Protokół Nr XXII/2016
z XXII Sesji Rady Powiatu Działdowskiego V Kadencji odbytej
7 grudnia 2016 roku w sali konferencyjnej Starostwa
Powiatowego w Działdowie ul. Kościuszki 3 pod przewodnictwem
Przewodniczącej Rady Powiatu Działdowskiego
Magdaleny Anczykowskiej
Obrady trwały 11.00 – 14.15
Stan osobowy Rady wynosi 19 radnych
W Sesji brało udział 19 radnych.
Ad. 1, 2
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
„Otwieram obrady XXII sesji Rady Powiatu Działdowskiego”
Powitała zaproszonych na obrady radnych.
/Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu/
Powitała zaproszonych na obrady gości i kierowników służb, inspekcji i straży z imienia
i nazwiska.
/Lista obecności stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu/
Informuję na podstawie listy obecności, że w obradach XXII Sesji Rady Powiatu
Działdowskiego uczestniczy 19 radnych. W związku z tym stwierdzam, że obrady XXII Sesji
Rady Powiatu Działdowskiego są prawomocne.
Ad. 3
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Przedstawiony porządek obrad otrzymali Państwo wraz z zaproszeniem na dzisiejszą sesję.
Przedstawiła zaproponowany porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXI 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 udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto
Działdowo na opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie budowy ulicy Granicznej
i Prostej wraz z infrastrukturą techniczną.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Gminie Rybno.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Gminie Lidzbark.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między zadaniami z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2016 rok.
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12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/87/15 Rady Powiatu
Działdowskiego z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy
aptek ogólnodostępnych w Powiecie Działdowskim na rok 2016.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2016-2020.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na
rok 2016.
15. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach egzaminów
maturalnych i zawodowych w szkołach ponadgimnazjalnych za rok szkolny 2015/2016 w
Powiecie Działdowskim.
16. Sprawy bieżące.
17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
18. Oświadczenia radnych.
19. Zapytania i wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad sesji.
Zaproponowała jako punkt 16 informacja z wykonania budżetu powiatu dziadowskiego za I
półrocze 2016r.
Czy są uwagi do przedstawionego porządku?
Wobec braku uwag poddała pod głosowanie porządek XXII sesji rady Powiatu
Rada Powiatu 19 – głosami za, przyjęła porządek XXII Sesji Rady Powiatu
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXI 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 udzielenia pomocy finansowej Gminie
Miasto Działdowo na opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie budowy ulicy
Granicznej i Prostej wraz z infrastrukturą techniczną.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Gminie Rybno.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Gminie Lidzbark.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między zadaniami z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2016 rok.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/87/15 Rady
Powiatu Działdowskiego z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia rozkładu
godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Powiecie Działdowskim na rok 2016.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2016-2020.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego
na rok 2016.
15. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach egzaminów
maturalnych i zawodowych w szkołach ponadgimnazjalnych za rok szkolny
2015/2016 w Powiecie Działdowskim.
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16. Informacja z wykonania budżetu powiatu działdowskiego za I półrocze 2016r.
17. Sprawy bieżące.
18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
19. Oświadczenia radnych.
20. Zapytania i wolne wnioski.
21. Zamknięcie obrad sesji.
Ad.4
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Szanowni Państwo Radni, otrzymaliście przed sesją do wglądu protokół XXI sesji Rady
Powiatu i do rozpoczęcia sesji nikt nie złożył do mnie wniosku o dokonanie poprawek do
przedłożonego projektu protokołu. Wobec tego stwierdzam, że protokół z Sesji Rady
Powiatu Działdowskiego został przyjęty.
Ad.5
Radny Wiesław Cieślak
Mam dwa pytania do Przewodniczącego Zarządu Powiatu Działdowskiego. Pierwsza sprawa
dotyczy Młodzieżowej Rady Powiatu Działdowskiego, mam wrażenie, że cała sprawa nie do
końca została załatwiona, że została dziwnym sposobem odepchnięta. Nie była do końca
przedyskutowana. Przedstawiciele szkół jak i radni powinni mieć więcej do powiedzenia.
Nie rozumiem całej tej sytuacji jak i uzasadnienia, gdzie czyta się, że „Zarząd Powiatu
podkreśla jednocześnie, ze obecnie jest planowana reforma edukacji, która całkowicie zmieni
dotychczasowy ustrój szkolny oraz wprowadzi nowe rozwiązania w szkolnictwie
zawodowym. Zmiana struktury szkolnej pociąga za sobą konieczność wprowadzenia zmian w
sieci szkól.” Te szkoły nadal będą istnieć i ta inicjatywa nie powinna zostać odepchnięta.
Druga rzecz dotyczy czwartku 24 listopada, przyjazdu na teren Starostwa Komisji Strategii
Rozwoju Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Chciałbym zapytać Przewodniczącego
Zarządu Powiatu i pozostałych członków Zarządu czego Panowie spodziewali się po wizycie
tej komisji i czy nastąpiły jakieś ustalenia z tą komisją? Uważam, że zjawienie się tej
komisji nie jest bagatelną sprawa . Ta komisja nie przyjechała, aby przeprowadzić swoją
komisję ale również przyjrzeć co się dzieje na tym terenie powiatu działdowskiego. Jakie są
oczekiwania po tej wizycie?
Radny Jarosław Gawenda
Pytanie kieruję do Pana Starosty. Czy ma Pan aktualne informacje od Pana Wojewody na
temat alokacji karetki P-1 z Działdowa do Rybna?
Czy jest na ten temat opinia z Ministerstwa Zdrowia ?
Ad.6
Marian Janicki Starosta Działdowski
Przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Działdowskiego w okresie
między 12 października 2016 r. a 7 grudnia 2016r.
L.p

Nr uchwały

Data podjęcia

w sprawie:

Wykonanie uchwały

1.

XXI/152/16

12
października
2016r.

w sprawie: zmiany budżetu Uchwała została
powiatu działdowskiego na rok przekazana w dniu 18
października 2016 r. do
2016.
Regionalnej Izby
Obrachunkowej w
3

Elblągu, oraz do
Wydziału Finansowego

2.

XXI/153/16

12
października
2016r.

w sprawie: uchwalenia zmiany
Wieloletniej
Prognozy
Finansowej
Powiatu
Działdowskiego na lata 20162020.

3.

XXI/154/16

12
października
2016r.

w sprawie: zmiany budżetu
powiatu działdowskiego na rok
2016.

4.

XXI/155/16

12
października
2016r.

w sprawie: wyrażenia zgody na
sprzedaż
nieruchomości
oznaczonych numerami działek
79/35 i 79/38, położonych w
Gródkach gmina Płośnica.

