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

Obrady trwały11.00 – 12.15
Stan osobowy Rady wynosi 19 radnych
W Sesji brało udział 18 radnych.
Ad. 1, 2
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
„Otwieram obrady XXXIX 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 XXXIX Sesji Rady Powiatu
Działdowskiego uczestniczy 18 radnych. W związku z tym stwierdzam, że obrady XXXIX
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 XXXVIII 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 Zespołowi Szkół w
Malinowie na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia garażowego.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: zwiększenie i przeniesienia środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między zadaniami z
zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2018 rok.
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10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia dotacji celowej w 2018 roku na
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze powiatu działdowskiego.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy
Płośnica.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2018-2021.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: zmiany budżetu powiatu działdowskiego na
rok 2018.
14. Sprawy bieżące.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
16. Oświadczenia radnych.
17. Zapytania i wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad sesji.
W sesji uczestniczy 18 radnych
Rada Powiatu 18 – głosami za, przyjęła porządek XXXIX Sesji Rady Powiatu
Ad.4
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Szanowni Państwo radni protokół został zwyczajowo udostępniony. Kto jest za przyjęciem
protokołu z XXXVIII 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 XXXVIII 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
Ja mam najpierw trzy takie pytania do Pana Starosty, a potem czwarte do członków Zarządu,
mam taki apel. A więc pierwsze pytanie: jakie zmiany nastąpiły w zadaniu „Przebudowa
drogi powiatowej nr 1353N Lidzbark-Bryńsk”, o które domagał się Powiatowy Zarząd Dróg
w Działdowie? To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie: jakie zmiany nastąpiły w zadaniu
„Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1304N na odcinku między Przełękiem a
Jabłonowem” do wniosku Powiatowego Zarządu Dróg, to jest oczywiście tutaj, to są sprawy,
o których mówił Pan Starosta na poprzedniej sesji. I trzecie: w jakiej ilości Zarząd
zabezpieczył w budżecie środki na edukację patriotyczną i obywatelską młodzieży związaną z
setną rocznicą uzyskania niepodległości? I teraz jeszcze do członków Zarządu mam taką
sprawę, taki apel, otóż od czasu do czasu jestem proszony przez przedstawicieli rady
miejskiej na posiedzenia komisji rozwoju gospodarczego czy gospodarczej i tam słyszę za
każdym razem niezwykle krytyczne uwagi na temat stanu dróg powiatowych i ich kręglacji,
chodzi tu oczywiści o drogi powiatowe znajdujące się na terenie gminy Lidzbark, nie wiem,
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nie wypowiadamy się na temat innych dróg powiatowych leżących na terenach innych gmin.
Sam na przykład zauważyłem, że naprawy na drodze powiatowej Lidzbark – Koszelewy
niewiele dają, gdyż materiał, którym pokrywa się pęknięcia drogi we wielu miejscach nie
pokrywa tych pęknięć, które mimo naprawy nadal istnieją. A więc pokrywa się materiałem
pęknięcie, ale to pęknięcie jest widoczne i praktycznie nie ma żadnej różnicy. Nie we
wszystkich miejscach tak jest, ale w bardzo wielu. Pobocza tych dróg są zarośnięte, trawy i
inne rośliny nie są koszone, stan powierzchni dróg jest fatalny. Radni skarżą się również na
daleki od doskonałości przebieg odśnieżania dróg zimą. Pytanie: czy członkowie Zarządu na
zakończenie kadencji nie myślą o skontrolowaniu dróg powiatowych, ich stanu na terenie
gminy Lidzbark? Bo wydaje mi się, że takie administrowanie tylko wydawanie poleceń czy
zgoda na pewne rzeczy a nie sprawdzenie tego jak to tak naprawdę jest wykonywane to jest
kolejna sprawa bardzo potrzebna. Dziękuję.
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Magdalena Anczykowska
Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych? Ja może w takim układzie zwróciłabym się do Pana
Wicestarosty, bo to w jego zakresie czynności jest oświata między innymi z pytaniem, jaki
jest stan przygotowań do rozpoczęcia nowego roku szkolnego? jakie są wyniki rekrutacji w
szkołach powiatu działdowskiego? Jakich ważnych remontów dokonano? Dziękuję.
Jak zwykle odpowiedzi na interpelacje usłyszymy w końcowej części sesji.
Ad.6
Marian Janicki Starosta Działdowski
Przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Działdowskiego w okresie
między 27 czerwca 2018r. a 22 sierpnia 2018r.

L.p

1.

Nr uchwały

XXXVIII/304/18

W sprawie:

Wykonanie uchwały

27
czerwca
2018r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnych umów dzierżawy części działek
nr 1182 obręb
Iłowo – Osada
z
dotychczasowymi dzierżawcami.

Uchwała została przekazana
w dniu 3 lipca 2018r. do
Wojewody Warmińsko –
Mazurskiego,

27
czerwca
2018r.

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Uchwała została przekazana
Starosty Działdowskiego.
w dniu 3 lipca 2018r. do
Wojewody Warmińsko –
Mazurskiego,

Data
podjęcia

2.

XXXVIII/305/18

3.

XXXVIII/306/18

27
czerwca
2018r.

w
sprawie:
udzielenia
pomocy Uchwała została przekazana
finansowej dla Samorządu Województwa w dniu 3 lipca 2018r. do
Warmińsko – Mazurskiego.
Marszałka Województwa
Warmińsko – Mazurskiego,
oraz do Regionalnej Izby
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Obrachunkowej w Elblągu

4.

XXXVIII/307/18
27
czerwca
2018r.

5.

XXXVIII/308/18

27
czerwca
2018r

6.

XXXVIII/309/18

27
czerwca
2018r

7.

