Protokół VII/2019
VII Sesji Rady Powiatu Działdowskiego VI Kadencji odbytej
24 kwietnia 2019 roku w sali konferencyjnej Starostwa
Powiatowego w Działdowie ul. Kościuszki 3 pod przewodnictwem
Przewodniczącego Rady Powiatu Działdowskiego
Michała Struzika
Obrady trwały 11.00 – 13.50
Stan osobowy Rady wynosi: 19 radnych
W sesji brało udział: 19 radnych.
Ad. 1, 2
Przewodniczący Rady Powiatu Michał Struzik
„Otwieram obrady VII Sesji Rady Powiatu Działdowskiego”.
Chcę Państwa poinformować, na podstawie ustawy o samorządzie powiatowym, Dz. U z
2019 roku, poz. 511 Art. 15. 1a. Obrady rady powiatu są transmitowane i utrwalane za
pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie
Informacji Publicznej i na stronie internetowej powiatu oraz w inny sposób zwyczajowo
przyjęty.
Powitał zaproszonych na obrady radnych.
/Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do wersji papierowej protokołu/
W dzisiejszej sesji bierze udział 19 radnych. Stwierdzam, że dzisiejsze obrady są
prawomocne.
Powitał zaproszonych na obrady gości i kierowników służb, inspekcji i straży.
/Lista obecności stanowi załącznik nr 2 do wersji papierowej protokołu/
Ad.3
Przewodniczący Rady Powiatu Michał Struzik
Czy ktoś z radnych wnosi poprawki do porządku obrad? Nie widzę a więc przyjmuję, że
porządek obrad został przyjęty.
Porządek posiedzenia VII sesji Rady Powiatu
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z VI 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. Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu
działdowskiego w roku 2018.
9. Stan sanitarny powiatu działdowskiego w 2018 roku.
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10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2019-2022.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: zmiany budżetu powiatu
działdowskiego na rok 2019.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na
realizację zadań z zakresu kultury oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu
innym jednostkom samorządu terytorialnego.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia dotacji celowej w 2019
roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w
formie dotacji celowej dla Gminy Iłowo - Osada na realizację zadania
pn.:"Przebudowa dróg gminnych nr 188078 N ulica Akacyjna i nr 188044 N ulica
Lipowa w miejscowości Iłowo - Osada etap II".
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia przez Radę Powiatu
Działdowskiego oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018.
16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: wyłączenia Liceum
Ogólnokształcącego w Gródkach z Zespołu Szkół w Gródkach.
17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: likwidacji Liceum
Ogólnokształcącego w Gródkach w Zespole Szkół w Gródkach.
18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: wyłączenia Technikum w Gródkach z
Zespołu Szkół w Gródkach.
19. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: likwidacji Technikum w Gródkach z
Zespołu Szkół w Gródkach.
20. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: wyłączenia Branżowej Szkoły I
stopnia w Gródkach z Zespołu Szkół w Gródkach.
21. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: likwidacji Branżowej Szkoły I stopnia
w Gródkach w Zespole Szkół w Gródkach.
22. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: rozwiązania Zespołu Szkół w
Gródkach.
23. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: powołania składów osobowych
komisji stałych Rady Powiatu Działdowskiego.
24. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
25. Sprawy bieżące
26. Oświadczenia radnych.
27. Zapytania i wolne wnioski.
28. Zamknięcie obrad sesji.
Ad.4
Przewodniczący Rady Powiatu Michał Struzik
Nie wniesiono poprawek do protokołu, w związku z powyższym również uznaję, że protokół
został przyjęty.
Ad.5
Przewodniczący Rady Powiatu Michał Struzik
Na jednej z poprzednich sesji została skierowana interpelacja pana Pawła Rutkowskiego,
odpowiedź została udzielona na piśmie. Panie radny, czy ja mam odczytać tą odpowiedź ?
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Radny Paweł Rutkowski
Nie, ma takiej potrzeby.
Przewodniczący Rady Powiatu Michał Struzik
Czy ktoś z radnych składa interpelację lub zapytanie?
Radny Paweł Rutkowski
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado nawiązując do tej interpelacji o której Pan teraz
wspomniał, dzisiaj jest pan Starosta, i też rozmawialiśmy na V sesji Rady Powiatu dotyczącej
inwestycji drogowych. Pan Starosta mówił, że istnieje nowe porozumienie co do
współfinansowania dróg zwłaszcza wojewódzkich dlatego też w tej sprawie składam, żeby
tą nową umowę w ramach tej interpelacji pan przedstawił.
Ad.6
Starosta Działdowski Paweł Cieśliński
Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie od 26 marca do 24 kwietnia 2019 roku
W okresie między Sesjami odbyły się dwa posiedzenia Zarządu Powiatu Działdowskiego.
Na posiedzeniu w dniu 26 marca 2019 roku Zarząd podjął:
- uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na
stanowisko dyrektora Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Działdowie.
Na posiedzeniu w dniu 17 kwietnia 2019 roku Zarząd podjął:
- uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego Powiatu Działdowskiego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej pod nazwą: „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu
socjalizacyjnego na terenie Powiatu Działdowskiego”,
- uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 53/07 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 19
czerwca 2007 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Zarządu
Dróg w Działdowie,
- uchwałę w sprawie odwołania darowizny dokonanej na rzecz Gminy Płośnica,
- uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie 3 drzew z terenu Bazy Sprzętu i
Transportu nr 2 w Lidzbarku,
- uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew z terenu Zespołu Szkół im. Emilii
Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie
- uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością
położoną przy ulicy Leśnej 1 w Działdowie
- uchwałę w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg do kategorii dróg gminnych w Gminie
Iłowo-Osada
- uchwałę w sprawie przyznania stypendiów sportowych,
- uchwałę w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisku dyrektora Powiatowej Biblioteki
Pedagogicznej w Działdowie
- uchwałę w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej
w Działdowie
- uchwałę w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w
Działdowie do dokonywania czynności prawnych.
Ponadto Zarząd:
- rozpatrzył wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie w sprawie pisma PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A.,
- rozpatrzył wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie w sprawie zwiększenia
wydatków na zakup usług pozostałych,
- rozpatrzył wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie w sprawie zmian w budżecie
powiatu działdowskiego na rok 2019,
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- przyjął informację Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Iłowie-Osadzie o zawarciu
umowy najmu hali sportowej,
- rozpatrzył wniosek o odsprzedanie części działki nr 79/35 w Gródkach,
- zapoznał się z informacją Wójta Gminy Rybno do Zarządu Dróg Wojewódzkich w
Olsztynie w sprawie nadania nazwy rondu na drodze wojewódzkiej nr 538 w miejscowości
Tuczki,
- rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Iłowo-Osada w sprawie wspólnej realizacji
przedsięwzięcia pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 188078N ulica Akacyjna i nr 188044N
ulica Lipowa w miejscowości Iłowo-Osada – etap”
- rozpatrzył wniosek Zespołu Szkół w Malinowie w sprawie zmian w planie finansowym na
2019 r.
- rozpatrzył wniosek Zespołu Szkół w Lidzbarku w sprawie zmiany w budżecie na 2019 rok –
wykonanie dokumentacji projektowej,
- rozpatrzył wniosek Zespołu Szkół Zawodowych w Iłowie-Osadzie w sprawie zwiększenia
planu wydatków w budżecie szkoły na 2019 r.
- rozpatrzył wniosek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Działdowie w sprawie
zwiększenia budżetu w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
- rozpatrzył wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie w sprawie zmiany
przeznaczenia oraz zwiększenia środków w budżecie na 2019 r.
- rozpatrzył wniosek Komisji Stypendialnej do rozpatrywania i oceny wniosków o przyznanie
stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych,
- przyjął projekty uchwał Rady Powiatu Działdowskiego.
Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Działdowskiego w okresie między 26
marca 2019 r. a 24 kwietnia 2019roku.

