Protokół Nr XXXIII/2018
XXXIII Sesji Rady Powiatu Działdowskiego V Kadencji odbytej
24 stycznia 2018 roku w sali konferencyjnej Starostwa
Powiatowego w Działdowie ul. Kościuszki 3 pod przewodnictwem
Przewodniczącej Rady Powiatu Działdowskiego
Magdaleny Anczykowskiej
Obrady trwały 11.00 – 13.10
Stan osobowy Rady Powiatu wynosi 19 radnych
W sesji brało udział 17 radnych.
Ad. 1, 2
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
„Otwieram obrady XXXIII Sesji Rady Powiatu Działdowskiego”
Powitała zaproszonych na obrady radnych.
/Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do wersji papierowej niniejszego protokołu/
Powitała zaproszonych na obrady gości i kierowników służb, inspekcji i straży z imienia i
nazwiska.
/Lista obecności stanowi załącznik nr 2 do wersji papierowej niniejszego protokołu/
Poinformowała na podstawie listy obecności, że w obradach XXXIII Sesji Rady Powiatu
Działdowskiego uczestniczy 17 radnych. W związku z tym stwierdziła, że obrady XXXIII
Sesji Rady Powiatu Działdowskiego są prawomocne.
Ad. 3
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Przedstawiony porządek obrad otrzymali Państwo wraz z zaproszeniem na dzisiejszą Sesję.
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXII 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. Sprawozdanie przewodniczących z prac komisji stałych za rok 2017.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla
Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla
Gminy Płośnica na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi
gminnej na dz. nr 179, 189, 163, 128 w Małym Łęcku, gm. Płośnica”.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla
Gminy Lidzbark na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi
prowadzącej do Powiatowego Urzędu Pracy przy ulicy Jeleńskiej w Lidzbarku”.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla
Gminy Lidzbark na realizacje zadania inwestycyjnego pn. „Budowa parkingu przy
ul. Garbuzy w Lidzbarku”
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13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2018-2021.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: zmiany budżetu powiatu
działdowskiego na rok 2018.
15. Sprawy bieżące.
16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
17. Oświadczenia radnych.
18. Zapytania i wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Czy są uwagi do przedstawionego porządku?
Wobec braku uwag poddała pod głosowanie porządek posiedzenia XXXIII Sesji Rady
Powiatu.
W sesji uczestniczy 17 radnych
Rada Powiatu 17 – głosami za, przyjęła porządek XXXIII Sesji Rady Powiatu
Ad.4
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Szanowni Państwo Radni, otrzymaliście przed Sesją do wglądu protokół XXXII Sesji Rady
Powiatu i do rozpoczęcia Sesji nikt nie złożył do mnie wniosku o dokonanie poprawek do
przedłożonego projektu protokołu.
Stwierdzam, że protokół z XXXII Sesji Rady Powiatu Działdowskiego został przyjęty.
Ad.5
Radny Wiesław Cieślak
Dziękuję Pani Przewodnicząca. Na samym początku chciałbym zwrócić się do radcy
prawnego. Nie ma tego pana, który był na poprzedniej sesji, otóż na poprzedniej XXXII sesji
usłyszałem z ust pana radcy, że przyjmowanie protokółu bez głosowania jest zasadne,
ponieważ w ten sposób pozwalają nam przepisy i Statut Rady Powiatu. Otóż ja uważam, że
ten wniosek nie jest dobry, wniosek pana radcy prawnego , ponieważ przypominam co mówi
Statut w punkcie 5 § 24 „Radni mogą zgłaszać poprawki i uzupełnienia do protokołu w
przerwie między sesjami, jednak nie później niż do rozpoczęcia najbliższej sesji, na której
następuje przyjęcie protokołu przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga Przewodniczący
Rady po wysłuchaniu protokolanta i przesłuchaniu nagrania na nośniku elektronicznym z
przebiegu sesji. Jeżeli wniosek nie będzie uwzględniony, wnioskodawca może wnieść
sprzeciw do Rady. Rada może podjąć uchwałę o przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji po
rozpatrzeniu sprzeciwu”. A więc to Rada podejmuje uchwałę o przyjęciu protokółu.
Oczywiście nie wyobrażam sobie przyjmowania uchwały bez głosowania, każda uchwała jaką
Rada przyjmuje jest przyjęta za pomocą głosowania. W piśmie samorządowym Wspólnota w
artykule „Przebieg sesji” z 20 grudnia 2012 roku autorstwa Andrzeja i Tomasza Szewców
autorzy wymieniają stałe określone elementy sesji. Na drugim miejscu po otwarciu sesji,
powitaniu radnych i gości oraz stwierdzeniu prawomocności obrad, czyli zdolności do
podejmowania uchwał, znajduje się w punkcie 2 zatwierdzenie protokółu z powszedniej sesji
Rady, w dalszej części czytamy, tutaj cytat: „w inicjalnej części sesji następującej
bezpośrednio po jej otwarciu mieści się jeszcze przyjęcie porządku obrad oraz zatwierdzenie
protokółu z poprzedniej sesji, to ostatnie następuje w drodze głosowania wniosku o
zatwierdzenie protokółu. Wniosek taki może być poddany pod głosowanie, jeżeli żaden z
radnych nie zgłosił zastrzeżeń, co do treści protokółu, albo jeżeli zgłoszone zastrzeżenia
zostały wyjaśnione. Jeżeli ich wyjaśnienie napotka trudne do przezwyciężenia przeszkody
zatwierdzeniu protokółu można odłożyć na czas późniejszy, a nawet przesunąć na kolejną
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sesję”. I tu jest koniec cytatu. Jak słyszeliśmy zatwierdza się protokół w drodze głosowania i
dlatego ponieważ nie ma tamtego pana radcy, ale jest inny to chciałbym żeby pan radca
potem odniósł się do tego co powiedziałem. Ale teraz zwracam się z tą całą sprawą do Pani
Przewodniczącej. Otóż Pani Przewodnicząca, bowiem to od Pani zależy czy będziemy jedyną
Radą w kraju, w której nie przegłosowuje się protokółu z poprzedniej sesji. Wszędzie gdzie
wchodziłem na sesje Rady w internecie wszędzie to przegłosowanie jest, bo inaczej
wyobraźmy sobie taką sytuację, że mamy do przegłosowania budżet np. na rok następny a
Pani Przewodnicząca mówi tak: ponieważ nie ma żadnych uwag co do budżetu to ogłaszam,
że budżet jest przyjęty. Albo głosujemy w sposób jawny lub tajny, bo są dwa sposoby
głosowania, ale głosujemy i dlatego też, jeżeli ta sytuacja się nie zmieni to od razu deklaruję,
że przed następnymi sesjami będę dzwonił do Pani Przewodniczącej i będę mówił, że ja ze
względu na brak odpowiedniej procedury, w ten sposób przyjętego głosowania nad
poprzednim dokumentem dotyczącym bardzo istotnej sprawy jaką jest przebieg sesji, będę
zawsze przeciwny przyjęciu. No bo sobie nie wyobrażam inaczej.
To jest jedna sprawa. I teraz mam jeszcze uwagę, pytanie do Pana Starosty Janickiego. Panie
Starosto na jednej z poprzednich sesji były dwa wnioski w sprawie odebrania Europosłowi
Michałowi Boniemu tytułu osobowości Powiatu Działdowskiego. Otóż znając Pana wiem, że
Pan ma dobrą pamięć, więc nie sądzę żeby Pan o tych wnioskach zapomniał i dlatego pytam,
jaka jest Pana decyzja w tej sprawie? Jednocześnie zwracając się ponownie do Pana Starosty,
zwracam się do Pana Starosty z apelem, tym razem od siebie. Panie Starosto, apeluję do Pana
w swoim imieniu, żeby Pan nie przeszkadzał mi w realizowaniu zadań radnego na
posiedzeniach komisji. Gdy zabierałem głos w sprawie linii kolejowej Działdowo-Brodnica
stwierdził Pan, że to nie wchodzi w zakres kompetencji komisji, a 19 stycznia, więc parę dni
temu robi pan wszystko by temat dyżurów aptek w nocy nie został przyjęty do porządku
posiedzenia w wolnych wnioskach. Ja nie chciałem się już wdawać w spory, więc że tak
powiem, nie oponowałem. Otóż żyjemy w kraju demokratycznym i każdy radny ma prawo
zabierać głos w każdej sprawie, która go interesuje, szczególnie tam w komisji, bo po to jest
punkt wolne wnioski. Oczywiście radny jest zobowiązany działać w granicach prawa. Art. 54
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mówi: „Każdemu zapewnia się wolność wyrażania
swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji”. Dlatego proszę Pana,
aby więcej razy takie sytuacje nie miały miejsca. A co do aptek to od razu powiem, że sprawa
według mnie nie jest do końca załatwiona, tu chodzi oczywiście o dyżury nocne. W tej chwili
już dwie apteki na terenie gminy Lidzbark nie pełnią dyżurów a zanosi się na to, że takich
aptek może być więcej. Otóż Ustawa wyraźnie mówi, że apteki są zobowiązane do pełnienia
dyżurów, co my, jako Rada Powiatowa możemy zrobić? Oczywiście nie możemy zmusić
aptekarza aby te dyżury pełnił, natomiast tak jak sugerowałem na ostatniej komisji spisanie
protokółu komisyjnego, że apteka, która powinna pełnić dyżur nocny jest zamknięta,
następnie wysłanie informacji do Naczelnej Rady Aptekarskiej i do Ministerstwa Zdrowia w
tej sprawie oraz do kierownika tej apteki, że łamie przepisy, i że myśmy powiadomili
nadrzędne instancje o tej sprawie, upominając go jednocześnie, żeby dalej tego nie robił. I to
jest to, co możemy rozbić my jako Rada. Ja przypominam, że jeśli w pewnych sprawach nic
się nie dzieje, to my nie możemy wybiegać daleko do przodu myśląc, co może nastąpić.
Mieliśmy taką sytuację chociażby z punktem opiekuńczo-wychowawczym na ul. Brzozowej
w Lidzbarku i dopóki się nic nie działo było wszystko w porządku, natomiast kiedy się
zaczyna coś dziać to wtedy szuka się winnych. I uważam, że my powinniśmy się na tego typu
działania się w jakiś sposób zabezpieczyć. I teraz jeszcze mam jedno pytanie do
przedstawicielki Sanepidu, otóż w raporcie z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla
Powiatu Działdowskiego na lata 2011-2014 z perspektywą 2015-2021 za lata 2015-2016
czytamy: „Dokonana w 2015 roku zmiana przepisów, zaostrzenie spowodowała, że
drastycznie zwiększyła się liczba wodociągów, w których stwierdzany jest brak przydatności
wody do spożycia od 28 listopada 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. Organy Państwowej
Inspekcji Sanitarnej w naszym województwie stwierdziły okresowy brak przydatności wody
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do spożycia w 78 wodociągach zaopatrujących 56.760 osób, około 4% mieszkańców
województwa w 15 powiatach. Na terenie Powiatu Działdowskiego brak przydatności wody
do spożycia stwierdzono w czterech wodociągach”. Ja tylko, przede wszystkich chciałbym
zwrócić uwagę, że raport jest wyjaśnienie, że raport jest opracowany przez firmę
specjalizującą się w tym z Białegostoku, ale ten raport jest w ogóle bez podpisu, nie wiadomo
kto go opracował, to taka uwaga bo uważam, że tak ważny dokument powinien być
podpisany przez jego twórcę, a po drugie pytam jakie to cztery wodociągi w tej chwili, że tak
powiem są nie do końca sprawne jeżeli chodzi o wodę i jak to długo ma jeszcze potrwać. Bo
oczywiście ja to tak rozumiem, że ta woda to były kłopoty w Działdowie i są kłopoty w
Lidzbarku. Czy ta woda praktycznie jest taka jaka była tylko na skutek tylko zaostrzenia
przepisów nagle stała się nie do końca zdatna do picia bez przegotowania? I chciałbym, żeby
Pani w jakiś sposób wytłumaczyła to wszystko, jak to długo jeszcze te komplikacje z wodą
mogą potrwać. Dziękuję.
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Na chwileczkę jeszcze zatrzymam się w tym punkcie. Przepraszam nie powitałam wszystkich
gości. Powitała zaproszonych na obrady gości i kierowników służb, inspekcji i straży z
imienia i nazwiska, których wcześniej pominęła. Przepraszam. Wracamy do interpelacji. Czy
jeszcze jakieś interpelacje Państwo radni zgłaszają? Nie widzę. Przechodzimy do kolejnego
punktu naszego porządku.
Ad.6
Marian Janicki Starosta Działdowski
Przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Działdowskiego w okresie
między 28 grudnia 2017r. a 24 stycznia 2018r.