XXXVIII/310/18

27
czerwca
2018r

w
sprawie:
uchwalenia
zmiany
Wieloletniej
Prognozy Finansowej
Powiatu Działdowskiego na lata 20182021.

Uchwała została przekazana
w dniu 3 lipca 2018r. do
Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Elblągu

w sprawie: zmiany budżetu powiatu Uchwała została przekazana
działdowskiego na rok 2018.
w dniu 3 lipca 2018r. do
Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Elblągu
oraz do publikacji w
Dzienniku Urzędowym
Województwa WarmińskoMazurskiego,
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Uchwała została przekazana
finansowego wraz ze sprawozdaniem z w dniu 3 lipca 2018r. do
wykonania
budżetu
Powiatu Regionalnej Izby
Działdowskiego
Obrachunkowej w Elblągu
za rok 2017.
w sprawie: udzielenia Zarządowi
Powiatu Działdowskiego absolutorium z
tytułu wykonania budżetu Powiatu
Działdowskiego za rok 2017.

Uchwała została przekazana
w dniu 3 lipca 2018r. do
Regionalnej
Izby
Obrachunkowej w Elblągu

Przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie od 27 czerwca do 22 sierpnia
2018 roku
W okresie między Sesjami odbyły się trzy posiedzenia Zarządu Powiatu Działdowskiego.
Na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2018 roku Zarząd podjął:
- uchwałę w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych z rezerwy celowej,
- uchwałę w sprawie zatwierdzenia nierozstrzygniętego konkursu na stanowisko dyrektora
Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Działdowie,
- uchwałę w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Powiatowej Biblioteki
Pedagogicznej w Działdowie,
- uchwałę w sprawie upoważnienia pełniącego obowiązki dyrektora Powiatowej Biblioteki
Pedagogicznej w Działdowie do dokonywania czynności prawnych,
- uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o
awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia
ekspertów wchodzących w skład komisji za przeprowadzenie postępowania
egzaminacyjnego,
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- uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół im. Emilii SukertowejBiedrawiny w Malinowie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji
projektu pt. „Termomodernizacja budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół im. Emilii
Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie”,
- uchwałę w sprawie wdrożenia procedury podzielonej płatności VAT.
Ponadto Zarząd:
- odpowiedział na wniosek Wójta Gminy Rybno z dnia 21.06.2018 r. dotyczący korekty
wcześniejszego wniosku w sprawie wspólnych inwestycji drogowych Gminy Rybno i
Powiatu Działdowskiego,
- przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego.
Na posiedzeniu w dniu 18 lipca 2018 roku Zarząd podjął:
- uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na remont dwóch łazienek oraz na dysponowanie na
cele budowlane nieruchomością położoną przy ul. Pocztowej 6 w Działdowie,
- uchwałę w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych z rezerwy celowej,
- uchwałę w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2018.
Ponadto Zarząd:
- zobowiązał Pana Dyrektora PCPR w Działdowie, aby wraz z Panią Dyrektor DPS-u w
Uzdowie przygotowali projektu wniosku do Wojewody zawierający tezy dotyczące
zmniejszenia statutowej liczby miejsc oraz wstrzymania przyjęć mieszkańców do DPS-u w
Uzdowie na zwalniające się miejsca, motywując to m.in. trudną sytuacją kadrową oraz
brakiem możliwości rozbudowy i przebudowy domu w związku z nową standaryzacją,
- wyraził zgodę na zakup nowego samochodu do kwoty 70.000 zł dla Powiatowego Zarządu
Dróg,
- pozytywnie rozpatrzył wniosek dotyczący wprowadzenia do planu zadania pn. „Przebudowa
drogi powiatowej Nr 1290N na odcinku od km 2+630 do km 2+715”,
- przyjął projekty uchwał Rady Powiatu Działdowskiego.
Na posiedzeniu w dniu 13 sierpnia 2018 roku Zarząd podjął:
- uchwałę w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o
awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia
ekspertów wchodzących w skład komisji za przeprowadzenie postępowania
egzaminacyjnego.
- uchwałę w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa procesowego ogólnego do reprezentowania
Powiatu Działdowskiego przed sądami powszechnymi p. Robertowi Gromadkiewiczowi –
Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w
Działdowie.
- uchwałę w sprawie: sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową położonych we wsi Malinowo w obrębie
Komorniki gmina Działdowo.
- uchwałę w sprawie: drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę działek
rolnych stanowiących własność Powiatu Działdowskiego, położonych we wsi Gródki gmina
Płośnica, oznaczonych numerami 76/2, 76/3, 76/12 oraz części działki oznaczonej numerem
77/2, o łącznej powierzchni 5,37 ha.
- uchwałę w sprawie: wydania opinii o pozbawieniu kategorii drogi gminnej na 184059 N w
gminie Lidzbark.
Ponadto Zarząd:
- pozytywnie rozpatrzył wnioski Powiatowego Zarządu Dróg:
w sprawie aktualizacji planu wydatków w 2018 roku dot. przebudowy drogi powiatowej
nr 1353N Lidzbark-Bryńsk.
w sprawie wydatkowania kwoty 70.000 zł przeznaczonej na zakup 2 używanych
samochodów
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w sprawie korekty planu wydatków inwestycyjnych na zadania drogowe,
w sprawie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa chodnika na drodze
powiatowej nr 1267N w miejscowości Rumian”.
- pozytywnie rozpatrzył propozycję Prezesa Stowarzyszenia „Dzialdoviensis Genius Loci”
w sprawie współpracy przy wydaniu publikacji książkowej.
- odłożył podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, nieruchomości położonych w Działdowie przy ul. Jagiełły 46.
- przyjął informację dyrektora Zespołu Szkół w Malinowie o zawarciu umowy na wynajem
pokoi.
- przyjął projekty uchwał Rady Powiatu Działdowskiego.
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Magdalena Anczykowska
Dziękujemy Panu Staroście. Czy ktoś z Państwa radnych ma pytania, zapytania do tych
informacji, które przed chwilą usłyszeliśmy?
Radny Grzegorz Kaszubski
Ja może pytanie do Pani Skarbnik. Zarząd podjął uchwałę odnośnie podzielności Vat-u, czy
może Pani troszkę przybliżyć tą uchwałę?
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Jeśli chodzi o uchwałę, która dotyczy podzielności Vat-u to jest tylko uchwała, która
umożliwia korzystanie z podzielonej płatności, czyli do nas, nie mamy jeszcze obowiązek,
obowiązek wejdzie 1 stycznia, z dniem 1 lipca mamy możliwość. I polega ona, ta podzielona
płatność, polega na tym, że przy rachunkach bankowych, bank pootwierał jakby subkonta, na
które oddzielnie wpisywana jest kwota podatku Vat. Do tej pory nie mieliśmy przypadku,
żeby ktoś płacił nam na subkonto oddzielnie podatek. Jesteśmy przygotowani na tyle, żeby
