków Stronnictwa,
także licznym sukcesom mieszkańców tej od 98 lat już polskiej ziemi, którzy zmienili jej
oblicze.
Ad. 30
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Poprosiła o dokonanie wpisu do księgi „Osobowość Powiatu Działdowskiego” laureata Jana
Regulskiego.
Ad.31
Występ artystyczny chóru „Niepewność” i „Leć głosie po rosie”..
Ad.32
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Odczytała list od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Pana Artura Chojeckiego.
Warmińsko – Mazurskiego Kurator Oświaty, Krzysztof Marek Nowacki
Złożył życzenia i gratulacje laureatowi.
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Burmistrz Miasta Działdowo, Grzegorz Mrowiński
Złożył życzenia i gratulacje laureatowi.
Wójt Gminy Płośnica, Krzysztof Groblewski
Złożył życzenia i gratulacje laureatowi.
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie, Magdalena Kamińska
Złożyła życzenia i gratulacje laureatowi.
Ad.33
Wyprowadzenie sztandarów.
Ad.34
„Piechota” – występ chóru.
Ad.35

Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
28 czerwca 1919 r. na mocy traktatu wersalskiego Działdowszczyzna znalazła się w Polsce. Z
tego powodu dzień ten Rada Powiatu ustanowiła Świętem naszego Powiatu. Po 123 latach
odrodziła się Polska. Mamy rok 2018. To 100 lat temu nasi rodacy świętowali odrodzenie się
niepodległej Polski. Dzisiaj honorujemy wyjątkową osobowość naszego powiatu, pana Jana
Regulskiego. Ale wówczas w tworzeniu się państwa polskiego tu na Działdowszczyźnie
potrzebne były także wyjątkowe osobowości. I o nich za chwilę. Oddajmy głos nauce,
oddajmy głos miłośnikom naszej historii, którzy wspomną lata utrwalania niepodległości,
tworzenia struktur państwowych i ludzi tamtego okresu. Za chwilę usłyszymy historyczne
prelekcje przygotowane przez Panią i Panów dotyczące przeszłości naszej działdowskiej ziemi.
Uczcimy tym samym naszą niepodległą.
Andrzej Marian Odachowski – Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Działdowskiej
Wygłosił prelekcje na temat Emilii Sukiertowej – Biedrawiny.
Wyświetlił prezentacje związaną z omawianym tematem.
/ Prezentacja stanowi załącznik Nr 12 do niniejszej wersji papierowej protokołu /
Joanna Matyjasik – nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkól w Narzymiu
Wygłosił prelekcje na temat Karola Małłka.
Wyświetliła prezentacje związaną z omawianym tematem.
/ Prezentacja stanowi załącznik Nr 13 do niniejszej wersji papierowej protokołu /
Dr Michał Dzimira
Wygłosił prelekcje na temat Lidzbarka w okresie międzywojennym oraz przedstawił postać
Józefa Klajska- nauczyciela.
Wyświetlił prezentacje związaną z omawianym tematem.
/ Prezentacja stanowi załącznik Nr 14 do niniejszej wersji papierowej protokołu /
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Jerzy Marian Anczykowski - wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Rybno
Wygłosił prelekcje na temat dr. Franciszka Lissa- Kapłana i Patrioty
Wyświetlił prezentacje związaną z omawianym tematem.
/ Prezentacja stanowi załącznik Nr 15 do niniejszej wersji papierowej protokołu /
Ad.36
Jan Regulski laureat
Wyrecytował Balladę „ Romantyczność”
Ad.37
„Cichosza” – występ chóru.
Ad.38
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam XXXVIII sesję Rady Powiatu Działdowskiego.

Protokołowała:
Ewa Siedlecka
Karolina Zawierucha

Przewodnicząca Rady Powiatu
Działdowskiego
Magdalena Anczykowska
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