L.p

Nr uchwały
XXXII/250/17

1.

Data
podjęcia
28 grudnia
2017.

2.

XXXII/251/17

28 grudnia
2017.

3.

XXXII/252/17

28 grudnia
2017.

W sprawie:

Wykonanie uchwały

w sprawie: uchwalenia Programu ochrony Uchwała została przekazana
środowiska dla powiatu działdowskiego
w dniu 3 stycznia 2018r. do
do 2020 r.
Wojewody Warmińsko –
Mazurskiego,
w sprawie: wyrażenia zgody Zespołowi Uchwała została przekazana
Szkół w Malinowie na zawarcie umowy w dniu 3 stycznia 2018r. do
na wynajem pomieszczeń szkolnych na Wojewody Warmińsko –
Niepubliczny Punkt Przedszkolny.
Mazurskiego, do dyrektora
Zespołu Szkół w Malinowie
w sprawie: ustalenia rozkładu godzin Uchwała została przekazana
pracy aptek
ogólnodostępnych w w dniu 3 stycznia 2018r. do
Wojewody Warmińsko –
Powiecie Działdowskim na rok 2018.
Mazurskiego, oraz do
Publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Warmińsko – Mazurskiego
oraz do aptek na terenie
powiatu działdowskiego
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4.

XXXII/253/17

28 grudnia
2017.

5.

XXXII/254/17

28 grudnia
2017.

6.

XXXII/255/17

28 grudnia
2017.

XXXII/256/17

28 grudnia
2017.

XXXII/257/17

28 grudnia
2017.

XXXII/258/17

28 grudnia
2017.

XXXII/259/17

28 grudnia
2017.

XXXII/260/17

28 grudnia
2017.

7.

8.

9.

10.

11.

w
sprawie:
nadania
Statutu Uchwała została przekazana
Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi w dniu 3 stycznia 2018r. do
Opieki Zdrowotnej w Działdowie.
Wojewody Warmińsko –
Mazurskiego, do Publikacji w
Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko –
Mazurskiego oraz do
dyrektora SP ZOZ w
Działdowie
w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Uchwała została przekazana
komisji
stałych
Rady
Powiatu w dniu 3 stycznia 2018r. do
Działdowskiego.
Wojewody Warmińsko –
Mazurskiego, oraz do radnych
Powiatu
w sprawie: przeniesienia środków Uchwała została przekazana
Państwowego Funduszu Rehabilitacji w dniu 3 stycznia 2018r. do
Osób
Niepełnosprawnych
między Wojewody Warmińsko –
zadaniami
z
zakresu
rehabilitacji Mazurskiego, oraz do
zawodowej i społecznej na 2017 rok,
Dyrektora PCPR w
Działdowie
w
sprawie:
uchwalenia
zmiany Uchwała została przekazana
Wieloletniej
Prognozy
Finansowej w dniu 3 stycznia 2018r. do
Powiatu Działdowskiego na lata 2017- Regionalnej Izby
2020,
Obrachunkowej w Elblągu,
w sprawie: zmiany budżetu powiatu Uchwała została przekazana
działdowskiego na rok 2017.
w dniu 3 stycznia 2018r. do
Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Elblągu, do
Publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Warmińsko – Mazurskiego
w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, Uchwała została przekazana
które nie wygasają z końcem roku w dniu 3 stycznia 2018r. do
budżetowego 2017.
Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Elblągu,
w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Uchwała została przekazana
Prognozy
Finansowej
Powiatu w dniu 3 stycznia 2018r. do
Działdowskiego na lata 2018-2021.
Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Elblągu,
w
sprawie:
budżetu
powiatu Uchwała została przekazana
działdowskiego na rok 2018
w dniu 3 stycznia 2018r. do
Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Elblągu, do
Publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Warmińsko – Mazurskiego

