Protokół Nr XXX/ 2021
XXX Sesji Rady Powiatu Działdowskiego VI Kadencji odbytej
27 stycznia 2021 roku w sali gimnastycznej Zespołu Szkół
Zawodowych Nr 1 w Działdowie ul. Pocztowa 6 pod
przewodnictwem Przewodniczącego Rady Powiatu
Działdowskiego Michała Struzika
Obrady trwały 11.00 – 12.55
Stan osobowy Rady wynosi 19 radnych.
W Sesji brało udział 19 radnych.
Ad. 1, 2
Przewodniczący Rady Powiatu Michał Struzik
„Otwieram XXX sesję Rady Powiatu Działdowskiego”.
Powitał zaproszonych na obrady radnych i członków Zarządu, z panem Starostą Pawłem
Cieślińskim na czele oraz obsługę rady.
/Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu/
Dzisiejsza sesja będzie nagrywana i przekazywana elektronicznie. Zwrócił się do radnych o
wyciszenie i wyłączenie telefonów komórkowych.
Na podstawie listy obecności w posiedzeniu uczestniczy 18 radnych, stwierdzam, że dzisiejsza
sesja Rady Powiatu jest prawomocna.
Ad. 3
Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
Czy są uwagi do porządku obrad, czy ktoś z radnych wnosi uwagi? Nie widzę. Uznał, że
porządek został przyjęty.
Porządek obrad XXX Sesji Rady Powiatu Działdowskiego
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Powiatu.
5. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z prac Zarządu w okresie między Sesjami
oraz sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu.
6. Sprawozdanie Przewodniczących z prac komisji stałych w okresie między Sesjami.
7. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Działdowskiego z prac
komisji za rok 2020.
8. Sprawozdanie Starosty Działdowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i
Porządku Powiatu Działdowskiego za rok 2020.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia „Powiatowego Programu
Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021-2024”.
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10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody Zespołowi Szkół
Zawodowych nr 1 im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Działdowie, na zawarcie kolejnych
umów najmu z dotychczasowymi najemcami.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXVIII/208/2020 Rady
Powiatu Działdowskiego z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin
pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu działdowskiego na rok 2021.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: delegowania dwóch radnych do prac w
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: przekazania skargi według właściwości
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia petycji.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia w 2021 roku pomocy finansowej
na realizację zadań z zakresu kultury oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu
innym jednostkom samorządu terytorialnego.
16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2021 -2024.
17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: zmiany budżetu powiatu działdowskiego
na rok 2021.
18. Sprawy bieżące.
19. Oświadczenia radnych.
20. Zapytania i wolne wnioski.
21. Zamknięcie obrad sesji.
Ad. 4
Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
Czy ktoś z radnych zgłasza uwagi do protokołu? Nie widzę w związku z tym uznaję, że
Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu został przyjęty.
Ad. 5
Starosta Działdowski Paweł Cieśliński
Przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie od 29 grudnia 2020 r. do 27
stycznia 2021 r. Przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Działdowskiego
w okresie od 29 grudnia 2020 r. do 27 stycznia 2021 r.
Ad. 6
Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Grażyna Kamińska
Przedstawiła sprawozdanie z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, w okresie
międzysesyjnym informując o terminie odbytego posiedzenia oraz tematach na nim
poruszanych.
Przewodnicząca Komisji Społecznej Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych, Magdalena
Anczykowska
Przedstawiła sprawozdanie z pracy Komisji Społecznej Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych
w okresie międzysesyjnym informując o terminie odbytego posiedzenia oraz tematach na nim
poruszanych.
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Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Elżbieta Węglewska
Przedstawiła sprawozdanie z pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w okresie
międzysesyjnym informując o terminie odbytego posiedzenia oraz tematach na nim
poruszanych.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Gospodarczego,
Turystyki i Bezpieczeństwa Publicznego, Paweł Mostowicz
Przedstawił sprawozdanie z pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Rozwoju
Gospodarczego, Turystyki i Bezpieczeństwa Publicznego w okresie międzysesyjnym
informując o terminie odbytego posiedzenia oraz tematach na nim poruszanych.
Przewodniczący Komisji Planowania Budżetu, Finansów i Gospodarowania Mieniem
Powiatu, Krzysztof Węglewski
Przedstawił sprawozdanie z pracy Komisji Planowania Budżetu, Finansów i Gospodarowania
Mieniem Powiatu w okresie międzysesyjnym informując o terminach odbytych posiedzeń
oraz tematach na nich poruszanych.
Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej, Roman Gąsiorowski
Przedstawił sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej w okresie międzysesyjnym informując
o terminie odbytego posiedzenia oraz tematach na nim poruszanych.
W sesji uczestniczy 19 radnych
Ad. 7
Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Grażyna Kamińska
Przedstawiła sprawozdanie z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2020 rok informując
o ilości posiedzeń, frekwencji oraz tematach na nich omawianych.
