Protokół II/2018
II Sesji Rady Powiatu Działdowskiego VI Kadencji odbytej
12 grudnia 2018 roku w sali konferencyjnej Starostwa
Powiatowego w Działdowie ul. Kościuszki 3 pod przewodnictwem
Przewodniczącego Rady Powiatu Działdowskiego
Michała Struzika
Obrady trwały 10.00 – 14.30
Stan osobowy Rady wynosi: 19 radnych
W sesji brało udział: 19 radnych.
Ad. 1, 2
Przewodniczący Rady Powiatu Michał Struzik
„Otwieram obrady II Sesji Rady Powiatu Działdowskiego”.
Powitał zaproszonych na obrady radnych.
/Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu/
Powitał zaproszonych na obrady gości i kierowników służb, inspekcji i straży z imienia
i nazwiska.
/Lista obecności stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu/
Informuję na podstawie listy obecności, że w obradach II Sesji Rady Powiatu
Działdowskiego uczestniczy 18 radnych. Stwierdzam, że dzisiejsze obrady II Sesji Rady
Powiatu Działdowskiego są prawomocne.
Ad.3
Przewodniczący Rady Powiatu Michał Struzik
Przedstawiony porządek obrad otrzymali Państwo wraz z zaproszeniem na dzisiejszą sesję.
Czy są uwagi do przedstawionego porządku?
Nie widzę.
Kto jest za przyjęciem porządku posiedzenia?
Radca Prawny Jarosław Hiliński
Nie ma obowiązku głosowania porządku obrad, jeżeli nie ma zgłoszonych zmian.
Porządek obrad II Sesji Rady Powiatu Działdowskiego
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z I 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. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania składów osobowych komisji
stałych Rady Powiatu Działdowskiego.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej Rady Powiatu Działdowskiego.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegata Powiatu Działdowskiego do
stowarzyszenia Związek Powiatów Polskich.
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10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady
Powiatu Działdowskiego do wydawania poleceń wyjazdów służbowych
Przewodniczącemu Rady.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji do opracowania
zmian Statutu Powiatu Działdowskiego.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty
Działdowskiego.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych w Powiecie Działdowskim na rok 2019.
16. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017 /2018
17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej w 2018 roku na
prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu
Działdowskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Organizacjami Prowadzącymi
Działalność Pożytku Publicznego na 2019 r.
19. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych miedzy zadaniami z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2018 r.
20. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za
usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie.
21. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia pomocy finansowej Gminie Miasto
Działdowo.
22. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2018-2021.
23. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na
rok 2018.
24. Oświadczenia radnych.
25. Zapytania i wolne wnioski.
26. Zamknięcie obrad sesji.
Ad. 4
Przewodniczący Rady Powiatu Michał Struzik
Szanowni Państwo radni, nikt z radnych nie wniósł poprawek do protokołu, więc
przechodzimy do przyjęcia protokołu.
Rada Powiatu Działdowskiego w głosowaniu, imiennym, jednogłośnie 19 głosami za,
przyjęła protokół z I sesji Rady Powiatu
/ Protokół z głosowania w sprawie: przyjęcia protokołu z I sesji Rady Powiatu
Działdowskiego stanowi załącznik nr 3 do wersji papierowej protokołu/
Ad.5
Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
Przypominam, że interpelacje i zapytania składamy na piśmie. Kto z radnych chce zabrać
głos. Nie widzę. A więc przechodzimy do punktu 6.
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Ad.6
Starosta Działdowski Paweł Cieśliński
W okresie między Sesjami odbyło się jedno posiedzenie Zarządu Powiatu Działdowskiego.
Na posiedzeniu w dniu 5 grudnia 2018 roku Zarząd podjął:
- uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego ogólnego,
- uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości
położonej w Gródkach, oznaczonej numerami działek 79/6, 76/12, 77/2,
- uchwałę w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2018,
- uchwałę w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych z rezerwy celowej,
- postanowienie w sprawie uzgodnienia w przedmiocie „projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo w obrębach geodezyjnych Księży
Dwór, Petrykozy, Wysoka”,
- postanowienie w sprawie uzgodnienia w przedmiocie „projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo w obrębach geodezyjnych Komorniki,
Burkat, Pierławki, Kisiny”.
Ponadto Zarząd:
- pozytywnie rozpatrzył wnioski Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie w sprawie
sprzedaży dwóch samochodów osobowych marki Renault Kangoo i marki Fiat Doblo,
- przyjął informacje Dyrektora Zespołu Szkół w Malinowie o zawarciu umów na: wynajem
pokoi na czas określony w okresie od 10 do 11 listopada br., wynajem pokoi na czas
określony w okresie od 16 do 18 listopada br., wynajem sali gimnastycznej na czas określony
od 2.10.2018 r. do 29.03.2019 r. oraz wynajem pokoi na czas określony w okresie od 22 do
23 września 2018 r.
- przyjął projekty uchwał Rady Powiatu Działdowskiego.
Przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Działdowskiego w okresie
między 22 listopada a 12 grudnia 2018r.
L.p

1.

2.

Nr
uchwa
ły

Data
podjęcia

W sprawie:

Wykonanie uchwały

22
I/1 /18 listopada
2018r.

w
sprawie:
wyboru Uchwała została przesłana do
Przewodniczącego Rady Powiatu Wojewody Warmińsko –
Działdowskiego
Mazurskiego w dniu 26
listopada 2018r. oraz do
Przewodniczącego Rady
Powiatu

22
I/2 /18 listopada
2018r.

w sprawie: wyboru
Wiceprzewodniczących Rady
Powiatu Działdowskiego

Uchwała została przesłana do
Wojewody Warmińsko –
Mazurskiego w dniu 26
listopada 2018r. oraz do
Wiceprzewodniczących Rady
Powiatu
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3.

I/ 3/18 22
listopada
2018r.

4.

I/4 /18 22
listopada
2018r.

5.

I/5/18

22
listopada
2018r.

w sprawie: wyboru Starosty Uchwała została przesłana do
Wojewody Warmińsko –
Działdowskiego
Mazurskiego w dniu 26
listopada 2018r.
w sprawie: wyboru Wicestarosty Uchwała została przesłana do
Wojewody Warmińsko –
Działdowskiego
Mazurskiego w dniu 26
listopada 2018r. oraz do
Wicestarosty Działdowskiego
w sprawie: wyboru członków Uchwała została przesłana do
Zarządu Powiatu Działdowskiego Wojewody Warmińsko –
Mazurskiego w dniu 26
listopada 2018r. oraz do
członków Zarządu Powiatu

Ad.7
Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
Szanowni Państwo na poprzedniej sesji zostały wyłożone druki, w których Państwo
wpisywaliście siebie do komisji stałych. Zanim przejdę do przypomnienia uchwały,
chciałbym przypomnieć, na podstawie Państwa deklaracji składy komisji.
Komisja Rewizyjna: Dariusz Frejnik, Roman Gąsiorowski, Marian Janicki i Paweł
Mostowicz.
Komisja Planowania Budżetu, Finansów i Gospodarowania Mieniem Powiatu: Magdalena
Anczykowska, Marian Brandt, Wiesław Cieślak, Roman Gąsiorowski, Grzegorz Kaszubski,
Piotr Olszewski, Paweł Rutkowski, Michał Struzik, Elżbieta Węglewska, Krzysztof
Węglewski.
Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki, i
Bezpieczeństwa Publicznego Krzysztof Aurast, Paweł Cieśliński, Dariusz Frejnik, Marian
Janicki, Grażyna Kamińska, Janusz Kaczmarek, Paweł Mostowicz, Jan Sokołowski.
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu: Marian Brandt, Grażyna Kamińska, Piotr Olszewski,
Witold Ostrowski, Paweł Rutkowski, Jan Sokołowski, Michał Struzik, Elżbieta Węglewska,
Krzysztof Węglewski.
Komisja Społeczna, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych: Magdalena Anczykowska,
Krzysztof Aurast, Wiesław Cieślak, Paweł Cieśliński, Janusz Kaczmarek, Grażyna
Kamińska, Grzegorz Kaszubski, Witold Ostrowski.
I teraz, Szanowni Państwo projekt uchwały, który Państwo otrzymaliście w materiałach
sesyjnych, czy te składy komisji, które przed chwilą Państwu przeczytałem, które Państwo
macie w materiałach będzie ulegał zmianie, że ktoś chce zmienić ewentualnie skład czy pracę
w innych komisjach?
Radny Paweł Rutkowski
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, w ramach nowopowstałej komisji,
która powstanie niebawem, skarg i wniosków, będzie jakby obowiązek, żeby ta komisja
działała, w związku z tym moje pytanie brzmi następująco: czy ta komisja będzie w ramach
prac komisji stałych czy w ramach prac komisji doraźnych? Bo jeśli będzie w ramach prac
komisji stałych to zgodnie z zapisem statutu naszego, sformułowanie jest następujące, że w
minimum dwóch komisjach każdy radny powinien pracować. Jeżeli się okaże, że będzie to
komisja stała to prawdopodobnie może być tak, że ktoś z radnych z pań lub panów,
zrezygnuje z formy, którą teraz by zdeklarował. To jest moje pytanie czy to będzie forma
taka, czy taka? Chociaż wiem, że nie ma tego jeszcze w statucie i doraźna komisja, która
będzie nad tym pracowała zaproponuje. Natomiast formy mogą być różne. Dziękuję.
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Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
Panie radny, problem polega na tym, że dzisiaj powołamy komisję statutową, która dokona
zmian w statucie Rady Powiatu i następna sprawa, która jest to po zmianach wprowadzonych
w statucie powołamy skład osobowy komisji. Dzisiaj na sesji powołamy komisje, ale bez
składu osobowego jeżeli chodzi o Komisję Skarg i Wniosków. Dopiero po nowelizacji
statutu taki skład osobowy komisji tej będzie uzupełniony. Natomiast nic nie stoi na
przeszkodzie, żeby radni pracowali w więcej niż dwóch komisjach. Tego dzisiejsze przepisy
statutowe nie zabraniają. Więc były przypadki w poprzedniej kadencji, gdzie radni brali
udział w pracach więcej niż dwóch komisji. I to będzie komisja stała.
Radny Paweł Rutkowski
Panie Przewodniczący ja rozumiem, że można i w czterech i w pięciu i tak dalej, natomiast
praktyka jest taka, że minimum te dwie, w związku z tym może zaistnieć problem, że ktoś
będzie chciał się wypisać z jednej a zapisać do tej. Żeby uniknąć w przyszłości takiego ruchu,
żeby każdy dzisiaj podejmując tą decyzję miał świadomość. I to jest główna decyzja
dotycząca mojego pytania, a praktyka jest różna. Natomiast rzeczywiście nie rodzi to
żadnych skutków budżetowych, w związku z tym będzie do indywidualnej decyzji każdego z
radnych.
Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
Dziękuję bardzo. Zobaczymy co przyniesie przyszłość. Szanowni Państwo czy są jeszcze
inne pytania?
Odczytał projekt uchwały w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady
Powiatu Działdowskiego.
Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: powołania składów osobowych komisji
stałych Rady Powiatu Działdowskiego.
Rada Powiatu Działdowskiego w głosowaniu, imiennym, jednogłośnie 19 głosami za,
podjęła:
/ Protokół z głosowania w sprawie: powołania składów osobowych komisji stałych Rady
Powiatu Działdowskiego stanowi załącznik nr 4 do wersji papierowej protokołu/
UCHWAŁĘ NR II/ 6/18
składów osobowych komisji

w sprawie: powołania
stałych Rady
Działdowskiego.
/Uchwała stanowi załącznik nr 5 do wersji papierowej niniejszego protokołu /