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie od 28 grudnia 2017 do 24 stycznia
2018 roku.
W okresie między Sesjami odbyło się jedno posiedzenie Zarządu Powiatu Działdowskiego.
Na posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2018 roku Zarząd podjął:
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- uchwałę w sprawie wydania opinii o rozbudowie drogi gminnej na terenie gminy Lidzbark,
- uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie do
dokonywania czynności prawnych,
- uchwałę w sprawie wyrażenia zgody Zespołowi Szkół w Malinowie na zawarcie umowy
użyczenia lokalu administracyjnego
- uchwałę w sprawie analizy wydatków poniesionych w 2017 r. na wynagrodzenia nauczycieli
w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz ustalenia kwoty jednorazowego
dodatku uzupełniającego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
prowadzonych przez Powiat Działdowski,
- uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za rok 2017 w szkołach i placówkach
prowadzonych przez Powiat Działdowski,
- uchwałę w sprawie określenia wysokości procentowej odpisu na fundusz dodatku
motywacyjnego przyznawanego nauczycielom,
- uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych
Powiatu Działdowskiego w roku 2018 z zakresu kultury, upowszechniania kultury fizycznej i
sportu oraz promocji i ochrony zdrowia,
- uchwałę w sprawie Organizacji Współzawodnictwa Sportowego Szkół Ponadgimnazjalnych,
- uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. K.K. Baczyńskiego w Lidzbarku do podejmowania wszelkich czynności
w zakresie realizacji projektu pt. „Językowo i TIK-owo”,
- uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej,
- uchwałę w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu
Działdowskiego do zaciągania zobowiązań,
- uchwałę w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych z rezerwy celowej.
Ponadto Zarząd:
- wypracował stanowisko dla Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego w sprawie dostosowania warunków w SP ZOZ w Działdowie do
standardów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia,
- pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora PZD w Działdowie w sprawie zmian w planie
finansowym,
- pozytywnie rozpatrzył wniosek Zespołu Szkół Zawodowych w Iłowie-Osadzie w sprawie
zwiększenia środków finansowych na zamontowanie nagłośnienia w sali gimnastycznej,
- wypracował stanowisko dla Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie
rozliczenia dotacji na utrzymanie infrastruktury „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej”,
- pozytywnie rozpatrzył wniosek SP ZOZ w Działdowie dotyczący zmiany przeznaczenia w
budżecie Powiatu Działdowskiego na rok 2018 środków finansowych,
- przyjął projekty uchwał Rady Powiatu Działdowskiego.
Ad.7
Przewodniczący Komisji Planowania Budżetu, Finansów, Gospodarowania Mieniem
Powiatu Paweł Mostowicz
W okresie międzysesyjnym Komisja Planowania Budżetu, Finansów, Gospodarowania
Mieniem Powiatu odbyła jedno posiedzenie w dniu dzisiejszym, na posiedzeniu tym Komisja
dokonała analizy mienia powiatu pod względem przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży i
dzierżawy, zaopiniowała projekty uchwał, które będziemy podejmować na dzisiejszej sesji, a
także Komisja podsumowała swoją pracę w 2017 roku.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Gospodarczego,
Turystyki i Bezpieczeństwa Publicznego Jan Korona
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Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i
Bezpieczeństwa Publicznego w okresie międzysesyjnym nie obradowała, ma zaplanowane
spotkanie w dniu 25 stycznia.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Bogdan Kopański
W okresie międzysesyjnym Komisja Oświaty, Kultury i Sportu odbyła jedno posiedzenie w
dniu 19 stycznia, którego tematami były: analiza organizacyjno-finansowa (dydaktycznowychowawcza) Zespołu Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku oraz
podsumowanie pracy Komisji za rok 2017.
Członek Komisji Społecznej Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych Bogdan Kopański
W okresie międzysesyjnym Komisja Społeczna, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych odbyła
jedno posiedzenie w dniu 19 stycznia, którego tematami były: działalność Działdowskiego
Centrum Caritas w zakresie powierzonych zadań w aspekcie współpracy z powiatem ze
szczególnym uwzględnieniem zadań z zakresu bezdomności oraz sprawozdanie z pracy
Komisji za rok 2017.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jarosław Gawenda
Komisja Rewizyjna w okresie międzysesyjnym nie obradowała. Najbliższe posiedzenie
odbędzie się w dniu jutrzejszym.
Ad.8
Przewodniczący Komisji Planowania Budżetu, Finansów, Gospodarowania Mieniem
Powiatu Paweł Mostowicz
W 2017 roku Komisja Planowania Budżetu, Finansów, Gospodarowania Mieniem Powiatu
obradowała na 11 posiedzeniach. Komisja pracowała zgodnie z planem pracy tym samym
zrealizowała wszystkie pozycje w nim zawarte. Ponadto opiniowała projekty uchwał Rady
Powiatu skierowane pod obrady sesji. Frekwencja komisji na posiedzeniach wyniosła
94,54%, w tym było 6 nieobecności.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Gospodarczego,
Turystyki i Bezpieczeństwa Publicznego Jan Korona
Sprawozdanie z pracy komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Gospodarczego,
Turystyki i Bezpieczeństwa Publicznego za rok 2017.
Członkowie komisji w składzie: Jan Korona – Przewodniczący Komisji, Paweł Kraynik–
Wiceprzewodniczący Komisji oraz członkowie: Krzysztof Aurast, Tadeusz Iskra, Marian
Janicki, Janusz Kaczmarek, Paweł Mostowicz pracowali zgodnie z uchwałą Nr XXIII/165/15
Rady Powiatu z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy komisji
stałych Rady Powiatu Działdowskiego. Komisja zrealizowała wszystkie pozycje z planu
pracy na rok 2017 wyznaczone przez Radę Powiatu.
Frekwencja na spotkaniach członków komisji była 92.06 %.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Bogdan Kopański
W 2017 roku Komisja obradowała na 10 posiedzeniach. Komisja pracowała zgodnie z planem
pracy, tym samym realizując wszystkie pozycje w nim zawarte. Ponadto Komisja
wypracowała dwa wnioski. Pierwszy dotyczący zaproszenia na Sesję Rady Powiatu
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz Wójta Gminy Rybno, aby wyjaśnili decyzje, które
prowadziły do alokacji zespołu ratownictwa medycznego typu P z Działdowa do Rybna.
Drugi dotyczący przesłania pisma Wójta Gminy Rybno w sprawie wyrażenia zgody na
utworzenie z dniem 1 września 2020 roku w Zespole Szkół w Rybnie Branżowej Szkoły II
stopnia do Ministerstwa Edukacji, do wiadomości Wójta Gminy Rybno, z prośbą o zajęcie
stanowiska w sprawie ww. pisma.
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Frekwencja wyniosła 93,75 %.
Członek Komisji Społecznej Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych Bogdan Kopański
W 2017 roku Komisja obradowała na 10 posiedzeniach. Komisja pracowała zgodnie z planem
pracy, tym samym realizując wszystkie pozycje w nim zawarte. Ponadto Komisja
wypracowała wniosek, aby Pan Starosta wraz z Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Działdowie zainicjował spotkanie osób decyzyjnych – wójtów, burmistrzów, i
podjął działania, które doprowadziłyby do utworzenia punktu, noclegowni, schroniska, żeby
zabezpieczyć, na krótki okres czasu osoby tego potrzebujące i przedłożyć powyższy problem
na Komisji Bezpieczeństwa do rozwiązania. Frekwencja wyniosła 90%.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jarosław Gawenda
Komisja Rewizyjna w 2017 roku odbyła 10 planowanych posiedzeń, obradowała zgodnie z
przyjętym planem pracy. Frekwencja Komisji wynosiła 90%. Skarg nie odnotowano.
Ad.9
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Czy do przedstawionego projektu Państwo Radni jakieś uwagi, pytania? Bardzo proszę,
otwieram dyskusję. Nie widzę. Zamykam dyskusję.
Wobec braku pytań poddała pod głosowanie projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa WarmińskoMazurskiego.
W sesji uczestniczy 17 radnych
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym,
- 17 głosami za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących,
podjęła:
UCHWAŁĘ Nr XXXIII/261/18
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa WarmińskoMazurskiego.
/Uchwała stanowi załącznik nr 3 do wersji papierowej niniejszego protokołu/
Ad.10
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Czy są pytania do przedstawionego projektu, bądź uzasadnienia? Bardzo proszę, otwieram
dyskusję. Nie widzę. Zamykam dyskusję.
Wobec braku pytań poddała pod głosowanie projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Płośnica na realizację zadania
inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 179, 189, 163, 128 w Małym
Łęcku, gm. Płośnica”.
W sesji uczestniczy 17 radnych
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym,
- 17 głosami za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących,
podjęła:
UCHWAŁĘ Nr XXXIII/262/18
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w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Płośnica na realizację zadania
inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 179, 189, 163, 128 w Małym
Łęcku, gm. Płośnica”.
/Uchwała stanowi załącznik nr 4 do wersji papierowej niniejszego protokołu/
Ad.11
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Czy są pytania do przedstawionego projektu, bądź uzasadnienia? Bardzo proszę, otwieram
dyskusję. Nie widzę. Zamykam dyskusję.
Wobec braku pytań poddała pod głosowanie projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Lidzbark na realizację zadania
inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi prowadzącej do Powiatowego Urzędu Pracy przy
ulicy Jeleńskiej w Lidzbarku”.
W sesji uczestniczy 17 radnych
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym,
- 17 głosami za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących,
podjęła:
UCHWAŁĘ Nr XXXIII/263/18
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Lidzbark na realizację zadania
inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi prowadzącej do Powiatowego Urzędu Pracy
przy ulicy Jeleńskiej w Lidzbarku”.
/Uchwała stanowi załącznik nr 5 do wersji papierowej niniejszego protokołu/
Ad.12
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Czy ktoś z Państwa radnych ma uwagi do tego projektu bądź uzasadnienia? Bardzo proszę.
Nie widzę. Zamykam dyskusję.
Wobec braku pytań poddała pod głosowanie projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Lidzbark na realizacje zadania
inwestycyjnego pn. „Budowa parkingu przy ul. Garbuzy w Lidzbarku”
W sesji uczestniczy 17 radnych
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym,
- 17 głosami za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących,
podjęła:
UCHWAŁĘ Nr XXXIII/264/18
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Lidzbark na realizacje zadania
inwestycyjnego pn. „Budowa parkingu przy ul. Garbuzy w Lidzbarku”
/Uchwała stanowi załącznik nr 6 do wersji papierowej niniejszego protokołu/
Ad.13
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Poprosimy o wyjaśnienia Panią Skarbnik, żeby zwróciła naszą uwagę na te najbardziej istotne
zmiany w tej uchwale.
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Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Działdowskiego dotyczy zmniejszenia dochodów i wydatków o taką samą kwotę, czyli
699.353 zł. Najistotniejsze zmiany, które w tej uchwale występują to w załączniku nr 2, który
mówi o wykazie przedsięwzięć wprowadza się zmiany w projekcie Zintegrowana Informacja
Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur realizowana przez Wydział Geodezyjny,
planowana realizacja przez Wydział Geodezyjny po podpisaniu umowy należało przyjąć
nowy harmonogram i nowe kwoty. Ten załącznik zawiera zmiany tych kwot, powszednia
była 4.511.000 harmonogram nowy stanowi kwotę 3.253.420. I drugą pozycją, która jest
istotna dla uchwały, to program Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny. Na
ten program dostaliśmy dotację w wysokości 288.840 zł i takie zadanie należało wprowadzić
w tym roku. To tyle odnośnie Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dziękuję.
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Dziękujmy. Czy pytania są do tej propozycji uchwały? Nie widzę, zamykam dyskusję.
Wobec braku pytań poddała pod głosowanie projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego
w sprawie: uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego
na lata 2018-2021
W sesji uczestniczy 17 radnych
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym,
- 17 głosami za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących,
podjęła:
UCHWAŁĘ Nr XXXIII/265/18
w sprawie: uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Działdowskiego na lata 2018-2021
/Uchwała stanowi załącznik nr 7 do wersji papierowej niniejszego protokołu/
Ad.14

Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Bardzo proszę jeszcze raz Panią Skarbnik by też do tych zmian się odniosła.
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Projekt w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2018 dotyczy również
zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 699.353 zł. Te zmiany wynikały przede
wszystkim z wprowadzenia zmian w projekcie Zintegrowana Informacja Geodezyjna i
Kartograficzna na 2018 rok jest to kwota 24.373 zł i dotacja, którą otrzymaliśmy na Wczesne
wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny, które realizuje poradnia psychologicznopedagogiczna i na 2018 rok jest to kwota 46.800 zł. Też na wniosek Dyrektora po akceptacji
Zarządu tworzy się nowy paragraf, który dotyczył zakupu wydatków inwestycyjnych jest to
kwota 12.800 zł na wykup gruntów od osób prywatnych wraz z kosztami notarialnymi i
wyceny. Oczywiście zmniejsza się jednocześnie zadanie na tę samą kwotę przebudowa
chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Księży Dwór, to są zadania powiązane.
Jeszcze jedna zmiana, która dotyczy zadania, które przyjmowaliśmy, jeśli chodzi o uchwałę
pomocy finansowej. Uchwała o pomocy finansowej dotyczyła przebudowy drogi gminnej na
działce nr 179, 189, 163, 128 w Małym Łęcku gmina Płośnica. Natomiast w załączniku nr 3a,
który zawiera pozostałe wydatki majątkowe jest nazwa przebudowa drogi gminnej w Małym
Łęcku w celu osiągnięcia parametrów właściwych dla drogi gminnej, taka sama kwota, ale te
dane muszą być spójne i o taką zmianę prosiłabym o wprowadzenie.
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Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Czyli w porównaniu z materiałami, które otrzymaliśmy jest drobna zmiana, jeśli chodzi o
nazwę zadania.
Dziękujemy Pani Skarbnik. Szanowni Państwo radni, kto ma uwagi do przedstawionego
projektu uchwały, do objaśnień wraz z tą drobną zmianą? Nie widzę. Zamykam dyskusję.
Wobec braku pytań poddała pod głosowanie projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego
w sprawie:
W sesji uczestniczy 17 radnych
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym,
- 17 głosami za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących,
podjęła:
UCHWAŁĘ Nr XXXIII/266/18
w sprawie: zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2018
/Uchwała stanowi załącznik nr 8 do wersji papierowej niniejszego protokołu/
PRZERWA 11.50 – 12.10
Ad.15
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Witam wszystkich Państwa po przerwie, w tej chwili jesteśmy przy punkcie 15 – sprawy
bieżące i w tym punkcie mamy kilka spraw do analizy.
Informacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie, o której zresztą dzisiaj wspomniał
Pan Przewodniczący Kopański, w sprawie utworzenia szkoły branżowej II stopnia w Zespole
Szkół w Rybnie. O przedstawienie informacji z MEN, która niedawno do nas wpłynęła
bardzo bym prosiła Panią Naczelnik Marlenę Perzyńską o przedstawienie najistotniejszych
fragmentów tego pisma.
Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
Panie Starosto, Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo radni, odpowiedź z Ministerstwa, ja
przedstawię tak jak Pani Przewodnicząca mówiła tylko najistotniejsze fragmenty tego pisma.
Biorąc pod uwagę termin utworzenia branżowej szkoły II stopnia przypada on na 1 września
2020 roku oraz fakt, że do tej szkoły przyjmowani będą kandydaci, którzy ukończyli
branżową szkołę I stopnia w zawodzie, w którym wyodrębniono kwalifikację wspólną dla
zawodu nauczanego w branżowej szkole I stopnia oraz w branżowej szkole II stopnia,
zasadnym wydaje się, aby porozumienie dotyczące prowadzenia BS II przez gminę zostało
zawarte nie później niż do końca stycznia 2020 r. Przy określeniu terminu zawarcia
porozumienia należy wziąć pod uwagę m.in. ograniczenia organizacyjne związane z
założeniem szkoły m.in. z określeniem zawodów, w których realizowane będzie kształcenie.
Co za tym idzie należy uzyskać pozytywną opinię Wojewódzkiej i Powiatowej Rady Rynku
Pracy. Warto zauważyć, że opinia taka wydana w 2017 roku nie będzie odzwierciedlać
potrzeb rynku pracy w 2020 roku. Ponadto do czasu uruchomienia kształcenia w branżowej
szkole II stopnia w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego będą wprowadzane nowe
zawody i wykreślane dotychczasowe zawody. W związku z tym trudno w 2017 czy 2018 roku
ustalić jakie zawody czy w jakich zawodach będzie mogła być kształcona młodzież. Ja
jedynie jeszcze dodam, że prowadzenie szkół ponadpodstawowych po „nowemu” jest
zadaniem własnym powiatu i powiat do tej pory kierował się taką zasadą by w szkołach
ponadpodstawowych nie powielały się kierunki kształcenia zawodowego. Dlatego jest to
zadanie powiatu i w skali powiatu sieć szkół powinna być ustalana zarówno tych szkół
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branżowych I stopnia, jak i branżowych szkół II stopnia. Nadmienię również, że obecnie na
terenie Powiatu Działdowskiego w branżowych szkołach I stopnia, o czym Państwu
wspominałam przy informacji oświatowej, dominują oddziały wielozawodowe, a to znaczy,
że w jednym oddziale uczą się uczniowie kilku zawodów i przedstawię np. mechanika
pojazdów samochodowych. W skali powiatu w danym roku szkolnym jest ich np. 20 i teraz,
gdy Ci uczniowie będą na początku 3 klasy branżowej szkoły I stopnia trzeba przeprowadzić
diagnozę ilu z tych uczniów będzie chciało kontynuować naukę w branżowej szkole II
stopnia, ponieważ zdecydowana większość uczniów, którzy rozpoczynają naukę w branżowej
szkole I stopnia zależy na tym, by po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia po 3 latach
rozpocząć po prostu pracę. Są to nieliczne osoby, które chcą czy do tej pory chciały
kontynuować naukę i np. zdobywać maturę czy kwalifikację technika. Oczywiście, że
powstanie tych branżowych szkół zawodowych II stopnia to umożliwi, ale nie da się powołać
branżowej szkoły II stopnia bez przeprowadzenia takiej diagnozy, ponieważ może okazać się,
że liczba uczniów w danym oddziale będzie bardzo niska i wtedy nie tylko trzeba będzie
tworzyć branżowe szkoły II stopnia nie w skali powiatu, ale nawet w skali jakby kilku
powiatów, by było funkcjonowanie takiego oddziału w pewnym sensie także ekonomicznie
uzasadnione, ponieważ bardzo mały oddział z małą liczbą uczniów w branżowej szkole II
stopnia spowoduje bardzo znaczący wzrost kosztów utrzymania, no i oczywiście dopłaty z
budżetu Powiatu Działdowskiego do funkcjonowania tego typu szkół.
Jeszcze jedna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, nie wiadomo do tej pory czy w
branżowych szkołach II stopnia w oddziałach, które będą powstawały będzie mógł być tylko i
wyłącznie prowadzony jeden zawód, czy tak jak do tej pory w technikach, mogą być
oddziały, w których są dwa zawody. Wtedy byłaby jakaś szansa na utworzenie takiego
oddziału, którego liczebność również ekonomicznie byłaby uzasadniona. Dziękuję.
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Dziękujemy bardzo Pani Naczelnik. Wszyscy Państwo radni otrzymaliście Uchwałę Zarządu
Powiatu Działdowskiego z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z
wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego za rok 2017. W postaci tabelarycznej te wyniki są szczegółowo przedstawione.
Szanowni Państwo, wpłynęło również do mojej wiadomości, a tym samym i do Państwa
wiadomości pismo od Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego w związku ze złożonym wnioskiem SP ZOZ w Działdowie odnośnie spełniania
wymagań na podstawie określonej Ustawy o działalności leczniczej, i analiza tego pisma jest
dosyć długa ja bym poprosiła Pana Starostę, bo to jest pismo adresowane do Pana Starosty o
krótkie przedstawienie, czego ono dotyczyło i co w związku z tym. Czy Pan sam odpowie,
czy kogoś poprosi?
Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
Szanowni Państwo w związku z tym, że art. 207 Ustawy o działalności leczniczej mówił o
tym, że do 31 grudnia 2017 roku wszystkie szpitale maja dostosować swoje wymagania i
warunki do wymagań, które są określone w art. 22 tej Ustawy i w Rozporządzeniu Ministra
Zdrowia. Chodzi o to, że w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia znajdują się konkretnej
załączniki, które mówią, jakie warunki musza spełniać konkretne podmioty lecznicze w tym
m.in. szpital, a że zdecydowana większość szpitali w Polsce nie spełniła tych warunków,
ponieważ spełnianie warunków wiąże się z ponoszeniem dużych kosztów i wydatków. W
związku z tym Ministerstwo Zdrowia do tego art. 207 dodało dwa kolejne ustępy, w których
mówi się o tym, że nawet jeżeli szpital czy inny podmiot leczniczy nie spełnia tych warunków
określonych w Ustawie i w Rozporządzeniu można napisać pismo z prośbą o wydłużenie tego
terminu, w którym spełnienie wymagań będzie możliwe, do Warmińsko-Mazurskiego
Inspektora Sanitarnego. Wysyłając pismo trzeba wyjaśnić, które wymagania nie są spełnione i
zapewnić, że nie zagrażają one bezpieczeństwu. Szpital oczywiście to uczynił i pismo takie
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zostało wysłane do Inspektora Sanitarnego, również była ocena ryzyka bezpieczeństwa
pacjentów. Żadne niespełnienie wymagań nie zagraża w żadnym stopniu bezpieczeństwu
pacjentów szpitala. Natomiast Inspektor Sanitarny skierował pismo do szpitala, w którym
m.in. wzywał do tego by szpital przedstawił stanowisko organu założycielskiego, jakim jest
Powiat Działdowski w sprawie właśnie realizacji programu, czy planu dostosowującego