Przewodnicząca Komisji Społecznej Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych, Magdalena
Anczykowska
Przedstawiła sprawozdanie z pracy Komisji Społecznej Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych
za 2020 rok informując o ilości posiedzeń, frekwencji oraz tematach na nich omawianych.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Elżbieta Węglewska
Przedstawiła sprawozdanie z pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu za 2020 rok informując
o ilości posiedzeń, frekwencji oraz tematach na nich omawianych.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Gospodarczego,
Turystyki i Bezpieczeństwa Publicznego, Paweł Mostowicz
Przedstawił sprawozdanie z pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Rozwoju
Gospodarczego, Turystyki i Bezpieczeństwa Publicznego za 2020 rok informując o ilości
posiedzeń, frekwencji oraz tematach na nich omawianych.
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Przewodniczący Komisji Planowania Budżetu, Finansów i Gospodarowania Mieniem
Powiatu, Krzysztof Węglewski
Przedstawił sprawozdanie z pracy Komisji Planowania Budżetu, Finansów i Gospodarowania
Mieniem Powiatu za 2020 rok informując o ilości posiedzeń, frekwencji oraz tematach na nich
omawianych.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Dariusz Frejnik
Przedstawił sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej w okresie międzysesyjnym informując
o terminie odbytego posiedzenia oraz tematach na nim poruszanych.
Ad. 8
Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
Poinformował, że Sprawozdanie Starosty Działdowskiego z działalności Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Działdowskiego za rok 2020 otrzymali Państwo w
materiałach sesyjnych. Czy są pytania do sprawozdania, bądź do Pana Starosty? Nie widzę. W
związku z tym uznaję, że sprawozdanie zostało przedstawione i zaakceptowane przez radnych.
Ad. 9
Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
Wszelkie informacje do tego punktu macie Państwo w materiałach sesyjnych. Czy są pytania
do projektu uchwały?
Radny Marian Janicki
Tematyka związana z niepełnosprawnymi zawsze była mi bliska, dlatego mam kilka uwag. Na
str. 20 mowa jest o braku bazy ilościowej z podziałem na konkretne rodzaje
niepełnosprawności. Ostatnie takie dane są z 2011 r. ze spisu powszechnego, ilość wydanych
orzeczeń przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną podaje się za 3 lata. Analizując ten
punkt nie wiemy dokładnie ile jest osób niepełnosprawnych, jaki jest to procent populacji, czy
jest to niepełnosprawność fizyczna czy umysłowa, bo inne działania się wtedy realizuje. Warto
byłoby w przyszłości pokusić się o ustalenie ilości i rodzajów niepełnosprawności, żeby ten
program był dokładnie celowany na pomoc konkretnym osobom z niepełnosprawnościami. Jest
to ambitny program, podane są zadania jakie będą realizowane, jednak nie można z niego
wywnioskować czy podmioty, które go realizują tj. urząd marszałkowski, gminy na jakich
zasadach te instytucje będą współpracowały. Wskazane są również źródła finansowania
realizacji tych celów i jednym z nich jest Starostwo Powiatowe. Starostwo Powiatowe jako
jednostka organizacyjna nie ma środków i takich możliwości, ma je Powiat Działdowski czy
budżet Powiatu. W kolejnym punkcie, jakim jest monitorowanie realizacji tego programu. Nie
wiadomo w jaki sposób będzie ono przebiegało, ponieważ nie określono precyzyjnie kto
odpowiada za poszczególne cele.
Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
Panie Starosto czy jakieś odpowiedzi na te uwagi? Nie widzę. Rozumiem, że zostaną one
przekazane pani dyrektor PCPR.
Czy są jeszcze zapytania, uwagi do projektu uchwały? Nie widzę.
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Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: uchwalenia „Powiatowego Programu
Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021-2024”.
Rada Powiatu Działdowskiego w głosowaniu imiennym, jednogłośnie 19 głosami za,
/Protokół z głosowania w sprawie: uchwalenia „Powiatowego Programu Działań na Rzecz
Osób Niepełnosprawnych na lata 2021-2024”, załącznik Nr 2 do wersji papierowej niniejszego
protokołu/.
podjęła:
UCHWAŁĘ NR XXX/221/2021
w sprawie: uchwalenia „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych na lata 2021-2024”.
/Uchwała stanowi załącznik Nr 3 do wersji papierowej niniejszego protokołu/.
Ad. 10
Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
Projekt uchwały został Państwu dostarczony w materiałach sesyjnych, czy są z Państwa strony
uwagi do projektu uchwały? Nie widzę.
Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody Zespołowi Szkół
Zawodowych nr 1 im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Działdowie, na zawarcie kolejnych umów
najmu z dotychczasowymi najemcami.
Rada Powiatu Działdowskiego w głosowaniu imiennym, jednogłośnie 19 głosami za,
/Protokół z głosowania w sprawie: wyrażenia zgody Zespołowi Szkół Zawodowych nr 1 im. gen.
Sylwestra Kaliskiego w Działdowie, na zawarcie kolejnych umów najmu z dotychczasowymi
najemcami, załącznik Nr 4 do wersji papierowej niniejszego protokołu/.
podjęła:
UCHWAŁĘ NR XXX/222/2021
w sprawie: wyrażenia zgody Zespołowi Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. Sylwestra
Kaliskiego w Działdowie, na zawarcie kolejnych umów najmu z dotychczasowymi
najemcami.
/Uchwała stanowi załącznik Nr 5 do wersji papierowej niniejszego protokołu/.