móc przyjąć i rozliczyć, ale nie mamy obowiązku, więc sami też nie rozdzielamy tego Vat-u.
to jest tyle na początek.
Radny Grzegorz Kaszubski
Dziękuję Pani Skarbnik. Bo tak właśnie orientuję się, że od 1 stycznia 2019 jest to
obowiązkowe.
Marian Janicki Starosta Działdowski
Ale jeżeli ktoś by nam chciał zapłacić z tą podzielnością to my musimy być przygotowani na
to dlatego podjęliśmy takie zasady podzielności kont jakby ktoś z zewnątrz chciał nam
zapłacić z podzielnością. My to możemy dopiero wpłacić.
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 zaopiniowano projekty
uchwał, które będziemy omawiać na dzisiejszej sesji. Dziękuję.
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Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Gospodarczego,
Turystyki i Bezpieczeństwa Publicznego - Jan Korona
Pani Przewodnicząca, Szanowni Goście, posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony
Środowiska, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Bezpieczeństwa Publicznego odbyło się w
dniu 29 czerwca była to komisja, posiedzenie było wyjazdowe na terenie Wodnego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Lidzbarku. Omówiono tam przygotowanie bazy
turystycznej, gospodarstw agroturystycznych do sezonu, stan jakości wód, kąpielisk przed
sezonem letnim oraz działalność Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w
Lidzbarku. 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 nie obradowała miedzy sesjami
Wiceprzewodniczący Komisji Społecznej, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych –
Krzysztof Aurast
Pani Przewodnicząca, Szanowni Radni, Szanowni Państwo Komisja Społeczna, Ochrony
Zdrowia i Spraw Socjalnych nie obradowała między sesjami.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Jarosław Gawenda
Pani Przewodnicząca, Szanowna Rado Komisja Rewizyjna w okresie miedzy sesyjnym
również nie obradowała.
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 Zespołowi Szkół w Malinowie na zawarcie kolejnej umowy
najmu pomieszczenia garażowego.
W sesji uczestniczy 18 radnych
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym,
- 18 głosami za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących,
podjęła:
UCHWAŁĘ Nr XXXIX/311/18
w sprawie: wyrażenia zgody Zespołowi Szkół w Malinowie na zawarcie kolejnej umowy
najmu pomieszczenia garażowego
/Uchwała stanowi załącznik nr 3 do wersji papierowej niniejszego protokołu/
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Ad.9
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Projekt uchwały mamy również dołączony do materiałów sesyjnych, do projektu również
dołączono uzasadnienie, opinie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób
Niepełnosprawnych przy Staroście Powiatu Działdowskiego podpisana przez
Przewodniczącą. Czy są pytania do projektu, bądź dołączonych załączników? Otwieram
dyskusję. Nie widzę. Zamykam dyskusję.
Wobec braku pytań poddała pod głosowanie projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego
w sprawie: zwiększenie i przeniesienia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych między zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na
2018 rok.
W sesji uczestniczy 18 radnych
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym,
- 18 głosami za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących,
podjęła:
UCHWAŁĘ Nr XXXIX/312/18
w sprawie: zwiększenie i przeniesienia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych między zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i
społecznej na 2018 rok.
/Uchwała stanowi załącznik nr 4 do wersji papierowej niniejszego protokołu/
Ad.10
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: udzielenia dotacji celowej w 2018 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdujących się na
obszarze powiatu działdowskiego.
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 XXXIX/313/18
w sprawie: udzielenia dotacji celowej w 2018 roku na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
znajdujących się na obszarze powiatu działdowskiego.
/Uchwała stanowi załącznik nr 5 do wersji papierowej niniejszego protokołu/
Ad.11
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: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Płośnica.
W sesji uczestniczy 18 radnych
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym,
- 18 głosami za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących,
podjęła:
UCHWAŁĘ Nr XXXIX/314/18
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Płośnica.
/Uchwała stanowi załącznik nr 6 do wersji papierowej niniejszego protokołu/
Ad.12
Urszula Wojtczyk Skarbnik Powiatu
Jeśli chodzi o Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Działdowskiego w trzech
załącznikach następują zmiany. W załączniku pierwszym zmniejszają się dochody o
1.435.221,25 zł, wydatki zmniejszają się o 1.306.774,25, tym samym deficyt zwiększa się o
kwotę 128.447 zł to są zmiany w załączniku nr 1. W załączniku Nr 2 wprowadzamy nowe
zadanie właściwie ono jest wprowadzone w 2018 roku, ale w Wieloletniej Prognozie
Finansowej w drugim załączniku zostaje zapis „ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 542 w
zakresie budowy pieszo – rowerowego oraz wzmocnienia nawierzchni w Działdowie. Jest
zawarte porozumienie miedzy Zarządem Dróg Wojewódzkim, Marszałkiem Województwa
trzema samorządami na realizacje tego zadania. Trzy samorządy czyli Gmina Miasto
Działdowo, Gmina Działdowo i Powiat Działdowski. Mamy zadeklarowana kwotę na
zadanie na 2018 i 2019 rok. Kwota na 2018 rok w budżecie z naszej strony to 125 tyś zł.,
natomiast w przyszłym roku 1.250.000 zł. Realizacja tego zadania jest uzależniona od
wprowadzenia do WPF właśnie tego zadania, my mamy już podjętą uchwałę o pomocy
finansowe, wprowadzamy dzisiaj do WPF samo zadanie, Gmina Miasto Działdowo ma
podjęta uchwałę o pomocy finansowej i w WPF mają zapisy. Do dnia posiedzenia Zarządu
taką mam wiedzę, że Gmina Działdowo nie podjęła takiej uchwały i w WPF takiego zadania
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nie ma. Możliwość realizacji tego zadania jest tylko wtedy, gdy samorządy takie zadania
wprowadzą do budżetu.
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Wnioskując z tego co Pani Skarbnik powiedziała, że jeżeli tego stanu Gmina Działdowo nie
zmieni to to zadanie może tez nie być zrealizowane.
Czy są pytania do projektu, bądź załączników? Otwieram dyskusję. Nie widzę. Zamykam
dyskusję.
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 XXXIX/315/18
w sprawie: uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Działdowskiego na lata 2018-2021
/Uchwała stanowi załącznik nr 7 do wersji papierowej niniejszego protokołu/