spełnienie warunków do wymagań przedstawionych w art. 22. W tej odpowiedzi pojawiły się
m.in. takie informacje, które do Inspektora Sanitarnego zostały przesłane, że Powiat
Działdowski od 2014 roku każdego roku przeznacza milion złotych na pokrycie wydatków
szpitala, które będą zmierzały do realizacji tego planu dostosowującego warunki szpitala do
wymogów określonych w art. 22 Ustawy o działalności lecznicze, a w 2014 roku było to
nawet 1,5 miliona. Jest również podane stanowisko, że Powiat Działdowski jako organ
założycielski planuje w kolejnych latach również wspierać szpital w realizacji programu
dostosowującego swoje warunki do wymagań określonych w Ustawie. Dziękuję.
Ad. 16
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Dziękuję. Czy do wyjaśnienia ktoś z Państwa ma uwagi? Do spraw różnych to informacyjnie
chciałam przekazać z wielką radością, że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w
Działdowie jest już formalnie przeniesiona na ulicę 11 listopada i należy się z tego cieszyć.
Punkt 16 dzisiejszego porządku – Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. Wracamy do
interpelacji zgłoszonych na wstępie. Pierwsza interpelacja, pierwsze zapytanie to była sprawa,
którą analizowaliśmy na poprzedniej sesji. Poproszę pana radcę by wypowiedział się na ten
temat.
Radca Prawny Mirosław Konieczny
Pani Przewodnicząca, Szanowni Radni. Temat wskazany przez radnego podczas interpelacji
był już omówiony na XXXII Sesji Rady Powiatu w związku z tym zarówno osoba składająca
interpelację jak i pozostali Państwo radni mogli zapoznać się z treścią przedstawioną przez
poprzedniego mecenasa Wójtowicza i z tym poglądem wyrażonym w opinii w pełni i w
całości się zgadzam. Uznając i jednocześnie podtrzymując stanowisko, że w § 24 punkt 5
Statutu Powiatu Działdowskiego, który wskazuje, że przyjęcie protokołu nie ma
obligatoryjnej formy tzw. uchwały podlegającej głosowania, tylko w formie uchwały. Ja
zaznaczę od siebie dodatkowo jeszcze, że Statut uchwalony przez Radę Powiatu był podjęty
uchwałą we wrześniu 2011 roku i zmieniany był później w 2015 roku i w tym zakresie jak to
się mówi od „x lat”, szeregu już, że regulamin jest realizowany w formie dotychczasowej jaka
występuje w chwili obecnej. Należy zaznaczyć wprost, że do tzw. obowiązków Rady
podejmowania i rozstrzygania zagadnień w formie uchwałodawczej uregulowane zostało w
art. 12 Ustawy o samorządzie powiatowym i tam są enumeratywnie wymienione zagadnienia
i zadania, które podlegają tzw. formie uchwałodawczej, gdzie wprost się mówi:
podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Powiatu, podejmowanie uchwał itd. Między
innymi nawet w punkcie 11 czyli w sprawach tzw. nieuregulowanych art. 12 „podejmowanie
uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady Powiatu”,
natomiast do kompetencji Rady Powiatu w art. 12 punkt 1 stanowi: „stanowienie aktów prawa
miejscowego, w tym statutu powiatu” i jeżeli statut Rady Powiatu w § 24 szczegółowe
uregulowania dotyczące form procedowania na Sesji w zakresie protokołu zaznaczył
jednoznacznie, że gdy podejmuje się Uchwałę o przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji tylko
w sytuacji określonej w ust. 5 § 24, a więc w sytuacji, gdy Rada działa jako tzw. nazwijmy to
organ odwoławczy od sprzeciwu radnego, który między sesjami może składał wniosek do
protokołu o uzupełnienie protokołu, ewentualnie o dokonanie innych czynności wynikających
z tzw. uwag wniesionych do sesji, jeżeli wcześniej Przewodniczący po wysłuchaniu
protokolanta i wysłuchaniu nagrania załóżmy odmówił, to wtedy w ramach sprzeciwu można
wnieść sprzeciw i wówczas to Rada Powiatu może podjąć Uchwałę o przyjęciu protokołu z
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poprzedniej sesji po rozpatrzeniu tego sprzeciwu. Natomiast generalnie Rada nie podejmuje,
nie ma obowiązku i nie podejmuje. Natomiast wspomniane przez radnego cytaty z publikacji
- mogą takie być. Ale zwróćmy uwagę na jedno, każda Rada w każdym powiecie przyjmuje
statut, niewykluczone, że gdzieś w innych statutach innych jednostek samorządowych jest
wprowadzony zapis wprost, że w formie uchwał, wówczas takie prawo członkom
przysługuje, natomiast jeżeli takiego zapisu by nie wprowadzono to Rada może mieć inną
przyjętą procedurę procedowania w zakresie tzw. protokołów z poprzedniej sesji. I jeszcze
jedna uwaga, gdyby była sytuacja taką, jaką Pan radny wspomniał, to, że Powiat Działdowski
byłby jedynym powiatem, który nie głosuje to od „x lat” z takim zapisem statutu i trybie
postępowania, to już dawno by Wojewoda w trybie art. 78 Ustawy o samorządzie
powiatowym wystąpił dlaczego nie przechodzi protokół z sesji Rady Powiatu do tzw. w trybie
głosowania. Ja tak jak wspomniałem podtrzymuje stanowisko poprzednika na poprzedniej
sesji i w tym zakresie nic więcej nie można zrobić.
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Dziękuję bardzo Panu Radcy. Następna sprawa zgłoszona w interpelacjach dotyczyła
korzystania z tytułu osobowość Powiatu Działdowskiego. My zdaje się na XXXI Sesji na ten
temat była mowa i sprawę poruszył przede wszystkim Pan radny Gąsiorowski, Pan radny
Cieślak ewentualnie wspomniał z tego co pamiętam wtedy, że też chciałby sprawę poruszyć,
ale jak już Pan radny Gąsiorowski mówił o tym, to już nie będzie. Ja poprosiłam również na
tamtej Sesji Pana radnego Gąsiorowskiego o dołączenie wniosku na piśmie, do dnia
dzisiejszego ja takiego wniosku nie mam. I co w związku z tym? Zwracam się teraz do Pana
radnego Cieślaka, chociaż właściwie to była interpelacja do Pana Starosty, ale wróciłam na
Sesję XXXI przez chwilę i wracam teraz do Pana radnego Cieślaka i do Pana Starosty. W jaki
sposób, w jakim trybie Pan chciałby złożyć ten wniosek? Czy jako wniosek, do kogo, bo
zrozumiałam, że do Pana Starosty? Tak?
Radny Wiesław Cieślak
Tak, ponieważ Pan Starosta jest Przewodniczącym kolegium, które przynajmniej tak do tego
czasu było, pamiętam jeszcze w poprzednich kadencjach, które się zbierało i obradowało.
Więc uważam, że bez względu na to czy była to forma pisemna jak w przypadku Pana
Gąsiorowskiego, czy tylko słowna jak w moim przypadku, to nie sądzę aby jedna była gorsza
od drugiej, bo obydwie obowiązują i to pytanie jest takie: kiedy wreszcie ten wniosek o
zebranie się kapituły, czy grupy osób, która decyduje o tych sprawa, kiedy to nastąpi?
Oczywiście grupa zadecyduje, czy należy postąpić tak jak się sugeruje w tych dwóch
wnioskach, czyli odebrać tą godność Panu Boniemu, czy tez nie.
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Jeżeli chodzi o Pana Starostę, jako Starostę nie jest to właściwy adres kierowania tego
wniosku. Wobec tego czy chciałby Pan zgłosić ten wniosek, jako wniosek formalny do Rady
by Rada, a ja w imieniu Rady skierowała taki wniosek do kapituły?
Radny Wiesław Cieślak
Procedura dla mnie jest obojętna, chodzi o to żeby była skuteczna, żeby ta kapituła się
zebrała, a więc jeżeli Pani Przewodnicząca widzi, że ja mam złożyć wniosek w formie
pisemnej?
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Wniosek formalny do Rady i ten wniosek zostanie poddany tak jak każdy wniosek, którym
Rada ma się zająć, zostanie poddany głosowaniu.
Radny Wiesław Cieślak
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No to, tak składam taki wniosek. Tak składam.
Raczej ja nie wiem, bo tu kwestia jest troszkę inna Pani Przewodnicząca, bo to nie Rada
decyduje o tym, komu się przyznaje ten tytuł, tylko to jest grupa osób, że tak powiem,
spośród Rady wybrana, więc nie sądzę żeby o tym miała decydować akurat Rada.
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Kapituła wnioskuje o przyznanie tytułu, a Rada decyduje, uchwala w formie uchwały, Rada
nadaje ten tytuł honorowy Osobowość Powiatu Działdowskiego. Jeżeli chodzi o uchwałę w
tej sprawie to jest Uchwała nr XII/127/12 z 15 lutego 2012 roku w § 8 „w przypadku
istotnych naruszeń zasad współżycia społecznego Rada Powiatu może na wniosek kapituły
pozbawić osobę prawa do używania tytułu Osobowość Powiatu Działdowskiego”, dopiero
wtedy, jeżeli do kapituły byłby taki wniosek przekazany to kapituła zajmuje się wnioskiem i
głosuje, czy przekazuje do Rady znowu, czy też nie, o pozbawienie. Nadanie przez Radę,
pozbawienie przez Radę.
Radny Wiesław Cieślak
Pani Przewodnicząca, przed chwileczką Pani sama przeczytała, że na wniosek kapituły Rada
dopiero podejmuje decyzje, a nie odwrotnie. Czyli najpierw musiałaby się zebrać kapituła,
ustalić, gdyby się okazało, że nie ma zmiany w tym stanowisku, to tutaj już decyzja Rady
byłaby niepotrzebna. To kapituła musi zadecydować, czy Rada ma to zrobić, czy też nie.
Jeżeli się okaże, że kapituła się wypowie negatywnie na temat mojego wniosku, no to nie
będziemy zajmowali się tym w ogóle na sesji Rady.
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Tak. Tylko, żeby kapituła się zebrała w tym celu i żeby zajęła się taka sprawą musi być
formalny wniosek, który do kapituły wpłynie. Panie mecenasie czy mam rację? Bo może się
mylę.
Radca Prawny Mirosław Konieczny
Ustny wniosek złożony do Rady, Rada nie jest kompetentna do chwili obecnej bowiem tak
jak Pani Przewodnicząca wskazała procedurom, Rada tylko obraduje wówczas jeżeli jest
stosowny wniosek ze strony kapituły. Jeżeli takiego wniosku z kapituły nie ma, to Rada nie
proceduje w tym zakresie. Natomiast informacja, czy też pytanie, które jest zawarte w
protokole, może zostać przekazany wniosek do kapituły, ale jeżeli to jest wniosek formalny
kierowany do Rady żeby Rada przekazała, to w taki razie podlega moim zdaniem głosowaniu,
