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

Obrady trwały 11.30– 12.45
Stan osobowy Rady Powiatu wynosi 19 radnych
W sesji brało udział 16 radnych.
Ad. 1, 2
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Magdalena Anczykowska
„Otwieram obrady XXXVI 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/
Poinformował na podstawie listy obecności, że w obradach XXXVI Sesji Rady Powiatu
Działdowskiego uczestniczy 16 radnych. W związku z tym stwierdziła, że obrady XXXVI
Sesji Rady Powiatu Działdowskiego są prawomocne.
Ad. 3
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Magdalena Anczykowska
Szanowni Państwo Radni proponowany porządek dzisiejszej sesji otrzymaliście w
materiałach sesyjnych i czy będą zmiany do porządku?
Proponowany porządek XXXVI Sesji Rady Powiatu Działdowskiego.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Powiatu.
Interpelacje i zapytania radnych.
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. Stan sanitarny Powiatu Działdowskiego w 2017 roku.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia przez Radę Powiatu
Działdowskiego oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017.
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10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej
Gminie Rybno.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla
Gminy Płośnica na realizacje zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa drogi w
Gródkach na działce nr 79/34 w celu osiągniecia parametrów właściwych dla
drogi publicznej gminnej”.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: utworzenia wyodrębnionych
rachunków dochodów w jednostkach budżetowych Powiatu Działdowskiego,
określenie źródeł dochodów i wydatków nimi finansowanych,
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2018-2021
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: zmiany budżetu powiatu
działdowskiego na rok 2018.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: skargi na Dyrektora Zespołu Szkół
Zawodowych Nr 1 w Działdowie.
16. Sprawy bieżące.
17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
18. Oświadczenia radnych.
19. Zapytania i wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Magdalena Anczykowska
Ja ze swej strony proponuję do porządku dzisiejszego posiedzenia, wnieść punkt w sprawie
projektu uchwały Rady Powiatu Działdowskiego dotyczący udzielenia dotacji celowej w
2018 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na obszarze powiatu działdowskiego. I
byśmy zajęli się tym projektem uchwały po punkcie 11 jako punkt 12. Jeżeli włączymy do
porządku ten projekt uchwały to otrzymają państwo radni zaraz kopię tego projektu do
wglądu. To jest jedna zmiana by dotyczyła, czy jeszcze są jakieś zmiany do porządku? Proszę
bardzo Pan Wiceprzewodniczący Smereczyński.
Radny Wiesław Smereczyński
Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo ja mam propozycję żebyśmy zdjęli z porządku
dziennego dzisiejszych obrad punkt 15, to jest rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie:
skargi na Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie, z tego powodu, że
według mojej wiedzy wnioskodawca, czyli skarżący zmarł i uważam w związku z tym, że
procedowanie tego jest bezzasadne.
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Magdalena Anczykowska
Czyli mamy dwie propozycje zmiany porządku, będziemy każdą z tych propozycji głosować,
jeżeli uzyska większość to zgodnie z tym zmiany porządku nastąpią. Czy jeszcze zmiany do
porządku ktoś z państwa radnych chciałby wnieść? Nie widzę. Szanowni państwo, kto z
państwa radnych jest za przyjęciem zmiany w porządku naszych dzisiejszych obrad jako
punkt 12 rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia dotacji celowej w 2018 roku
na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do
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rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze powiatu działdowskiego, zechciejcie państwo
podnieść rękę.
Rada Powiatu 16 – głosami za, przyjęła punkt 12 do porządku XXXVI Sesji Rady
Powiatu: rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia dotacji celowej w 2018
roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze powiatu działdowskiego.
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Magdalena Anczykowska
Panie poprosimy za chwilę o rozdanie projektu uchwały.
Druga zmiana dotyczyła zdjęcia z porządku punktu 15 rozpatrzenie i podjęcie uchwały w
sprawie: skargi na Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie. Szanowni
państwo radni kto jest za wnioskiem Wiceprzewodniczącego Smereczyńskiego, żeby ten
punkt porządku zdjąć z dzisiejszych obrad zechce podnieść rękę.
Rada Powiatu 15 – głosami za, przy jednym głosie wstrzymującym przychyliła się do
wniosku o zdjęcia z dzisiejszych obrad punktu 15 rozpatrzenie i podjęcie uchwały w
sprawie: skargi na Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie.
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Magdalena Anczykowska
Uchwała dotycząca dotacji jako punkt 12, następne punkty zmieniają numerację o jeden, z
tym, że skończymy też na punkcie 20, ponieważ nie będzie punktu 15 w takim brzmieniu.
Wyrówna nam się numeracja po prostu.
Dziękuję. Teraz przegłosujemy cały porządek dzisiejszej sesji.
Rada Powiatu Działdowskiego 16 – głosami za, przyjęła porządek XXXVI Sesji Rady
Powiatu
Porządek XXXVI Sesji Rady Powiatu Działdowskiego po zmianie
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXV 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. Stan sanitarny Powiatu Działdowskiego w 2017 roku.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia przez Radę Powiatu
Działdowskiego oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej
Gminie Rybno.
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11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej
dla Gminy Płośnica na realizacje zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa
drogi w Gródkach na działce nr 79/34 w celu osiągnięcia parametrów
właściwych dla drogi publicznej gminnej”.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia dotacji celowej w
2018 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze
powiatu działdowskiego.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: utworzenia wyodrębnionych
rachunków dochodów w jednostkach budżetowych Powiatu Działdowskiego,
określenie źródeł dochodów i wydatków nimi finansowanych,
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2018-2021
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: zmiany budżetu powiatu
działdowskiego na rok 2018.
16. Sprawy bieżące.
17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
18. Oświadczenia radnych.
19. Zapytania i wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad sesji.