Ad.11
Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
Odpowiednie informacje otrzymali Państwo w materiałach sesyjnych przechodzimy do debaty
nad projektem uchwały. Nie widzę.
Poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXVIII/208/2020 Rady
Powiatu Działdowskiego z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy
aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu działdowskiego na rok 2021.
Rada Powiatu Działdowskiego w głosowaniu imiennym, jednogłośnie 19 głosami za,
/Protokół z głosowania uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXVIII/208/2020 Rady Powiatu
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Działdowskiego z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie powiatu działdowskiego na rok 2021, załącznik Nr 6 do wersji
papierowej niniejszego protokołu/.
podjęła:
UCHWAŁĘ NR XXX/223/2021
zmieniającą Uchwałę Nr XXVIII/208/2020 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 9
grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na
terenie powiatu działdowskiego na rok 2021.
/Uchwała stanowi załącznik Nr 7 do wersji papierowej niniejszego protokołu/.
Ad. 12
Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
Zanim przejdziemy do procedowania wnoszę o wprowadzenie poprawki w §2 …
Przepraszam, przeszedłem do następnego punktu trochę za szybko. Poprosił mecenasa o
zabranie głosu.
Radca prawny Mirosław Antoszewski
Poinformował, że ta uchwała dotyczy wyborów personalnych i zwrócił uwagę, że Statut
Powiatu Działdowskiego nie reguluje takich wyborów w sposób kompleksowy. W pierwotnej
wersji w statucie uchwaliliście państwo, że w sprawach wyborów personalnych odbywa się
głosowanie tajne i wtedy komisja skrutacyjna ustala sposób głosowania, natomiast to
głosowanie tajne nie zostało przyjęte przez organ nadzoru, stwierdzono nieważność, w związku
z tym takie wybory muszą się odbywać jawnie. I została tylko regulacja § 43, którą odczytał.
Nie mamy w statucie reguł głosowania, w związku z tym, zaproponował, żeby przed
wskazaniem kandydatów radni przyjęli w drodze głosowania reguły takie jakie odpowiednio
obowiązują w przypadku sejmiku. Po pierwsze, ważną regułą jest, że w przypadku
zgłoszenia co najmniej 2 kandydatów głosowanie przeprowadza się oddzielnie nad każdym z
kandydatów, ale jeżeli liczba kandydatów jest równa liczbie osób mających być
desygnowanych dopuszczalne jest jedno głosowanie, o ile żaden radny nie zgłosi
sprzeciwu. Ponadto, jeżeli celem głosowania jest wybór jednej z kilku osób lub
rozwiązań przechodzi kandydatura lub rozwiązanie, na które oddano liczbę głosów „za”
większą od liczby głosów oddanych na każdą z pozostałych kandydatur lub każde z pozostałych
rozwiązań. Jeżeli celem głosowania jest wybór, bądź też desygnowanie 2 lub większej
ilości osób do składu organu kolegialnego, każdemu z radnych przysługuje tyle głosów „za”
ilu kandydatów ma wybrać bądź desygnować rada powiatu. Przekładając to na
bardziej czytelny sposób chodzi o to, żebyście państwo przyjęli taką regułę, że jeżeli tutaj w tej
konkretnej sprawie będzie zgłoszonych 2 kandydatów i nikt z państwa nie będzie chciał
głosować oddzielnie nad każdym z nich to można przeprowadzić jedno głosowanie nad 2
kandydatami. Jeżeli kandydatów będzie więcej to nad każdym z kandydatów głosujecie
państwo oddzielnie, ale macie państwo nie 3, 4, czy 5 głosów jeśli będzie tylu kandydatów, ale
głosów „za” tylko 2, bo tyle osób rada ma desygnować do organu. Bardzo proszę o rozważenie
czy nie przyjąć tego w drodze głosowania Panie Przewodniczący. Oczywiście, o ile nie będzie
innych propozycji, bo ja państwu niczego nie mogę narzucić tylko zaproponować.
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Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
Czy są inne propozycje jeżeli chodzi o sposób głosowania wyboru członków do
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku ze strony radnych? Widzę, że nie ma. W związku z tym
chciałbym propozycję pana mecenasa złożoną w moim imieniu również przegłosować.
Poddał pod głosowanie sposób głosowania nad wyborem kandydatów do Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku.
Rada Powiatu Działdowskiego w głosowaniu
przyjęła zaproponowany sposób głosowania
Bezpieczeństwa i Porządku.
/Protokół z głosowania sposobu głosowania
Bezpieczeństwa i Porządku, stanowi załącznik
protokołu/.

imiennym, jednogłośnie 19 głosami za,
nad wyborem kandydatów do Komisji
nad wyborem kandydatów do Komisji
Nr 8 do wersji papierowej niniejszego

Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
Zwrócił się o zgłaszanie kandydatów do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
Radny Grzegorz Kaszubski
Zaproponował pana Krzysztofa Aurasta, który ma naprawdę bardzo dużo praktyki, bo tyle lat
już jest w tej komisji.
Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
Czy Pan radny Krzysztof Aurast wyraża zgodę?
Radny Krzysztof Aurast
Wyraził zgodę.
Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
Zwrócił się o zgłaszanie kolejnych kandydatów.
Starosta Działdowski Paweł Cieśliński
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, jeśli można chciałbym
zaproponować pana Janusza Kaczmarka, który był również w składzie poprzedniej Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku także ma też doświadczenie, myślę, że będzie to cenna osoba w
składzie tej komisji.
Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
Czy Pan radny Janusz Kaczmarek wyraża zgodę?
Radny Janusz Kaczmarek
Wyraził zgodę.
Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
7

Czy są kolejne kandydatury? Bardzo proszę. Nie widzę. W związku z tym zamykam listę
kandydatów.
Radca prawny Mirosław Antoszewski
Bardzo przepraszam, ale formalnie Pan Przewodniczący musi zgodnie ze statutem
przegłosować zamknięcie listy kandydatów.
Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
Panie mecenasie przechodzę do głosowania.
Poddał pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów do składu Komisji Bezpieczeństwa i
Porządku.
Przypomniał, że jest 2 kandydatów, to jest radny Krzysztof Aurast i radny Janusz Kaczmarek.
Rada Powiatu Działdowskiego w głosowaniu imiennym, 18 głosami za, przy 1 głosie
wstrzymującym zamknęła listę kandydatów do składu Komisji Bezpieczeństwa i
Porządku.
/Protokół z głosowania zamknięcia listy kandydatów do składu Komisji Bezpieczeństwa i
Porządku, stanowi załącznik Nr 9 do wersji papierowej niniejszego protokołu/.
Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
I zgodnie z propozycją chodzi o delegowanie 2 radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa.
W tym wypadku głosujemy w jednym głosowaniu, prawda panie mecenasie?
Radca prawny Mirosław Antoszewski
Tak, czyli głosowanie.
Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
Czy ktoś z radnych zgłasza do tej formy głosowania sprzeciw? Nie widzę, a więc nikt nie zgłosił
sprzeciwu.
Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: delegowania dwóch radnych do prac w
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
Rada Powiatu Działdowskiego w głosowaniu imiennym, 17 głosami za, przy 2
wstrzymujących
/Protokół z głosowania uchwały w sprawie delegowania dwóch radnych do prac w Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku, załącznik Nr 10 do wersji papierowej niniejszego protokołu/.
podjęła:
UCHWAŁĘ NR XXX/224/2021
w sprawie: delegowania dwóch radnych do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
/Uchwała stanowi załącznik Nr 11 do wersji papierowej niniejszego protokołu/.
Ad. 13
Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
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Zaproponował wykreślenie w §2 słów „na adres mailowy wskazany w skardze”.
Poddał pod głosowanie zaproponowaną zmianę.
Rada Powiatu Działdowskiego w głosowaniu imiennym, jednogłośnie 19 głosami za,
przyjęła zaproponowaną zmianę w §2 wykreślenie słów „na adres mailowy wskazany w
skardze”.
/Protokół z głosowania zmiany w §2 projektu uchwały, stanowi załącznik Nr 12 do wersji
papierowej niniejszego protokołu/.
Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
Czy są uwagi do projektu uchwały? , nie widzę.
Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: przekazania skargi według właściwości.
Rada Powiatu Działdowskiego w głosowaniu imiennym, 18 głosami za, 1 radny nie
uczestniczył w głosowaniu
/Protokół z głosowania uchwały w sprawie: przekazania skargi według właściwości, załącznik
Nr 13 do wersji papierowej niniejszego protokołu/.
podjęła:
UCHWAŁĘ NR XXX/225/2021
w sprawie: przekazania skargi według właściwości.
/Uchwała stanowi załącznik Nr 14 do wersji papierowej niniejszego protokołu/.
Ad. 14
Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
Projekt uchwały macie Państwo w materiałach sesyjnych, czy są uwagi? Nie widzę .
Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia petycji.
Rada Powiatu Działdowskiego w głosowaniu imiennym, jednogłośnie 19 głosami za,
/Protokół z głosowania uchwały w sprawie: rozpatrzenia petycji, stanowi załącznik Nr 15 do
wersji papierowej niniejszego protokołu/.
podjęła:
UCHWAŁĘ NR XXX/226/2021
w sprawie: rozpatrzenia petycji.
/Uchwała stanowi załącznik Nr 16 do wersji papierowej niniejszego protokołu/.
Ad.15
Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
Projekt uchwały macie Państwo w materiałach sesyjnych, czy są uwagi? Nie widzę .
Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: udzielenia w 2021 roku pomocy
finansowej na realizację zadań z zakresu kultury oraz upowszechniania kultury fizycznej i
sportu innym jednostkom samorządu terytorialnego.

9

Rada Powiatu Działdowskiego w głosowaniu imiennym, jednogłośnie 19 głosami za,
/Protokół z głosowania w sprawie: udzielenia w 2021 roku pomocy finansowej na realizację
zadań z zakresu kultury oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu innym jednostkom
samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 17 do wersji papierowej niniejszego
protokołu/.
podjęła:
UCHWAŁĘ NR XXX/227/2021
w sprawie: udzielenia w 2021 roku pomocy finansowej na realizację zadań z zakresu
kultury oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu innym jednostkom samorządu
terytorialnego.