Uchwała została
przekazana w dniu 18
października 2016 r. do
Regionalnej Izby
Obrachunkowej w
Elblągu, oraz do
Wydziału Finansowego
Uchwała została
przekazana w dniu 18
października 2016 r. do
Regionalnej Izby
Obrachunkowej w
Elblągu, oraz do
Wydziału Finansowego
Uchwała została
przekazana w dniu 18
października 2016 r. do
Wojewody Warmińsko –
Mazurskiego, oraz do
Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami

Przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie od 12 października 2016 roku
do 7 grudnia 2016r.
W okresie między Sesjami odbyły się trzy posiedzenia Zarządu Powiatu Działdowskiego.
Na posiedzeniu w dniu 26 października 2016 roku Zarząd podjął:
- uchwałę w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości
rolnej położonej w Malinowie obręb Komorniki gmina Działdowo,
- uchwałę w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste
nieruchomości Skarbu Państwa za lata 2013-2016 oraz umorzeniu odsetek od tych należności
na wniosek dłużnika,
- uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie składników rzeczowych majątku
ruchomego Powiatu Działdowskiego będących w posiadaniu Zespołu Szkół w Gródkach
innym jednostkom organizacyjnym Powiatu Działdowskiego,
- uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na likwidację kierunku kształcenia zawodowego w
Zespole Szkół Zawodowych im. ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie-Osadzie,
- uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie nowego kierunku kształcenia
zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych im. ks. Edmunda Domańskiego w IłowieOsadzie,
- uchwałę w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2016,
- uchwałę w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych z rezerwy celowej.
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Ponadto Zarząd:
- dokonał wstępnej analizy danych do projektu budżetu powiatu działdowskiego na 2017 r.,
- przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr
XI/87/15 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia
rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Powiecie Działdowskim na rok 2016,
- negatywnie rozpatrzył wniosek dyrektora DPS w sprawie płac i nie wyraził zgody na zmianę
wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w 2017 roku dla Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie,
- przyjął informację w sprawie rozliczenia wynagrodzeń i pochodnych w jednostkach
oświatowych za 2016 rok.