Ad. 4
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Magdalena Anczykowska
Szanowni państwo radni protokół został zwyczajowo udostępniony, kto jest za przyjęciem
protokołu z XXXV Sesji Rady Powiatu Działdowskiego w wersji przedstawionej w projekcie
bardzo proszę, Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie
widzę.
Rada Powiatu Działdowskiego 16 głosami za przyjęła protokół z XXXV Sesji Rady
Powiatu.
Ad. 5
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Magdalena Anczykowska
Kto w tym punkcie chciałby zabrać głos? Pan radny Cieślak, Bardzo proszę.
Radny Wiesław Cieślak
Dziękuję Pani Przewodnicząca, ja mam pytania do dwóch osób, pierwszą z nich jest Pan
Starosta. Otóż tak przeglądając protokół z poprzedniej sesji rzeczywiście dochodzę do
wniosku, że miał Pan, Panie Starosto rację mówiąc, że z odpowiedzi dotyczącej działalności
Pana Michała Boniego nie będę zadowolony, faktycznie nie jestem. Otóż wydaje mi się, że w
odpowiedzi powinien być przede wszystkim podany powód, bo mało napisać, że komisja
odrzuciła Pana wniosek, a więc odrzuciła ponieważ, tutaj tego powodu zabrakło. Dalej
oczywiście jestem niezadowolony, ponieważ byłem zawsze członkiem kapituły i nagle nie
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mając żadnej informacji na ten temat zostałem z niej usunięty, nie wiadomo dlaczego. Po
trzecie styl wypowiedzi Pana, Panie Starosto jest bardzo wymijający, ja takich wypowiedzi
słuchałem w poprzednim systemie przez wiele, wiele lat, teraz chciałbym jednak, żeby te
odpowiedzi były jednak konkretne i tak jak mimo, że Pan to zapowiadał brakuje do tego
czasu nie mam informacji na temat stanu osobowego komisji. Pan zapowiadał, że coś takiego,
taka informację dostanę. Więc mówiąc krótko sprawa Pana Boniego jest nadal aktualna,
ponieważ Pan Boni nadal posuwa się do wycieczek przeciwko swojemu krajowi. Teraz
chodzi o Pana kolejnego, zaaresztowano jednego z członków Platformy Obywatelskiej nie
będę wymieniał tutaj nazwiska, są podejrzenia Prokuratury, tu chodzi o województwo
zachodnio-pomorskie, no i zaczyna się znowu robić szum w Parlamencie Unii Europejskiej,
co oczywiste jest no bardzo dziwne takie właśnie zachowanie. To były pytania do Pana
Starosty, ja nie będę tutaj wyciągał daleko idących wniosków, ale przypomina mi się historia,
bo do czego nie nawiązywać do takich spraw jak nie do historii swojego własnego kraju,
prawda, więc tego typu działania w historii naszego kraju zawsze kończyły się dla kraju źle.
Drugie pytanie, to znaczy druga osoba, do której chciałbym zadać pytanie to jest bodajże Pan
Chyliński, tak się nazywa ten Pan tutaj przedstawiciel Powiatowego Zarządu Dróg. Tak, i
taką mam, takie mam pytanie czy na ulicy Jeleńskiej w Lidzbarku, która bardzo ładnie to
wygląda, elegancko, asfalt świeży i nowy, ale nagle okazuje się, że 50 metrów do
skrzyżowania z ulicą Działdowską zostawiono nie, brakuje po prostu asfaltu i dla jadących
tam tą trasą jest to taki pewnego rodzaju szok, bo oni sobie jadą elegancko i nagle wlatują w
dziury, a więc można by tutaj nawet zrymować jak tutaj siedzi koło mnie Pan szanowny
kolega Pan Bronek, że zrobiono tę drogę, ale nie do końca i wpada się po prostu w dziury
jadąc z góry. A więc mam takie pytanie czy ta droga będzie zakończona? To tyle, dziękuję.
Radny Roman Gąsiorowski
Dziękuję bardzo, Szanowna Pani Przewodnicząca, Panie Starosto, Szanowni Państwo radni,
szanowni goście. Chciałem powiedzieć, że kadencja nasza dobiega końca, spotykaliśmy się tu
razem przez cztery lata, a z niektórymi kolegami radnymi nawet osiem lat. Zapewniam
szanownych państwa, że nie było moim zamiarem, żeby ta nasza wspólna praca zakończyła
się po latach, tak abyśmy spotykając się na ulicy nie mogli sobie spojrzeć w oczy i normalnie
porozmawiać. Mówię teraz tu o tym dlatego, że właśnie dotknęła mnie sytuacja, w której tak
właśnie się dzieje. Przykro mi, że prawdopodobnie wszyscy Państwo radni poniekąd
zostaliście wmieszani w sytuację, która być może nieco, być może będzie nieco uciążliwa dla
Państwa. Już wyjaśniam Państwu. Dostałem list od pewnego pana radnego poprzedniej
kadencji, w którym zawarte są pomówienia oraz jak uważam próby zastraszenia mnie.
Pozwolą państwo, że odczytam go. Pisze do mnie pan Tomasz Węgrzynowski radny Powiatu
poprzedniej kadencji. Pozwolę sobie teraz przeczytać to pismo.
Odczytał wezwanie do zaprzestania naruszania prawa
/ Pismo stanowi załącznik nr 3 do wersji papierowej niniejszego protokołu/
Jak Państwo słyszeli to na Was koledzy radni opiera swoje zarzuty Pan Węgrzynowski,
ponieważ ja czując się zastraszony muszę się bronić. Mam wiedzę, że jak na razie dwie osoby
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zostały już skazane z powództwa tego Pana. Nie znam szczegółów tamtych spraw, ale ja na
pewno nie jestem winny tego co mi zarzuca, ja po prostu nie mam takiej wiedzy co robi Pan
Węgrzynowski cytując, to może podeprę się w tej chwili bo mam otwartą stronę w tablecie i
tutaj jest aktualna strona, na której widnieje, że podczas odbywania zasadniczej służby
wojskowej zarejestrowany w 87 roku w centralnym rejestrze współpracowników WSW przez
oddział WSW w Toruniu numer tam 78900 jako TW „pseudonim Skałka” pozyskany do
współpracy na zasadzie dobrowolności celem profilaktyki. Ja nie mam takiej wiedzy właśnie
co robił Pan Węgrzynowski w tamtych czasach, mogę się tylko domyślać, ponieważ jednak
jestem pewien, że swoimi być może brzydkimi domysłami nie dzieliłem się z kolegami
radnymi jak stoi w piśmie Pana Węgrzynowskiego będę się bronił bo nie chcę być skazany.
Uważam, że jeśli IPN podaje na stronie fałszywe informacje to należy tam uderzać, a nie
walić na oślep gdzie popadnie. Dlatego z góry przepraszam wszystkich Państwa radnych za
kłopoty, które wynikną dla Państwa z tego powodu. Dla pocieszenia przypomnę, że w wyżej
wymienionym piśmie są również wymienieni parlamentarzyści oraz pracownicy urzędów
państwowych, z którymi niby również pomawiałem szanownego Pana Wójta Gminy Rybno.
Chciałbym prosić jeśli są osoby w naszej radzie, które słyszały, abym ja kiedykolwiek
pomawiał pana Węgrzynowskiego o jakiekolwiek niecne rzeczy to proszę aby same to
zgłosiły do organów ścigania wtedy cała Rada Powiatu nie musiałaby uczestniczyć w
rozprawach sądowych. Proszę Państwa ja nie znam powodu dlaczego jestem przez wyżej
wymienioną osobę pomawiany i zastraszany. Mogę się tylko domyślać. Być może chodzi o
moje starania o powrót karetki z Rybna do Działdowa. Zapewniam jednak, że na pewno nie
będę w nadchodzących wyborach ubiegał się o stanowisko Wójta Gminy Rybno. Dziękuję.
Ad. 6
Marian Janicki Starosta Działdowski
Przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Działdowskiego w okresie
między 28 marca 2018r. a 10 maja 2018r.