L.p

1.

2.

3.

Nr uchwały

VI/48/19

VI/49/19

VI/50/19

VI/51/19
4.

Data
podjęcia

26 marca
2019 r.

26 marca
2019 r.

26 marca
2019 r.

26 marca
2019 r.

W sprawie:

Wykonanie uchwały

w sprawie: uchwalenia zmiany Uchwała została przesłana w dniu 1
Wieloletniej Prognozy Finansowej kwietnia 2019 r. do Regionalnej
Powiatu Działdowskiego na lata Izby Obrachunkowej w Elblągu
2019-2022
w sprawie: zmiany budżetu powiatu
działdowskiego na rok 2019.

Uchwała została przesłana w dniu 1
kwietnia 2019 r. do Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Elblągu oraz
publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko –
Mazurskiego
w sprawie: przyjęcia przez Radę Uchwała została przesłana w dniu 1
Powiatu Działdowskiego rocznego kwietnia 2019 r. do Wojewody
sprawozdania
z
działalności Warmińsko – Mazurskiego oraz do
dyrektora PCPR w Działdowie
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie za rok 2018.
w sprawie: określenia zadań i
wysokości środków Państwowego
Funduszu
Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych
z
zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej
na 2019 rok i ustalenia Katalogu

Uchwała została przesłana w dniu 1
kwietnia 2019 r. do Wojewody
Warmińsko – Mazurskiego oraz do
dyrektora PCPR w Działdowie
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VI/52/19

26 marca
2019 r.

VI/53/19

26 marca
2019 r.

VI/54/19

26 marca
2019 r.

VI/55/19
8.

26 marca
2019 r.

9.

26 marca
2019 r.

5.

6.

7.