bo wtedy jest niejako wniosek radnego żeby Rada zajęła się tą sprawą i przekazała to do
kapituły.
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Czyli rozumiemy się mam nadzieję dobrze, jeżeli Pan radny składa wniosek formalny żeby
Rada przekazała ten wniosek do kapituły, to ten wniosek jako wniosek formalny powinien
być przez Radę przegłosowany, tak?
Radca Prawny Mirosław Konieczny
Wszystkie wnioski formalne podlegają głosowaniu.
Radny Wiesław Cieślak
To ja z tego niewiele rozumiem, bo kiedy kapituła się zbiera, to dopiero na wniosek kapituły
Rada uchwalała, że dana osoba otrzymuje taki i taki tytuł, więc tutaj jest jakaś odwrotna
kolejność.
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
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Ale do kapituły odpowiednie organa w terminie do 15 marca każdego roku występują z
wnioskami o nadanie tego tytułu. Te wnioski wpływają formalnie do kapituły, więc jeżeli my
byśmy przegłosowali taki wniosek, procedowali ten wniosek i przegłosowali, to wtedy
kapituła zgodnie z naszym głosowaniem musiałaby się nim zająć.
Radny Kaszubski Grzegorz
Pani Przewodnicząca, Panie Starosto. Musimy się zastanowić jak my wybieramy. Przecież
wybór Osobowość Powiatu Działdowskiego ma każdy radny, a więc praktycznie cała Rada
jest kapitułą, ponieważ takie wnioski spływają z komisji stałych i każda komisja stała ma
prawo przedstawienia kandydata na Osobowość Powiatu Działdowskiego. A więc jeżeli
byśmy mieli to rozpatrywać, najpierw by musiało to być rozpatrzone na komisjach. Następnie
przedstawione do Przewodniczących komisji, czyli Przewodniczących Zarządu,
Wiceprzewodniczących i Przewodniczących komisji stałych. Wtedy jest decyzja kapituły i
wtedy my otrzymujemy informację, jaka jest ostateczna decyzja, ale pośrednio każdy radny z
19 ma wpływ na to, a więc głosujemy najpierw na komisjach stałych. Dziękuję bardzo.
Radny Paweł Mostowicz
Pani Przewodnicząca, ja widzę, że tu jakaś dziwna konstrukcja powstaje z tej sprawy, no bo
jeżeli są radni wnioskodawcy, niech skierują swój wniosek do kapituły i wtedy, jeżeli kapituła
nam jako Radzie po rozpatrzeniu skieruje do Rady, to rozpatrzymy ten wniosek, a teraz nie
wiem, my będziemy wnioskować do kapituły, a kapituła będzie nam zwracać ten wniosek
później. Jakaś taka dziwna konstrukcja powstaje, moim zdaniem. Dziękuję.
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Wniosek, który powinien ewentualne obszerne uzasadnienie zawierać.
Radny Iskra Tadeusz
Ja chciałbym poprzeć kolegę Pawła, bo wyobraźmy sobie szanowni Państwo sytuację
odwrotną, że ja Tadeusz Iskra zgłaszam na osobowość kolegę i teraz ja zgłosiłem, wstałem i
poszedłem do domu i za trzy tygodnie mam pretensje, że jeszcze nie jest osobowością. Zatem
musi być jakaś droga, czy ścieżka formalna. Jeżeli jest to sołtys, czy radny to jaki problem
napisać wniosek do kapituły, wnoszę o likwidację, czy odwołanie takiego i takiego tytułu
honorowego i wtedy spotyka się kapituła i zajmuje stanowisko, przedstawia potem radnym i
radni zatwierdzają lub odrzucają. Wszystko w temacie, tak mi się wydaje. Bo teraz weźmy
kto jest ważniejszy, kto do kogo itd. Wniosek musi być pisemny, oficjalny wniosek pisemny
wskazujący konkretną osobę, kto konkretnie.
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Z uzasadnieniem, dokładnym uzasadnieniem zgłaszającego. No ja, tak jak powiedziałam
wcześniej, czekałam na taki wniosek, że taki wniosek wpłynie. Nie wpłynął. Dzisiaj jest
cofnięcie do tego temat, również takie bardzo ogólne, więc w uzgodnieniu z Panem
mecenasem rozmawialiśmy, że jeżeli miałoby to pójść tą drogą, no to wtedy musielibyśmy
nad tym wnioskiem głosować, jeżeli to ma w trakcie obrad wniosek być dalej przekazany.
Jeżeli natomiast ma być w formie pisemnej, no to wtedy powinno być to bezpośrednio do
kapituły.
Radny Wiesław Cieślak
Jeżeli można Pani Przewodnicząca. Ja oczywiście przychylam się do wniosku zarówno kolegi
radnego Iskry, jak i Pana Mostowicza, bo ja też właśnie w ten sposób myślałem. To jest
logiczne, ktoś występuje do kapituły, kapituła zajmuje się ta sprawa i decyduje. I wtedy
dopiero idzie wniosek do Rady, no nie odwrotnie. To jest chyba oczywiste i logiczne. Jeżeli
Pani sobie życzy, żeby taki wniosek pisemny, dlatego nie składałem żadnego wniosku
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pisemnego, ponieważ miał złożyć tutaj kolega Gąsiorowski, jeżeli nie złożył ja jestem w
stanie coś takiego napisać i złożyć ten wniosek.
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
I wówczas do kapituły.
Radny Wiesław Cieślak
Tak. Czyli mówiąc konkretnie to do Pana Starosty, jako Przewodniczącego kapituły.
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Do Przewodniczącego kapituły z uzasadnieniem.
Radny Wiesław Cieślak
W takim razie nie ma żadnego problemu.
Radny Kaszubski Grzegorz
Szanowni Państwo, nie taka jest kolej jak mówi Pan radny Iskra, że ja wstaje i mówię, że
moim kandydatem jest kolega. Komisja stała, w której jest Pan radny Iskra, czy Kaszubski
zgłasza do komisji stałej kandydatów. Z chwilą zgłoszenia komisja stała głosuje, czy jest on
kandydatem, czy nie. Jeżeli jest większość głosów, to jest on kandydatem. Jeżeli komisja
stała, czy to oświaty, czy rolnictwa, czy społeczna zgłasza kandydata, którego na swojej
komisji przegłosuje, to wtedy ten wniosek trafia do Zarządu. Zarząd ma prawo i każda
komisja stała ma prawo również dokonać zgłoszenia kandydata. Z chwilą gdy mamy trzech,
czterech kandydatów, dopiero wtedy zbiera się kapituła w osobie Zarządu i
Przewodniczących komisji i oni decydują kto jest Osobowością Powiatu. Jeżeli zgłosimy do
Pana Przewodniczącego kapituły, do Pana Starosty ten wniosek, to Pan Starosta powie:
najpierw rozpatrzymy poprzez komisję stałą, i będziemy tak w koło jechali. Także trzeba się
zastanowić, czy pojedyncza osoba może zgłosić kandydata na Osobowość Powiatu.
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Ja powołam się na § 5 ust. 1 pkt. 1 „wnioski o nadanie składać może Zarząd Powiatu,
Przewodniczący Rady, Przewodniczący komisji stałych, osoba uhonorowana tym tytułem w
powszednim roku lub przedstawiciel uhonorowanego podmiotu zbiorowego”. To tyle z
uzupełnienia, kto może składać.
Marian Janicki Starosta Działdowski
Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, przecież co do procedury nadawania, czy
ustanowienia tytułu Osobowość Powiatu Działdowskiego jest stosowna uchwała, innych
uregulowań nie ma w tym zakresie. I w tej, że uchwale w § 4 wniosek o nadanie tytułu mają
prawo zgłaszać i tu są wymienione podmioty kto może zgłaszać m.in. tak jak powiedział
radny Kaszubski może to zgłaszać komisja, ale co do trybu odwołania tego tytułu, jest tylko
jeden zapis w tejże uchwale. Ja go zacytuję „w przypadku istotnych naruszeń zasad
współżycia społecznego Rada Powiatu może na wniosek kapituły pozbawić osobę fizyczna
lub podmiot zbiorowy prawa do używania tytułu Osobowość Powiatu Działdowskiego”. Taki
jest tylko jedyny zapis. Nie można z tego wywnioskować, że to na wniosek komisji, bo
komisja ma tylko uprawnienia nadane co do składania wniosku o osobowość. A teraz, jeśli
chodzi o to w jakim trybie ten wniosek ma kapituła rozpatrzyć, to ja mogę powiedzieć w ten
sposób, że ja nie pełnię żadnych ról w tej kapitule. Ja tylko zwołuje i prowadzę tą kapitułę.
Decyzje podejmuje cała kapituła. I teraz, jeżeli ktokolwiek napisze zbiorowy wniosek,
pojedynczy itd., ja oczywiście zwołam tę kapitułę i ta kapituła musi sama się zastanowić, czy
ten wniosek rozpatrzy tak, czy jeszcze poprosi wnioskodawcę o to aby dał głębsze
uzasadnienie. To kapituła zdecyduje w jakiej formule ten wniosek musi być złożony, bo ta
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uchwała nic nie mówi. A skoro uchwała nadała prawo zgłoszenia wniosku do Rady o
cofnięcie, czyli kapituła też ustaliła warunki, na których zechce rozpatrzyć ten wniosek. I tak
się to powinno debatować, bo tu nic innego nie jest zapisane. Nadaje uchwała Rady kapitule
wszelkie uprawnienia. Jeżeli zgłosi ktokolwiek, czy komisja, czy Pan radny taki czy inny, to
ja zwołam kapitułę i kapituła powie: nie, nie sam wniosek jest za mało, proszę uzasadnić
konkretnie co się zarzuca danemu kandydatowi fizycznemu, czy osobie prawnej. Jeżeli
uzupełni ten wniosek, wtedy kapituła go rozpatrzy i powie: tak lub nie, a jak nie uzupełni to
uchwali, że bez rozpatrzenia sprawa, bo nie uzupełnił wniosku. Tu pozostawia ta uchwała w
całości sprawę kapitule. Takie jest moje zdanie w tej sprawie. Dziękuje.
Marian Brandt Wicestarosta Działdowski
Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowni radni myślę, że już Pan Starosta wszystko
wyjaśnił, że tak naprawdę, żeby pomóc Panu radnemu każdy z nas może to zrobić, ale
decydentem jest właśnie kapituła poprzez ręce Przewodniczącego tej kapituły, czy tez jak
powiedział Pan Starosta przez niego i to kapituła powinna zapoznać się z uzasadnieniem
wniosku by móc podjąć ocenę zasadności lub niezasadności i to wszystko. Nie musi Państwu
przedstawiać dlaczego, albo nie. To kapituła wewnętrznie określi, czy są ku temu przesłanki
by odwołać taką Osobowość Powiatu lub nie. Bo drodzy Państwo, dlaczego to mówię, bo to
wobec czego, każdy z nas by wnioskował za tym, że jeden raz dajemy, jeden raz nie dajemy,
a to Pan zrobił to, Pan zrobił tamto, a mnie to nie zadowalało i dzisiaj jestem innego zdania.
Ale szanowni Państwo, bierzmy odpowiedzialność za to co kiedyś robiliśmy ileś lat wstecz
głosując za i niektórzy z Państwa radnych, ja widziałem te głosowanie, byli za a dzisiaj