Powiatu

Ad.8
Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
Pozwólcie Państwo, że najpierw odczytam projekt uchwały, a później poproszę Państwa o
zgłaszanie kandydatów. Poproszę o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej Rady Powiatu Działdowskiego.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Grzegorz Kaszubski
Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Szanowni Państwo. Chciałbym zaproponować na
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej kolegę Dariusza Frejnika. Trzy kadencję był radnym
Gminy Działdowo, również w jednej kadencji był przewodniczącym Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
Czy pan Dariusz Frejnik wyraża zgodę
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Radny Dariusz Frejnik
Tak, wyrażam zgodę.
Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
Czy są jeszcze inne kandydatury? Nie widzę proszę Państwa, a więc zamykam listę
kandydatów na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Działdowskiego. W
związku z powyższym przechodzimy do głosowania wyboru Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej. Poddał pod głosowanie kandydaturę Dariusza Frejnika.
Rada Powiatu Działdowskiego w głosowaniu, imiennym, jednogłośnie 19 głosami za,
podjęła:
/ Protokół z głosowania w sprawie: kandydatury radnego Dariusza Frejnika na
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Powiatu Działdowskiego stanowi załącznik nr 6 do
wersji papierowej protokołu/
Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
Stwierdzam, że za kandydaturą pana Dariusza Frejnika głosowało 19 radnych. W związku z
powyższym Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Działdowskiego wybrano
pana Dariusza Frejnika.
Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: powołania Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej Rady Powiatu Działdowskiego.
Rada Powiatu Działdowskiego w głosowaniu, imiennym, jednogłośnie 19 głosami za,
podjęła:
/ Protokół z głosowania w sprawie: powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady
Powiatu Działdowskiego stanowi załącznik nr 7 do wersji papierowej protokołu/
UCHWAŁĘ NR II/ 7/18
w sprawie: powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu
Działdowskiego.
/Uchwała stanowi załącznik nr 8 do wersji papierowej niniejszego protokołu /
Ad.9
Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
I znów szanowni radni pozwólcie, ze odczytam projekt uchwały w sprawie wyboru delegata
Powiatu Działdowskiego do stowarzyszenia Związek Powiatów Polskich. Szanowni Państwo
podkreślam, propozycją Zarządu jest, żeby Starosta Powiatu Działdowskiego reprezentował
nas w Związku Powiatów Polskich. Czy radni zgłaszają inne kandydatury? Nie widzę, w
związku z tym przechodzimy do głosowania imiennego nad podjęciem uchwały w sprawie
wyboru delegata Powiatu Działdowskiego do stowarzyszenia Związek Powiatów Polskich.
Rada Powiatu Działdowskiego w głosowaniu, imiennym, jednogłośnie 19 głosami za,
podjęła:
/ Protokół z głosowania w sprawie: wyboru delegata Powiatu Działdowskiego do
stowarzyszenia Związek Powiatów Polskich stanowi załącznik nr 9 do wersji papierowej
protokołu/
UCHWAŁĘ NR II/ 8/18
w sprawie: wyboru delegata Powiatu Działdowskiego do stowarzyszenia Związek
Powiatów Polskich.
/Uchwała stanowi załącznik nr 10 do wersji papierowej niniejszego protokołu /
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Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Delegatem Powiatu Działdowskiego
do zgromadzenia ogólnego Związku Powiatów Polskich został pan Starosta Paweł Cieśliński.
Gratulacje.
Ad.10
Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
Szanowni Państwo moją propozycją jest, ażeby polecenia wyjazdów służbowych podpisywali
Przewodniczącemu Rady pan Grzegorz Kaszubski i pan Piotr Olszewski. Pozwólcie Państwo,
ze odczytam uchwałę w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu
Działdowskiego do wydania poleceń wyjazdów służbowych Przewodniczącemu Rady. Czy
ze strony Państwa radnych są uwagi do projektu uchwały?
Radny Krzysztof Aurast
Taka mała uwaga tam jest Przewodniczącemu Rady, nie Przewodniczącej, to jest błąd taki…
Radna Magdalena Anczykowska
To dotyczyło starej uchwały.
Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
Przewodnicząca była. Chodzi o Przewodniczącą Rady Anczykowską. Jeżeli nie ma uwag do
uchwały, przechodzimy do głosowania w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego
Rady Powiatu Działdowskiego do wydania poleceń wyjazdów służbowych
Przewodniczącemu Rady. Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: upoważnienia
Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Działdowskiego do wydawania poleceń wyjazdów
służbowych Przewodniczącemu Rady.
Rada Powiatu Działdowskiego w głosowaniu, imiennym, jednogłośnie 19 głosami za,
podjęła:
/ Protokół z głosowania w sprawie: upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu
Działdowskiego do wydawania poleceń wyjazdów służbowych Przewodniczącemu Rady
stanowi załącznik nr 11 do wersji papierowej protokołu/
UCHWAŁĘ NR II/ 9/18
w sprawie: upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Działdowskiego do
wydawania poleceń wyjazdów służbowych Przewodniczącemu Rady.
/Uchwała stanowi załącznik nr 12 do wersji papierowej niniejszego protokołu /
Ad.11
Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
Szanowni Państwo swój akces do pracy w doraźnej komisji wyrazili następujący radni:
Magdalena Anczykowska, Elżbieta Węglewska, Krzysztof Węglewski i Krzysztof Aurast.
Czy ktoś z Państwa chciałby brać jeszcze udział w pracach do opracowania zmian statutu
powiatu działdowskiego?
Nie widzę. Pozwólcie Państwo że zapytam, czy pani Anczykowska wyraża zgodę ?
Radna Magdalena Anczykowska
Tak, wyrażam.
Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
Czy pani Węglewska wyraża zgodę ?
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Radna Elżbieta Węglewska
Tak, wyrażam zgodę.
Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
Czy pan Węglewski wyraża zgodę ?
Radny Krzysztof Węglewski
Tak, wyrażam.
Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
Czy pan Aurast wyraża zgodę ?
Radny Krzysztof Aurast
Tak wyrażam.
Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
Odczytał projekt uchwały w sprawie: powołania doraźnej Komisji do opracowania zmian
Statutu Powiatu Działdowskiego.
Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: powołania doraźnej Komisji do
opracowania zmian Statutu Powiatu Działdowskiego.
Rada Powiatu Działdowskiego w głosowaniu, imiennym, jednogłośnie 19 głosami za,
podjęła:
/ Protokół z głosowania w sprawie: powołania doraźnej Komisji do opracowania zmian
Statutu Powiatu Działdowskiego. stanowi załącznik nr 13 do wersji papierowej protokołu/
UCHWAŁĘ NR II/ 10/18
w sprawie: powołania doraźnej Komisji do opracowania zmian Statutu Powiatu
Działdowskiego.
/Uchwała stanowi załącznik nr 14 do wersji papierowej niniejszego protokołu /
Ad.12
Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
Szanowni Państwo w materiałach otrzymaliście projekt uchwały, czy są uwagi?
Nie widzę.
Odczytał projekt uchwały.
Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Starosty
Działdowskiego.
Rada Powiatu Działdowskiego w głosowaniu, imiennym, jednogłośnie 19 głosami za,
podjęła:
/ Protokół z głosowania w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Starosty Działdowskiego
stanowi załącznik nr 15 do wersji papierowej protokołu/
UCHWAŁĘ NR II/ 11/18
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Starosty Działdowskiego.
/Uchwała stanowi załącznik nr 16 do wersji papierowej niniejszego protokołu /
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Ad.13
Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
Poproszę o przerwę ze względów technicznych.
PRZERWA 11.00 – 11.15
Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
Wznawiamy obrady.
W sesji uczestniczy 19 radnych. O głos prosił Pan Starosta.
Paweł Cieśliński Starosta Działdowski
Proszę Państwa chciałbym zwrócić uwagę, bo wydrukowane zostało od razu treść uchwały z
nazwiskami z propozycjami Zarządu. Jest to ta część chętnych do współpracy, którzy
wyrazili zgodę, w związku z tym lista nie jest zamknięta jak również nie jest określony skład
ilościowy Rady Społecznej SP ZOZ-u, dlatego jest dalsza część składania oświadczeń, kto
chciałby uczestniczyć w Radzie Społecznej SP ZOZ-u. Dopiero później określimy ile osób,
która będzie w niej uczestniczyła. Także przepraszam za taką niefortunną treść uchwały.
Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
W związku z tą informacją przypominam, że Rada Społeczna SP ZOZ – może liczyć do 15
osób. To co Państwo macie w uchwale to są propozycje Zarządu. Jednocześnie w tym
momencie chciałbym przypomnieć, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski skierował pismem
do pracy w Radzie Społecznej panią Renatę Waszczak. Pozwólcie Państwo, że odczytam
pismo pana Wojewody.
Odczytał pismo Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w sprawie powołania pani Renaty
Waszczak jako przedstawiciela Wojewody do pracy w Radzie Społecznej SP ZOZ w
Działdowie.
/ Pismo stanowi załącznik nr 17 do wersji papierowej niniejszego protokołu/.
W związku z powyższymi informacjami proszę Państwa, podkreślam w uchwale macie
propozycje Zarządu i proszę o uwagi do uchwały.
Radny Marian Janicki
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo ja myślę, że zanim będą zgłaszani kandydaci
ustawa o zakładach leczniczych mówi, że organ który tworzy ten zakład ustala liczbę
członków Rady Społecznej, w związku z czym, żeby wpierw przegłosować propozycję ilości
członków a później zgłaszać kandydatów, żeby wiedzieć jakie jest stanowisko Rady, czy
organu wchodzącego w zakład w stosunku do ilości. Jest napisane do 15, ale Rada może mieć
10, 11, 15. I to powinno wyprzedzać zgłaszanie kandydatur.
Radny Paweł Rutkowski
Tak w tej kwestii i później dotyczącej zgłoszenia kolejnej rzeczy. Natomiast najpierw
powinniśmy wyjaśnić kwestie składu, żeby nie było więcej niż 15 osób. Praktyką taką było,
to praktyka, co nie znaczy, że tak ma być. Ja dziękuję Panu Staroście za ten wstęp dotyczący
tegoż projektu uchwały, bo nie ukrywam, że po raz pierwszy mamy dwie propozycje
uchwały w ramach tegoż organu jakim jest Rada Społeczna SP ZOZ dotyczący zgłoszenia, a
później jeszcze raz jakby zatwierdzenia w postaci uchwały. Skoro zostały one
zaproponowane to znaczy, że zostały one przyjęte przez Zarząd i przez pana radcę prawnego,
który tak ustalił. Natomiast praktyką taką było, że oprócz tego był też ilościowy skład, żeby
uniknąć więcej zgłaszania pozostałych. Natomiast jeżeli już jestem przy głosie to już zgłoszę
pana Jan Sokołowskiego do Rady Społecznej przy SP ZOZ w Działdowie.
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Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
Dziękuję bardzo. Czyli robimy to jako głosowanie imienne, określenie ilości osób w Radzie
Społecznej SP ZOZ, tak? Czekam na propozycje od radnych co do ilości osób w Radzie
Społecznej SP ZOZ.
Radny Marian Janicki
Tutaj w projekcie uchwały jest 8 osób, ale skoro już z informacji pana Starosty plus
zgłoszonych kandydatów wynika, że nie mniejszej niż 10, bo przedstawiciel Wojewody też
wchodzi w skład.
Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
Czyli wniosek pana radnego Janickiego to jest 10 osób łącznie z członkiem pana Wojewody,
tak? Dobrze, dziękuję bardzo.
Radna Magdalena Anczykowska
Ja chciałabym też zgłosić swój akces do pracy w Radzie, podnosiłam rękę wcześniej, przed