L.p

1.

Nr uchwały

XXXV/277/18

Data
podjęcia

28 marca
2018r.

W sprawie:

Wykonanie uchwały

w sprawie: określenia zadań i wysokości
środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z
zakresu rehabilitacji zawodowej i
społecznej na 2018 rok i ustalenia
Katalogu zadań oraz zasad udzielania
dofinansowań dla osób
niepełnosprawnych w ramach
rehabilitacji społecznej przy udziale
środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na
2018 rok,

Uchwała została przekazana
w dniu 3 kwietnia 2018r. do
Wojewody Warmińsko –
Mazurskiego, oraz do
dyrektora PCPR w
Działdowie
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2.

XXXV/278/18

28 marca
2018r.

w sprawie: przyjęcia przez Radę Powiatu
Działdowskiego rocznego sprawozdania z
działalności
Powiatowego
Centrum
Pomocy Rodzinie za rok 2017,

Uchwała została przekazana
w dniu 3 kwietnia 2018r. do
Wojewody Warmińsko –
Mazurskiego, oraz do
dyrektora PCPR w
Działdowie
Uchwała została przekazana
w dniu 3 kwietnia 2018r. do
Wojewody Warmińsko –
Mazurskiego, oraz do
dyrektora Liceum
Ogólnokształcącego w
Lidzbarku
Uchwała została przekazana
w dniu 3 kwietnia 2018r. do
Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Elblągu,
oraz do Wójta Gminy Rybno

3.

XXXV/279/18

28 marca
2018r.

w sprawie: wyrażenia zgody Liceum
Ogólnokształcącemu w Lidzbarku, na
zawarcie umowy najmu powierzchni pod
instalację
dwóch
automatów
vendingowych na terenie szkoły,

4.

XXXV/280/18

28 marca
2018r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej
dla Gminy Rybno na realizację zadania
inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi
gminnej nr 185010N w Grądach”,

5.

XXXV/281/18

28 marca
2018r.

6.

XXXV/282/18

28 marca
2018r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Uchwała została przekazana
dla
Samorządu
Województwa w dniu 3 kwietnia 2018r. do
Regionalnej Izby
Warmińsko-Mazurskiego,
Obrachunkowej w Elblągu,
oraz do Marszałka
Województwa Warmińsko Mazurskiego
w sprawie: nadania tytułu honorowego Uchwała została przekazana
w dniu 3 kwietnia 2018r. do
„Osobowość Powiatu Działdowskiego”,
Wojewody Warmińsko –
Mazurskiego,

7.

XXXV/283/18

28 marca
2018r.

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

8.

XXXV/284/18

28 marca
2018r.

w sprawie: zmiany budżetu powiatu Uchwała została przekazana
działdowskiego na rok 2018.
w dniu 3 kwietnia 2018r. do
Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Elblągu,
oraz do publikacji w
Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko –
Mazurskiego,