wnioskują o odwołanie. Przykro mi, że tak szybko zmieniamy zdanie i narracje.
Radny Wiesław Cieślak
Oczywiście zgadzam się tutaj w pełni z Panem Starostą i to jest chyba jasne i logiczne, że nie
należy mylić wysuwania kogoś do tego tytułu z odwołaniem, bo to jest zupełnie inna sprawa.
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
To już wszystko, tak? Czyli w takim układzie przerywamy dyskusję na takim etapie, czekamy
na wniosek, czy kapituła takowy otrzyma.
Następne było również pytanie Pana radnego Cieślaka odnośnie aptek. Tez na ten temat
mieliśmy bardzo długie i obszerne wyjaśnienia.
Marian Janicki Starosta Działdowski
Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo otóż, jeszcze raz przypominam przepisy prawa,
które regulują, które ustawodawca powierzył, czy upoważnił odpowiedni inny organ jakim
jest Rada Powiatu do uchwalenia przez Radę Powiatu prawa miejscowego terminarzu
otwarcia aptek w dni wolne od pracy, święta itd. Jest to prawo miejscowe, które dotyczy tylko
Powiatu Działdowskiego i nie może ktoś się powołać, że to jest prawo miejscowe w Powiecie
Żuromińskim, tylko te prawo miejscowe obowiązuje w Powiecie Działdowskim. I teraz niech
Pan Cieślak się zastanowi, jeżeli Sejm uchwala prawo, czy tenże Sejm egzekwuje to prawo?
No nie. Jest pewna procedura gdzie uchwalane jest prawo, jest Sejm, Senat, Prezydent
podpisuje, w Dzienniku Urzędowym jest publikowane i są inne organy do przestrzegania tego
prawa. Prawo miejscowe to też jest prawo i jest prokuratura, policja, straż miejska i one maja
przestrzegać tego prawa miejscowego, które Rada Powiatu z upoważnienia Polskiego
Parlamentu została upoważniona, a nie my sami mamy sprawdzać protokóły i spisywać jakieś
kontrole, jakieś naloty robić. Są od tego organy państwa, które są powołane do tego, żeby
było przestrzegane prawo, a to jest prawo miejscowe. I jeszcze raz mówię, jeżeli ktoś się
czuje pokrzywdzony, że wychodzi z gabinetu lekarskiego i ma receptę, idzie do punktu
aptecznego, który jest w tym wykazie i powinien być otwarty, to jest łamane prawo i
powinien zawiadomić organy ścigania i organy ścigania winny za naruszenie tego prawa
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ustalić kodeks wykroczeń lub kodeks karny został złamany, a nie my. Taka jest procedura i
panie radny, ja też jestem radnym i ja mam prawo być członkiem tej komisji i jeżeli Pan
zgłasza wniosek, że mamy się jako komisja zająć jakąś sprawą, która wykracza poza przyjęty
plan uchwałą Rady, to ja protestuję. My nie mamy prawa się tym zajmować. Proszę złożyć
wniosek, niech komisja przegłosuje, że chce się zająć jakąś sprawą, tenże wniosek złoży do
Rady o rozszerzenie planu pracy i wtedy dopiero legalnie możemy się tym zajmować. Bo tak
to będzie bałagan Panie radny, Pan co chwila sobie coś wymyśli i wrzuca to do komisji to
temu, to tamtemu. Są jakieś regulaminy, są pewne procedury, których trzeba wszyscy musimy
przestrzegać, ja i Pan. Ja nie pozwolę, żeby Pan ten bałagan wprowadzał wszędzie i będę
protestował za każdym razem jeżeli Pan będzie próbował łamać pewne reguły, procedury, bo
też jestem radnym i jestem odpowiedzialny z to co robię. I tak to jest. Nie sobie Pan przeczyta
reguły, statuty, regulaminy, jakie obowiązują u nas w Powiecie i wtedy możemy się spierać.
Bo to jest spór, debata, kiedy Pan wykaże rację to Pan wygra, kiedy ja wykaże rację, ja
wygram, w debacie oczywiście i w głosowaniu ostatecznym. A nie tak Pan mi ciągle zarzuca,
że ja coś Panu przeszkadzam. Ja nic Panu nie przeszkadzam, ja tylko nie pozwalam, żeby Pan
bałagan robił. To wszystko. Dziękuję.
Radny Wiesław Cieślak
Chciałbym się odnieść do tego, co tutaj było mówione, otóż po pierwsze, jeżeli ktoś myśli o
tym, żeby nie doszło do tragicznego wypadku i chce uprzedzić pewne sytuacje, oczywiście
my nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co może nastąpić za tydzień, za miesiąc, czy za rok,
być może, że taka sytuacja w ogóle nie będzie miała miejsca, być może, ale jeżeli ktoś myśli
w interesie ludzi to nie wprowadza żadnego bałaganu Panie Starosto, tylko jeżeli się nie
dopuszcza tego człowieka do tego żeby w ogóle wypowiedział się na ten temat i to nie ja
wprowadzam bałagan. Każdy ma prawo zaprezentować, szczególnie na komisji, swój pogląd
na dany temat i ja zaprezentowałem, zaprezentowałem nie wprowadzając bałaganu. Proszę
tutaj nie znadinterpretować całej sytuacji. Chciałbym jeszcze się odnieść do tego, co
powiedział Pan radca prawny otóż, uważam i podtrzymuje swoje stanowisko, że ze statutu
wyraźnie wynika, że Rada może przyjmować uchwały tylko w jeden jedyny sposób, tak jak
wszystkie Rady robią to w całym kraju za pomocą głosowania. Przyjmowanie protokółu jest
uchwałą i dlatego też powinno się to przyjmować za pomocą głosowania i nawet ten punkt,
do którego Pan radca się odwołuje mówi, że po uwzględnieniu uwag, wniosków Rada za
pomocą głosowania przyjmuje ten protokół i tylko tyle. Więc ja podtrzymuje swój wniosek,
że jeżeli nadal będzie przyjmowanie protokółu bez głosowania, to ja będę zawsze ze
względów proceduralnych przeciwko przyjęciu takiego protokółu. Dziękuję.
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Następna sprawa dotyczyła trudności z wodą. Mamy Panią Grażynę Mówińską i jeśli
moglibyśmy prosić, cóż w prawie się takiego zmieniło, że są we wszystkich praktycznie
Gminach i Powiatu i Powiatów okolicznych problemy z utrzymaniem właściwych
parametrów, jeśli chodzi o skład wody.
Powiatowy Inspektor Sanitarny Grażyna Mówińska
Panie Starosto, Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, w 2016 roku wydaliśmy 4 decyzje
o okresowym braku przydatności wody do spożycia, były to wodociągi Rybno, Skurpie, Jeleń
i Gnojno. W każdym przypadku wodociągi ustaliły przyczyny pogorszenia jakości wody, były
to albo awarie, albo inne przyczyny techniczne. Decyzje, które wydał Inspektor Sanitarny
były wydane na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Inspekcja Sanitarna jest
powołana m.in. do realizacji zadań w zakresie zdrowia publicznego, czyli zapewnienia, aby
mieszkańcy nie byli narażeni na zachorowania, czy negatywne skutki działania czynników
szkodliwych, albo uciążliwych występujących w środowisku. W związku z tym, że wszystkie
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decyzje zostały wydane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa trudno jest mi się tutaj
odnieść do pytania Pana radnego.
Radny Wiesław Cieślak
Jak długo będzie to trwać?
Powiatowy Inspektor Sanitarny Grażyna Mówińska
Te wodociągi, o których Pan radny wspominał, które były zamknięte w 2016 roku, one już, że
tak powiem te decyzje wygasły, ponieważ przedsiębiorstwa wodociągowe poprawiły jakość
wody, przeprowadziły działania, które przyczyniły się do takiego stanu, że woda spełnia
wymagane parametry określone Rozporządzeniem Ministra Zdrowia. W 2016 roku
obowiązywało jeszcze Rozporządzenie z roku 2015, natomiast w grudniu 2017 roku zmieniły
się przepisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia, ale weszły w życie 11 stycznia 2018 roku. Te
przepisy wprowadziły pewnie zmiany w wartościach parametrów normatywnych jakości
wody i stosując się do tych przepisów mogliśmy w 2018 roku wydać decyzję o warunkowej
przydatności wody do spożycia w wodociągu publicznym Lidzbark, który zaopatruje w wody
Miasto Lidzbark i 13 wsi i 2 wsie w Powiecie Brodnickim w Gminie Górzno. W sumie
wodociąg zaopatruje w wodę około 10,5 tyś. mieszkańców. Wymagania nowego
Rozporządzenia Ministra Zdrowia nieco zmieniły wartości parametrów mikrobiologicznej
jakości wody i na podstawie tych zmian mogliśmy warunkowo dopuścić wodę do spożycia do
potrzeb sanitarno-higienicznych w Lidzbarku. Dodam tylko, że w Lidzbarku ustalono, że
zanieczyszczenie wody powstaje na etapie jej uzdatniania i trwają prace w celu ustalenia
konkretnie miejsca gdzie dochodzi do pogorszenia jakości wody, zmiany tej jakości wody.
Także na dzień dzisiejszy mogę tyle powiedzieć.
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
To były wszystkie interpelacje szanowni Państwo. Czy w oświadczeniach ktoś z Państwa
chciałby zabrać głos? Bardzo proszę Pan radny Mazurkiewicz.
Radny Mazurkiewicz Bronisław
Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Szanowna Pani, Szanowni Państwo radni, zaproszeni
goście otóż ta Chrystusowa liczba XXXIII dzisiejszej sesji jak i to, że mój sąsiad zawsze
przychodzi na sesję przygotowany, ma tych karteczek bardzo dużo, skłoniła mnie do tego, że
w przerwie dzisiejszych obrad sesji napisałem kilka słów, które chciałbym dla Państwa
odczytać:
„Jak ten czas szybciutko leci
dziś numer sesji jest trzydziesty trzeci,
szybko ta kadencja mija
każdy radny się wywija,
jakby tu odrobić lekcje,
by zapewnić se reelekcje
i na tyle mieć ambicji
by być w przyszłej koalicji.
Zaczynają się roszady
z kim tu iść, a z kim to nie da rady.
Jak to wszystko poprowadzić,
by na stołek swego wsadzić?
No i przy nim się urządzić,
By z kolegą razem rządzić.
Coś w tej sesji jest numerze,
że od razu wena bierze.
Trzy kadencje temu też
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na sesji trzydziestej trzeciej ułożyłem podobny wiersza”.
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Czy jeszcze ktoś jakieś oświadczenia chciałby złożyć? Nie widzę.
Ad.18
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Czy może ktoś z Państwa gości chciałby zabrać głos? Bardzo proszę Pani radna Teresa
Nowakowska.
Radna Nowakowska Teresa
Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo radni no i Szanowni gospodarze naszego terenu