Powiatu

Ad.13
Urszula Wojtczyk Skarbnik Powiatu
Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo. W zmianie do budżetu, kwoty zmian które są tutaj
zawarte, to w zadaniach inwestycyjnych, jest ich kilka m.in. przebudowa ulicy Nowej w
Płośnicy w ciągu drogi powiatowej nr 1286N było finansowanie: Powiat 181.025 zł, Gmina
Płośnica 181.025 zł, budżet państwa 1.448.200 zł, ogółem te zadanie 1.810.250 zł, w
związku z tym, że zadanie nie zakwalifikowało się do żadnego programu przebudowy dróg
Wójt Gminy zadeklarował o zabezpieczenie środków w wysokości 300 tyś zł i wykonanie
tego zadania za kwotę 600 tyś zł pod nazwą „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1290N na
odcinku od przejazdu kolejowego do miejscowości Prioma”. Kolejne zadanie to przebudowa
drogi powiatowej Nr 1353N Lidzbark – Bryńsk, w związku z tym, że kwota najniższej oferty
przekraczała plany finansowe na te zadanie o 68.451 zł i drugie zadanie „ Poszerzenie jezdni
w miejscowości Bryńsk w ciągu drogi powiatowej Nr 1353 N również przekroczona kwota o
20. 460 zł. Zarząd Dróg związany jest z ofertą do 29 sierpni, żeby realizować to zwiększamy
kwoty w planie finansowym, ale oczywiście zmniejszając zadania, które zostały wykonane i
rozliczone, i rozliczenie pozwoliło na zmniejszenie. Środki pochodzą z zadań „Pojedyncze
powierzchniowe utrwalenie emulsja asfaltowa i grysami”, przekazanie drogi powiatowej na
odcinku Iłowo – Janowo, przebudowa chodnika w ciągu drogi w miejscowości Księży Dwór.
Kolejne zadanie, które wprowadza się do budżetu to przebudowa chodnika przy drodze
powiatowej 1267N w miejscowości Rumian na kwotę 12 tyś zł. Zadanie dotyczące zakupu
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dwóch samochodów osobowo – towarowych używanych na kwotę 70 tyś zł. Z zadań, które
już zostały wykonane i rozliczone a środki pozostały. Również wprowadza się zadanie
przebudowa drogi powiatowej Nr 1290 N na odcinku ok. 2+630 do 2+715 wartość robót tego
zadania 45 tyś zł. i te środki pochodzą również z innego rozliczonego zadania, pojedyncze
powierzchniowe utrwalenie emulsja asfaltowa i grysami. To tyle jeśli chodzi o zadania
inwestycyjne. Kolejną pozycja zmian w tej uchwale jest zapis o dotacji na przeprowadzenie
prac konserwatorskich, restauratorskich w miejscowości Działdowo w kościele parafialnym
p.w. Podwyższenia Krzyża św. i zapis, który do tej pory nie występował w kościele św.
Barbary dotacja 50 tyś z, w poprzedniej dotacji 142. 991 zł i oczywiście wprowadza się
zadanie na pomoc finansową dla Gminy Płośnica na zadanie Powiatowo – Gminno –
Parafialne święto plonów - Płośnica 2018. Też są wnioski kierowników jednostek,
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Nadzór Budowlanego. Wnioski ze
Starostwa i Zespołu Szkól Zawodowych na ulicy Pocztowej . Tyle jeśli chodzi o zmiany.
Dziękuje bardzo.
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Czy są pytania do projektu, lub wyjaśnień Pani Skarbnik? 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:
UCHWAŁĘ Nr XXXIX/316/18
w sprawie: zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2018.
/Uchwała stanowi załącznik nr 8 do wersji papierowej niniejszego protokołu/
Ad.14
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Szanowni Państwo, tak jak słyszeliśmy mieliśmy pomoc finansowa dla Gminy Płośnica na
organizacje powiatowych dożynek. Serdecznie zapraszam na Dożynki Powiatowo –
Gminno – Parafialne 2 września 2018 roku. Rozpoczynają się zbiórką o godzinie 12.30 a o
13.00 msza św. , zapraszam do uczestnictwa.
Radny Paweł Mostowicz
Pani Przewodnicząca, czy nie pominęliśmy punktu 13.
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Był, dziękuję za czujność.
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Z moich informacji wynika, że nie wszyscy Państwo odebrali karty tabletowe. Pan Artur
czeka na Państwo.
Kończy się kadencja, w związku z tym na koniec kadencji czeka nas złożenie oświadczenia
majątkowego za ten rok, czyli 2018 rok, na dzień 15 września z poślizgiem do 16, na dzień
16 na dwa miesiące przed końcem kadencji, musimy złożyć oświadczenie majątkowe, od
stycznia do 16 września.
Radca Prawny Jarosław Hiliński
Pobory do końca 31 sierpnia.
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Składamy do 15 września, najpóźniej do 16 września z rozliczeniem do 31 sierpnia 2018r.
To tyle jeśli chodzi o sprawy bieżące.
Ad.15
Krzysztof Chyliński p.o. Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie
Po kolei będę odpowiadał na pytania Pana radnego odnośnie drogi Lidzbark – Bryńsk.
Mieliśmy wspólnie realizowane zadanie z gminą Lidzbark, mieliśmy kwoty wspólne 460 tyś