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

Przedstawił również sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie od 28 marca do 10 maja
2018 roku.
W okresie między Sesjami odbyły się dwa posiedzenia Zarządu Powiatu Działdowskiego.
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Na posiedzeniu w dniu 11 kwietnia 2018 roku Zarząd podjął:
 uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania
publicznego w zakresie edukacji, oświaty i wychowania,
 uchwałę w sprawie oddania w dzierżawę działek rolnych stanowiących własność Powiatu
Działdowskiego, położonych we wsi Gródki gmina Płośnica, oznaczonych numerami:
76/2, 76/3, 76/12 oraz części działki oznaczonej numerem 77/2, o łącznej powierzchni
3,73 ha, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,
 uchwałę w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych z rezerwy celowej,
 uchwałę w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2018,
 uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego Dyrektorowi Zespołu Szkół
Nr 1 w Działdowie,
 uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w
Działdowie do zawierania umów cywilnoprawnych.
Ponadto Zarząd:
 rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Iłowo-Osada w sprawie dofinansowania remontu
chodnika w miejscowości Wierzbowo,
 -wyraził zgodę na aplikowanie do Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz
Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej
wniosku na „Przebudowę ulicy Nowej w Płośnicy w ciągu drogi powiatowej nr 1286N”
oraz na „Przebudowę drogi powiatowej nr 1373N na odcinku Gralewo – Turza Wielka od
km 4+449,22 do km 6+960,00”,
 rozpatrzył wniosek Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Działdowie zawierający
aktualizację kosztów remontu schodów,
 przyjął informację z protokołu kontroli kompleksowej w Placówce Opiekuńczo –
Wychowawczej „Mario” w Lidzbarku,
 przyjął informację z protokołów kontroli finansowej za drugie półrocze w Placówkach
Opiekuńczo – Wychowawczych „Mario” i „ Olek” w Lidzbarku,
 rozpatrzył wniosek HEINZ - GLAS Działdowo w sprawie: sprzedaży lokalu w budynku
wielorodzinnym przy ulicy Jagiełły,
 rozpatrzył wniosek w sprawie zabezpieczenia w budżecie środków na realizację zadania
Organizacja Finału Wojewódzkiego Warmińsko-Mazurskiego Młodzieżowego Turnieju
Motoryzacyjnego 2018,
 przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego.
Na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2018 roku Zarząd podjął:
 uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowej Biblioteki
Pedagogicznej w Działdowie,
 uchwałę w sprawie ogłoszenia wyników II otwartego konkursu ofert na realizację zadań
własnych Powiatu Działdowskiego w 2018 roku z zakresu kultury, upowszechniania
kultury fizycznej i sportu oraz promocji i ochrony zdrowia,
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 uchwałę w sprawie unieważnienia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań
własnych Powiatu Działdowskiego w 2018 roku z zakresu kultury oraz upowszechniania
kultury fizycznej i sportu oraz promocji i ochrony zdrowia,
 uchwałę w sprawie przyznania stypendiów sportowych,
 uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu kontroli w 2018 roku podmiotów wykonujących
zadania Powiatu Działdowskiego na podstawie odrębnych przepisów,
 uchwałę w sprawie wydania opinii o zaliczeniu drogi gminnej w miejscowości Kurki,
 uchwałę w sprawie wydania opinii o zaliczeniu drogi gminnej w miejscowości Kisiny.
Ponadto Zarząd:
 podtrzymał gotowość do podjęcia działań w zakresie przystąpienia do wspólnej realizacji
inwestycji pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 542 w zakresie budowy ciągu pieszorowerowego oraz wzmocnienia nawierzchni w Działdowie” w latach 2018 i 2019,
 rozpatrzył propozycję przekazania przez Województwo Warmińsko-Mazurskie Powiatowi
Działdowskiemu turystycznych znaków drogowych powstałych w ramach realizacji
projektu pn. „Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur”,
 rozpatrzył wnioski Gminy Lidzbark w sprawie dofinansowania zakupu sprzętu dla OSP
Stare Dłutowo, OSP Jeleń, OSP Słup,
 rozpatrzył wniosek WOPR w Lidzbarku o wsparcie finansowe na zakup sprzętu do
ratownictwa m.in. butli ucieczkowo-ratunkowych,
 rozpatrzył wniosek dotyczący zmiany finansowania zadania inwestycyjnego „Przebudowa
drogi powiatowej nr 1353N Lidzbark-Bryńsk,
 przyjął projekty uchwał Rady Powiatu Działdowskiego.
Ad. 7
Wiceprzewodniczący Komisji Planowania Budżetu, Finansów i Gospodarowania
Mieniem Powiatu – Grzegorz Kaszubski
Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, Komisja Planowania Budżetu, Finansów i
Gospodarowania Mieniem Powiatu Działdowskiego odbyła dwa spotkania. Pierwsze
spotkanie odbyło się 26 kwietnia 2018 tematyką tego spotkania była analiza wykonania
dotacji celowej na zadania w zakresie administracji państwowej. Drugie spotkanie odbyło się
w dniu dzisiejszym, tematyką spotkania były sprawy zaawansowania inwestycji i remontów
dróg powiatu działdowskiego oraz zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu
Działdowskiego na XXXVI Sesję Rady Powiatu Działdowskiego. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Gospodarczego,
Turystyki i Bezpieczeństwa Publicznego - Jan Korona
Pani Przewodnicząca, Szanowni Radni, Szanowni Goście, posiedzenie Komisji Rolnictwa,
Ochrony Środowiska, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Bezpieczeństwa Publicznego
odbyło się 26 kwietnia, na posiedzeniu tym omówiono stan bezpieczeństwa i porządku oraz
zagrożenia w ruchu drogowym na terenie powiatu działdowskiego. Pozytywnie zaopiniowano
sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Działdowskiego za rok 2017 oraz rozpatrzono
wniosek o ustanowienie strefy ciszy nad jeziorem Lidzbarskim. Dziękuję bardzo.
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Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu - Bogdan Kopański
Pani Przewodnicząca, Panie Starosto, Szanowna Rado, zaproszeni goście Komisja Oświaty,
Kultury i Sportu odbyła jedno posiedzenie. Posiedzenie odbyło się w dniu 24 kwietnia 2018
roku, na tym posiedzeniu komisja obradowała nad analizą organizacyjno-finansową i
dydaktyczno-wychowawczą Zespołu Szkół Zawodowych im. Sylwestra Kaliskiego w
Działdowie oraz pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2017.
Dziękuję.
Przewodniczący Komisji Społecznej, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych – Wiesław
Smereczyński
Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo Komisja Społeczna, Ochrony Zdrowia i Spraw