jeszcze panem radnym Janickim.
Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
Ale cały czas jeszcze określamy ilość osób. Czy są jeszcze inne wnioski jeżeli chodzi o ilość
osób w Radzie Społecznej SP ZOZ? Jeżeli nie będę widział…
Radny Paweł Mostowicz
Skoro mamy tutaj taką dowolność pewną w tym zakresie, jeżeli chodzi o tą liczbę osób, no to
może żeby nikogo nie wykluczać kto by chciał no to może byśmy jednak 11 osób zrobili,
żeby… 12 już?
Głos z sali
Jeśli 12 to z przedstawicielem Wojewody i przewodniczącym Rady Społecznej SP ZOZ.
Radny Paweł Mostowicz
Jeżeli to nie będzie kłopot to może 12 żeby nie blokować komuś chęci pracy.
Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
Momencik, czyli pan proponuje 12 osób?
Radny Paweł Mostowicz
Tak.
Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
Dobrze, dziękuję bardzo.
Wicestarosta Marian Brandt
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, im więcej tych członków tym trudniej będzie zwołać
kworum. Pan Starosta Janicki miał tą przyjemność, a może nie przyjemność, że trudno było
niekiedy zwołać całe kworum. Przecież im mniej tym łatwiej będzie zebrać to kworum.
Maksymalnie powinna być liczba nieparzysta po to by nawet przy głosowaniach jest wtedy
korzystniej. Propozycja 10 czy 11 jest słuszna. Za chwilę jest 12 i ktoś złoży 13 i dojdziemy
do 15.
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Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
Są dwa formalne wnioski, pana radnego Janickiego i pana radnego Mostowicza. Pan radny
Janicki określił 10 osób w Radzie Społecznej, pan Mostowicz 12. Czyli wniosek dalej idący
jest pana Mostowicza. Panie Starosto proszę określić ilość osób.
Wicestarosta Marian Brandt
11.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Grzegorz Kaszubski
Ja proponuję 15. I proponuję jeszcze dołączyć do Komisji Społecznej pana Witolda
Ostrowskiego, radnego.
Głos z sali
Jest.
Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
Czyli najdalej idący wniosek jest w tej chwili pana radnego Kaszubskiego, 15 osób.
Radny Paweł Mostowicz
Przepraszam, ja w kwestii formalnej. Chciałbym o 3 minuty przerwy zawnioskować.
Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
Zarządzam 3 minutową przerwę.
Szanowni Państwo, wznawiam posiedzenie, proszę o zajęcie miejsc. Jest prośba do
wszystkich Państwa, po pierwsze o wyciszenie telefonów komórkowych, a po drugie bardzo
bym prosił o stonowane rozmowy w kuluarach.
Jeszcze raz prośba Przewodniczącego Rady o wyciszenie telefonów komórkowych i o
stonowanie rozmów w kuluarach. Dziękuję bardzo. Proszę radnych o zajęcie miejsc.
Debatujemy cały czas nad wyborem przedstawicieli do Rady Społecznej Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie.
Paweł Cieśliński Starosta Działdowski
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, chciałbym poprzeć wniosek radnego Mostowicza
odnośnie 12 osobowego składu przedstawicieli, włącznie z przedstawicielem Wojewody i
Przewodniczącym Komisji, tak żeby nie odrzucać chętnych do pracy, wszystkie osoby, które
zostały zgłoszone, aby je przyjąć. Ale w związku z tym, że dalej idącym wnioskiem jest
wniosek …
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Grzegorz Kaszubski
Ja wycofuję swój wniosek.
Paweł Cieśliński Starosta Działdowski
Pan Grzegorz Kaszubski wycofuje swój wniosek. W tym 12 osób jest najdalej idącym
wnioskiem.
Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
Panie radny Kaszubski czy podtrzymuje pan swój wniosek?
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Grzegorz Kaszubski
Nie, wycofuję.
Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
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Dziękuję bardzo. W związku z wycofaniem wniosku pana radnego Kaszubskiego,
przechodzimy do głosowania
Głos z sali
Jest kolejny wniosek.
Radny Marian Janicki
Ja też wycofuję swój wniosek 10 osobowy, bo ten jest dalej idący i też się zgadzam, że jeżeli
ktoś chce pracować to niech …
Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
Czyli pozostajemy przy wniosku pana Mostowicza
Wicestarosta Marian Brandt
Wycofuję mój wniosek 11 osób.
Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
Czyli pozostajemy przy wniosku pana Mostowicza i pana Starosty, tak? Dobrze. Czyli
rozumiem tak, głosowanie imienne w sprawie określenia ilości osób w Radzie Społecznej SP
ZOZ w ilości 12 osób, tak?
Poddał pod głosowanie określenie ilości osób w Radzie Społecznej SP ZOZ w Działdowie w
ilości 12 osób.
/ Protokół z głosowania w sprawie: ustalenia ilości osób w Radzie Społecznej SP ZOZ w
Działdowie stanowi załącznik nr 18 do wersji papierowej protokołu/
Rada Powiatu Działdowskiego w głosowaniu, imiennym, jednogłośnie 19 głosami za,
określiła liczę osób w Radzie Społecznej SP ZOZ na 12 osób.
§1 projektu uchwały będzie brzmiał „ Wybiera się następujących przedstawicieli Rady
Powiatu Działdowskiego do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Działdowie na czas trwania kadencji Rady Powiatu Działdowskiego w liczbie
10 osób:
Odczytam projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie z dodatkowymi
kandydaturami pani Magdaleny Anczykowskiej i pana Jana Sokołowskiego
Czy pani Anczykowska wyraża zgodę?
Radna Magdalena Anczykowska
Tak, wyrażam zgodę.
Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
Czy pan Jan Sokołowski wyraża zgodę?
Radny Jan Sokołowski
Wyrażam zgodę.
Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
Czy są uwagi? Nie widzę.
Odczytał
projekt uchwał w sprawie: wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie
Poddał pod głosowanie projekt uchwały.
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Rada Powiatu Działdowskiego w głosowaniu, imiennym, jednogłośnie 19 głosami za,
podjęła:
/ Protokół z głosowania
w sprawie: wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie stanowi załącznik nr
19 do wersji papierowej protokołu/
UCHWAŁĘ NR II/ 12/18
w sprawie: wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie
/Uchwała stanowi załącznik nr 20 do wersji papierowej niniejszego protokołu /
Ad.14
Radny Paweł Rutkowski
Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Szanowni Państwo. Ja do pana Starosty z racji tej,
że pan Starosta z mocy ustawy jest Przewodniczącym Rady Społecznej, dlatego też moim
zdaniem
poprawność byłaby taka, aby w § wykonanie uchwały powierza się
Przewodniczącemu Rady SP ZOZ nie Zarządowi tylko Przewodniczącemu dotyczące
zwołania pracy tejże Rady.
Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
Czyli mamy wpisać wykonanie uchwały powierza się …
Radny Paweł Rutkowski
Sugeruję, to nie znaczy, że nakazuje.
Marian Brandt Wicestarosta
Panie Przewodniczący, panie radny, w tej uchwale, którą teraz będziemy procedować jest
właśnie określone kto to robi, zwołuje w paragrafie na dzień 20 grudnia Przewodniczącym
jest pan Paweł Cieśliński, myślę, że to wystarczy.
Starosta Działdowski Paweł Cieśliński
Jedna uwaga. Wykonanie uchwały powierza się organowi. Organem jest Zarząd Powiatu a
nie Starosta.
Radny Paweł Rutkowski
Ja nie mówię, że jest to błąd legislacyjny Zarząd będzie powoływał tę Radę Społeczna czy
pan Przewodniczący.
Starosta Działdowski Paweł Cieśliński
Radę powołuje Rada Powiatu.
Marlena Perzyńska Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu
Ustęp 5 tego artykułu brzmi „Radę Społeczną powołuje, odwołuje oraz zwołuje je pierwsze
posiedzenie podmiot tworzący”.
Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
Rada Powiatu
Starosta Działdowski Paweł Cieśliński
I tak jest w treści uchwały.
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Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
Pani Naczelnik cały czas mówimy o paragrafie 3 – wykonanie uchwały powierza się
Zarządowi Powiatu czy Staroście?
Marlena Perzyńska Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu
Rade Społeczną powołuje, odwołuje oraz zwołuje je pierwsze posiedzenie podmiot
tworzący.
Radny Marian Janicki
Panie Przewodniczący moim zdaniem to zasada ogólna jest taka, że wszystkie uchwały Rady
wykonuje Zarząd Powiatu, ale są przypadki w których Rada może powierzyć wynikając to z
samej treści uchwały, skoro czynnością tutaj wykonawczą jest zwołanie Rady w terminie
określonym przez Radę, czyli tutaj Zarząd nie musi żadnych decyzji podejmować
wykonawczych, bo tutaj tę decyzję musi Przewodniczący powołany przez Radę czyli
Starosta. W tych uchwałach dzisiejszych nie zawsze jest wykonanie przez Zarząd jest i
Przewodniczący Rady jest wskazany jako wykonawca uchwały Rady. To nie jest
bezwzględna zasada tylko ogólna zasada, ze jeżeli nie ma kogo wskazać to zawsze wskazuje
się Zarząd, ale jeżeli tutaj w tym wypadku konkretnie widać, że wykonanie tej uchwały
polega na tym, że p. Przewodniczący zwoła wybranych przed chwilą członków.
Marian Brandt Wicestarosta Działdowski
Nie zwołuje, zgodnie tym co jest w ustawie nie zwołuje panie radny.
Radny Marian Janicki
Niech pan przeczyta panie Starosto, Rada tylko wskazuje termin a resztę co do zwołania to
przewodniczący.
Marian Brandt Wicestarosta Działdowski
Może warto przypomnieć co tam jest napisane panie radny. Pani Naczelnik odczytała
dwukrotnie treść i tam jest napisane, że zwołuje pierwszą, organ.
Radny Marian Janicki
Co do daty?
Czyli w uchwale nie jest wskazane.
Marian Brandt Wicestarosta Działdowski
Data jest zwołaniem, panie radny.
Radny Marian Janicki
Pierwsze posiedzenie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Działdowie zwołuje się na 20 grudnia, czyli Rada swoje czynności ustawowe
wykonała w tej uchwale a technicznie wykonanie, czyliwysłanie do członków Rady przed
chwila wybranych musi Przewodniczący wykonać.
Radny Witold Ostrowski
A co to jest za różnica Przewodniczący a Zarząd?
Marian Brandt Wicestarosta Działdowski
Przewodniczącym Zarządu jest akurat Pan Starosta.
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Radny Witold Ostrowski
W mojej ocenie pan Przewodniczący powinien zwołać.
Radny Marian Janicki
Oczywiście. Mamy adresata, nie wykonanie uchwały, a tak to Zarząd, co? Jakie kompetencje
w tym zakresie ma Zarząd? Żadne.
Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
Szanowni Państwo nie widzę właśnie pana radcy prawnego w związku z tym zarządzam 3
minutowa przerwę. Poprosimy o opinie radcy prawnego.
PRZERWA 11.45. – 11.55
Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
W posiedzeniu uczestniczy 18 radnych, czyli obrady są prawomocne. Panie mecenasie, kilka
słów wyjaśnień.
Radca prawny Jarosław Hiliński
W mojej ocenie uważam, że ta uchwała jest prawidłowo skonstruowana to uprawnienia
wynikające z zapisu, że jest to delegacja dla Zarządu do wykonania uchwały, to jest zgodne
z zapisem art. 48 o działalności leczniczej, bo mówi się w tym zapisie ustęp 5 i 6 Rada
wybiera ze swojego grona członków uchwała pozostaje do wykonania dla Zarządowi. Przy
tej drugiej uchwale to jest dla mnie tylko czynność techniczna o tym, która mówi, że
Przewodniczący Społecznej Rady zwołuje posiedzenie Rady. Ze statutu szpitala też
wynikało, że pierwsze posiedzenie komisji zwołuje Rada Powiatu, czyli organ tworzącego
szpital.
Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
Rozumiem, że zapisy paragrafu 3 w opinii radcy prawnego są prawidłowe. Czy są inne uwagi
do uchwały?
Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
Odczytał projekt uchwały w sprawie: powołania Rady Społecznej
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie.
W sesji uczestniczy 19 radnych
Poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Samodzielnego