zł. najniższa kwota przetargowa była o 68 tyś zł wyższa. Biorąc pod uwagę stan zamówień
publicznych, bardzo duże problemy z wykonawcami i bardzo szybko rosnące ceny,
poprosiłem Zarząd Powiatu, żeby taka kwotę z oszczędności naszych po przetargowych
wiosennych jeszcze wyasygnować jeszcze na dołożenie do tej inwestycji. Zarząd taka zgodę
mi wydał i te inwestycje postaramy się w ten sposób rozstrzygnąć.
Odnośnie mostu w miejscowości Przełęk, jest to przebudowa mostu za kwotę 400 tyś zł.,
gdzie 227 tyś zł dokłada nam budżet państwa z Ministerstwa Infrastruktury. W pierwszym
przetargu mieliśmy jedna ofertę za kwotę 860 tyś zł, 2,5 razy wyższą. Odbył się drugi
przetarg, dzięki moim różnym staraniom udało się nam znaleźć wykonawcę za kwotę 396 tyś
zł, zaoferował kwotę niższą niż mamy i będziemy to zadanie realizować.
Jeśli chodzi o pytanie p. radnego o stan dróg powiatowych w gminie Lidzbark. Nie ukrywam,
że staramy się robić wszystko co w naszych możliwościach jest, aby stan dróg był coraz
lepszy i bezpieczny dla użytkowników, czyli oznakowanie pionowe, poziome, kosimy
pobocza dwa razy, takie mamy możliwości finansowe, remonty robimy własnymi siłami:
emulsja asfaltowa i grysem, staramy się, aby nie było wybojów, pobocza są uzupełniane,
robimy co w naszych możliwościach, żeby ten stan był najlepszy. Oczywiście mieszkańcy
oczekują takiego stanu jak na drogach wojewódzkich, które były niedawno przykrywane,
kontrast niestety jest.
Radny Wiesław Cieślak
Uważam, że byłoby wskazane, gdyby jednak przedstawiciel właśnie Pana zakładu, czy Pan
czy Pan Grochocki od czasu do czasu pojawiał się na posiedzeniach komisji Gospodarczej
Rady Miejskiej. Sądzę, ze tam byście Panowie pewne rzeczy sobie wyjaśnili. Ja powtarzam
to co na ostatnim posiedzeniu usłyszałem, jakieś 2 tygodnie temu. Dosłownie fala krytyki
mnie zalała, o mało co bym się nie utopił, więc tak musze stwierdzić. Oczywiście
powiedziałem, że jestem w stanie przekazać te informacje na sesji, natomiast takie spotkanie
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sądzę, że wiele rzeczy by wyjaśniło, dlatego bym prosił o kontakt z Panem Pawłem
Cieślińskim.
Krzysztof Chyliński p.o. Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie
My często dostajemy zapytania Pana Pawła Cieślińskiego i na każde udzielamy odpowiedzi.
Radny Wiesław Cieślak
Może warto byłoby bezpośrednio spotkać się z komisją. Taka moja uwaga.
Marian Janicki Starosta Działdowski
Szanowni Państwo. Komisja jakakolwiek by nie była jest tylko częścią Rady. Ona nie ma
samodzielnych uprawnień, jak gdyby działania na zewnątrz. Tak sformułowane wnioski
powinien Wójt, organ wykonawczy lub formie uchwały Rady. Bo Pan Cieśliński nie
wiadomo czy on się kieruje osobistymi jakimiś ocenami, czy reprezentuje samorząd
Lidzbarka, dopóki to nie będzie to w sposób oficjalny sformowane zapytania czy wnioski, ja
w ogóle nie będę reagował na to. To są prywatne oceny Pana Cieślińskiego. Niech podaje
konkretnie jakie odcinki dróg, czego dotyczy tylko ogólnie jest katastrofalna, to ja mogę
powiedzieć ogólnie nie jest katastrofalna. Jeżeli samorząd Gminy Lidzbark chciałby, my
współpracujemy z organem wykonawczym, z resztą w tej kadencji w gminie Lidzbark
bardzo dużo wspólnie dokonaliśmy inwestycji, drogowych i przebudowy i modernizacji,
ostatnio wiele. Ostatnio wiele odcinków zrobiliśmy metodą natryskowa, kilkanaście
kilometrów udało się zrobić. Wiele tych inwestycji jest robionych i nie zgadzam się że
stanowiskiem, że stan dróg w Gminie Lidzbark jest katastrofalny. To jest po prostu
nieprawda. Dziękuje.
Marian Brandt Wicestarosta
Chciałbym uzupełnić tą wypowiedź, bo Pan radny zadał pytanie, czy Zarząd się tym
interesuje?
Otóż Szanowny Panie radny, Szanowna Rado. Otóż osobiście z Panem dyrektorem
Grochockim, co pół roku objeżdżamy każdą z gmin. Pan Grochocki wskazywał mi, które
drogi, jakby był to przedwstępny wniosek do Zarządu o to, aby właśnie zainteresować się
tymi drogami i tak właśnie Zarząd postępował.
Niestety działamy w ramach określonych środków budżetowych, one nie są wielki, takie jak
rządowe bo wiadomo tam są miliardy, my dysponujemy milionami, a i tak w tym roku są to
bardzo znaczne środki, które Zarząd właśnie przeznaczył na inwestycje drogowe. Pamiętajmy
o każdej gminie tego powiatu.
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Ostatnie pytanie Pana radnego dotyczyło środków przekazanych w związku z obchodami
niepodległości.
Marian Janicki Starosta Działdowski
Poproszę Panią Marlenę Perzyńską Naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury, i
Sportu.