/Uchwała stanowi załącznik Nr 18 do wersji papierowej niniejszego protokołu/.
Ad.16
Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
Projekt uchwały macie Państwo w materiałach sesyjnych, otworzył debatę ? Zamknął dyskusję.
Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2021 -2024.
Rada Powiatu Działdowskiego w głosowaniu imiennym, jednogłośnie 19 głosami za,
/Protokół z głosowania w sprawie: uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Działdowskiego na lata 2021 -2024, stanowi załącznik Nr 19 do wersji papierowej
niniejszego protokołu/.
podjęła:
UCHWAŁĘ NR XXX/228/2021
w sprawie: uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Działdowskiego na lata 2021 -2024.
/Uchwała stanowi załącznik Nr 20 do wersji papierowej niniejszego protokołu/.
Ad.17
Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
Projekt uchwały macie Państwo w materiałach sesyjnych, otworzył debatę ? Zamknął debatę.
Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu powiatu działdowskiego
na rok 2021.
Rada Powiatu Działdowskiego w głosowaniu imiennym, jednogłośnie 19 głosami za,
/Protokół z głosowania w sprawie: zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2021,
stanowi załącznik Nr 21 do wersji papierowej niniejszego protokołu/.
podjęła:
UCHWAŁĘ NR XXX/229/2021
w sprawie: zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2021.
/Uchwała stanowi załącznik Nr 22 do wersji papierowej niniejszego protokołu/.
10

Ad.18
Przewodniczący Rady Powiatu Michał Struzik
Przedstawił informacje na temat wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli
na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego za rok 2020 w szkołach i placówkach
prowadzonych przez Powiat Działdowski.
Ad.19
Oświadczenia radnych – brak
Ad.20
Radny Witold Ostrowski
Mam pytanie związane ze szpitalem, a konkretnie z dyrektorem SP ZOZ w Działdowie.
Stwierdził, że na ostatniej sesji był omawiany program naprawczy SP ZOZ i w planie
naprawczym nie było takiego punktu pensja plus i nagroda plus. Skąd Zarząd ma takie
pomysły na to, aby nagradzać dyrektora szpitala takimi apanażami, 21 tys. zł nagrody rocznej
i 7 tys. zł podwyżki w tym roku? Poprosił pana Starostę, aby wytłumaczył osobom
oglądającymi sesję dlaczego Zarząd podejmuje takie a nie inne decyzje.
Starosta Działdowski Paweł Cieśliński
Dokonał sprostowania informując, że Zarząd ustalił tylko wynagrodzenie dyrektorowi szpitala,
bo taki ma obowiązek i takie ma prawo, więc ustalił wynagrodzenie od nowego roku. Nie
ustalał jeszcze nagrody dla dyrektora szpitala. Poinformował, że jest tylko opinia Społecznej
Rady SP ZOZ-u przyznania tej nagrody, która jeszcze nie została przydzielona. Stwierdził, że
na następnym posiedzeniu Zarządu Powiatu zostanie nagroda udzielona po złożeniu
odpowiednich dokumentów jeszcze przez dyrekcję szpitala, bo nie wszystkie dokumenty
zostały złożone.
Stwierdził, że bardzo trudno jest kierować szpitalem w dobie Covid-19, gdzie połowa personelu
chorowała, mimo tego udało się szpital utrzymać w bieżącym funkcjonowaniu, poza czasowym
zamykaniem niektórych oddziałów. Trudno jest kierować placówką w tak trudnych czasach i
jeszcze w momencie reorganizacji i działań inwestycyjnych. Stwierdziliśmy jako Zarząd, że
mimo trudnej sytuacji finansowej, należy podnieść wynagrodzenie panu dyrektorowi, jak
również należy się nagroda. Jeśli chodzi o jednostki spółki samorządowe w naszym powiecie i
okolicach nie słyszałem, żeby ktokolwiek z prezesów nie otrzymał wynagrodzenia
dodatkowego czy też nagrody w tym roku za rok ubiegły. W tak trudnej sytuacji powinniśmy
docenić ilość pracy włożonej w prowadzenie placówki. Przypomniał, że sytuacja finansowa
Powiatu Działdowskiego nie jest zła i naszych jednostek. Udzieliliśmy dodatkowych
wynagrodzeń, jak również podwyżek dla naszych pracowników, bo uważam, że wykonują
więcej pracy niż dotychczas, niż w latach poprzednich, a dodatkowo w reżimie sanitarnym i w
bardzo trudnych i niebezpiecznych warunkach dla zdrowia i życia. Dlatego decyzja Zarządu
jest taka, że zostało ustalone wynagrodzenie dla dyrektora szpitala, jak również po zaciągnięciu
pozytywnej opinii Rady Społecznej.
Radny Witold Ostrowski
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Zaapelował do Zarządu o rozsądek i rozwagę i spojrzenie co się dzieje na rynku. W
rzeczywistości ludzie tracą pracę, dochody mają po 80% płaconych pensji , po 60%. Stwierdził,
że ma nadzieję, iż Zarząd dojdzie w swojej mądrości i czeka na informację, która zostanie
podjęta z własnym sumieniem.