Rada Powiatu Działdowskiego w głosowaniu, imiennym, jednogłośnie 19 głosami za,
podjęła:
/ Protokół z głosowania w sprawie: powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie stanowi załącznik nr 21 do wersji papierowej
protokołu/
UCHWAŁĘ NR II/ 13/18
w sprawie: powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Działdowie.
/Uchwała stanowi załącznik nr 22 do wersji papierowej niniejszego protokołu /
Ad.15
Marlena Perzyńska Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ustalenie rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych w powiecie działdowskim jest wyłączną kompetencją Rady Powiatu
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Działdowskiego, ale podejmując tę uchwałę Rada Powiatu musi dostosować ten rozkład do
potrzeb ludności i zapewniać dostępność świadczeń również w porze nocnej w niedziele,
święta i inne wolne dni od pracy. Rozkład pracy aptek ogólnodostępnych musi być
zaopiniowany przez wszystkich burmistrzów i wójtów gmin, które znajdują się na terenie
powiatu działdowskiego oraz izby aptekarskiej czyli samorządu aptekarskiego. Proponowany
i przedkładany Państwu projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkich
wójtów i burmistrzów z wyjątkiem burmistrza Lidzbarka i Okręgowej Izby Aptekarskiej w
Olsztynie. Nie mniej jednak burmistrz Lidzbarka przychylił się do wniosku aptek w
Lidzbarku, które wnioskowały o to by rozkład aptek w Lidzbarku obowiązywał w
następujący sposób: nie w każdy dzień powszedni w porze nocnej tylko w weekend w porze
nocnej, w każdą niedzielę, każde święto i w każdy inny wolny dzień od pracy. Podobnie
przychyliła się do tego wniosku z Lidzbarka Okręgowa Izba Aptekarska w Olsztynie, w
związku z tym projekt uchwały, który Państwo tutaj macie przed sobą uwzględnia te uwagi,
czyli każdą porę nocną, każdy dzień powszedni i każdą niedzielę, święto i inny wolny dzień
od pracy dyżury pełnia apteki w Działdowie według wskazanego harmonogramu. Natomiast
dodatkowo w weekendy w porze nocnej w każdą niedzielę, w każde święto i dodatkowy
dzień wolny od pracy będą pełnić jeszcze oprócz aptek w Działdowie apteki w Lidzbarku. I
taki projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Burmistrza Lidzbarka i przez Izbę
Aptekarską w Olsztynie.
Radny Witold Ostrowski
Ja mam jedno pytanie a pro po tej uchwały i jakichkolwiek sankcji. Bo to co dzieje w
Lidzbarku, że nie ma otwartych aptek według dyżurów zapisanych uchwale Rady Powiatu?
Czy są jakieś sankcje, żeby zmusić kogoś do tego żeby pracować według dyżurów.
Marlena Perzyńska Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu
Kompetencją Rady Powiatu jest ustalenie rozkładu pracy aptek, ale niestety nie ma żadnych
prawnych możliwości wymuszenia pełnienia na aptekach dyżurów. Możemy prowadzić i
prowadzimy negocjacje, mediacje, konsultacje z tego między innymi względu, że w aptekach
w Lidzbarku w tamtym roku często były zgłaszane problemy z uruchamianiem i otwarciem
tych aptek były przeprowadzane konsultacje z wszystkimi aptekarzami w Lidzbarku w
obecności Burmistrza Lidzbarka w tych konsultacjach uczestniczył pan Wicestarosta Marian
Brandt w wyniku tych konsultacji taki konsensus osiągnięto, że w związku z tym, ze
ambulatorium w Lidzbarku jest czynne w weekend i wtedy pacjent może pójść do
ambulatorium i otrzymać receptę. To może w porze nocnej w Lidzbarku w weekendy te
apteki będą czynne, by umożliwić zrealizowanie recepty. Natomiast w dni powszednie
ambulatorium w Lidzbarku nie działa w związku z tym taka była sugestia aptek poparta
przez Burmistrza Lidzbarka, że pacjent i tak musi przyjechać do Działdowa i tu otrzymuje
receptę w związku z tym w porze nocnej i każdy dzień powszedni są czynne apteki w
największym mieście powiatu działdowskiego. Sankcji Powiat nie ma możliwości
zastosować w stosunku do aptek, które nie realizują tego harmonogramu.
Radny Paweł Kaczmarek
W gwoli uzupełnienia, szanowny panie radny wydaje mi się, problem zaczyna się w mojej
ocenie, wtedy kiedy otrzymuje pan receptę i nie może jej Pan zrealizować i w związku z tym
jeżeli sytuacja Pana zdrowia się pogorszy i nie daj Boże coś innego to zaczynają się
problemy. Ten temat należy już do policji i prokuratury.
Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
Odczytał projekt uchwały w sprawie: ustalenia rozkładu
ogólnodostępnych w Powiecie Działdowskim na rok 2019.
Poddał pod głosowanie projekt uchwały.