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Marlena Perzyńska Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury, i Sportu
Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo Radni, pytanie dotyczy czy zostały przekazane
środki na obchody związane z rocznicą niepodległości. Powiat Działdowski startował w
konkursie w projekcie rządowym „Godność, Wolność, Niepodległość” wniosek został
złożony do wniosku były dołączone wnioski wszystkich szkół, ponieważ zachęcaliśmy
wszystkie szkoły, aby takie wnioski złożyć. Łącznie Powiat Działdowski jako wkład własny
przeznaczył na to 12 tyś. 600 zł., natomiast znamy wyniki rozstrzygnięcia tego konkursu i
mogę powiedzieć, że w Województwie Warmińsko – Mazurskim tylko dwa powiaty uzyskały
dofinansowanie na realizacje takiego programu tj. powiat Kętrzyński i Działdowski. Tylko
niestety w każdej gminie lub w każdym powiecie została wybrana tylko jedna szkoła do
dofinansowania obchodów rocznicowych i w naszym powiecie jest to Zespół Szkół Nr 1 w
Działdowie przy ulicy Grunwaldzkiej. Pod uwagę brana była i warstwa formalna i
merytoryczna i ocena punktowa decydowała, które wnioski przechodziły. Tych wniosków w
skali kraju było złożonych bardzo dużo i patrząc na tabelę w każdej tylko jedna szkołą była
dofinansowana.
Radny Bronisław Mazurkiewicz
W jakiej wysokości było dofinansowanie?
Marlena Perzyńska Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury, i Sportu
10 tyś zł plus wkład własny, 12 600 zł.
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Ja też oglądałam wyniki tego postepowania konkursowego, też ubolewam, że w całym
powiecie szkoły nie dostały tego dofinansowania i na terenie Województwa Warmińsko –
Mazurskiego.
Pytanie moje było o przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego.
Marian Brandt Wicestarosta
Pani Przewodnicząca, Szanowna Rado jak co rocznie razem z Wydziałem Oświaty oceniamy
stan przygotowań do każdego nowego roku szkolnego. I tak najważniejszym jego
elementem, czynnikiem jest rekrutacja bo to ona determinuje budżet oświaty na dany rok w
postaci subwencji oświatowej. Musze Państwu powiedzieć, że pierwszy raz w tej całej
kadencji ten stan jest zadawalający. Zadawalający i przedstawię Państwu dlaczego. Otóż w
Zespole Szkół Nr 1 w Działdowie dokonano naboru do 6 oddziałów, są to cztery oddziały
kształcenia ogólnego i dwa oddziały kształcenia technicznego. Łącznie do tej szkoły będzie
chodzić 190 uczniów. W Zespole Szkół Zawodowych w Działdowie przy ulicy Pocztowej,
również 6 oddziałów są to trzy oddziały technikum: technik handlowiec połączony z
technikiem mechatronikiem, technik elektryk, technik logistyk oraz trzy oddziały branżowe
szkoły I stopnia: mechanik pojazdów samochodowych oraz dwa oddziały wielobranżowe
łącznie do Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 będzie uczęszczało 152 uczniów.
Zespół Szkół w Malinowie utworzona trzy oddziały, powtarzam trzy oddziały jest to novum,
które rzadko udawało się osiągnąć, ja przynajmniej w tej kadencji nie pamiętam. Są to dwa
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oddziały techniczne: technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych,
oraz 1 oddział branżowej szkoły I stopnia połączony kucharz z operatorem urządzeń
przemysłu szklarskiego. Łącznie do klas pierwszych 70 osób
W Zespole Szkół Zawodowych w Iłowie powstał jeden oddział technikum składający się z
trzech zawodów: technik leśnik, technik informatyk i technik mechanik, ale 35 uczniów.
Do Zespołu Szkół w Lidzbarku do dwóch oddziałów będzie uczęszczało 57 uczniów do
oddziału technikum połączonego w zawodach budownictwo oraz organizacji reklamy a
także do branżowej szkoły I stopnia. Łącznie jak powiedziałem 57 uczniów.
Do Liceum Ogólnokształcącego w Lidzbarku Pani dyrektor wraz z gronem pedagogicznym
stworzyła nabór do dwóch oddziałów klas, również do klas humanistycznych i matematyczno
– przyrodniczej 54 uczniów. Łącznie do klas pierwszych od nowego roku szkolnego
przybędzie nam 558 uczniów. Jest to wynik naprawdę dobry. Należą się tu słowa
podziękowania dla dyrekcji i rad pedagogicznych, które przeprowadziły bardzo dobry nabór,
czyli promocja była właściwa. Dziękuję Państwu za to. Jeśli chodzi również o stan
przygotowań. Stan przygotowań oceniamy również poprzez remonty, analizę projektów,
które są prowadzone w imieniu Powiatu przez dyrekcje szkół. Tak w Zespole Szkół Nr 1 w
Działdowie w ciągu wakacji dokonano wymiany na półpiętrach i parterze budynku szkoły,
starym budynku zwanym A i dokonano również wymiany podłóg w pracowniach:
informatycznej, podstaw przedsiębiorczości oraz języków obcych, dokonano remontu