Na posiedzeniu w dniu 9 listopada 2016 roku Zarząd podjął:
-uchwałę w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na
lata 2017-2020,
- uchwałę w sprawie projektu budżetu powiatu działdowskiego na 2017 r.,
- uchwałę w sprawie zatwierdzenia wyboru wykonawcy w postępowaniu o zamówienie
publiczne na wybór wykonawcy robót związanych z inwestycją pn: „Przebudowa drogi pow.
nr 1274 N gr. pow. Gronowo - Rybno-dr.woj.538, na odc. Gronowo-Rybno od km 2+070 do
km 6+240 i od km 7+358,50 do km 7+605 o łącznej dług. 4,416 km,
- uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert i wyłonienia Komisji Konkursowej
na realizację zadania publicznego w zakresie: udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz
zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa,
- uchwałę w sprawie wydania opinii o zaliczeniu działki nr 925/42 położonej w Działdowie
przy ulicy Elizy Orzeszkowej do kategorii dróg gminnych,
- uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie do
podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu pt. „Wyposażenie pracowni
ekonomicznej i sali wykładowej dla zawodów technik ekonomista i technik informatyk w
Zespole Szkół Nr 1 w Działdowie”,
- uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w
Działdowie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu pt.
„Wyposażenie czterech pracowni w zawodach technik mechatronik i mechanik pojazdów
samochodowych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie”,
- uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Iłowie-Osadzie
do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu pt. „Wyposażenie
pracowni komputerowych Zespołu Szkół Zawodowych w Iłowie-Osadzie - 2016”,
- uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania
powiatu z zakresu pomocy społecznej - prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy
dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych intelektualnie oraz dla osób
wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych z terenu powiatu
działdowskiego na lata 2017 - 2021,
Ponadto Zarząd:
- pozytywnie rozpatrzył wniosek Gminy Rybno oraz Prezesa OSP Truszczyny w sprawie
zmiany przeznaczenia środków z wydatku inwestycyjnego na wydatki bieżące,
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- rozpatrzył pismo Wójta Gminy Rybno z dnia 27.10.2016r. sygnatura PIK. 7226.40.5.2016
oraz udzielił na nie pisemnej odpowiedzi,
- wyraził zgodę na zwiększenie udziału Powiatu o kwotę 1.847zł na zakup lekkiego
samochodu bojowego dla OSP Bryńsk,
- wyraził zgodę na sprzedaż samochodu osobowo-towarowego marki Lublin 3322, a w
przypadku braku ofert na jego ze złomowanie,
- zatwierdził czynności Starosty Działdowskiego dokonane pomiędzy posiedzeniami Zarządu
Powiatu Działdowskiego polegające na daniu upoważnień Pani Dyrektor Magdalenie
Kamińskiej, Panu Dyrektorowi Dariuszowi Chełmińskiemu oraz Panu Dyrektorowi Jackowi
Markiewiczowi do podpisania i złożenia wniosku,
- przyjął informację o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach egzaminów
maturalnych i zawodowych w szkołach ponadgimnazjalnych za rok szkolny 2015/2016 w
Powiecie Działdowskim. Informacja została zarekomendowana do przedstawienia na
obradach sesji Rady Powiatu po uzupełnieniu o wspomniane zmiany,
- zdecydował o wstrzymaniu decyzji o utworzeniu Młodzieżowej Rady Powiatu
Działdowskiego do czasu zakończenia procesu dostosowania sieci szkolnych do nowej
struktury szkolnej w powiecie działdowskim,
- zapoznał się z informacją Dyrektora PCPR w Działdowie dotyczącą protokołów kontroli
finansowej za I półrocze 2016 roku przeprowadzonych w Placówkach Opiekuńczo –
Wychowawczych „Mario” i „Olek” w Lidzbarku,
- przyjął projekty uchwał Rady Powiatu Działdowskiego.
Na posiedzeniu w dniu 25 listopada 2016 roku Zarząd podjął:
-uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkól Zawodowych w Iłowie-Osadzie
do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu pt. „Technik mechanik –
operator obrabiarek skrawających”,
- uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w
Działdowie do podejmowania wszelkich czynności związanych ze złożeniem wniosku o
dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, ze
środków PRFON, przekazanych Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
-uchwałę w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2016,
- uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania
powiatu z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej,
-uchwałę w sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Organizacji i Nadzoru
w Starostwie Powiatowym w Działdowie Pana Romana Lewandowskiego do potwierdzenia
za zgodność z oryginałem dokumentacji z przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego dotyczącego projektu pn.: „Przebudowa drogi pow. nr 1274 N gr.
pow. Gronowo – Rybno – dr. woj. 538, na odc. Gronowo-Rybno od km 2+070 do km 6+240 i
od km 7+358,50 do km 7+605 o łącznej dług. 4,416 km” oraz dokumentacji sprawozdawczej
i wnioskowej projektu.
Ponadto Zarząd:
- podjął decyzję o wniesieniu odwołania od uchwały Walnego Zgromadzenia DAR S.A. w
sprawie trybu powoływania członków Rady Nadzorczej,
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- negatywnie rozpatrzył wniosek dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Działdowie dotyczący
wypłacenia z powstałych oszczędności jednorazowych premii dla pracowników administracji,
stojąc na stanowisku, iż nie są to oszczędności, a nadebrane środki z budżetu poprzez
nieprawidłowe naliczenie składek na Fundusz Pracy,
- pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Lidzbarku w
sprawie przyznania dodatkowych środków na wyposażenie szatni szkolnej w budynku LO w
Lidzbarku,
- skierował do konsultacji ze związkami zawodowymi projekty uchwał Rady Powiatu
Działdowskiego w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych
prowadzonych przez Powiat Działdowski dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za
wysługę lat i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także
wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
nauczycielom oraz w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla
nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz zasad przyznawania zwolnień
od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć, ustalenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy
Karta Nauczyciela, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o
różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasad rozliczania tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny
w poszczególnych okresach roku szkolnego,
- przyjął projekty uchwał Rady Powiatu Działdowskiego.
Ad.7
Przewodniczący Komisji Planowania Budżetu, Finansów, Gospodarowania Mieniem
Powiatu, Paweł Mostowicz
Komisja Planowania Budżetu, Finansów, Gospodarowania Mieniem Powiatu między sesjami
odbyła trzy posiedzenia. 24 listopada na posiedzeniu opiniowała projekty uchwał w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu działdowskiego na lata 2017-2020 oraz
projekt budżetu powiatu działdowskiego na rok 2017. W dniu 30 listopada komisja wyraziła
ostateczną opinię w sprawie: projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
powiatu działdowskiego na lata 2017-2020 oraz projektu budżetu powiatu działdowskiego na
rok 2017. W dniu 7 grudnia opracowano plan pracy komisji na 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 między sesjami odbyła jedno posiedzenie w dniu 28 listopada.
Oceniono sytuację na rynku pracy. Omówiono również przygotowanie dróg powiatowych do
akcji zimowej. Należy zaznaczyć, ze radni stwierdzili brak koordynacji Powiatowego Zarządu
Dróg z gminami jeśli chodzi o odśnieżanie. Nie ma wystarczających środków na
odśnieżanie. Omówiono również stan bezpieczeństwa w powiecie. Ponadto pozytywnie
zaopiniowano projekty uchwał w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu
działdowskiego na lata 2017-2020 oraz budżetu powiatu działdowskiego na rok 2017.
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Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Bogdan Kopański
W okresie międzysesyjnym Komisja Oświaty, Kultury i Sportu odbyła dwa posiedzenia.
Pierwsze w dniu 26 października, którego tematem była: analiza organizacyjno-finansowa i
dydaktyczno-wychowawcza Zespołu Szkół Zawodowych im. ks. Edmunda Domańskiego w
Iłowie-Osadzie. Drugie w dniu 25 listopada, na którym wiodącym tematem była analiza
organizacyjno-finansowa i dydaktyczno-wychowawcza Zespołu Szkół im. Emilii SukertowejBiedrawiny w Malinowie, ponadto na posiedzeniu Komisja zapoznała się z informacją o
stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach egzaminów maturalnych i
zawodowych w szkołach ponadgimnazjalnych za rok szkolny 2015/16 w Powiecie
Działdowskim, a także pozytywnie jednogłośnie, przy udziale 5 członków, Komisja
zaopiniowała projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu działdowskiego na lata
2017-2020 oraz projekt budżetu powiatu działdowskiego na rok 2017, jak również
zaopiniowała pozytywnie stanowisko Zarządu Powiatu Działdowskiego o wstrzymaniu
decyzji o utworzeniu Młodzieżowej Rady Powiatu Działdowskiego do czasu zakończenia
procesu dostosowania sieci szkolnych do nowej struktury szkolnej w powiecie działdowskim.
Przewodniczący Komisji Społecznej Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych, Wiesław
Smereczyński
Komisja Społeczna, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych zebrała się na posiedzeniu 25
listopada, na którym członkowie komisji dokonali wyboru nowego przewodniczącego
komisji, oraz poparli stanowisko Zarządu Powiatu w sprawie: utworzenia Młodzieżowej Rady
Powiatu. Komisja zaopiniowała projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu
działdowskiego na lata 2017-2020 oraz projekt budżetu powiatu działdowskiego na rok 2017.
W dniu dzisiejszym komisja zbiera się po sesji.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Jarosław Gawenda
Komisja Rewizyjna w okresie miedzy sesjami odbyła dwa posiedzenia. W dniu 17
października 2016r. Tematem była analiza finansowa - wykorzystanie środków
pozyskiwanych przez PUP, a w dniu 28 listopada komisja zaopiniowała projekt Wieloletniej
Prognozy Finansowej powiatu działdowskiego na lata 2017-2020 oraz projekt budżetu
powiatu działdowskiego na rok 2017
Ad. 8
Urszula Wojtczyk Skarbnik Powiatu
Poinformowała, że między posiedzeniem Zarządu Powiatu a dzisiejszym posiedzeniem Rady
Powiatu ogłoszono tekst jednolity Ustawy o Finansach Publicznych T.j. Dz.U. z 2016r. poz.
1870, poprosiła o naniesienie poprawki.
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Czy są uwagi do projektu uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto
Działdowo na opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie budowy ulicy Granicznej i
Prostej wraz z infrastrukturą techniczną.
Wobec braku pytań poddała pod głosowanie projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Działdowo na opracowanie
dokumentacji technicznej w zakresie budowy ulicy Granicznej i Prostej wraz z infrastrukturą
techniczną.
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W sesji uczestniczy 19 radnych
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym,
- 19 głosami za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących,
podjęła
UCHWAŁĘ Nr XXII/156/16
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Działdowo na opracowanie
dokumentacji technicznej w zakresie budowy ulicy Granicznej i Prostej wraz z
infrastrukturą techniczną.
/Uchwała stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu /
Ad.9
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Czy są uwagi do projektu uchwały w sprawie: zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Gminie Rybno ?
Wobec braku pytań poddała pod głosowanie projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego
w sprawie: zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rybno.
W sesji uczestniczy 19 radnych
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym,
- 19 głosami za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących,
podjęła
UCHWAŁĘ Nr XXII/157/16
w sprawie: zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie
Rybno.
/Uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu
Ad.10
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Czy są uwagi do projektu uchwały w sprawie: zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Gminie Lidzbark ?
Wobec braku pytań poddała pod głosowanie projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego
w sprawie: zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lidzbark.
W sesji uczestniczy 19 radnych
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym,
- 19 głosami za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących,
podjęła
UCHWAŁĘ Nr XXII/158/16
w sprawie: zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie
Lidzbark.
/Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu
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Ad.11
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Czy są uwagi do projektu uchwały w sprawie: przeniesienia środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i
społecznej na 2016 rok?
Wobec braku pytań poddała pod głosowanie projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego
W sesji uczestniczy 19 radnych
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym,
- 19 głosami za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących,
podjęła
UCHWAŁĘ Nr XXII/159/16
w sprawie: przeniesienia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych między zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na
2016 rok.
/Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu /
Ad.12
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Czy są uwagi do projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XI/87/15 Rady Powiatu
Działdowskiego z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych w Powiecie Działdowskim na rok 2016?
Radny Bronisław Mazurkiewicz
Czy warto zmieniać uchwałę na 3 tygodnie?
Radny Paweł Rutkowski
Trzeba zmienić.
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Wobec dalszych pytań poddała pod głosowanie projekt uchwały Rady Powiatu
Działdowskiego w sprawie: zmiany Uchwały Nr XI/87/15 Rady Powiatu Działdowskiego z
dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w
Powiecie Działdowskim na rok 2016.
W sesji uczestniczy 19 radnych
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym,
- 19 głosami za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących,
podjęła
UCHWAŁĘ Nr XXII/160/16
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XI/87/15 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 28
grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w
Powiecie Działdowskim na rok 2016.
/Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu /
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Ad.13
Urszula Wojtczyk Skarbnik Powiatu
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie: uchwalenia zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2016-2020.
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Czy są uwagi do projektu uchwały ?
Wobec braku pytań poddała pod głosowanie projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego
w sprawie: uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego
na lata 2016-2020.
W sesji uczestniczy 19 radnych
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym,
- 19 głosami za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących,
podjęła
UCHWAŁĘ Nr XXII/161/16
w sprawie: uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Działdowskiego na lata 2016-2020.
/Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu /

Ad.14
Urszula Wojtczyk Skarbnik Powiatu
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie: zmiany budżetu
powiatu działdowskiego na rok 2016.
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Czy są uwagi do projektu uchwały ?
Wobec braku pytań poddała pod głosowanie projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego
w sprawie:
W sesji uczestniczy 19 radnych
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym,
- 19 głosami za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących,
podjęła
UCHWAŁĘ Nr XXII/162/16
w sprawie: zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2016.
/Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu /
PRZERWA 11.50 – 12.20
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Ad.15
Marlena Perzyńska – Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu
Przedstawiła informację o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach
egzaminów maturalnych i zawodowych w szkołach ponadgimnazjalnych za rok szkolny
2015/2016 w Powiecie Działdowskim.
/ Informacja stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu /
Radny Bronisław Mazurkiewicz
Pani naczelnik o jednej rzeczy zapomniała, ale widocznie przez swoją skromność, otóż do
tych mocnych stron oświaty powiatu działdowskiego zaliczyłbym przede wszystkim
fachowość i zaangażowanie Pani naczelnik. Na pewno dzięki temu zaangażowaniu te wyniki
w naszych szkołach ponadgimnazjalnych, dla których Powiat jest organem prowadzącym,
będą z roku na rok coraz lepsze z jej wielkim udziałem.
Wicestarosta Marian Brandt
Pan radny ma racje, dziękuję Pani naczelnik i pracownikom całego wydziału. Chciałbym
podziękować dyrektorom szkół. Jeżeli szanowni Państwo pamiętacie wyniki są dużo, dużo
wyższe w porównaniu do roku ubiegłego, dla przykładu szkoła w Gródkach zdawalność 9%
w tym roku 42 % i tak jest dla prawie dla każdej ze szkół. Ten efekt widać. Wróciłbym do
sprawy wyboru przez uczniów szkół spoza powiatu działdowskiego. Nie jest to takie proste i
oczywiste. Nie samo EWD decyduje, że uczniowie to robią. Przyczyną są środki transportu,
możliwość dostępu, dojazdu i powrotu z tych szkół, o czym informowali mnie dyrektorzy.
To jest jeden z powodów, który trzeba uregulować, gdyż uczniowie przyjeżdżają bardzo
wcześnie i muszą odjechać urywając się z zajęć dydaktycznych. Nie każdego stać z rodziców
na dodatkowe zajęcia, które wyrównują poziom edukacyjny uczniów, a w danej szkole mogą
być realizowane.
Jak pokazują wyniki to są te graniczne gminy: Lidzbark, Iłowo czy Rybno, gdzie łatwo
przejechać do Brodnicy, Mławy czy Iławy. Czy sieć szkół rozwiąże to, nie wiem, czas
pokaże. Na pewno powinniśmy robić bardziej efektywne kształcenie czy racjonalizację tej
sieci. Teraz pytanie, czy zabieranie danego zawodu z jednej z granicznych szkół do drugiej
rozwiąże ten problem – nie wiem. To pokaże , wyzwanie dla nas. Dlatego myślę, że wraz z
dyrektorami powinniśmy doprowadzić do pewnych negocjacji, ustaleń i porozumienia, bo
tylko to może przynieść poprawę liczby uczniów w naszych szkołach, ale nie spodziewajmy
się że oni nagle przybędą.

Ad. 16
Urszula Wojtczyk Skarbnik Powiatu
Przedstawiła informację z wykonania budżetu powiatu działdowskiego za I półrocze 2016 r.