godzin pracy aptek
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Rada Powiatu Działdowskiego w głosowaniu, imiennym, jednogłośnie 19 głosami za,
podjęła:
/ Protokół z głosowania
w sprawie: ustalenia rozkładu
godzin pracy aptek
ogólnodostępnych w Powiecie Działdowskim na rok 2019 stanowi załącznik nr 23 do wersji
papierowej protokołu/
UCHWAŁĘ NR II/ 14/18
w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Powiecie
Działdowskim na rok 2019.
/Uchwała stanowi załącznik nr 24 do wersji papierowej niniejszego protokołu /
Ad.16
Marlena Perzyńska Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu
Przedstawiła informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017 /2018
/ Informacja stanowi załącznik nr 25 do wersji papierowej niniejszego protokołu/
Radny Grzegorz Kaszubski
Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Szanowni Państwo, Pani naczelnik w naszych
szkołach pracują emeryci, renciści i czy w naszych szkołach pracuje nauczyciel, którzy nie są
ze szkół ponadpodstawowych czyli z innych szkół?
Marlena Perzyńska Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu
Sporadycznie zdarza się ze jest to emeryt lub nauczyciel ze szkoły gminnej a nie ze szkoły,
dla której organem prawdziwym jest Powiat. Sytuacji czy przyczyn jest kilka np. brak
nauczycieli do nauczania przedmiotów zawodowych i tutaj na przykład jeżeli dyrektorzy z
wykorzystaniem funduszy doskonalenia zawodowego nauczycieli nie będą przygotowywać
powolutku kadry pedagogicznej do uczenia przedmiotów zawodowych to może zdarzyć się
taka sytuacja, że ci nauczyciele dalej będą pracować bo nie ma takiego nauczyciela na rynku
pracy a z kolei specjaliści będący nauczycielami, których też można zatrudniać nie chcą
podejmować pracy na poziomie wynagrodzenia nauczyciela. Innym powodem na przykład
jest, że jeżeli w trakcie roku szkolnego nauczyciel odchodzi na urlop na podratowanie
zdrowia wtedy również zdarza się czasami, że zostają zatrudnieni nauczyciele z innych szkół
niż ze szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Działdowski, ale to są
pojedyncze przypadki.
Radna Magdalena Anczykowska
Podziękowała pani naczelnik za świetnie przygotowany materiał, który na pewno skłonił
wszystkich do analizy oświaty, którą Powiat Działdowski się zajmuje. Jak to wszystko się
kształtuje, czym możemy się pochwalić w czym dostrzegamy jeszcze możliwości rozwojowe.
Pani Naczelnik gratulacje. Chciałabym tutaj zauważyć sprawę Zespołu Szkół w Malinowie,
w której to szkole i tutaj pod adresem pana dyrektora kieruje gratulacje ze względu na
zwiększanie naboru w ostatnich latach. To oczywiście nie jest tylko ta jedna szkoła jak
Państwo zauważyli w materiałach, ale w tej szkole ze względu na subwencję, która nie
wystarcza środki, które trzeba uzupełniać z budżetu to zwiększenie naboru jest bardzo
istotne. No tutaj Pani naczelnik podkreśliła, ja sobie też zapisałam szczegół, że w
województwie jesteśmy w samej czołówce i z tego powodu powinniśmy się bardzo cieszyć. I
jedno co mnie troszeczkę martwi myślę, że wszystkich powinno martwić to to, że w
technikach jest bardzo mała liczba absolwentów, którzy zdecydowali się podejść do matury.
Wiadomo, że w życiu różnie kariera zawodowa wygląda czasami ta matura jest bardzo
potrzebna, więc takie spostrzeżenie. Może w dalszym ciągu byśmy mobilizowali tę młodzież
żeby nie tylko egzamin zawodowy ale i także egzamin maturalny był także priorytetem kiedy
kończą szkołę. Dziękuje bardzo.
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Wicestarosta Marian Brandt
Chciałbym podziękować wszystkim dyrektorom naszych placówek, ponieważ w każdej
szkole jest więcej uczniów niż do tej pory było. A zatem ten sukces należy podkreślić
wszystkich dyrektorów i rad pedagogicznych poszczególnych placówek oświatowych.
Dziękuję Wam bardzo. Jeśli chodzi o temat technika to może dotyczy to niektórych
techników, ponieważ tak naprawdę to dyrektorzy są tutaj i mogą potwierdzić, że w bardzo
dużym procencie przystępują właśnie absolwenci techników do matur.
Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
Podziękował pani naczelnik za wyczerpująco przygotowany raport.
Przerwa 12.45 – 13.05
Ad.17
Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
Szanowni Państwo stwierdzam, że po przerwie udział bierze w sesji 18 radnych. Dalej
uchwały podejmowane przez Radę będą prawomocne.
Szanowni Państwo w materiałach otrzymaliście projekt uchwały, jest to jeszcze uchwała z
poprzedniej kadencji, rekomendowana również przez poprzedni Zarząd. Czy do tej uchwały
są uwagi? Nie widzę. W związku z tym, że…
Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
Panie Przewodniczący, ja tylko bym zgłosiła autopoprawkę, że właśnie przez to, że był
przygotowywany projekt przez poprzedni Zarząd zamiast Przewodnicząca Rady Powiatu
Działdowskiego jest teraz Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik,
tak? To tylko to.
Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
Dziękuję bardzo pani Naczelnik, a więc pani wniosła autopoprawkę. Panie radco czy tą
autopoprawkę głosujemy?
Radca prawny Jarosław Hiliński
Nie głosujemy, bo to jest nieistotne.
Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę Państwa tutaj zgodnie z propozycją pani Naczelnik i pana
Starosty – Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik. To jest w
końcówce tej uchwały. Poczekamy, aż pani Naczelnik rozda materiały. W związku z tym, że
nie ma, proszę Państwa więcej uwag do uchwały.
Odczytał projekt uchwały w sprawie; udzielenia dotacji celowej w 2018 roku na prace
konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Rada Powiatu Działdowskiego w głosowaniu, imiennym, jednogłośnie 19 głosami za,
podjęła:
/ Protokół z głosowania w sprawie: udzielenia dotacji celowej w 2018 roku na prace
konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków stanowi
załącznik nr 26 do wersji papierowej protokołu/
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UCHWAŁĘ NR II/ 15/18
w sprawie: udzielenia dotacji celowej w 2018 roku na prace konserwatorskie
restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
/Uchwała stanowi załącznik nr 27 do wersji papierowej niniejszego protokołu /