Socjalnych obradowała w dniu 24 kwietnia i tematem posiedzenia tej komisji było przyjęcie
informacji o działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych „MARIO” i „OLEK” oraz
pozytywnie jednogłośnie zaopiniowaliśmy sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2017.
Dziękuję bardzo.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Jarosław Gawenda
Pani Przewodnicząca, Szanowna Rado Komisja Rewizyjna odbyła jedno posiedzenie między
sesjami w dniu 23 kwietnia 2018 roku. Tematem posiedzenia komisji była analiza
organizacyjno-finansowa Zespołu Szkół w Iłowie. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Magdalena Anczykowska
Dziękujemy. Usłyszeliśmy sprawozdania z prac wszystkich komisji. Czy ktoś z państwa
radnych może jest zainteresowany, którąś tematyką, bardzo proszę? Nie widzę.
Ad. 8
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Magdalena Anczykowska
Szanowni Państwo radni otrzymaliśmy obszerny materiał w postaci raportu o tym stanie
sanitarnym i jest z nami Pani Grażyna Mówińska Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny.
Szanowni Państwo radni, czy do przedstawionego raportu mamy pytania, wątpliwości, może
jesteśmy, w którymś punkcie zainteresowani? Otwieram dyskusję, bardzo proszę. Ja mam
dwa pytania jeśli mogę. Pierwsza sprawa, ostatnio borykał się cały nasz powiat z wodą pitną.
Czy postęp jest w tym względzie jakiś? Jak państwo to postrzegają? Druga sprawa, wzrost
zachorowań na gruźlicę obserwuje się. Czy jakieś są zdiagnozowane środowiska, w których
ten wzrost zachorowań obserwujemy, czy jest to po prostu kwestia taka, że odbudowuje się ta
zachorowalność, bardzo proszę?
Grażyna Mówińska Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Pani Przewodnicząca, Panie Starosto, Szanowni Państwo. Jeżeli chodzi o jakość wody, w
ubiegłym roku wystawiliśmy sześć decyzji dotyczących jakości wody, niewłaściwej jakości
wody, w tym pięć decyzji o braku przydatności wody do spożycia. Wszystkie decyzje
dotyczące braku przydatności wody do spożycia były wystawione z uwagi na niewłaściwą
jakość wody pod względem mikrobiologicznym. We wszystkich przypadkach jakość wody
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została doprowadzona do wymagań jakościowych określonych rozporządzeniem ministra
zdrowia. W czasie braku przydatności wody, obowiązywania braku przydatności wody do
spożycia wszystkie zakłady wodociągowe dostarczały wodę z zastępczych źródeł. Była to
woda butelkowana, albo woda z cystern, woda ta spełniała wymogi sanitarne. W grudniu
ubiegłego roku zmieniło się rozporządzenie dotyczące jakości wody, wprowadziło istotne
zmiany jeżeli chodzi o sposób postępowania przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej
w przypadku stwierdzenia odchyleń sanitarnych od wymaganego składu. Z tym, że też
rozporządzenie wprowadziło nowe inne wartości parametryczne, trudno jest mi mówić tutaj o
wszystkich tych wartościach nie mniej jednak jeżeli chodzi o skład mikrobiologiczny wody,
bo ten jest zazwyczaj przyczyną wydawania decyzji o braku przydatności wody do spożycia.
Wartości normatywne jak już wspomniałam uległy zmianie, zostały bardziej zliberalizowane,
aczkolwiek zostały ustalone poziomy, które jeżeli zostaną naruszone, jeżeli zostaną
przekroczone, skutkują wystawieniem takiej decyzji. Także nie tylko obecność w wodzie
bakterii chorobotwórczych decyduje o braku przydatności wody do spożycia, ale również
przekroczenie innych wartości normatywnych i w tym roku mieliśmy już taki przypadek w
Lidzbarku, wartość parametrów pozwoliła na wydanie decyzji o warunkowej przydatności
wody do spożycia. Niemniej jednak pewne parametry już były na granicy normy, także
zakłady wodociągowe muszą nadal bacznie przywiązywać dużą wagę do działań, aby
utrzymać parametry jakości wody na właściwym poziomie.
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Magdalena Anczykowska
Czyli to grudniowe rozporządzenie jakby nie łagodzi wcale?
Grażyna Mówińska Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
To znaczy, częściowo łagodzi, ponieważ jest mniej restrykcyjne. Niemniej jednak poziomy
zostały nieco podwyższone, ale nie zwalniają wodociągów, że tak powiem z obowiązku
dotrzymywania tych parametrów na właściwym poziomie. Podam przykład np. takie
opowiadanie
jest mało komunikatywne,
rozporządzenie poprzednie w przypadku
wystąpienia bakterii grupy coli w wodzie nawet pojedynczych skutkowało tym, że był brak
przydatności wody do spożycia, natomiast w tej chwili nowe rozporządzenie pozwala aby
tych bakterii było do dziesięciu. Także pewna ilość jest tolerowana, jest warunkowa
przydatność wody do spożycia. Natomiast przekroczenie tych wartości powoduje, że jest brak
przydatności wody do spożycia. Czyli obecność określonego gatunku, czy rodzaju bakterii w
wodzie może powodować w zależności od ilość tych bakterii może skutkować wydaniem
decyzji o warunkowej przydatności, albo o braku przydatności. Natomiast jeżeli chodzi o
gruźlicę, nie mamy ognisk gruźlicy w naszym powiecie, w tym roku mieliśmy kilka
przypadków niepowiązanych ze sobą absolutnie. W ubiegłym roku było bodajże około 15
przypadków zachorowań z tym, że kilka przypadków wystąpiło w jednym ognisku, w
rodzinie jednej, natomiast w tym roku było mniej jak 10 zachorowań i wszystkie
zachorowania były z różnych ognisk.
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Magdalena Anczykowska
Ja dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze miałby jakieś pytanie? Dziękujemy w
takim razie.
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Ad. 9
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Magdalena Anczykowska
Szanowni Państwo radni mamy w swoich dokumentach zawartą taką ocenę, mamy projekt
uchwały, ocena zasobów dołączona jest do tego projektu uchwały. Otwieram dyskusję. Kto z
Państwa radnych ma pytania bądź uwagi do załączonego projektu uchwały, bądź do
dołączonej oceny, proszę bardzo? Nie widzę. Zamykam dyskusję.
Wobec braku pytań poddała pod głosowanie projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego
w sprawie: przyjęcia przez Radę Powiatu Działdowskiego oceny zasobów pomocy
społecznej za rok 2017.
W sesji uczestniczy 16 radnych
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym,
- 16 głosami za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących,
podjęła:
UCHWAŁĘ Nr XXXVI/285/18
w sprawie: przyjęcia przez Radę Powiatu Działdowskiego oceny zasobów
społecznej za rok 2017
/Uchwała stanowi załącznik nr 4 do wersji papierowej niniejszego protokołu/