Ad. 17
Przewodnicząca Rady Magdalena Anczykowska
Pozwólcie Państwo, że zapoznam Państwa z korespondencją, która wpłynęła do Rady.
Pierwsza informacja to pismo Rady Powiatu Żuromińskiego o następującej treści: Niniejszym
informuję, że Rada Powiatu Żuromińskiego na Sesji w dniu 18 listopada 2016r. przyjęła apel
w sprawie nadmiernej koncentracji wielkofermowej na terenie Powiatu Żuromińskiego, gdyż
kwestia nadmiernej koncentracji wielkofermowej hodowli drobiu i trzody chlewnej na terenie
gmin Powiatu Żuromińskiego ciągle była i jest poważnym zagrożeniem, nie tylko dla
środowiska, ale i zdrowia naszym mieszkańców. W związku z powyższym zwracam się z
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prośbą do Pani i Radnych Rady Powiatu Działdowskiego o poparcie wyżej wymienionego
apelu. Z poważaniem Przewodniczący Rady Powiatu Żuromińskiego. Szanowni Państwo do
tego pisma przewodniego dołączone są dwa apele. Pierwszy apel w sprawie nadmiernej
koncentracji wielko fermowej na terenie Powiatu Żuromińskiego, drugi apel do gmin Powiatu
Żuromińskiego i do powiatów ościennych. Ponad rok temu debatowaliśmy na ten temat jeśli
chodzi o nasz powiat i podjęliśmy w październiku 2015 roku stanowisko w tej sprawie.
Jednakże pismo to jest zarówno dla Powiatu Żuromińskiego, sprawa jest bardzo pilna i
ostatnio często występuje w różnego rodzaju sytuacjach medialnych, także ostatnio. A
borykają się z tym problemem nie tylko gminy Powiatu Żuromińskiego, bo z tego co widzę
to i Gmina Rybno, konkretnie Gralewo Stacja, ale też i Gmina Olsztynek w tej sprawie
podejmuje działania i to pilne. Poproszę Pana przewodniczącego Komisji Rolnictwa, żeby na
posiedzeniu Komisji Rolnictwa Państwo zapoznali się szczegółowo z tymi apelami i
zaproponowali naszej Radzie sposób włączenia się w ten problem, w ten apel. Przyszły
również trzy pisma Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie dotyczące deklarowanego
wkładu finansowego w ramach współpracy z gminami, a dotyczące przebudowy drogi
powiatowej, bądź gminnej na terenie gminy Iłowo-Osada chodzi o ulicę Sportową,
Wierzbowską, Kościelną i ul. Kraszewską w miejscowości Narzym. Także przebudowa dróg
w gminie Płośnica drogi gminnej Jabłonowo wieś oraz dróg na działkach 780, 558 w celu
osiągnięcia właściwych parametrów dla drogi publicznej gminnej oraz następna uchwała
dotycząca przebudowy drogi gminnej na terenie gminny Lidzbark Nick – Zdrojek. To jest
sytuacja jaką już w zeszłym roku mieliśmy. Jest to związane z tym, że podejmujemy
zobowiązania, które już są wpisane w budżet przyszłoroczny, a podejmujemy je w trakcie gdy
funkcjonuje budżet tegoroczny. Te uchwały były bardzo ważne dla gmin, ponieważ
pozwalały wystąpić o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Wrócimy do tego tematu,
kiedy już będziemy mieli swój budżet na przyszły rok.
Ad. 18
Starosta Marian Janicki
Na pierwszą interpelację proszę żeby odpowiedzi udzieliła Pani Marlena Perzyńska Naczelnik
Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu, która była autorem rozstrzygnięcia przez
Zarząd.
Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
Najprawdopodobniej w grudniu zostaną uchwalone ustawy, które będą wprowadzały nowy
typ szkoły. Jest to szkoła branżowa pierwszego stopnia. Samorządy będą musiały do końca
marca najpóźniej, podjąć uchwały o nowych sieciach szkół. Dlatego wydaje się zasadnym,
żeby wstrzymać tworzenie Młodzieżowej Rady Powiatu do momentu utworzenia nowych
sieci szkół. Ponieważ w gminach będą dominowały teraz przede wszystkim szkoły
podstawowe i być może będzie tak, że nie będą one mogły wchodzić w skład Rad Gmin, bo
do tej pory nie mogły, czyli być może będzie to kontynuowane. W związku z tym przestałaby
być może funkcjonować Młodzieżowa Rada Miasta w Działdowie, w Gminie Lidzbark i
Płośnica. Wówczas przypuszczam, że zdecydowana większość szkół dla których organem
prowadzącym jest Powiat Działdowski i nie tylko byłaby zainteresowana udziałem w
Młodzieżowej Radzie Powiatu. Bo do tej pory, co prawda, większość szkół, opowiedziała się
za, niemniej jednak trzy szkoły ponadgimnazjalne stwierdziły, że na teraz one nie są
zainteresowane udziałem w pracach Młodzieżowej Rady Powiatu. Te nowe sieci szkół będą
już naprawdę niebawem, zobaczymy jakie typy szkół, jakie rodzaje powstaną w gminach i
naszym powiecie i na pewno wtedy do tego tematu wrócimy, ponieważ utworzenie nowego
typu jak np. branżowa szkoła pierwszego stopnia, trzeba byłoby modyfikować np. uchwałę
Młodzieżowej Rady Powiatu, a tak to już ta szkoła nowoutworzona też będzie funkcjonowała
i bazowała w Młodzieżowej Radzie Powiatu, będzie jej nazwa. W związku z tym taki
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racjonalny argument jest na to, by poczekać kilka miesięcy, do uruchomienia nowego roku
szkolnego z utworzeniem Młodzieżowej Rady Powiatu.
Przewodnicząca Rady Magdalena Anczykowska
Czy odpowiedź Pana radnego satysfakcjonuje?
Radny Wiesław Cieślak
Bardzo lubię jak ta Pani mówi, bo mówi sensownie.
Przewodnicząca Rady Magdalena Anczykowska
Zmieni się prawo, a wiadomo, że przy tworzeniu Młodzieżowej Rady Powiatu musi powstać
mnóstwo dokumentów prawnych i to by później wymagało nowelizacji.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, otóż pobyt Komisji Strategii Rozwoju
Województwa na terenie Powiatu to wynik inicjatywy Pana Radnego Cieślaka. My z Panią
Przewodniczącą firmując zaproszenie praktycznie posiłkowaliśmy się tym obszarem spraw,
które zapisał Pan Radny Cieślak. W związku z tym na ostatnim spotkaniu przedstawiciele
tejże Komisji, pracownicy Urzędu Marszałkowskiego skupili się na dwóch obszarach.
Jednym z obszarów była sprawa wykorzystania środków unijnych przez Powiat Działdowski
w poprzedniej perspektywie finansowej. Dyrektorzy Wydziałów przedstawili wyniki, bo już
są te wyniki podsumowane praktycznie, jaki udział w tym całym „torcie” finansowym ma
Powiat Działdowski jeśli chodzi o klasyfikację powiatów i jak to wygląda per capita, czyli na
mieszkańca powiatu, byliśmy świadkami tej informacji. Zarząd Powiatu, ja osobiście znalem
te wyniki wcześniej, ale być może warto było je opublikować też dla szerszej publiczności,