Wicestarosta Działdowski Marian Brandt
Zaapelował do każdego z radnych o niestawianie takich tez, w których Państwo mówicie
„apelujemy o sumienie, rozsądek i rozwagę”, bo wszelkie decyzje, jakie podejmuje radny
powinny właśnie się kierować tymi zasadami, o których pan powiedział i myślę, że wszyscy z
nas, członkowie Zarządu takimi właśnie się kierują.
Radny Wiesław Cieślak
Uważa, że nie można porównywać odpowiedzialności dyrektora szpitala w czasach covidu z
jakimkolwiek miejscem pracy niezwiązanym ze szpitalem. Stwierdził, że jest to wyjątkowo
odpowiedzialna praca i dlatego służba zdrowia, grupa ludzi , która jest najbardziej narażona na
zarażenie się od pacjentów jest szczególnie uwarunkowana i jako pierwsza powinna być
zaszczepiona i z doniesień prasowych wiemy, że jako pierwsza się szczepi. Jako członek
Zarządu mogę odpowiedzieć koledze Witoldowi Ostrowskiemu, że będę głosował, żeby
nagroda w formie pieniężnej została panu dyrektorowi przyznana. Mamy z panem dyrektorem
kontakt i wiemy jaka sytuacja jest w szpitalu, wiemy w jak trudnej sytuacji finansowej ten
szpital przejął, że oprócz obowiązków codziennych jako dyrektor to jeszcze ma przed sobą do
rozwiązywania różne problemy finansowe. Osobiście uważam, że ta nagroda panu dyrektorowi
się należy. Stwierdził, że też patrzy krytycznie na wszystko co tam się dzieje, ale wie
doskonale, że jest to sytuacja zupełnie wyjątkowa.
Radny, etatowy członek Zarządu Powiatu Janusz Kaczmarek
Dopowiedział, że w jego ocenie była to naprawdę bardzo trudna decyzja jeśli chodzi właśnie
o ten wynik końcowy. Jako członek Zarządu nie mam naruszonej jakiejś sprawności fizycznej
czy psychicznej i w tym temacie głosowałem z własnym sumieniem. Stwierdził, że jeśli komuś
nie odpowiada ta sytuacja to proszę o postawienie votum zaufania co do mojej osoby lub całego
Zarządu. Powtarzam głosowałem z własnym sumieniem i w tej kwestii nie byłem
ubezwłasnowolniony, to była decyzja Zarządu.
Radny Krzysztof Aurast
Stwierdził, że ma jedną konkluzję, wszyscy nagłaśniamy sprawę wynagrodzenia bądź nagrody
dla p. dyrektora, bo to się podoba wszystkim. Poprosił pana Starostę, żeby w przybliżeniu
powiedział jakie pieniądze w tym roku w szpitalu zostały pozyskane i jakie inwestycje zostały
poczynione w roku 2020 w szpitalu, nie licząc nadzwyczajnej sytuacji jaką jest covid – 19 ,
gdzie trzeba było naprawdę dobrze się sprężać, tak jak pan Starosta mówił, nie mając personelu
w komplecie, utrzymać szpital na „chodzie”, o tym nikt nie mówi i tego się nie nagłaśnia i to
jest błąd.
Nagłaśniać powinno się to, co się w szpitalu dzieje, ile się tam inwestuje i jakie pieniądze
wchodzą w grę a potem porównywać to co się daje. W związku z tym jest to nagroda nie
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dlatego, że dyrektorowi się należy, tylko dlatego, że on naprawdę ciężko pracuje, żeby ten
szpital funkcjonował w tych niezwykłych warunkach.
Starosta Działdowski Paweł Cieśliński
Myślę, że oprócz tych podstawowych zadań, jakie spływają na dyrektora szpitala, czyli
prowadzenie placówki, nadzór nad tą placówką to dochodzą jeszcze dodatkowo zadania
związane z remontami i inwestycjami. Mimo tak trudnej sytuacji covidowskiej dużo czasu i
wysiłku trzeba poświęcić na to, żeby placówkę utrzymać w gotowości, to jeszcze szpital nie
uchyla się od składania wniosków o pozyskanie dodatkowych środków finansowych. Oprócz
środków covidowskich typowo związanych z covidem ponad 1 milion złotych , które otrzymał
szpital w ubiegłym roku, to również zostały złożone dwa wnioski. Jeden wniosek na
przebudowę i rozbudowę oddziału psychiatrycznego, na które środki szpital uzyskał.
Inwestycja będzie realizowana w tym roku , jak również czekamy na zatwierdzenie projektu
związanego z wyposażeniem pracowni RTG. Wniosek został złożony w roku ubiegłym na
kwotę prawie 4 milionów złotych. Do tego dodatkowe środki, które pozyskał szpital z Powiatu
Działdowskiego na zakup nowej karetki, która została w grudniu przekazana szpitalowi. Są to
zadania oczywiście bieżące, sprawy związane z dostosowaniem oddziału wewnętrznego do
potrzeb covidowskich, nie zostały do końca rozliczone te inwestycje, w części zostały już
sfinansowane. Pozostała jeszcze dość spora kwota, czekamy na refinansowanie, czyli
przebudowa oddziału wewnętrznego, więc proszę Państwa inwestycje zostały zrealizowane za
kwotę ponad 2 milionów złotych i dodatkowo już na ten rok są zagwarantowane środki w
wysokości prawie 2 milionów złotych na przebudowę oddziału psychiatrycznego jak i również
to co Powiat Działdowski zabezpieczył na inwestycje przebudowa i wymiana wind 1 milion
złotych, jak również mamy nadzieję, że te 4 miliony złotych na kolejny projekt związany z
pracownia RTG.