pomocy

Ad. 10
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Magdalena Anczykowska
Szanowni Państwo radni mamy również projekt tej uchwały z uzasadnieniem dołączonym do
tego projektu. Kto z państwa radnych ma pytania, uwagi do załączonego 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 Gminie Rybno.
W sesji uczestniczy 15 radnych
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym,
- 14 głosami za,
- 0 głosów przeciw,
- 1 głos wstrzymujący,
podjęła:
UCHWAŁĘ Nr XXXVI/286/18
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Rybno.
/Uchwała stanowi załącznik nr 5 do wersji papierowej niniejszego protokołu/
Ad. 11
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Magdalena Anczykowska
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Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych ma uwagi do przedstawionego projektu, bądź
uzasadnienia, mamy w materiałach sesyjnych wszystkie te projekty i 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 realizacje zadania
inwestycyjnego pn. „ Przebudowa drogi w Gródkach na działce nr 79/34 w celu osiągnięcia
parametrów właściwych dla drogi publicznej gminnej”.
W sesji uczestniczy 15 radnych
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym,
- 15 głosami za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących,
podjęła:
UCHWAŁĘ Nr XXXVI/287/18
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Płośnica na realizacje zadania
inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi w Gródkach na działce nr 79/34 w celu
osiągnięcia parametrów właściwych dla drogi publicznej gminnej”.
/Uchwała stanowi załącznik nr 6 do wersji papierowej niniejszego protokołu/
Ad. 12
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Magdalena Anczykowska
Wszyscy Państwo radni otrzymali projekt uchwały, również z dołączonym uzasadnieniem.
Uchwała dotyczy udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem
św. Barbary w Rumianie w wysokości 50.000 zł z budżetu Powiatu Działdowskiego. Czy ktoś
z Państwa radnych do przedstawionego projektu uchwały, bądź uzasadnienia ma uwagi,
pytania? Bardzo proszę, otwieram dyskusję.
Wobec braku pytań poddała pod głosowanie projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego
w sprawie: udzielenia dotacji celowej w 2018 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdujących się na
obszarze powiatu działdowskiego.
W sesji uczestniczy 15 radnych
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym,
- 15 głosami za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących,
podjęła:
UCHWAŁĘ Nr XXXVI/288/18
w sprawie: udzielenia dotacji celowej w 2018 roku na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
znajdujących się na obszarze powiatu działdowskiego.
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/Uchwała stanowi załącznik nr 7 do wersji papierowej niniejszego protokołu/
Ad. 13
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Magdalena Anczykowska
Projekt uchwały oraz uzasadnienie do tego projektu mamy w materiałach sesyjnych. Czy z
państwa strony są pytania do tego projektu, bądź uzasadnienia? Otwieram dyskusję.
Wobec braku pytań poddała pod głosowanie projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego
w sprawie: utworzenia wyodrębnionych rachunków dochodów w jednostkach budżetowych
Powiatu Działdowskiego, określenie źródeł dochodów i wydatków nimi finansowanych.
W sesji uczestniczy 15 radnych
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym,
- 15 głosami za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących,
podjęła:
UCHWAŁĘ Nr XXXVI/289/18
w sprawie: utworzenia wyodrębnionych rachunków dochodów w jednostkach
budżetowych Powiatu Działdowskiego, określenie źródeł dochodów i wydatków nimi
finansowanych.
/Uchwała stanowi załącznik nr 8 do wersji papierowej niniejszego protokołu/
Ad. 14
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Magdalena Anczykowska
Poprosimy Panią Skarbnik o krótkie wyjaśnienie czego te zmiany dotyczą. Bardzo proszę.
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo zmiany, które występują w Wieloletniej Prognozie
Finansowej dotyczą załącznika nr 1, w tym załączniku zmniejszają nam się dochody o kwotę
620.607 zł, a wydatki również zmniejszają się o kwotę 997.857 zł, co powoduje, że deficyt
nam się zmniejsza o kwotę 377.250 zł. Zmiany, które występują w załączniku nr 1 dotyczą
przede wszystkim wydatków inwestycyjnych, które przybliżę przy zmianie budżetu.
Natomiast nie ma zmian, nie wprowadza się żadnych zmian w załączniku nr 2, który dotyczy
przedsięwzięć, natomiast jak zwykle część opisowa występuje zawsze w załączniku nr 3 do
tejże uchwały.
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Magdalena Anczykowska
Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych ma uwagi do przedstawionego projektu uchwały?
Bardzo proszę, otwieram dyskusję. Nie widzę zamykam dyskusję.
Wobec braku pytań Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego poddała pod głosowanie
projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie: uchwalenia zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2018-2021.
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W sesji uczestniczy 15 radnych
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym,
- 15 głosami za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących,
podjęła:
UCHWAŁĘ Nr XXXVI/290/18
w sprawie: uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Działdowskiego na lata 2018-2021
/Uchwała stanowi załącznik nr 9 do wersji papierowej niniejszego protokołu/