chociaż uważam, że te wyniki opublikuje Urząd Marszałkowski, wtedy kiedy będą one już
oficjalne i będą przedstawiane w całości jako sprawozdanie do Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego. To był jeden obszar naszego zainteresowania wyrażony w tym piśmie
zapraszającym. A drugi obszar to jest sprawa uruchomienia linii kolejowej Działdowo –
Lidzbark – Brodnica. Tutaj też praktycznie znana była odpowiedź jaką przedstawiciele
Urzędu Marszałkowskiego przedstawią nam na tym spotkaniu, ona się nic nie zmieniła w
stosunku do tych wcześniejszych tzn. jeden powód niefunkcjonowania tej linii jest taki, że
zdaniem Polskich Kolei Państwowych PLK jest to tzw. Linia nieopłacalna z tego względu, że
nie ma tam przewozów towarowych. A żeby utrzymać torowisko i linie energetyczne to
przede wszystkim muszą być na takim odcinku opłacalne przewozy towarowe. Dopiero jeżeli
ta przesłanka jest spełniona można myśleć, że na takim odcinku można również uruchomić
przewozy pasażerskie regionalne. I tutaj odpowiedź w pierwszym obszarze jest negatywna.
Zdaniem Kolei Państwowych ten odcinek nie jest używany do przewozów towarowych
dlatego koszty utrzymania potencjalnego użytkownika do przewozów pasażerskich musiałyby
pokryć wszystkie koszty utrzymania i trakcji i sieci i pozostałych elementów bezpieczeństwa
wynikających z przepisów prawa dotyczących przewozów regionalnych. Były to ogromne
pieniądze, dlatego Zarząd Województwa podjął decyzję, żeby nie kontynuować działań w
kierunku utrzymania tej sieci jako przewozy regionalne. Oczywiście podkreślono, że jeżeli
samorządy lokalne, a przepisy prawa pozwalają, zdecydują się sfinansować tę kwotę
samodzielnie bez udziału Marszałka, to oczywiście Marszałek nie może zabronić. Myśmy
na posiedzeniu Zarządu Powiatu znając tę sytuację od razu odpowiedzieli, że wiedząc jak są
to kolosalne kwoty w dziesiątkach milionów złotych, Powiat Działdowski nie jest w stanie i
nie będzie uczestniczył w finansowaniu tylko jako podmiot finansujący czy współfinansujący
przewozy regionalne pasażerskie. Jeśli chodzi o inne elementy to każdy może tu mieć swoje
zdanie, każdy z radnych był obserwatorem i uczestnikiem, bo był zaproszony i jego
oczekiwania sam może uznać, czy zostały spełnione czy nie. Myśmy na posiedzeniu Zarządu
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nie analizowali żadnych decyzji w tej sprawie nie podejmowaliśmy, w związku z czym ja
nie mogę za cały Zarząd powiedzieć jakie oczekiwania Zarząd miał i ma po tym spotkaniu.
Jeśli chodzi o pytanie Pana radnego Gawendy. Żeby odpowiedzieć Panu na to pytanie to
musze się wrócić do historii, żeby dla wszystkich było jasne skąd ten pomysł przeniesienia
karetki pogotowia z Działdowa do Rybna się wziął. Otóż 12 maja 2016 roku Pan Wojewoda
Warmińsko – Mazurski wystąpił do dyrektora SP ZOZ w Działdowie z krótkim pismem. O
następującej treści: „ W związku ze sprawowanym nadzorem nad systemem Państwowe
Ratownictwo Medyczne w województwie warmińsko – mazurskim oraz dokonaną analizą
funkcjonowania zespołów ratownictwa medycznego w rejonie operacyjnym 28/21,
informuję co następuje. Mając na uwadze dobro zdrowotne mieszkańców województwa,
proszę o podjęcie wszelkich starań prowadzących do alokacji jednego z zespołów
ratownictwa medycznego stacjonujących obecnie w Działdowie do miejscowości Rybno.
/ pismo Wojewody Warmińsko- Mazurskiego z dnia 12 maja 2016 r. stanowi załącznik nr
11 do niniejszego protokołu /
Na to pismo Pani Dyrektor SP ZOZ odpowiedziała też bardzo krótko. Odczytał pismo. Tu
nastąpiło merytoryczne uzasadnienie, jeśli chodzi o ilość wyjazdów o czas dojazdu do
poszczególnych miejscowości. Pełne uzasadnienie, to czego nie było w piśmie Pana
Wojewody. Oprócz tych kilku zdań nie było nic ponadto co wskazywałoby na to, że ten
obszar Rybna jest gorzej obsługiwany przez system niż pozostały teren powiatu.
/ Pismo dyrektor SP ZOZ z dnia 13 maja 2016r. stanowi załącznik nr 12 do niniejszego
protokołu /
Na te pismo Pan Wicewojewoda Sławomir Sadowski odpisał w dniu 7 czerwca 2016r. , czyli
bardzo szybko . Odczytał pismo.
/Pismo Wicewojewody z dnia 7 czerwca 2016r. stanowi załącznik nr 13 do niniejszego
protokołu /
W tej chwili już po potwierdzeniu, można powiedzieć, dyspozycji , co do działania systemu
powodowanej pismem Wojewody, Dyrektor SP ZOZ po raz drugi odpowiedziała Panu
Wojewodzie.
/ Pismo dyrektor SPZOZ w Działdowie z dnia 16 czerwca stanowi załącznik nr 14 do
niniejszego protokołu /
I na to pismo już wtedy do mnie Pani Dyrektor Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego
napisała pismo. Odczytał pismo.
/Pismo Dyrektor Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego z dnia 29 czerwca 2016r.
stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu /
Czyli Pan Wojewoda wszedł w procedurę prawną dotyczącą zmiany obowiązującego planu
rozmieszczenia karetki w Województwie Warmińsko – Mazurskiego. Oczywiście jest to
podstawa ustawowa dlatego ja, pamiętacie Państwo, wystąpiłem do Rady o wyrażenie opinii
w tej sprawie. Rada podjęła stosowną uchwałę w której wyraziła swoją opinię, że oczywiście
jest za tym, żeby umieścić w Rybnie czwartą karetkę, ale ma oczywiście negatywną opinię
jeśli chodzi o alokację karetki z Działdowa do Rybna uzasadniając to podobnie merytorycznie
jak to było w piśmie Pani dyrektor do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego. Te pismo
dotarło do nas 29 czerwca, oczywiście ja zgodnie z życzeniem w terminie nie
przekraczającym 2 tygodnie przesłałem na ręce p. Wojewody stosowną opinię, kierując się
oczywiście wytycznymi uchwały Rady Powiatu i jeszcze innymi przesłankami, które moim
zdaniem są istotne w sprawie a mianowicie: cały system Państwowego Ratownictwa
Medycznego działa w oparciu o ustawę. Podmiotem monitorującym system jest Minister
Zdrowia, który analizuje co roku działanie systemu. Składa informacje publiczne, w których
można odczytać na jakich obszarach działa system prawidłowo lub nieprawidłowo.
Wystąpiłem do p. Ministra, aby mi przedstawił jak wygląda sytuacja działania ratownictwa