Mimo tej trudnej sytuacji, dodatkowe wysiłki dyrekcja szpitala wkłada w to, żeby pozyskać
dodatkowe środki i żeby zmienić nie tylko z zewnątrz szpital, ale również w środku i
dostosować do XXI wieku i aby ta funkcjonalność tego szpital się poprawiła żeby nasi pacjenci
czuli się jak najlepiej w naszym szpitalu i mieli jak najlepsze warunki do bytu i leczenia się.
Poinformował, że dyrekcja szpitala przygotowuje koncepcje pod następne działania na rok
2022.
Radny Witold Ostrowski
Odpowiem panu Krzysztofowi Aurastowi, ja tego nie nagłaśniam , bo ta informacja chodzi już
od 4 dni . Dowiedziałem się 4 dni temu , nie sprawdzałem na BIP–ie Zarządów , ale będę to
chyba sprawdzał codziennie, jakie są informacje. Ja też się dowiedziałem od ludzi. Krzysztofie
– nie biję piany, żeby coś było. Ze szpitala zostali zwolnieni ludzie a ich pensja to było 100 tys.
zł., tyle co podwyżka dla pana dyrektora razem z premią . O czym Ty chcesz mówić , o tym,
że tym ludziom zabrano robotę, a pan dyrektor dostał 100 tys. zł a tych 3 ludzi by miało robotę
i by normalnie żyła cała rodzina, chcesz o tym porozmawiać.
Przewodniczący Rady Powiatu Michał Struzik
Stwierdził, że problem wrócił w momencie posiedzenia Rady Społecznej SP ZOZ i pojawienia
się na jednym z portali społecznościowych zeskanowanego projektu uchwały Rady Społecznej.
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Dziwna sprawa, dosłownie 2-3 dni przed dzisiejszą sesją temat powrócił wiec i komentarze też
niektórych radnych na portalu, czy to jest dezinformacja, nie wiem jak to komentować.
Radny Witold Ostrowski
Przepraszam, że się wcinam, tam komentarze są moje, bo zostaję zapytany jako jedyny radny,
pytają się mnie, bo tam oznaczony był pan Marian Brandt, pan Wiesław Cieślak i żaden odwagi
z nich nie ma, żeby cos napisać. Ja jedyny miałem odwagę, który na Radzie Społecznej
głosowałem przeciw tej uchwale.
Ja będę odpowiadał, ludzie boją się pisać na publicznym i piszą na prywatnym i się pytają,
panie radny co tam się dzieje? O czym my mówimy o dobrobycie w Polsce, w Działdowie, o
dobrych inwestycjach w szpitalu. Ja się z tego cieszę, że szpital się nam rozwija, ale nie cieszę
się z tego, że ludzi się tam zwalnia, robi się tam jakiś plan naprawczy, a z tego planu
naprawczego wygląda tyle, że dyrektor dostaje 100 tys. zł podwyżki.
Przewodniczący Rady Powiatu Michał Struzik
Panie radny, ja nie rozumiem czego ludzie się boją? To jest komentarz pana w tym momencie
i ja nie bardzo rozumiem, ja przynajmniej takich głosów nie miałem. Jeżeli ludzie chcą pytać
to pytają mnie wprost. Proszę mi wierzyć, ja nie należę do ludzi agresywnych, który by od razu
atakował, kontratakował. To stwierdzenie dla mnie co najmniej jest niezrozumiałe, ale
zostawmy ten temat.
Wicestarosta Działdowski Marian Brandt
Zostało tu poruszone moje nazwisko, więc ja powiem, nikt do mnie ani razu nie zadzwonił, ani
się nie zapytał ani nie napisał. Piszą osoby, wymieniają mnie z imienia i nazwiska, innych
członków Zarządu, również pana Starostę, bo też tam jest wspomniany pan Przewodniczący
Rady Powiatu. Powiem tak, panie radny no niestety, ale pan jest jednym z tych, który
podgrzewa tę całą sytuację, wszedł pan w temat i chyba to nie jest do końca dobrze. Należało
to zrobić zupełnie w inny sposób, sposób w jaki ludzie robią, staja naprzeciw siebie i mówią
do siebie to, co chcą przekazać, a nie poprzez portale społecznościowe.
Radny Witold Ostrowski
To panie radny Marian Brandt, powie pan , co mi pan powiedział wczoraj w kuluarach.
Przewodniczący Rady Powiatu Michał Struzik
Proszę Państwa ta nasza dyskusja do niczego nie prowadzi.
Radny Marian Janicki
W związku z tą dyskusją mam dwa pytania. Wniosek Rady Społecznej o nagrodę był złożony
w grudniu 2020 roku, czy ta nagroda dotyczy roku 2019 czy 2020 ? Czy znana jest informacja
ile podwyżki dostała administracja szpitala, gdzie również dostają nagrody?