i

Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
Stwierdzam, że uchwała została przyjęta.
Ad.18
Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
Uchwałę otrzymaliście Państwo w swoich materiałach na dzisiejszą sesję, w związku z
powyższym czy są uwagi do uchwały? Nie widzę. Proszę Państwa więc przechodzimy do
przyjęcia uchwały.
Odczytał projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Programu Współpracy
Powiatu Działdowskiego
z Organizacjami
Pozarządowymi
oraz Organizacjami
Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2019 r.
Poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Rada Powiatu Działdowskiego w głosowaniu, imiennym, jednogłośnie 19 głosami za,
podjęła:
/ Protokół z głosowania
w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Powiatu
Działdowskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Organizacjami Prowadzącymi
Działalność Pożytku Publicznego na 2019 r. stanowi załącznik nr 28 do wersji papierowej
protokołu/
UCHWAŁĘ NR II/ 16/18
w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Działdowskiego
z
Organizacjami Pozarządowymi oraz Organizacjami Prowadzącymi Działalność
Pożytku Publicznego na 2019 r.
/Uchwała stanowi załącznik nr 29 do wersji papierowej niniejszego protokołu /
Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Ad.19
Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
Panie Dyrektorze dwa zdania dosłownie, bardzo bym prosił.
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Tadeusz Modzelewski
Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, w związku z oszczędnościami wynikającymi z
realizacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadań Powiatu i
zbliżającym się końcem roku proszę Radę o dokonanie przeniesienia kwoty 4497 zł, która
wynika z oszczędności w paragrafie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach
rehabilitacyjnych oraz dofinansowanie barier architektonicznych w związku z
indywidualnymi potrzebami. Kwota, którą wymieniłem będzie do końca roku wykorzystana,
dlatego jest to sprawa niecierpiąca zwłoki. Proszę o dokonanie, zaakceptowanie
proponowanych zmian. Dziękuję.
Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
Dziękuję bardzo panie Dyrektorze. Czy są uwagi radnych do uchwały? Jeżeli nie ma, to
dziękuję panie Dyrektorze.
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Odczytał projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie: przeniesienia środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych miedzy zadaniami z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej na 2018 r.
Poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Rada Powiatu Działdowskiego w głosowaniu, imiennym, jednogłośnie 19 głosami za,
podjęła:
/Protokół z głosowania w sprawie: przeniesienia środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych miedzy zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej na 2018 r. stanowi załącznik nr 30 do wersji papierowej protokołu/
UCHWAŁĘ NR II/ 17/18
w sprawie: przeniesienia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych miedzy zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
na 2018 r.
/Uchwała stanowi załącznik nr 31 do wersji papierowej niniejszego protokołu /
Ad.20
Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
Szanowni Państwo niezbędne informacje otrzymaliście w materiałach sesyjnych. Czy są
uwagi z Państwa strony do przedmiotowej uchwały?
Radny Marian Janicki
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Tutaj w uzasadnieniu do uchwały jest w zakresie
kosztów usuwania, jest taki zapis, że te opłaty będą realizowane w wysokości ustalonej przez
przedsiębiorców z ubiegłego roku. I tutaj moje pytanie jest następujące: czy jest to
prawidłowy sposób ustalenia opłaty? Bo wiem, że w ubiegłym roku jeszcze w uchwale, która
obowiązywała, poszło zalecenie do prokuratury, że ma zbadać te uchwały, nie tylko te
uchwały o opłatach, ale również inne uchwały o opłatach, pod kątem czy są prawidłowo te
opłaty naliczane? Wiem, że w gminach dotyczące opłat wodnych, u nas za usuwanie
pojazdów i kierunek był taki, że powinna rada gminy zlecić wycenę tego. I dopiero na
podstawie tej wyceny, jeżeli nie ma rynkowego na przykład ustalenia ceny i kolejnego, czy
kolejnego konkursu, czy przetargu. I tu mam taką wątpliwość czy to zadość czyni tym
ustaleniom, które były wcześniej planowane jeżeli chodzi o prawidłowość ustaleń własnych.
Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
Dziękuję bardzo. Poproszę o odpowiedź Naczelnika Wydziału Komunikacji Krzysztofa
Gorczyńskiego.
Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Komunikacji Krzysztof Gorczyński
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado chciałem powiedzieć, że usuwanie pojazdów, ustalenie
wysokości opłat i kosztów za usuwanie pojazdów reguluje art. 130 a ustawy o ruchu
drogowym. I w ust 6 ta ustawa mówi, że rada powiatu biorąc pod uwagę konieczność
sprawnej realizacji zadań, o których mowa w ust 1 i 2, czyli usuwania tego pojazdu oraz
kosztów usuwania i przechowywania pojazdu na obszarze danego powiatu, ustala corocznie,
w drodze uchwały wysokość opłat, o których mowa w ust 5c oraz wysokość kosztów, o
których mowa w ust 2a, czyli w przypadku tego odstąpienia. I rzeczywiście jest pewien
problem w całym kraju, i w tamtym roku on chyba wynikł, że prokuratury zaczęły prosić o te
uchwały, czy też zaczęły się nad tym zastanawiać, chyba na wniosek jakiegoś
stowarzyszenia, i mieliśmy też jakieś takie czasami szkolenia były na ten temat, też
spotkania, które wyjaśniały te zapisy. I jeżeli chodzi o wysokość kosztów tu o co pytał pan
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Starosta, pan radny, to jest tu napisane, że zostały one ustalone na podstawie, na poziomie
kosztów ponoszonych przez powiat w roku 2018 przedstawionych przed przedsiębiorców.
Ponieważ ustawa przewiduje, że co roku minister wydaje obwieszczenie, w którym ustala
stawki maksymalne za usuwanie pojazdów i ich przechowywanie na parkingu. I teraz właśnie
wynikł ten problem, że samorządy, jednostki samorządu terytorialnego, czyli rady powiatu,
przyjmowały te stawki maksymalne, czyli te, które były w rozporządzeniu i przenosiły je do
uchwały i ktoś to zakwestionował, czy to jest prawidłowo robione. Natomiast nikt nie potrafił
odpowiedzieć na pytanie, bo mówi się, że powinny te koszty być rzeczywiście wyliczone,
czyli powinny być rzeczywiste. Natomiast art. 130a, o którym już mówiłem, mówi w ust 6e,
że te opłaty, o których mowa w ust 6 stanowią dochód własny powiatu. czyli tak naprawdę
ustawodawca przewiduje, że powiaty mogą mieć jakiś dochód z tego tytułu, natomiast
prokuratorzy i prokuratury kwestionują ten zapis. I no jest tego typu sytuacja jeżeli chodzi o
kraj. Natomiast nie wiem jak będzie w przypadku naszego powiatu, bo ja rozumiem, że to
jest też taki problem w powiatach, w których ja orientowałem się, że czasem usuwa się 100
pojazdów miesięcznie, więc to jest jakaś skala duża. Natomiast w naszym powiecie w
tamtym roku usunęliśmy 5 pojazdów i mamy podpisaną, ja napisałem w tym uzasadnieniu, że
te koszty zostały, należy przyjąć stawki rzeczywiste kosztów ponoszonych przez powiat
wypłaconych w roku 2018 przedsiębiorcy wykonującemu to zadanie, ponieważ w ubiegłym
roku my ogłaszaliśmy właśnie ten konkurs, do tego konkursu przystąpiła tylko jedna osoba,
my mamy problem z wyłonieniem tej osoby, która chce usuwać te pojazdy i je
przechowywać, ponieważ mówię skala tego jest 5 pojazdów rocznie. Jeden przedsiębiorca
wystąpił, zawarliśmy z nim umowę i on zaproponował stawki nieco niższe niż w poprzednim
obwieszczeniu za ubiegły rok ministra i my te stawki przenieśliśmy do uchwały tej
dzisiejszej, ponieważ mamy z nim podpisaną umowę na tamten i na ten rok też, to trudno,
żeby były one tu niższe w tej uchwale, niż on proponuje, bo powiat musiałby dopłacać. A
jednocześnie też w jakiś sposób, jak już mówimy, czy prokuratorzy, czy prokuratura, czy te
organa, które się tym interesują nie będą mogły zarzucić organowi powiatu, że zarabia na tym
wykonywaniu tego zadania, bo będzie to na zero. Ile przedsiębiorca wystawi fakturę tyle my
mu przekażemy i tyle zapłaci ta osoba, której pojazd został holowany i przechowywany na
parkingu. W naszym przypadku jest to 5 pojazdów, gdzie powiat zarobił na tym chyba, bo to
jest różnica między przychodem a dochodem. I dochód mamy jak dobrze widzę, ta różnica
wynosi 40 zł., dlatego te stawki takie tu zostały przyjęte.
Wicestarosta Marian Brandt
Panie Naczelniku czy w myśl obecnie obowiązujących przepisów mamy obowiązek
posiadania dokumentów uprawniających do pojazdu, posiadania pojazdu? Chodzi mi o to czy
dowód rejestracyjny musi być dzisiaj czy nie? Policja to wymaga czy nie?
Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Komunikacji Krzysztof Gorczyński
Nie musi mieć przy sobie.
Wicestarosta Marian Brandt
To zatem wnioskuję panie Przewodniczący, o to, aby w uzasadnieniu w punkcie 2b skreślić
lub używania pojazdów, bo tu mówi się, że pojazd może być usunięty z drogi na koszt
właściciela w podpunkcie b jeżeli nie posiada przy sobie dokumentów uprawniających do
kierowania, rozumiem, pojazdem lub używania pojazdu. Jeżeli nie ma obowiązku
dokumentów używania pojazdu to po co mamy to w uzasadnieniu?
Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Komunikacji Krzysztof Gorczyński
Nie wiem, o którym pan Starosta mówi.
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Wicestarosta Marian Brandt
W uzasadnieniu pkt 2, przepraszam, artykuł… punkt 2, to jest punkt 1, bo tu są punkty
wyszczególnione. Pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela jeżeli nie ma
możliwości zabezpieczenia go w inny sposób w przypadku gdy i podpunkt b nie posiada przy
sobie dokumentów uprawniających do kierowania, rozumiem, lub używania pojazdu.
Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Komunikacji Krzysztof Gorczyński
Panie Starosto, no nie wiem, bo to jest cytat z ustawy.
Wicestarosta Marian Brandt
Ale czy nie było nowelizacji w międzyczasie, panie Naczelniku?
Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Komunikacji Krzysztof Gorczyński
Nie. Dzisiaj wydrukowałem tę ustawę i taki jest zapis.
Wicestarosta Marian Brandt
Dobrze. Dziękuję.
Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
Dziękuję bardzo. Ja tu nie widzę sprzeczności prawnej, bo jest alternatywa lub, lub. Jeżeli
ktoś nie będzie posiadał dokumentów związanych z prowadzeniem pojazdu czy
uprawniającym to lub to jest alternatywa… nie posiadająca przy sobie dokumentów
uprawniających do kierowania, a jeżeli nie będzie ich miał to lub używania pojazdów. To
chodzi o stwierdzenie, tego czy jest właścicielem pojazdu. I nie ma tu sprzeczności logicznej,
jeżeli chodzi o zapis prawny. Czy jeszcze jakieś uwagi z Państwa strony są? To
przechodzimy w takim razie do głosowania. Nie wiem czy pan radny Janicki jest
usatysfakcjonowany tą odpowiedzią?
Radny Marian Janicki
Moim zdaniem przepisy prawne, które zacytował pan Naczelnik, to w dwie strony działa.
Jeżeli jest nieprawidłowo ustalony koszt, jak jest za mało to uszczuplamy dochody powiatu,
bo to jest dochód powiatu, to też jest źle, za duży też jest źle. I musimy w prawidłowy sposób
ustalić tę opłatę i albo ogłosić przetarg, albo zlecić wycenę biegłego. To wtedy dopiero
chroni nas organ, że powiedzmy prokurator czy regionalna izba nie zarzuci nam ani
uszczuplania dochodów ani nadmiernej … Takie jest moje zdanie.
Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
Panie Naczelniku czy pana zdaniem te stawki są prawidłowo ustalone czy nie?
Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Komunikacji Krzysztof Gorczyński
Na pewno nie będzie straty powiat ponosił bo tu wyjdzie na zero. Nie będzie miał też zysku
żadnego, więc jakby ten argument, który przedstawiają, że powiaty zarabiają też nie będzie
miał racji bytu. Po drugie, ale myślę, że przy tej skali tego zadania, które tu wykonujemy, to
już musiały się ktoś bardzo chcieć, żeby to zauważyć. Myślę, że na dzień dzisiejszy tak.
Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
Dobrze, dziękuję.
Radca prawny Jarosław Hiliński
Wyrok Trybunału konstytucyjnego w sprawie zapisu artykułu 130 a ust. 5c tej ustawy, w
której Trybunał, w której Trybunał stwierdził niekonstytucyjność tego przepisu i zobowiązał
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ustawodawcę do dostosowania tego przepisu, w terminie 9 miesięcy od wydania wyroku,
także z tym jeszcze mamy tutaj jak gdyby problem do tej ustawy. To w kwestii wyjaśnienia.
Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
Dziękuję. W takim razie czy w niektórych zapisach tej uchwały Wojewoda uchyli nam te
zapisy?
Radca prawny Jarosław Hiliński
Nadzór może nam uchylić.
Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
Czyli panie mecenasie mając świadomość łatki prawnej, przepraszam, że używam
kolokwializmu musimy mieć świadomość, że w niektórych zapisach ta uchwała będzie
uchylona, tak?
Radca prawny Jarosław Hiliński
Tak, może być taka sytuacja. Tym bardziej, że nadzory w tej chwili wymagają wyliczenia
przez powiat, przez jednostkę samorządu terytorialnego rzeczywistych kosztów jakie powiat
ponosi przy usunięciu danego pojazdu i oczywiście przy przechowywaniu tego pojazdu,
jeżeli nie posiada swoich parkingów, bo niektóre powiaty rozwiązują to w różny sposób. I w
tej chwili jeżeli chodzi o sytuację taką, o której opowiadał pan dyrektor, to ja mogę
powiedzieć, że skargi prokuratorów, które były wnoszone na uchwały podejmowane przez
powiat w zakresie właśnie podejmowanych uchwał, to one dotyczyły kwestii tego, że