medycznego w powiecie działdowskim? Otrzymałem taka odpowiedź z Ministerstwa
Zdrowia, która praktycznie była podstawą do przygotowania odpowiedzi dla p. Wojewody. W
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piśmie od p. Ministra podano, że w powiecie działdowskim w ustawie są wymienione dwa
parametry działania systemu. Pierwszy to tak zwana średnia mediana dojazdu do
miejscowości powyżej 10 tyś mieszkańców w Powiecie Działdowskim, to są dwie
miejscowości: miasto Działdowo i Lidzbark i nie powinna przekroczyć 8 minut, średnia
mediana dojazdu do miejscowości poniżej 10 tyś nie powinna przekroczyć 15 minut. W roku
2014/2015 zgodnie z informacja przesłana przez Ministerstwo Zdrowia średnia mediana
dojazdu do miejscowości powyżej 10 tyś mieszkańców w powiecie działdowskim wynosiła
10 minut i dla miejscowości poniżej 10 tyś mieszkańców też 10 minut. Drugi parametr, który
też jest badany podczas monitoringu, jest to tzw. maksymalny czas dojazdu do miejsca
zdarzenia. Do miejscowości powyżej 10 tyś mieszkańców ten czas jest 15 minut, dla
Działdowa i Lidzbarka w powiecie działdowskim a dla pozostałych miejscowości jest 20
minut. Minister Zdrowia napisał, że okres maksymalnego przekroczenia dojazdu dla całego
powiatu wyniosła około tysiąc razy. Tysiąc razy przy podzieleniu na poszczególne obszary
stanowiło to około 7%, też zgodnie z normą, bo norma mówi o 10%. Czyli sentencja jest
taka, że system ratownictwa medycznego w powiecie działdowskim działa lepiej niż średnia
krajowa. Moim zdaniem i operatora szpitala nie ma podstaw merytorycznych, żeby dokonać
takiej zmiany. Mało tego jeśli nie ma wzrostu ilości karetek typu P a w przypadku
przeniesienia z miejscowości o dużym zagrożeniu z Działdowa do Rybna, to nie znaczy, że ta
karetka będzie tylko dla Rybna, ona dalej będzie funkcjonowała w systemie w powiecie
działdowskim. Kareta obsługiwała cały ten obszar i w całym roku wyjeżdżała 2500 razy, a
Rybna karetka, która obsługiwała ten obszar około 300 razy. Taka różnica jest jeśli chodzi o
ilość interwencji, nieporównywalna. W przypadku przeniesienia tej karetki z Działdowa do
Rybna ta karetka dalej będzie dysponowana na zdarzenia w miejscowości Działdowo, czy w
Iłowie, czy gminie Działdowo tylko już nie będzie ruszała z Działdowa, tylko z Rybna lub
Lidzbarka. Te mediany średnie czasu dojazdu do Działdowa zwiększa się, gdyż karetka
będzie musiała pokonać jeszcze jeden odcinek wiele razy. Generalnie sytuacja pogorszy się
dla miasta Działdowa, gminy Iłowo i Rybna, bo ta karetka będzie przeważnie w podróży. Ona
będzie w Działdowie a sytuacja może się zdarzyć w Rybnie.
W dniu 17 listopada 2016r. otrzymałem kolejne pismo do p. Wojewody. Odczytał pismo.
/Pismo Wicewojewody z dnia 17 listopada 2016r. stanowi załącznik nr 16 do niniejszego
protokołu /
Do 6 grudnia jest termin do ewentualnego przygotowania opinii i przesłania. Oczywiście się
nie konsultowałem z Państwem bo znałem Państwa zdanie wyrażone w formie uchwały.
Zwołałem jako Przewodniczący Radę Społeczną SP ZOZ w Działdowie spotkanie, na którym
dyskutowaliśmy nad jedną zmianą planu, które polega na przesunięciu karetki typu P z
Działdowa do Rybna. Dalej w tym piśmie nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienia
planowanej zmiany. Dlatego pozwoliłem sobie po raz drugi przygotować opinię w tej
sprawie i przesłać do p. Wojewody. W dniu 1 grudnia taką opinię do p. Wojewody wysłałem.
Odczytał opinię.
/ Opinia z dnia 1 grudnia 2016r. stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu /
Nie wiem jakie będą dalsze losy inicjatywy p. Wojewody w zakresie zmiany planu
ratownictwa medycznego. Jeżeli uda się p. Wojewodzie uzyskać zgodę Ministerstwa Zdrowia
, nasz szpital ma zawarty kontrakt z NFZ na świadczenie tej usługi i skutkiem nie podjęcia
działań może być zerwanie kontraktu przez NFZ i rozpisanie nowego konkursu. Nie znam
scenariusza, ale jeśli wejdzie w życie, to sytuacja będzie trudna dla naszego powiatu. Nie ma
szans, aby na teren naszego powiatu została wprowadzona czwarta karetka typu P.
Radny Wiesław Cieślak
Złożył oświadczenie wraz z uzasadnieniem o wystąpieniu z koalicji.
/ oświadczenie stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu /
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Starosta Działdowski Marian Janicki
Pani Przewodnicząca, szanowni Państwo nie muszę komentować wypowiedzi p. Cieślaka,
bo on sam wszystko skomentował, zarzucając mi budowę zamku krzyżackiego, czy braku
staranności w odbudowie Muzeum Holokaustu – Obozu Koncentracyjnego w Działdowie.
Przecież my wszyscy wiemy, że to nie jest zadanie Powiatu. I o to miałem szczególne
pretensje do p. Cieślaka, że nie zajmuje się swoimi sprawami związanymi z powiatem tylko
interesuje się wszystkim tylko nie sprawami powiatu. Wszystkie te zadania, które wykonywał
choćby w tej komisji nadzwyczajne, gdzie efektem miało być to, że w niektóre gminy
podjęłyby działania w zakresie planów miejscowych. Żadna z tych gmin nie podjęła takich
działań, jeżeli podjęła to bardzo szczątkowe. Jeśli chodzi o inne obszary choćby sprawę
pociągów, to nie są nasze zadania własne. My mamy mnóstwo problemów, którymi powiat
musi się zajmować i trudno poświęcać czas nie na swoje zadania. Jedno mnie dotknęło jeśli
chodzi o ten obóz. To ja byłem przewodniczącym Społecznego Komitetu odbudowy tego
obozu. Wiele czasu poświęciłem, aby przygotować dokumentację historyczna i techniczną,
uzgodnienia z Wojewódzkim konserwatorem ochrony środowiska. Tego projektu nie udało
się zrealizować. Ja wiem, kto jest winien, ale nie będę po nazwiskach wymieniał, ale to nie
jest po stronie mojej osobistej ani Powiatu. Radni niektórzy pamiętają, że robiony był montaż
finansowy udziału własnego przez samorządy, gdzie Powiat był liderem, najwięcej
proponował wkładu własnego. I to mnie najbardziej boli Panie Cieślak, skoro Pan wiedział i
miał pełną wiedzę o moim osobistym działaniu się w tym zakresie, to by Pan publicznie o
tym w taki sposób nie mówił.
Radny Paweł Mostowicz
Chciałbym powiedzieć dwa zdania odnośnie sytuacji, która dzieje się z karetką stacjonującą
w Działdowie. Wszyscy na sali wiedzą, kto prowokuje te działania z przeniesieniem tej