orynnowania w budynku A czyli starym budynku szkoły jak powiedziałem, a także naprawy
dachu również w tym budynku.
W Zespole Szkół Nr 1 w Działdowie dość poważne remonty, które pamiętamy, żeśmy
przeznaczyli z budżetu powiatu to remonty łazienek i szatni przy sali gimnastyczne, on trwa
jeszcze obecnie, jestem przekonany, że zdążą zakończyć to przed rozpoczęciem roku
szkolnego, uszczelniono również fundament szkoły, a także dokonano remontu dwóch sali
lekcyjnych poprzez malowanie ścian oraz modernizację oświetlenia, no i wreszcie
sfinalizowano projekt z RPO wyposażenia czterech pracowni w zawodzie technik mechanik,
technik mechatronik oraz mechanik pojazdów samochodowych. Powstały cztery nowe
pracownie: pracownia elektryczno – elektroniczna, pracownia projektowania
mechatronicznego, pracownia programowania mechatronicznego oraz pracownia mechanika
pojazdów samochodowych. Jeśli chodzi o dokonane remonty w LO w Lidzbarku też bardzo
znacząco, dokonano wymiany drzwi do trzech sal lekcyjnych, pomalowano dwie sale
lekcyjne, a przede wszystkim dokonano wymiany podłóg w pięciu salach lekcyjnych a także
zakupiono maszynę do czyszczenia podłóg, która myślę zapewni ten stan czystości w
obiektach, w których są powierzchnie syntetyczne. Jeśli chodzi o ZSZ w Iłowie – Osadzie
tam przeprowadzono remont elewacji szkół, udrożniono system deszczówki wokół szkoły,
dokonano malowania trzech sal lekcyjnych, dokonano zakupu nagłośnieniowego do sali
gimnastycznej, byłem również, miałem okazję to usłyszeć, powiem Państwu, że wiele osób
mówiło, że jest to niemożliwe w dużym obiekcie sali sportowej stworzyć nagłośnienie, które
nie będzie huczało, nie będzie tam pogłosów, poklasku. Otóż jest to możliwe. Jest to możliwe
zapraszam Państwa na jakąkolwiek imprezę, która tam się będzie odbywać, będziecie mieli
Państwo okazję to usłyszę, a także sfinansowano przetarg na wyposażenie Centrum
Kształcenia Praktycznego i Zawodowego w zawodach mechanik, informatyk, leśnik i
elektryk. Jeśli chodzi o Zespół Szkół w Malinowie dokonano bieżących napraw w salach
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lekcyjnych, dokonano również remontu pokoju nauczycielskiego, remontu dwóch
pomieszczeń administracyjnych, a także złożono wniosek dotyczący termomodernizacji
budynku dydaktycznego o ile pamiętamy na sumę dwóch milionów siedemset złotych.
Niestety wniosek ten został, rozstrzygnięcie tego konkursu nastąpi w lutym roku 2019. Ale
myślę, że jest to zadanie dla Rady i Rada w przyszłości podejmie to wyzwanie bo jest to
konieczność bardzo istotna. Jeśli chodzi o Zespól Szkół w Lidzbarku dokonano malowania
drzwi do sal lekcyjnych na parterze, pomalowano sanitariaty uczniowskie na parterze i
odnowiono korytarz stanowiący takie przejście, widowni w sale gimnastyczną. To są
wszystkie remonty. Jeśli chodzi o stan bezpieczeństwa to jak zawsze zgodnie z tradycją
oceny stanu bezpieczeństwa, przygotowanie obiektów oświatowych do nowego roku
szkolnego dokonujemy w ostatnim tygodniu wakacji a więc od poniedziałku będzie to
ocena dokonywana. Dziękuje bardzo.
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Czy ktoś z Państwa radnych?
Radny Grzegorz Kaszubski
Ja mam pytanie do Pana Starosty, Wicestarosty, odnośnie jaka jest różnica miedzy ilością
absolwentów a nowo przybyłych uczniów. Czy jest to na plus czy jest to minus. Bo nowo
przyjętych jest 558 a ilu absolwentów ?
Czy jest to subwencja większa, bo mamy subwencje nie na oddziały tylko ucznia. Także czy
jest to subwencja dodatnia, czy będziemy mieli ją mniejszą.
Marian Brandt Wicestarosta
Ja jestem przekonany, że jest ona na pewno dodatnia, większa bo po ilości klas i bo może nie
powiedziałem Państwu, liczba oddziałów 20 a średnia w oddziałach do tej pory mieliśmy z
tą średnią problemy, ona byłą różna, jest prawie 28 uczniów. To już świadczy o tym, ze ta
subwencja będzie zdecydowanie wyższa.
Radny Grzegorz Kaszubski
Ja nie otrzymałem odpowiedzi, może Pani Naczelnik Marlena Perzyńska jest bliżej tematu.
Pani Naczelnik czy Pani zna jak wygląda sytuacja?
Marlena Perzyńska Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury, i Sportu
Do tej pory pomimo, ze przyjmowaliśmy do pierwszych klas dosyć duża liczbę osób to
jednak w skali subwencji wychodziło to do tej pory na minusie. I teraz czekamy na stan 30
września bo wtedy będzie wszystko pozamykane i na stan 30 września w SIO wtedy
będziemy mieli już wiarygodne dane i będziemy mogli wyliczyć czy ta subwencja dzięki
obecnej rekrutacji będzie wyższa czy niższa i wtedy Państwu przekażę kompletną informacje