powiaty uchwalając uchwałę w sprawie usunięcia pojazdów i przechowywania stosowały
zawsze te stawki maksymalne, a stawki, które były zawarte z podmiotem, który dokonywał
tego, wybrany w ramach ustawy o zamówieniach publicznych były tańsze. W związku z tym
prokurator twierdził, że to jest nadmierne obciążanie obywateli danego powiatu opłatami. Bo
jeżeli podmiot zewnętrzny płaci mniej niż to wynika z przepisu prawa mimo, że mieścimy się
zawsze w granicach, bo niektóre powiaty niestosowały stawek maksymalnych, ale na
przykład nie podawały wyliczenia kosztów rzeczywistych. W związku z tym te uchwały
zostały przez, skargi były wnoszone do wojewódzkiego sądu administracyjnego i najczęściej
sądy stwierdzały nieważność takich uchwał, różnie to uzasadniając i różne też są
uzasadnienia prokuratorów jeśli chodzi o składane skargi.
Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Komunikacji Krzysztof Gorczyński
Jeżeli mogę dodać to nasza uchwała z ubiegłego roku, to pani prokurator też poprosiła o tę
uchwalę chyba w lipcu czy w połowie tamtego roku i do tej pory, że tak powiem, nie
odezwała się już w tej sprawie. Nie wiem jak to będzie. Natomiast mówię, też jak byłem na
spotkaniach w sprawie tej ustawy i tych uchwał to tak jest jak pan mecenas mówi, ale nikt
dokładnie też nie, też zauważano sprzeczność tego zapisu, że opłaty o których mowa w
artykule, w ustępie 6, czyli te stanowią dochód własny powiatu. Czyli jakby ustawodawca
przewidywał, że powiaty mogą mieć dochód z tego tytułu. Nikt nie potrafi wytłumaczyć
dlaczego nie ma mieć tego dochodu, jeżeli są różnice między tym co uchwalone jest w
uchwale a tym co przedsiębiorca sobie życzy, że tak powiem, bo jest ta różnica, nie
potrafiono powiedzieć dokładnie jak wyliczyć te koszty, bo przy 5, a zwłaszcza przy 100
pojazdach miesięcznie ktoś usuwa, to jest wielka skala, natomiast tu przy tych 5 to jest w
ogóle jeszcze też ciężko to jakoś wyliczyć. Jest problem w kraju, tak to wygląda.
Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
Panie Naczelniku problem jest podejrzewam, że będzie to wymagało rozstrzygnięcia
sądowego, jeżeli są wątpliwości. Natomiast ja rozumiem, że myśmy nie zastosowali tych
maksymalnych stawek? Nie ma restrykcyjności w stosunku do obywatela.
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Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Komunikacji Krzysztof Gorczyński
Tak, nie mamy maksymalnych stawek bo w stosunku do tego obwieszczenia nie mamy.
Mamy nieco niższe, ale niższe.
Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
Rozumiem. Czy jeszcze są uwagi?
Radny Janusz Kaczmarek
Panie Przewodniczący mnie się wydaje, że na dzień dzisiejszy nie znajdziemy rozwiązania co
do tego tematu. Ale mam też pytanie do pana Naczelnika w takiej kwestii: jeżeli jest ustalona
stawka za zholowanie czy ta stawka jest ruchoma? Czy to się tyczy każdego pojazdu? Bo
holowanie samochodu z Rybna, czy też w ogóle z innej miejscowości to odbiega co do opłat
tych rzeczywistych. No nie można ustalić jednakowej stawki tytułu holowania, czyli ten
proceder powinien się tyczyć w każdym przypadku, czyli do każdego pojazdu. Takie jest
moje zdanie. Inaczej się holuje samochód z Lidzbarka i inaczej holuje się samochód z Rybna.
Holuje się tak samo, ale opłaty są inne.
Radny Marian Janicki
Tylko kilka uwag. Dochód powiatu to nie jest zysk. To są inne kategorie. Zysk to jest
powyżej kosztów, a dochód to jest, ile by tam nie było 2 grosze, czy 10 groszy to to jest
dochodem powiatu. Druga rzecz urzędowe ceny są wtedy kiedy właściciel nie zrobi tego
sam. On może zadzwonić do osoby, która ma koncesję i zholować sam, na swoje podwórko,
a jeżeli tego nie zrobi, a policja mimo wezwania, to wtedy zgłasza do tego, który jest
urzędowo … i to są stawki urzędowe. Większość ludzi w naszym powiecie robi to
samodzielnie i taniej z reguły. Ale gdy tego nie zrobi to wtedy przychodzą urzędowe stawki.
To na tym ta różnica polega.
Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Komunikacji Krzysztof Gorczyński
Gdybym jeszcze mógł dodać do tego co pan radny powiedział to trudno tutaj w tej uchwale
byłoby robić takie różnice czy to z Rybna jest holowany pojazd, czy z Płośnicy czy
gdziekolwiek bo na początku nawet nie wiemy kto będzie tym, który będzie to czynił, bo być
może będzie to przedsiębiorca z Rybna i wtedy tego nie wiemy, na tym etapie tego nie
wiemy.
Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze radni zgłaszają uwagi? Otrzymaliśmy sporo informacji na
temat tej uchwały, w związku z tym, że już nie ma więcej uwag przechodzimy do głosowania
uchwały.
Odczytał projekt uchwały.
Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: ustalenia wysokości opłat i kosztów za
usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie.
Rada Powiatu Działdowskiego w głosowaniu, imiennym, 14 głosami za, 0 głosów
przeciw i przy 4 głosach wstrzymujących podjęła:
/ Protokół z głosowania w sprawie: ustalenia wysokości opłat i kosztów za usuwanie
pojazdów z dróg i ich przechowywanie stanowi załącznik nr 32 do wersji papierowej
protokołu/
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UCHWAŁĘ NR II/ 18/18
w sprawie: ustalenia wysokości opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z dróg i ich
przechowywanie.
/Uchwała stanowi załącznik nr 33 do wersji papierowej niniejszego protokołu /
Ad. 21
Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
Czy ktoś z radnych zgłasza uwagi do uchwały? Nie widzę, a więc przechodzimy do przyjęcia
uchwały.
Odczytał projekt uchwały.
Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie
Miasto Działdowo.
Rada Powiatu Działdowskiego w głosowaniu, imiennym, jednogłośnie 19 głosami za,
podjęła:
/ Protokół z głosowania w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Działdowo
stanowi załącznik nr 34 do wersji papierowej protokołu/
UCHWAŁĘ NR II/ 19/18
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Działdowo.
/Uchwała stanowi załącznik nr 35 do wersji papierowej niniejszego protokołu/
Ad.22
Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
Pani Skarbnik parę słów bardzo proszę.
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Panie Przewodniczący, szanowni Państwo jeżeli chodzi o Wieloletnią Prognozę Finansową
mamy w tej uchwale 3 załącznik. Pierwszy mówi o dochodach, wydatkach i deficycie oraz
przychodach i rozchodach. I dochody w tej uchwale zmniejszają nam się 3 896 917,60 zł
natomiast wydatki o kwotę 5 049 029,60 zł. Co na tą kwotę wpływa? To może przy uchwale
w sprawie zmian budżetu, a tutaj jeszcze mamy podział na dochody bieżące, majątkowe i
wydatki bieżące, majątkowe. I w tych wydatkach, w tych dochodach bieżących to jest kwota
zwiększenia 554 961,40 zł natomiast zmniejszenie dochodów majątkowych to kwota
4 451 879 zł, to wynika ze zmian inwestycji. Natomiast wydatki majątkowe stanowią kwotę
zmniejszenia 5 598 828 zł, natomiast wydatki bieżące jest zwiększenie o kwotę 549 798,40
zł. W załączniku nr 2, który mówi o przedsięwzięciach, jest zmiana dotycząca zwiększenia o
500 000 zł na zadanie „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 542 w zakresie budowy ciągu
pieszo - rowerowego oraz wzmocnienia nawierzchni w Działdowie”. Jeśli chodzi o
przychody i rozchody i stan deficytu to deficyt zmniejsza się o 1 152 112 zł, tym samym się
zmniejszają przychody o tą samą kwotę i zmniejsza się nadwyżka również o kwotę
wymienioną. Pozostałe składniki, które dotyczą Wieloletniej Prognozy Finansowej spełniają
wymóg ustawy o finansach publicznych. Dziękuję.
Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
Dziękuję bardzo.
Paweł Cieśliński Starosta Działdowski
Panie Przewodniczący, szanowni Państwo, w gwoli wyjaśnienia w związku z tym, że droga
542 została jak gdyby już zakontraktowana, podpisana będzie umowa za chwilę, w wyniku
przetargu wyszły wyższe koszty tej inwestycji o 2 000 000 zł, z 11 000 000 na 13 000 000.
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Podział był następujący: 50% środków finansował Urząd Marszałkowski i drugie 50%
samorządy lokalne, czyli Miasto Działdowo połowę z tych 50% i Powiat Działdowski z
Gminą Działdowo po połowie, czyli po ¼. W związku z tym, że to były kwoty na poziomie
1 350 000, jak dobrze pamiętam, dla Powiatu Działdowskiego i dla Gminy Działdowo, w
związku z tym, że w wyniku przetargu o te 2 000 000 koszty się zwiększyły podjęta została
decyzja, żeby jednak dołożyć te pieniądze, środki na tę bardzo ważną inwestycję dla Miasta
Działdowa i dla Powiatu Działdowskiego. Ale niestety tutaj troszeczkę w gorszej sytuacji
finansowej jest Gmina Działdowo, nie chciałbym tutaj być orędownikiem i w obronie stawać,
ale i tak wykłada 1 350 000 zł na inwestycję w nie swoich granicach, bo ani metr tej drogi nie
wychodzi poza granice miasta. W związku z tym poprzedni Zarząd zabezpieczył 250 000 w
projekcie budżetu, Starosta Marian Janicki zabezpieczył 250 000, ale decyzje z panem
Burmistrzem i z Zarządem podjęliśmy, żeby zwiększyć tę kwotę po stronie Powiatu jeszcze o
250 000, żeby ta inwestycja ruszyła, bo niestety gmina Działdowo nie jest już w stanie
dofinansować tej inwestycji. Dlatego tu zwiększyło się z 250 000 na 500 000.
Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
Dziękuję bardzo.
Radny Witold Ostrowski
Ja mam pytanie. Chciałbym, bo pan Starosta powiedział, że będzie zamykać się inwestycji w
granicach miasta Działdowa, to rozumiem, że będzie od ronda do granicy miasta Działdowa,
tak? Ta inwestycja 542.
Paweł Cieśliński Starosta Działdowski
Tak, od ronda przy hucie do wiaduktu na końcówce ulicy Grunwaldzkiej.
Radny Witold Ostrowski
A nic się nie mówi o chodniku w stronę Burkatu?
Paweł Cieśliński Starosta Działdowski
Nie, po ostatniej rozmowie 1,5 tygodnia temu z panem dyrektorem Zarządu Dróg
Wojewódzkich mówiliśmy, że jeżeli jakiekolwiek wolne środki będą, będzie starał się je tutaj
w kierunku naszym skierować, chociażby z tego względu, że współpraca układa się z
Powiatem Działdowskim bardzo dobrze czyli z samorządami i z Powiatem Działdowskim.
Decyzje podejmowane są bardzo szybko i dofinansowywanie jest ze strony samorządów w
tym Powiatu Działdowskiego i całego Urzędu Wojewódzkiego jest na bardzo wysokim
poziomie, tak to można określić, dlatego, też będzie, każde środki jakie tylko będzie miał
będzie kierował w naszą stronę i również jest przewidywana jak gdyby modernizacja, dalej
drogi 542 w kierunku północnym, czyli w kierunku Ostródy i ten ciąg pieszo – rowerowy, w
którym również jak gdyby partycypować będzie miasto Działdowo, a wiadomo, że jeżeli
chodzi o kierunek rekreacyjno – wypoczynkowy, jest bardzo zainteresowane. I deklaracja
pana Burmistrza jest taka, że będzie dofinansowywał kolejny etap w nie mniejszej wysokości
niż w tej chwili gmina Działdowo dofinansowuje w granicach miasta Działdowo.
Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
Dziękuję bardzo.
Radny Marian Janicki
Ja tylko dla ciekawości, pamiętam, że okres trwałości oferty był 30 dni i nie było do końca
wiadomo jakie dokumenty mają samorządy dostarczyć, czy powiedzmy tylko w planie w
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Wieloletniej Prognozie Finansowej wystarczy zapisać tą kwotę, a powiedzmy zabezpieczy
sam Marszałek, czy jakoś inaczej zostało to zrobione?
Paweł Cieśliński Starosta Działdowski
Środki zabezpieczone są przez Urząd Marszałkowski łącznie z tymi 2 000 000, o które
zwiększyła się cała ta inwestycja. Samorządy podpiszą umowy w styczniu przyszłego roku,
dlatego też już ten problem tegorocznej jakby tej kwoty już odpadnie i w przyszłym roku, w
związku z tym, że inwestycja ma się zamknąć w ciągu jednego roku, to będzie jakby całość
finansowane w 2019 roku.
Radny Paweł Rutkowski
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni Państwo, panie Starosto ja mam nadzieję,
ze to nie będzie wyłom w przyszłości dotyczący współpracy z samorządami gmin ościennych
dotyczących terenu powiatu działdowskiego, bo jeżeli np. chodnik w kierunku Kisin, o
którym była też mowa wielokrotnie, ten wyłom finansowy gminy Działdowo nie byłby
przykładem dla innych gmin, że jak Ci nie dali to my też nie damy, albo że za każdym razem
będziemy dokładać różnicę, żeby to nie był taki ewenement w przyszłości.
Paweł Cieśliński Starosta Działdowski
Ja myślę, że ewenementu takiego nie będzie i powiedzmy to nie będzie jakiś wyłom, dlatego,
że a propos inwestycji, o której pan radny wspomniał, to jest inwestycja na terenie gminy
Działdowo i ona będzie zabiegała o finansowanie i jakby największe finansowanie powinno
być po stronie gminy Działdowo. Aczkolwiek deklaracja już wcześniejsza była tutaj ze
strony pana Starosty Mariana Janickiego, jak i również radnych Powiatu Działdowskiego o
współfinansowaniu, ale również drugim partnerem takim głównym oprócz gminy Działdowo
jest też miasto Działdowo, gdzie w granicach miasta Działdowa jest spora część tego
odcinka. Także pewnie większy ciężar przejmą tutaj samorządy gminne a Powiat
Działdowski będzie dokładał.
Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
Dziękuję bardzo. Czy są dalsze uwagi? Nie widzę, a więc przechodzimy do głosowania
uchwały.
Poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Rada Powiatu Działdowskiego w głosowaniu, imiennym, jednogłośnie 18 głosami za,
podjęła:
/ Protokół z głosowania w sprawie: uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Działdowskiego na lata 2018-202, stanowi załącznik nr 36 do wersji papierowej
protokołu/
UCHWAŁĘ NR II/20 /18
w sprawie: uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Działdowskiego na lata 2018-2021.
/Uchwała stanowi załącznik nr 37 do wersji papierowej niniejszego protokołu /