karetki. Może większa część opinii publicznej nie zdaje sobie sprawy a myślę, że powinno to
wybrzmieć. Proszę Państwa codziennie jesteśmy karmieni informacjami publicznymi na
temat, że rząd Prawa i Sprawiedliwości rozdaje 500+, rząd PiS obniża wiek emerytalny, czy
rząd PiS przeprowadza ustawę, która ma niejako przywracać sprawiedliwość społeczną.
Powinno wybrzmieć, że to rząd Prawa i Sprawiedliwości próbuje sprowadzić zagrożenie dla
zdrowia szczególnie mieszkańców Działdowa, gminy Działdowa i Iłowa, dlatego że Urząd
Wojewódzki jest organem administracji rządowej. Myślę, że szary człowiek nie zdaje sobie
z tego sprawy.
Radny Paweł Rutkowski
Nie będę polemizował z p. Cieślakiem, kolego Wiesławie nie czuję się żadną marionetką i
prosiłbym o wyważenie słów. Bo to są rzeczy z którymi się nie zgadzam. Jeżeli ta Rada jest
dla pana obca nie mam zamiaru iść dalej idących wniosków, co powinien Pan w takim
przypadku zrobić.
Radny Wiesław Cieślak
Nie chce polemizować z p. Starostą. Każda z osób znajdujących się na sali słyszała o czym
mówię. Odnośnie tego co powiedział kolega Paweł to mogę powiedzieć tak, ze inaczej nie
mogę tego odebrać, jeżeli w milczeniu wchodzi się na salę i przegłosowuje się bez żadnych
wyjaśnień. To nie jest fair, to nie jest sposób działania. To nie jest tak, że przewodniczący
poszczególnych komisji powinni być wyłącznie osobami, które należą do koalicji. Pamiętam,
że w poprzednich Radach były takie sytuacje, gdzie nawet celowo jakąś komisję prowadził
przewodniczący, który do tej koalicji nie należał. Ja mówiłem o konkretnych komisjach, a z
tego co wiem to Pan Panie Pawle do tych komisji nie należysz.
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Radny Bronisław Mazurkiewicz
Nie sposób spokojnie tego słuchać co mówił mój kolega Wiesław. Otóż kolego Wiesławie to,
że w takim stanie jest teren byłego obozu koncentracyjnego pierwszego w Europie. Jako
pierwszy powstał w Działdowie, obóz koncentracyjny na ziemiach polskich a jego stan jest
taki a nie inny. Winnego oczywiście myślę, że mamy tego samego na myśli Panie Starosto,
gdyż my mamy trochę większą wiedzę, niż pozostali na ten temat. Kto się w jaki sposób
przysłużył do tego, że nie mamy hospicjum, o które także wspólnie z Panem
Wiceprzewodniczącym Wiesławem Smereczyńskim, a przede wszystkim ze Starostą
Marianem Janickim walczyli, ale gdy to nie wyszło, nie udało się to żeśmy czynili starania
po to, żeby powstał inkubator przedsiębiorczości i oczywiście stosowne muzeum z kaplicą,
ku pamięci pomordowanych tam błogosławionych męczenników działdowskich . To nie
nasza wina, ze konserwator zabytków narzucił takie warunki techniczne, które spowodowały,
ze nie byliśmy w stanie utrzymać tego obiektu. Oczywiście chcieliśmy zrobić to za pomocą
Działdowskiej Agencji Rozwoju i tu też były zabezpieczone środki w postaci wkładu
własnego zarówno ze strony miasta, jaki i ze strony Starostwa i były też już inne środki w
postaci dofinansowania z RPO w wysokości 12 mln zł. To my jeździliśmy do Pani dyrektor
Bożeny Wrzeszcz, która odpowiadała za przydział środków unijnych. Była przeszkoda nie do
przeskoczenia i warunki, które zafundował nam Wojewódzki Konserwator Zabytków.
Ówczesny Prezes Działdowskiej Agencji Rozwoju po wyliczeniach, nie był w stanie tego
obiektu utrzymać ze względu na ogrzewanie, znaczne koszty pochłaniały, gdyż nie
pozwolono na pewne rozwiązania techniczne, konstrukcyjne, które by zmniejszyły
ogrzewanie. Teraz myślę, że nowe władze Działdowa stoją przed wyzwaniem i podejmą się
tego tematu w sytuacji kiedy w tej perspektywie finansowej na rewitalizacje przyznano gro
środków, to 30% całej alokacji jest przyznane na rewitalizacje. A więc myślę, że archiwista,
przede wszystkim pełniący obowiązek historyka też w swoim czasie w Gimnazjum nr 1 w
Działdowie, dołoży wszelkich starań, żeby te środki ściągnąć i odbudować te koszary. Także
miejmy nadzieję, że to jest w jego rękach, a na pewno my jako Rada jak i wszyscy tutaj
jesteśmy, jeżeli będzie potrzebował z naszej strony pomocy w tym finansowej to na pewno się
nad tym pochylimy i o to apeluję w przypadku wystąpienia Pana Burmistrza a o taką pomoc.
Te koszary, ten obóz koncentracyjny powinien być odbudowany, upamiętniony i służyć za
świadectwo wielkiej tragedii jaka się wydarzyła w okresie II Wojny Światowej, ale nie tylko
bo czasy powojenne, czasy NKWD też on nosi ślady.
Radny Wiesław Cieślak
Ja chcę powiedzieć, że ja wiem doskonale jako doświadczony radny, kto jest gospodarzem
tego terenu, na którym znajduje się obóz, że tym gospodarzem jest Rada Miejska w
Działdowie. Natomiast to, czego mi brakowało zawsze to przede wszystkim tego, że te
wszystkie inicjatywy, o których mówi Pan Bronisław Mazurkiewicz, czy o których mówi Pan
Starosta, nie były tak naprawdę, byłem w tej Radzie, znane przede wszystkim członkom
Rady, że nie zaangażowano chociażby minimalne w jakiś sposób Radę właśnie w tym
kierunku. Żeby to, co blokowało, bo ja więcej wiem, niż mówię, a też nie będę tutaj wdawał
się w te sytuacje, ale wiem, że główne sprawy, główny decydent, który zadecydował o
pewnych rzeczach bo mieścił się przede wszystkim tam w Olsztynie i tam po prostu były te
kwestie po prostu tak prowadzone, żeby nic z tego nie wyszło.
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Myślę, że temat jest bardzo ważny, Rzeczywiście obiekt który stoi przy wjedzie do
Działdowa wymaga przedsięwzięcia i miejmy nadzieje, że tak się stanie. Pamięć narodową
trzeba zachować i bardzo honorować.
Przypominam, że w tym punkcie mogą zabierać głos goście.
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Pozwólcie Państwo, że przed Świętami wszystkim złożę życzenia bożonarodzeniowe, przede
wszystkim życzenia spędzenia ich w gronie rodzinnym, spokojnych, wesołych, ciepłych
Świąt. Wszystkiego najlepszego.
Ad. 18
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
„Zamykam obrady XXII Sesji Rady Powiatu Działdowskiego”.
Protokołowały:
Ewa Siedlecka
Karolina Zawierucha

Przewodnicząca Rady Powiatu
Działdowskiego
Magdalena Anczykowska
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