Starosta Działdowski Paweł Cieśliński
Jeśli chodzi o opinię Rady Społecznej SP ZOZ to dotyczy nagrody za rok 2020, a w związku
z tym, że nie wiedzieliśmy czy będzie możliwość w styczniu zorganizowania posiedzenia Rady
14

Społecznej, a tematyka była już na koniec roku, na grudzień, to ten temat był poruszany i
opiniowany na grudniowym posiedzeniu Rady, ale dotyczy ona roku 2020. Dlatego Zarząd
uzyskując opinię na dzień dzisiejszy jeszcze nie podjął decyzji odnośnie przydzielenia nagrody
dla pana dyrektora, dlatego że jeszcze procedura nie została zakończona. Jak tylko zakończymy
i uzyskamy wszystkie dokumenty, opinie jakie są niezbędne to Zarząd podejmie decyzje w
sprawie nagrody. Niestety nie wiem, czy były planowane, czy są planowane podwyżki. Jeśli
tylko jest taka potrzeba to dowiem się i przekażemy Państwu informację odnośnie
planowanych, czy udzielonych podwyżek w SP ZOZ. Myślę, że były na pewno planowane
jakieś podwyżki, dlatego, że najniższa krajowa od 1 stycznia wynosi 2800 zł, więc chociażby
z tego tytułu na pewno były podwyżki planowane, czy pozostałe dowiemy się i przekażemy
Państwu informacje.
Radna Magdalena Anczykowska
Rozpoczęły się planowane szczepienia Polaków, mam pytanie do pana Starosty, czy
mieszkańcy naszego powiatu mieli jakiekolwiek problemy z rejestracją, mówię tu o seniorach,
czy zostali zarejestrowani, czy mają miejsca szczepień daleko od miejsca zamieszkania, czy
mają problemy z dojazdem? Czy pan Starosta ma na ten temat wiedzę?
Starosta Działdowski Paweł Cieśliński
Jak Państwo wiecie są dosyć spore problemy z rejestracją osób do szczepień. Większych
problemów nie było z pierwszą grupą, czyli - 80 plus. Te osoby, które zadeklarowały chęć
przystąpienia do szczepień zostały zarejestrowane i zostały ustalone terminy szczepień. Trochę
gorzej wygląda sytuacja z grupą - 70 plus, dlatego, że nie wiadomo jakie ilości będą szczepionki
i kiedy one dotrą.
Poinformował, że osoby rejestrowały się w powiecie nidzickim, bo kolejka w tym powiecie jest
trochę mniejsza, czyli jakby mniej chętnych było niż w powiecie działdowskim.
Jest spory problem techniczny z samym systemem rejestracyjnym jak i również z systemem,
który wprowadza osoby do szczepień, jak i zatwierdza już osoby zaszczepione. Będziemy
Państwa informować na bieżąco, dlatego że sytuacja z dnia na dzień się zmienia. Jeśli chodzi o
transport osób, które nie mogą dotrzeć do punków szczepień to jest ustalony z gminami sposób
dowozu osób do punków szczepień, jak i również sposób finansowania tych dowozów, 80 %
pokrywa NFZ, a 20 % gmina przy czym, jeśli dysponuje własnym środkiem. Punkty szczepień
lub lekarze POZ będą zajmować się również organizacją dowozu do szczepień. W grupie 0
udało się zaszczepić prawie wszystkich pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie,
nie jest zaszczepionych 8 osób, które nie kwalifikowały się do szczepienia z różnych powodów
lub nie wyraziły zgody. Czekamy na objęcie szczepieniem pracowników.
Radny Paweł Rutkowski
Nawiązał do sytuacji, która miała miejsce w jednym z POZ- ów w gminie z terenu Powiatu
Działdowskiego, a dotyczyła zabezpieczenia szczepionek na terenie naszych punktów i
szpitala. Czy są formy bezpieczeństwa, które zapewniają uniknięcie takich zdarzeń- kradzieży.
Starosta Działdowski Paweł Cieśliński
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Jeśli chodzi o główny punkt szczepień jak i dystrybucji szczepionek czyli nasz szpital to
szczepionki są zabezpieczone w chłodniach, które są zamykane. Jeśli chodzi o szpital jest
zabezpieczenie pełne i jest monitorowany.
Radny Dariusz Frejnik
Zainteresowany był na jakim etapie jest Dom Dziecka w Grzybinach?
Starosta Działdowski Paweł Cieśliński
Stwierdził, że jest nadzieja, że do końca lutego zostaną zakończone wszystkie prace
remontowe. Na miesiąc marzec przewidziana jest dostawa mebli i wyposażenie obiektu. W
lutym pani dyrektor będzie ogłaszała nabór pracowników. Na dzień dzisiejszy jest to zgodne z
planem. W miesiącu marcu najpóźniej 1 kwietnia powinniśmy placówkę uruchomić.
Ad. 21
Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
Zamykam XXX sesję Rady Powiatu Działdowskiego.
Protokołowała
Ewa Siedlecka
Karolina Zawierucha

Przewodniczący Rady Powiatu
Działdowskiego
Michał Struzik
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