Powiatu

Ad. 15
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Magdalena Anczykowska
Teraz też poprosimy Panią Skarbnik o wyjaśnienia dotyczące tych zmian.
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo zmiany budżetu na 2018 rok
dotyczą zmniejszenia dochodów o taką samąkwotę jak przy Wieloletniej Prognozie
Finansowej, po zmianie będzie to już 72.564.910 zł, natomiast wydatki przy zmniejszeniu o
997.857 zł będą stanowiły wydatki 77.509.472 zł. To powoduje, że przy zmniejszeniu
deficytu będzie on teraz wynosił 4.944.562 zł, oczywiście będzie pokryty z nadwyżki z lat
ubiegłych. I przychody będą stanowiły kwotę 5.139.331,24 zł. Natomiast nie zmieniają się
rozchody i wynoszą 194.769,24 zł. Zmiany, które występują w tej uchwale to przede
wszystkim zmiany dotyczące zadań inwestycyjnych i przy możliwości wykorzystania
dofinansowania z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów
poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej mamy zmiany w zadaniach
następujących: przebudowa drogi powiatowej 1373N to jest odcinek Gralewo - Turza, i
zmienia się przy tej drodze finansowanie. Przy pierwszej umowie to dofinansowanie by
polegało na finansowaniu z PROW-u 1.208,970 zł, z budżetu Powiatu działdowskiego
391.030 zł i środki z Gminy jako pomoc finansowa Działdowo 200.000 zł i Rybno 100.000.
Przy możliwości skorzystania z tego programu Rządowego gdzie dofinansowanie wynosi
80%, środki z budżetu państwa będzie to kwota 1.520.000 zł, Powiat Działdowski 215.080 zł,
Gmina Działdowo 109.934 zł, natomiast Gmina Rybno 54.986 zł. Też wchodzące zmiany
występują przy przebudowie ulicy Nowej w Płośnicy i tutaj też zmiana jest finansowania. Po
tej zmianie 80% jest dofinansowania z budżetu państwa do kwoty 1.448.200 zł, 181.025 zł to
jest pomoc finansowa Gminy i takie same środki z naszego Powiatu. Zmiana jest też w
przebudowie drogi, oczywiście o finansowanie chodzi, w przebudowie drogi powiatowej
Lidzbark - Bryńsk i przy braku wsparcia z budżetu państwa to zadanie zmniejsza się do kwoty
1.070.000 zł, a finansowanie jak było wcześniej: Powiat 460.000 zł, Gmina 460.000 zł ,
Gmina Lidzbark oczywiście i Nadleśnictwo Lidzbark 150.000 zł. Też zmienia się
finansowanie w zadaniu przebudowa chodnika w miejscowości Bryńsk i dokumentacja
techniczna na odwodnienie też w miejscowości Bryńsk. Występują też wnioski od
kierowników jednostek, ale to sąnajważniejsze pozycje, które powodowały zmiany tej
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uchwały. Również wnioski występują w dochodach własnych, jeśli chodzi o jednostki i taka
zmiana występuje w Zespole Szkół w Malinowie i w Zespole Szkół Nr 1 w Działdowie.
Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Magdalena Anczykowska
Dziękujemy. Czy ktoś z Państwa radnych ma uwagi do przedstawionego projektu uchwały
bądź uzasadnienia? Bardzo proszę otwieram dyskusję. Nie widzę. Zamykam dyskusje.
Wobec braku pytań Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego poddała pod głosowanie
projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie: zmiany budżetu powiatu
działdowskiego na rok 2018.
W sesji uczestniczy 14 radnych
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym,
- 14 głosami za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących,
podjęła:
UCHWAŁĘ Nr XXXVI/291/18
w sprawie: zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2018.
/Uchwała stanowi załącznik nr 10 do wersji papierowej niniejszego protokołu/
Ad. 16
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Magdalena Anczykowska
Szanowni Państwo miło mi jest Państwa poinformować o tym, że uczestniczyłam w
uroczystym otwarciu dwóch pracowni w Zespole Szkół Zawodowych w Iłowie-Osada w
szkole im. ks. Edmunda Domańskiego i no naprawdę możemy być dumni, że na taka skalę
szkoła zabiega o to żeby podnieść jakość kształcenia zawodowego. Tu gratulacje dla szkoły,
dla dyrekcji, dla wszystkich zaangażowanych w projekt. Czy w punkcie 16 może ktoś z
Państwa radnych chciałby?
Ad. 17
Marian Janicki Starosta Działdowski
Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, pan radny Cieślak pyta się mnie dlaczego nie jest
członkiem Kapituły, skoro do tej pory był? Uchwała o powołaniu Osobowość Powiatu
Działdowskiego określa kto jest członkiem Kapituły i tutaj nie ma imiennych jakiś
wykazów osób, które są członkami Kapituły tylko funkcje jakie w Radzie Powiatu
poszczególne osoby pełnią. I dla przypomnienia powiem, że są to: Starosta, Wicestarosta,
członkowie Zarządu, Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady i Przewodniczący
Komisji. Pan w pewnym momencie przestał być Przewodniczącym Komisji w związku z
czym nie ma tutaj możliwości żeby pan reprezentował Komisję, której był pan
przewodniczącym, ze względu na tą sytuacje, że nie jest pan w tej chwili przewodniczącym
tej komisji. Jeśli chodzi teraz o drugi człon tego pytania, uzasadnienie podjętej decyzji, otóż
ta przywołana uchwała nie wymaga od Kapituły, żeby przygotować jakiś projekt uchwały z
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uzasadnieniem, tylko mówi, że Kapituła decyduje o tym czy dany wniosek o cofnięcie jest
zasadny, czy nie zasadny. Mogę panu powiedzieć, że w dniu 8 marca przedstawiłem Kapitule
Pański wniosek, w pełni został odczytany, przekazany każdemu członkowi Kapituły, nie
pamiętam, mam tu przed sobą protokół, aby jakakolwiek dyskusja w tym zakresie się odbyła.
Moim obowiązkiem jako przewodniczącego było zarządzić głosowanie i to głosowanie się
odbyło, 6 głosami za przy 2 głosach wstrzymujących Kapituła odrzuciła ten wniosek.
Wykaz członków Kapituły obecnych na posiedzeniu mogę Panu przekazać w tej chwili
łącznie z protokołem z tego posiedzenia. Ja nie mam uprawnień, żeby pytać się członków
Kapituły co ich kierowało, że podjęli taką a nie inną decyzję przy głosowaniu. Ja mogę tylko
Panu powiedzieć tylko jaki był wynik głosowania. Dziękuję.
Krzysztof Chyliński z- ca dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie
Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, ulicę Jeleńską w Lidzbarku przebudowaliśmy na
długości 450 metrów, pozostały odcinek około 40 metrów w kierunku ulicy wojewódzkiej
544 zgodnie z zapisami ustawy o drogach publicznych w art. 25 jest takie sformułowanie
„budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona skrzyżowań dróg różnej kategorii, w
pasie drogowym i organizacja ruchu, należy do zarządcy drogi właściwego dla drogi wyższej
kategorii”. W związku z tym, że ulica Działdowska jest drogą wojewódzką kompetencje w
zakresie przebudowy tego skrzyżowania należą do Zarządu Dróg Wojewódzkich w
Olsztynie. Ja myślę, że za zgodą pana Starosty zwrócimy się do Zarządu Dróg
Wojewódzkich o taką kompleksową przebudowę tego skrzyżowania, bo wymaga
kompleksowej przebudowy związanej z organizacją ruchu, budowa wysepek, kierujących
potoki ruchu. W tym aktualnym stanie jest to skrzyżowanie dosyć niebezpieczne naszym
zdaniem, bardzo rozległe i dochodzi tam do wielu sytuacji kolizyjnych. Także myślę, ze tak
to byśmy zaplanowali.
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Magdalena Anczykowska
Czy pana radnego satysfakcjonuje ta odpowiedz? W sensie merytorycznym oczywiście? A nie
w sensie drogi.
Radny Wiesław Cieślak
Oczywiście, jeżeli będzie tak jak Pan tutaj powiedział, że Rada, czy Starosta czy ktoś w
imieniu zwróci się do Zarządu Dróg Wojewódzkich w tej sprawie to oczywiście jestem