ilu absolwentów poodchodziło z naszych szkół, jaka jest różnica w liczbie absolwentów i w
liczbie zrekrutowanych absolwentów klas pierwszych i jaka jest to różnica w subwencji,
także jeżeli jest na plus lub na minus. Natomiast rzeczywiście mogę powiedzie, że jest o
kilkanaście osób więcej w tym roku przyjętych do klas pierwszych aniżeli w roku
poprzednim. Dziękuje bardzo.
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Ad.16
Radny Wiesław Cieślak
Pani Przewodnicząca, Szanowni Radni, Szanowni Goście. Nadchodzi nieuchronnie moment
zakończenia kadencji już piątej Rady Powiatu w Działdowie jak i pozostałych rad
powiatowych. Należy zadać pytanie, jaka była to kadencja, czy wyróżniła się pozytywnie,
negatywnie? Można by stwierdzić krótko: budżet Rady się zgadza, Zarządowi Rady
udzielono absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok, kasa się zgadza, więc czy
może być lepiej? Czy można chcieć lepiej? Nie zapominajmy jednak, że bohaterowi komedii
Moliera „Skąpiec” budżet nie tylko się zgadzał, ale coraz bardziej się powiększał. A mimo
to, a może właśnie dlatego, nie można go uznać za pozytywna postać. Rada Powiatu w
Działdowie składa się z 19 radnych, których zadaniem jest i będzie nie tylko brać udział w
głosowaniach, ale i wychodzić z inicjatywą uchwałodawczą. Właśnie, czy radni tej kadencji
mieli równe szanse, by za pomocą uchwał wprowadzać w życie swoje pomysły?
W 2016 roku Starosta Działdowski wprowadza zwyczaj pisania podań przez
przewodniczących komisji, by za jego, Starosty zgodą mogli przeprowadzać posiedzenie tej
komisji. Zupełny nonsens, Starosta łamie za jednym zamachem kilka artykułów Konstytucji.
23 września 2016 roku Komisja Rewizyjna przegłosowała wniosek w sprawie uchwały o
reaktywacje linii kolejowej Działdowo – Brodnica, a mimo to 12 października projekt
uchwały nie pojawia się na sesji. Nie dość na tym, bo 17 października 2016 roku, pod
wpływem nacisków Starosty, Komisja Rewizyjna wycofuje projekt uchwały. Na poprzedniej
sesji, odbytej 27 czerwca tego roku, radny Bronisław Mazurkiewicz stwierdzi, że powiat
działdowski, na tle zarówno województwa, jak i kraju jest powiatem wiodącym i to jest
wyłączna zasługą Starosty Mariana Janickiego. Tutaj cytuję na podstawie protokołu.
Szanowni Radni, Szanowni Goście. W tej kadencji o rankingach gmin i powiatów się w ogóle
nie mówiło, unikało się tego tematu jak ognia. Ale w poprzedniej kadencji nasz powiat
działdowski - wylądował o ile mnie pamięć nie myli na 23 miejscu od końca wśród innych
powiatów. W naszym województwie jak wynika z analiz Urzędu Marszałkowskiego w
Olsztynie w opracowaniu „ Strategia rozwoju społeczno – gospodarczego Województwa
Warmińsko – Mazurskiego do roku 2025” występuje jeden z najwyższych w kraju odsetków
młodych bezrobotnych, najgorsze w kraju warunki mieszkaniowe oraz warunki życia w
gospodarstwach domowych do tego niewielka liczba pielęgniarek i lekarzy oraz jeden z
najwyższych odsetków gospodarstw domowych, w których zrezygnowano z zakupów leków
lub innych form leczenia z przyczyn finansowych. Przestańmy więc wreszcie okłamywać
sami siebie, przestańmy tworzyć mity nieprawdziwe, zmyślone. Jako jedno z nielicznych
województw mamy dwucyfrowe bezrobocie i to najwyższe w kraju, z faktami nie powinno
się dyskutować, choć ostatnio stało się modne przeginanie lub pomijanie faktów. Czy nam są
potrzebni samorządowcy, którzy przeszkadzają radnym w działaniu, którzy łamią
podstawowe prawa demokracji? Oczywiście nie. Niepotrzebni są również tacy, którzy tylko
udają, że cos robią. Z audycji telewizyjnej „Sprawa dla reportera” dowiedzieliśmy się, że
przez osiem lat zespół pod przewodnictwem dwóch decydentów, Starosty Działdowskiego
Mariana Janickiego i Marszałka Jacka Protasa, zbierał pieniądze, by stworzyć w Działdowie
muzeum obozowe. Po ośmiu latach zbiorki Pan Janicki przyznał, że nie zebrano żadnych
środków. Ale w tym samym czasie za miliony remontowano zamek krzyżacki i wybudowano
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muzeum państwa krzyżackiego. Ba, nawet z Austrii przywieziono starszego pana, obecnego
mistrza krzyżackiego.
Za dwa miesiące odbędą się wybory samorządowe. Jeżeli wyborcy z naszego województwie
nie wybiorą do rad ludzi nie związanych z obecnym układem to dystans w poziomie
rozwoju gospodarczego między naszym województwem a pozostałymi, jeszcze bardziej się
zwiększy.
Ad.18
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam XXXIX sesję Rady Powiatu Działdowskiego.

Protokołowała:
Ewa Siedlecka

Przewodnicząca Rady Powiatu
Działdowskiego
Magdalena Anczykowska
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