całego powiatu, Panowie Starostowie i wszyscy którzy wspólnie współpracują, żeby w tym
Powiecie działo się dobrze. Dziękuję za zaproszenie, nie często ostatnio brałam udział w
Państwa spotkaniach ale jest to przyczyna mojej rodzinnej sytuacji, także nie zawsze mogłam
tutaj z Państwem być. Niezależnie zawsze czytam, analizuję wszystkie dane jakie są i muszę
stwierdzić, że nasz powiat jest bardzo wysoko postawiony jeśli chodzi o wyniki, o dokonania
w naszym Województwie i mimo, że tutaj nie zawsze się Państwo ze sobą zgadzacie, ale
najważniejsze to jest to, że dobrze gospodarujecie, i że są takie wyniki, które świadczą o tym,
że tutaj jest społeczeństwo pracowite, mądre, i że może właśnie być taka sytuacja. Miałam
tutaj zapisanych wiele spraw, ale myślę, że to jest za długo żeby na ten temat dyskutować.
Powiem w ten sposób, że najbardziej co mnie tutaj ostatnio, dla mnie było nieprzyjemne, to
sprawa karetki w naszym powiecie i to decyduje również o sytuacji w naszym szpitalu. Nie
wiem czy, bo tutaj w zasadzie trudno mi powiedzieć, bo to była decyzja Pana Wojewody, ja
złożyłam dwa pisma do Pana Wojewody, na żadne nie dostałam odpowiedzi.
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Ja też.
Radny Mazurkiewicz Bronisław
Ja dostałem.
Radna Nowakowska Teresa
To znaczy, że Pan Wojewoda tylko w mężczyznach widzi wsparcie. Wiemy proszę Państwa,
że zbliżają się również wybory, w tym roku, że czeka tutaj wiele spraw, które będą
decydowały o tym, jak to z tymi wyborami na naszym terenie będzie, ale znając nasze
społeczeństwo wiem, że Działdowo sobie poradzi. Tak jak mówię i te wszystkie wyniki, i to
że jest taka wysoka ocena powiatu, to jest powodem, że i tutaj też na pewno będzie na
poziomie zachowana sytuacja, że nie będzie wojen, tylko że wybory będą zrealizowane we
właściwy sposób. Chcę również państwa poinformować, że podejmuję decyzję, aby już nie
brać udziału, jeśli chodzi o startowanie w tych wyborach, niezależnie czy to do powiatu, czy
do województwa, czy do gminy, ponieważ uważam, że dla kobiety szczególnie jest już taki
czas, że trzeba pomyśleć żeby również zająć się innymi sprawami rodzinnymi, bo to że
dziadek jest, że babcia, ale przede wszystkim to są też już i wnukowie i tutaj dopiero
zaczynają się możliwości, jak właśnie tym młodym ludziom pomóc. Bo tak jak obserwuje
tych młodych ludzi to różnie to bywa jeśli chodzi i o poglądy i o to jak sobie radę dać w tym
życiu. No a sami Państwo widzicie co się dzieje i że to są sprawy niełatwe. Ja również
chciałam podziękować wszystkim Państw za to co robicie tutaj w naszym powiecie, to co leży
w Waszym zakresie jest realizowane na tak wysokim poziomie. I wiem, że niezależnie od
wielkiej polityki krajowej na naszym terenie wszystko powinno odbyć się we właściwy
sposób. Życzę zdrowia, życzę wytrwałości w tym wszystkim i obyście Państwo znaleźli
również to swoje miejsce w tych kolejnych naszych niełatwych wyborach i żeby to było
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zrealizowany w taki sposób by ta nasza społeczność powiatowa zyskała jak najwięcej w tym
co się tutaj dzieje na naszym ternie ale żeby nie cierpiał z tego powodu, nie odnosiła jakichś
zmartwień z tego co się dzieje w naszym kraju, a myślę, że nie wszystko jest takie jakby sobie
nasza ogólnie rzecz biorąc społeczność życzyła. Bo na pewno dla pewnych grup będzie to
większe zadowolenie a dla innych mniejsze, ale uważam, ze powinno być tak, żebyśmy
wszyscy w tej sytuacji ten rok przetrwali jak najlepiej. Proszę Państwa poruszę jeszcze
sytuację naszego szpitala. Wiem, że nie jest to łatwa sprawa jeśli chodzi o sprawy zdrowotne,
bo to jest najważniejsze w życiu, wszystko można, pieniądz można zdobyć, można go stracić,
ale zdrowie to jak się ma to się ma, a jak tego zdrowia nie ma to jest już coraz gorzej. I
dlatego myślę, że ten szpital bezpośrednio współpracuje ze Starostwem to tutaj też zależy
wiele od Państwa, żeby ukierunkować działalność szpitala, żeby ona była jak najlepsza i żeby
tym, którzy tam pracują również się działo jak najlepiej. Można by jeszcze poruszyć wiele
spraw, ale ponieważ tutaj ta dyskusja trochę długo trwała, mam nadzieję, że jeszcze zdrowie
mi posłuży również i sytuacja domowa, żeby tutaj z Państwem jeszcze do końca tej kadencji,
na miarę moich możliwości być, żeby wysłuchać tego co tutaj się u nas dzieje. Powiem, że
zawsze jak przychodzę tutaj na sesję to wspominam również i sytuację, kiedy byłam szefową
tego terenu i jak ta sala za moich czasów była realizowana, jak ona wyglądała, a jak wygląda
dziś. I tak jak ja się zestarzałam to ta sala młodnieje i to jest właśnie satysfakcja. Ale to jest
zasługa gospodarzy, że tak właśnie jest. I życzyłabym, żebyśmy my młodnieli z racji tego co
robimy, żebyśmy mieli satysfakcję bo to właśnie wpływa na to, żeby się dobrze czuć.
Wszystkiego najlepszego życzę Państwu, pomyślałam, starałam się żebyście Państwo mieli
satysfakcję, ze jako powiat jesteście w czołówce w województwie, Powiat jest wysoko
ceniony, jest to również i satysfakcja dla mnie, że z takiej społeczności byłam wybrana i
mogłam działać. Nowej szefowej Urzędu Pracy życzę satysfakcji z pracy i życzę, żeby
zawsze była taka piękna i młoda, i żeby właśnie jej dokonania również były takie piękne i
dobre jak osobowość. Wszystkiego najlepszego.
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Dziękujemy. Każdy jest na tyle młody na ile się czuje, szczególnie wewnętrznie, także
wszyscy jesteśmy młodzi. Pan radny Mazurkiewicz i pan radny Gąsiorowski jeszcze widzę.
Bardzo proszę.
Radny Bronisław Mazurkiewicz
Dziękuję. Poniekąd czuję się wywołany do tablicy, bo przerywając, bardzo nieładnie, za co
Panią Radną bardzo przepraszam, jej wystąpienie odnośnie mojej korespondencji z Panem
Wojewodą winien jestem dla wszystkim Państwa informację, ale zacznę od początku może
jak z Panem Wojewodą ta moja korespondencja się odbywała. Otóż w czerwcu ubiegłego
roku w ramach formuły listu otwartego napisałem w sprawie przywrócenia do Działdowa
karetki, list otwarty do Pana Wojewody, na który otrzymałem odpowiedź, z która Państwa
zaznajomiłem na kolejnej sesji. W następnej kolejności wysłałem już w grudniu, na początku
grudnia tego roku, pismo do Pan Wojewody, żeby w ramach ustawy o dostępie do informacji
publicznej przysłał mi pisma, które skierował do niego Minister Zdrowia w sprawie swoich
uwag co do funkcjonowania karetki w Rybnie. Dwa pisma, które były skierowane przez
Ministra do Wojewody z marca i z listopada ubiegłego roku trafiły na moją pocztę. Następnie
wysłałem do Pana Wojewody, też w ramach dostępu do informacji publicznej prośbę o to,
żeby przysłał mi pisemne uzgodnienia z odpowiednimi służbami, które na mocy ustawy o
krajowym ratownictwie medycznym winien uzgodnić przed złożeniem wniosku do Ministra
w sprawie alokacji karetek na terenie województwa. W odpowiedzi na te pismo Wojewoda
poprzez panią Naczelnik, przepraszam, panią Dyrektor Wydziału Zdrowia Urzędu
Wojewódzkiego w Olsztynie przysłał mi odpowiedź, że takowe uzgodnienia nie były
czynione, ponieważ ustawa nie zobowiązuje go do czynienia tej powinności. Otóż wówczas,
od razu tego samego dnia napisałem list do Pana Wojewody wskazując odpowiedni artykuł w
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ustawie, który obliguje go do tego typu działania, wskazując jednocześnie, że jego
dotychczasowe działania, więc złożony wniosek z jesieni 2016 roku ma istotną wadę prawną,
bo nie spełnia ustawowego warunku, w związku z tym jest nieważny. I jedyną formą
konwalidacji tego wadliwego stanu prawnego, jest to, żeby jak najszybciej przywrócił stan
dyslokacji karetek pogotowia ratunkowego w powiecie działdowskim z Rybna do Działdowa,
i na jego odpowiedź aktualnie oczekuję. Dziękuję.
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Dziękuję. Pan Gąsiorowski jeszcze chciał zabrać głos.
Radny Roman Gąsiorowski
Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca, chciałby, tutaj wykorzystując sytuację, znaczy to, że
jest tutaj radna Nowakowska z nami, chciałaby tutaj pomagać, współpracować, zwrócić się do
pani Nowakowskiej, no bo ja wciąż w pamięci mam taki przypadek sprzed wielu już może lat,
ale było tak kiedyś, że jadąc samochodem od strony Mławy mijałem się z samochodem, który
jechał z Działdowa i to było gdzieś na wysokości przed Kisinami jeżeli jadąc z tej strony. W
tym momencie gdyśmy się mijali ten samochód z przeciwka zabił człowieka. I ta sytuacja do
tej pory mogę powiedzieć jest jeszcze gorsza. Teraz jest droga nowa, fajna, ładna, szybka,
samochody jadą szybciej, a pobocza nie ma, bo wtedy jeszcze nie było tych barierek po
bokach i można było na te pobocze zejść, no tamten człowiek akurat był w stanie
wskazującym, dlatego szedł drogą. Ale w tej chwili, kilka dni temu nawet widziałem jak to
jest. Jak śnieg jest zgarnięty z szosy to ludzie nie mają żadnej szansy, żeby nie iść po szosie,
muszą iść po szosie. No jeżeli ta droga jest tak zrobiona, tyle pieniędzy, czy pani radna
Nowakowska nie widzi tego? Czy nie może w jakiś sposób nagonić tych kolegów w Sejmiku,
żeby jednak dorobić jakieś tam możliwości taki, żeby ten ruch pieszy mógł się odbywać
bezpiecznie, bo w tej chwili rowerem czy pieszo to jest ogromnie niebezpiecznie. No liczę na
to, ze pani Nowakowska mogłaby coś w tym temacie zrobić i może zrobi dopóki jeszcze ta
kadencja trwa. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Dziękuję. Czy jeszcze ktoś w punkcie zapytania i wolne wnioski chciałby zabrać głoś? Nie
widzę.
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