zadowolony. Mam nadzieję, że to nastąpi dosyć szybko.
Marian Janicki Starosta Działdowski
Ja myślę, że najskuteczniejszy wniosek byłby złożony przez włodarzy miasta, bo jest to w
mieście skrzyżowanie, ono ma wpływ na komunikację w mieście, na bezpieczeństwo ruchu.
I my możemy poprzeć ten wniosek, ale myślę, że wniosek powinien być jednak wysłany z
miasta przez Burmistrza Miasta Lidzbark.
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Magdalena Anczykowska
Także warto w miejscu porozmawia. Czy jeszcze? No jeszcze pan Gąsiorowski, ale nie
wychwyciłam pytania żadnego zawartego, było to oświadczenie.
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Ad.18
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Magdalena Anczykowska
Bardzo proszę, czy w tym punkcie ktoś może jeszcze chciałby zabrać głos?
Radny Tadeusz Iskra
Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo. Oświadczenie powinno mieć formę pisemną,
natomiast postaram się to, co chcę przekazać, w sposób zwięzły, wyrazić w sposób
następujący. Do tego oświadczenia jak gdyby zostałem sprowokowany przez kolejną
wypowiedz kolegi Wiesława dotyczące tematu Michał Boni. Na ostatniej sesji po odpowiedzi
na której, znaczy na odpowiedź Pana Starosty, pan radny Wiesław zareagował coś mniej
więcej w ten sposób, że współczuje tym wszystkim innym, którzy myślą inaczej niż on. Nie
czuję się inaczej, jeżeli komuś się współczuje to znaczy, że albo jest chory albo
nieszczęśliwy. Nie czuję się ani jednym ani drugim. Poza tym mam prawo myśleć inaczej.
Szanowni Państwo, temat Michał Boni, są dwa zarzuty w stosunku do, o których tutaj kolega
Cieślak poruszył, które jak gdyby są przedmiotem jego wniosku. To jest to, że był TW oraz
drugie, że składa jakieś oświadczenie czy głosowania w Parlamencie Europejskim. TW, póki
co TW w świetle polskiego prawa nie jest karalne, nie jest przestępstwem. Wystarczy się do
tego przyznać. Michał Boni zrobił to chyba gdzieś, były to lata 2005 – 2008, gdzieś w tym
wieku, przyznał się. Po tym przyznaniu się został potem wybrany do Parlamentu
Europejskiego, czyli jest pewna grupa ludzi, czy to powiedzmy sobie, którym to nie
przeszkadza. W jakich okolicznościach Michał Boni został TW. Warto może to przypomnieć.
Otóż jako wtedy młody człowiek w latach 80- tych miał żonę, dziecko i miał przyjaciółkę.
Przez SB został nakryty na tym, że ma przyjaciółkę. To jest oficjalna wersja o tym wszyscy
wiedzą. Zmuszono go do tego, że proszę Pana albo Pan tutaj podpisujesz. Chodzi o to jaki
jest mechanizm w ogóle TW. Co to jest za wielki grzech. Podpisujesz. Proszę Panów ja w
latach 80 – tych byłem studentem Wydziału Leśnego w Krakowie i tak jak w tym wieku
człowiek się zaangażował w pewne rzeczy, również ja zaangażowałem się wtedy w tzw.
rozrzucanie ulotek. Pewna grupa ludzi, która to robiła, oczywiście byli wśród nas różni ludzie
doszło to do odpowiednich władz i pewnego dnia zrobiono nam z samego rana przeszukanie
pokojów. Jednego z kolegów zabrano na przesłuchanie natomiast mnie i kilku kolegów
wezwano na późniejsze godziny. Kiedy się zjawiłem tam na tej policji to było wczesne
popołudnie i ten Pan, który mnie przesłuchiwał zaczął od takiego tekstu no to się
nastudiowało, co? Trzeba teraz wracać na wieś do domu, koniec. I wiecie Państwo taka była
atmosfera przykra, że gdyby wtedy mi facet dał dokument do podpisania to kto wie, czy bym
tego nie podpisał, bo takie były czasy, takie były. Byłem ofiarą, byłbym ofiarą, tak jak w
większości TW to były ofiary. I teraz drugi raz chcemy ich ukarać. Nie jest to chwalebne, ale
to jest fakt. Druga sprawa, którą kolega zgłaszał, pan Michał Boni, zachowuje się tak czy
inaczej w Parlamencie Europejskim, ale Wiesiu nam przecież o to chodziło w latach 80 –
tych, żebyśmy mieli wolność myśli, wolność poglądów. Przecież, że jeżeli myśli się inaczej
niż oficjalna linia to źle, to przestępca, to jest ktoś zły. To jest jego wybór, za dwa lata będą
wybory do Parlamentu Europejskiego i tam on ulegnie weryfikacji. Ja tak myślę. Ja się nie
czuję biedny ani się nie czuje pokrzywdzony. Ja tak myślę. Bo trzeba byłoby być naprawdę w
tamtych czasach, żeby wiedzieć na czym to wszystko polegało. Dziękuję bardzo.
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Radny Wiesław Cieślak
Proszę wyobrazić, pani Przewodnicząca, że w tej sprawie gdyby zaistniała taka sytuacja, że
bym się nie odezwał. Mówiłem o panu Michale Bonim nie jako o TW, nawet zaznaczyłem
to na poprzedniej sesji, że wiedząc o ty, że on był TW głosowałem za tym żeby został
honorowym organem, tego naszego regionu, powiatu. Motywowałem to tym, że pan Boni tak
przynajmniej tłumaczono, ja nie byłem tego świadkiem, w sytuacji kiedy ludzie w PGR- ach
dawnych zostawali często bez pracy, to był bardzo poważny błąd, ze strony ówcześnie
rządzących, że tak ich tam pozostawiono osamotnionych. Pan Boni jako minister tym ludziom
pomagał. Natomiast, jeżeli chodzi o TW to muszę panu Iskrze tutaj powiedzieć, że ja tamte
czasy doskonale pamiętam i wcale a wcale nie będę wyrozumiały dla ludzi, którzy jednak
poszli na współpracę z takich, czy innych względów. Ja tez miałem różne względy i różne
sytuacje w życiu. Jeśli chodzi o pana Boniego, to chodzi o to, że nie chodzi o to, że ktoś
może myśleć inaczej. Ja siedzę, spotykam ludzi, którzy naprawdę myślą zupełnie inaczej. Ja
np. mam takiego znajomego, który jest bardzo mocno lewicowym człowiekiem i może być
może z tego powodu, jeżeli go coś boli to zawsze po prawej stronie: prawa ręka, prawe ucho,
prawa noga i my się z tego nawet wspólnie śmiejemy. Natomiast chodzi mi o postawę pana
Boniego jako polskiego parlamentarzysty w tam w tym Parlamencie Europejskim. Otóż
można krytykować, ale nie domagać się sankcji. I po drugie sprawa pana Stanisława
Gawłowskiego, ale to nie jest inna sprawa.
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Magdalena Anczykowska
Warto tę dyskusje zakończyć, ponieważ staje się bezprzedmiotowa.
Radny Wiesław Cieślak
Pani Przewodnicząca, proszę pozwolić mi dokończyć mówić.

Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Magdalena Anczykowska
Więc nie ruszajmy różnych wątków.
Radny Wiesław Cieślak
Chodzi o to, że po raz drugi pan Boni w tej sprawie się odezwał mimo, że są zarzuty
prokuratorskie. To mi się po prostu nie podoba.
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Magdalena Anczykowska
Zanim człowiek nie zostanie skazany to jest w świetle prawa niewinnym człowiekiem, trudno
wyrokować.
Radny Wiesław Cieślak
To dlaczego pan Boni się odzywa, tzn. to co się dzieje w kraju, to co jest, no chwileczkę , nie
wolno. Wolno, ale nie w takim momencie i nie w takiej instytucji.
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Magdalena Anczykowska
Myślę, że zakończymy tę dyskusję, bo zbyt szeroko zostaje ona upowszechniona.
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Czy ktoś w innym temacie chciałby zabrać głos? Nie widzę.
Ad.19
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Magdalena Anczykowska
Zapytania i wolne wnioski. Czy ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę.
Ad. 20
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Magdalena Anczykowska
Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam XXXVI sesję Rady Powiatu Działdowskiego.
Dziękuję bardzo.
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