Powiatu

Ad.23
Urszula Wojtczyk Skarbnik Powiatu
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Uchwała w sprawie zmiany budżetu również
zmniejsza się po stronie dochodów tak jak Wieloletniej Prognozie Finansowej jest to kwota
3 896 917,60 zł po tej zmianie dochody będą stanowiły 65 399 108,75 zł wydatki
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zmniejszają się o kwotę 5 049 029,60zl i po zmianie jest to kwota 68 616 443,75 zł., grosze
to wynikają z decyzji Wojewody, ostatnio Wojewoda przesyła nam zmiany, które występują
w groszach. To powoduje, że deficyt mamy w wysokości 3 217 335 zł pokryty nadwyżka
budżetowa. W zakresie tych zmian jest oczywiście tzw. uchwała czyszcząca na koniec roku
zmiany, które występują w tej uchwale po stronie dochodów zwiększenie 8380 zł jest to
kwota od jednostek samorządowych na wynagrodzenie pracownika oddelegowanego do
pełnienia funkcji Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego. Zwiększająca kwota 8 500 zł
dotyczy dotacji jaką otrzymaliśmy z funduszu wsparcia. Jest to kwota otrzymana z Orlen
„Dar Serca” z Fundacji i przeznaczona na dofinansowanie zakupu sprzętu
przeciwpożarowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Jest zwiększenie
w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej o 760 zł w związku z przyjętymi wpłatami
dotyczącymi kart i ksera. Jest też decyzja Wojewody na kwotę zmniejszenia 3 224,60 zł na
realizacje programu wsparcia rodzin za życiem. Jest zwiększenie na Państwowym Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 122 zł na obsługę programu wyrównania
różnic miedzy regionami. Jest zmniejszenie również decyzja Wojewody o kwotę 620 zł na
realizacje programu „Dobry Start”. Jest zwiększenie dla rodzin zastępczych o kwotę 3685 zł
zgodnie z decyzją Wojewody na wypłatę dodatku wychowawczego. Jest zwiększenie w
zakresie porozumień, które mamy z gminami i powiatami
dotyczące działalności
umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i tutaj dla rodzin
zastępczych jest to kwota 54 886 zł jest zwiększenie na podstawie porozumień
otrzymanych powiatów na kwotę 109 979 zł natomiast dla placówek opiekuńczo jest na
podstawie porozumień otrzymujemy z powiatów na utrzymanie dzieci kwotę 185 559 zł,
oczywiście są to kwoty wprowadzone do budżetu zawsze na koniec roku, ale też
zmniejszamy dochody, te dochody majątkowe dotyczącą zadań inwestycyjnych chodzi o
realizacje zadań, które są przyjęte do projektu budżetu przebudowa drogi powiatowej Nr
1373 N i droga, która jest również do projektu budżetu przyjęta dotycząca przebudowa
drogi powiatowej 1349 N od drogi wojewódzkiej Nr 538 Jeglia – Gronowo i tutaj po
dochodach jest to kwota 2 755 559 zł, oczywiście po stronie wydatków te kwoty wydatków
majątkowych są większe bo zadanie występuje pod kwotą 3 368 037 zł natomiast poprzednia
droga, czyli przebudowa drogi Nr 1373 jest to kwota 1 900 000 zł
Też przenosi się kwoty dotyczące ochrony zabytków 307 991 zł. Sugestia RIO jest taka, aby
był to wydatek określony jako wydatek bieżący ponieważ występuje w nazwie konserwacja
a nie remont, więc te zmiany miedzy wydatkami majątkowymi a wydatkami bieżącymi w tej
uchwale występują. Jest tez zmniejszenie zadania na kwotę 22 800 zł dotyczące przebudowy
chodnika w miejscowości Niechłonim. To zadanie wynika, jego zmniejszenie wynika z tego,
że brak jest zgody na wykup działki ustalonej w operacie szacunkowym. Są też zmiany od
kierowników jednostek, zmiany miedzy wydatkami bieżącymi, które występują w każdej
naszej jednostce czyli jednostki oświatowe, również Powiatowy Zarząd Dróg, Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Urząd Pracy, Dom Pomocy Społecznej to są zmiany
w zakresie wydatków bieżących. Zmiany są też w zakresie dochodów własnych.
Szczegółowe zapisy objaśniające są Państwu podane w informacji do zmian budżetu.
Dziękuję bardzo.
Radny Paweł Rutkowski
Chciałem zrobić to w wolnych wnioskach, widząc projekt uchwały w kwestii nieczytania
wszystkich uchwał dotyczących od punktu pierwszego do ostatniego. Nie było to praktyką,
że tak powiem zapisana w statucie dlatego też w przyszłym statucie można by była te
praktykę trochę poluzować nieczytania projektów uchwał od początku do końca. Taka moja
sugestia jest, żeby przyszła doraźna komisja również wzięła to pod uwagę. A z racji tej, że
nowelizacja ustawy o samorządzie powiatowym w tym roku nastąpiła tam jest wiele takich
punków , których by można było w tym że statucie dojrzeć. Nie ukrywam, że moja chęć
wpisania się do tej komisji była, natomiast tak szybko wyszło, że nie zrobiłem tego.
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Jeżeli będzie można było w późniejszym terminie to zrobić to na pewno taki akces ze
strony klubu nastąpi. Taka moja w tej chwili informacja.
Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
Panie radny serdecznie zapraszam do pracy w komisji statutowej.
Radny Paweł Rutkowski
Ja mówię o klubie. Co do tego statutu nie ukrywam, że byłem jednym z niewielu twórców
tego statutu.
Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
Pana merytoryczna wiedza może tutaj być bardzo pomocna.
Jeśli chodzi o kwestie nie czytania uchwał przyjmuję uwagę.
Pan mecenas rozmawiał ze mną i spotkamy się z panem Starostą, gdzie będzie możliwe o
skrócenie proceduralne. Prawda panie mecenasie?
Radca prawny Jarosław Hiliński
Tak
Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
W związku z tym, że pan radca zasugerował to pozwólcie Państwo, że nie będę odczytywał
treść uchwał, macie Państwo w materiałach. Tylko stwierdzę, że na podstawie stosownych
przepisów ta uchwala będzie przyjęta.
Poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Rada Powiatu Działdowskiego w głosowaniu, imiennym, jednogłośnie 18 głosami za,
podjęła:
/ Protokół z głosowania w sprawie: zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2018.
stanowi załącznik nr 38 do wersji papierowej protokołu/
UCHWAŁĘ NR II/21/18
w sprawie: zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2018.
/Uchwała stanowi załącznik nr 39 do wersji papierowej niniejszego protokołu /
Ad.25
Radny Paweł Rutkowski
Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Szanowni Państwo. Na początku punkt dotyczący
interpelacji i zapytań, określił Pan, że tego typu informacje na piśmie, ale rozumiem, że ta
interpelacja może być wyartykułowana werbalnie podczas pracy sesji. Natomiast jaką
będzie praktyką w jakim czasie, złożenie tego na piśmie, czy wersji natychmiastowej, czy
na przykład po sesji, czy ewentualnie na następny dzień? Dziękuję.
Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
Panie radny nie widzę przeszkód, aby Pan przedstawił to wyartykułowanie werbalnie,
natomiast termin jak mówi kodeks postepowania administracyjnego niezwłocznie.
Radny Grzegorz Kaszubski – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Wysoka Rado. Wczoraj ukazała się informacja w
mediach, że rząd pracuje nad nową uchwałą, odnośnie stażowego i poborów zasadniczych,
my z reguły mieliśmy podwyżki po 3% podwyżki, 2,2 2,3 w tym roku wyborczym było
7,2. Dalej wynika, że część osób pracujących w naszych jednostkach ma pobory 1900 zł
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do tego stażowe, razem wychodzi 2250 z, także możemy liczyć się z tym, że w roku 2019
pod koniec I kwartału może być decyzja, że będziemy zmieniali i każdy pracownik musi
mieć w poborach zasadniczych 2250 bo taka będzie najniższa od 1 stycznia i do tego
dojdzie 20% stażowego, to będzie 2700 co pociągnie wielkie koszty w naszych
jednostkach. Przypuszczam, że będzie to ponownie około 500 – 600 tyś zł., obciążenie dla
Starostwa Powiatowego. Jestem bardzo szczęśliwy, ponieważ walczyłem z tym problem
przez kolejne kadencje, jednak rząd pracuje nad tym projektem i prawdopodobnie od marca
ma ten projekt wejść. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
Poinformował, że wpłynęło pismo o utworzeniu „Klubu Radnych Samorząd” wraz z
regulaminem. Odczytał pismo.
Przed świętami będziemy dalej bardzo intensywnie pracować w związku z tym chciałbym
podać terminy posiedzeń komisji.
17 grudnia 2018 roku godz. 1000 Komisja Planowania Budżetu, Finansów oraz
Gospodarowania Mieniem Powiatu
17 grudnia 2018 roku godz. 1200 Komisja Społeczna, Ochrony Zdrowia, i Spraw Socjalnych
17 grudnia 2018 roku godz. 1400 Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Rozwoju
Gospodarczego, Turystyki i Bezpieczeństwa Publicznego
18 grudnia 2018 roku godz. 1000 Komisja Oświaty. Kultury i Sportu
18 grudnia 2018 roku godz. 1200 Komisja Rewizyjna
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Wybór Przewodniczącego komisji i Wiceprzewodniczącego komisji.
5. Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na
lata 2019-2022 oraz projekt budżetu powiatu na 2019 rok.
6. Opracowanie planu pracy komisji na 2019 rok.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia.
18 grudnia 2018 roku godz. 1500 Komisja Planowania Budżetu, Finansów oraz
Gospodarowania Mieniem Powiatu wspólnie z przewodniczącymi pozostałych Komisji
stałych Rady Powiatu Działdowskiego
Ad. 26
Michał Struzik Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego
Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam II sesję Rady Powiatu Działdowskiego.
Protokołowały:
Ewa Siedlecka
Karolina Zawierucha
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