VI/56/19

zadań
oraz
zasad
udzielania
dofinansowań
dla
osób
niepełnosprawnych
w
ramach
rehabilitacji społecznej przy udziale
Państwowego
Funduszu
Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych na 2019 rok.
w sprawie: przyjęcia Statutu Uchwała została przesłana w dniu 1
Powiatu Działdowskiego.
kwietnia 2019 r. do Wojewody
Warmińsko – Mazurskiego oraz
publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko –
Mazurskiego
w sprawie: uchwały zmieniająca Uchwała została przesłana w dniu 1
Uchwałę Nr XXVIII/216/17 Rady kwietnia 2019 r. do Wojewody
Powiatu Działdowskiego z dnia 28 Warmińsko – Mazurskiego do
publikacji w Dzienniku Urzędowym
czerwca 2017 r. w sprawie
Województwa Warmińsko –
określenia warunków i trybu Mazurskiego oraz do dyrektorów
przyznawania
stypendiów szkół ponadpodstawowych w
naukowych uzdolnionej młodzieży powiecie działdowskim
szkół ponadgimnazjalnych, będącej
mieszkańcami
Powiatu
Działdowskiego
w sprawie: uchwały zmieniająca
Uchwałę Nr XXIV/179/2017 Rady
Powiatu Działdowskiego z dnia 15
lutego 2017 roku w sprawie
określenia szczegółowych zasad,
trybu przyznawania i pozbawiania
stypendiów sportowych oraz nagród
i wyróżnień sportowych dla osób
fizycznych.
w sprawie: uchwały zmieniająca
Uchwałę Nr XXXI/248/06 Rady
Powiatu Działdowskiego z dnia 20
stycznia 2006 roku w sprawie
określenia zasad udzielania dotacji
na
prace
konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków.
w sprawie: udzielenia dotacji
celowej w 2019 roku na prace
konserwatorskie
przy
zabytku
wpisanym do rejestru zabytków.

Uchwała została przesłana w dniu 1
kwietnia 2019 r. do Wojewody
Warmińsko – Mazurskiego do
publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko –
Mazurskiego oraz do dyrektorów
szkół ponadpodstawowych w
powiecie działdowskim

Uchwała została przesłana w dniu 1
kwietnia 2019 r. do Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Elblągu do
publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko –
Mazurskiego

Uchwała została przesłana w dniu 1
kwietnia 2019 r. do Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Elblągu oraz
do Parafii w Turzy Wielkiej.
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Ad.7
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Dariusz Frejnik
W okresie międzysesyjnym Komisja Rewizyjna nie odbyła żadnego spotkania. Planowane
spotkanie komisji jest na dzień jutrzejszy 25 kwietnia 2019r.
Przewodniczący Komisji Planowania Budżetu, Finansów i Gospodarowania Mieniem
Powiatu Krzysztof Węglewski
W okresie międzysesyjnym Komisja Planowania Budżetu, Finansów oraz Gospodarowania
Mieniem Powiatu odbyła jedno posiedzenie w dniu 23 kwietnia. Przedmiotem obrad komisji
była analiza wykonania dotacji celowej na zadania administracji. Członkowie komisji
zaopiniowali też projekty uchwał VII sesji Rady Powiatu.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Gospodarczego,
Turystyki i Bezpieczeństwa Publicznego Paweł Mostowicz
Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i
Bezpieczeństwa Publicznego w okresie międzysesyjnym nie obradowała. Kwietniowe
spotkanie komisji zaplanowane jest na dzień 29 kwietnia.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Elżbieta Węglewska
W okresie międzysesyjnym Komisja Oświaty, Kultury i Sportu odbyła jedno posiedzenie w
dniu 10 kwietnia. Przedmiotem obrad komisji była analiza organizacyjno – finansowa oraz
analiza zdań oświatowych Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie oraz zapoznanie
się z uchwałami dotyczącymi likwidacji LO, Technikum oraz Branżowej Szkoły I Stopnia w
Gródkach wchodzących w skład Zespołu Szkół w Gródkach.
Przewodnicząca Komisji Społecznej, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych Magdalena
Anczykowska
Komisja Społeczna, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych odbyła jedno posiedzenie w
okresie miedzy sesyjnym dnia 11 kwietnia 2019 r. W porządku posiedzenia znalazła się
analiza działalności SP ZOZ w Działdowie omówiono zakres działań POZ realizowanych
przez SP ZOZ w Dziadowie, wysłuchano informacji o pracy Państwowego Ratownictwa
Medycznego realizowanego przez SP ZOZ. Radni zostali też poinformowani o kontraktach z
NFZ na 2019 rok, które będą realizowane przez SP ZOZ. Ostatnim punktem posiedzenia było
zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2018.
Ad.8
Witold Barcikowski Komendant Powiatowej Komendy Policji w Działdowie
Przedstawił ocenę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie
działdowskiego w roku 2018.
/ Informacja stanowi załącznik Nr 3 do wersji papierowej protokołu /

powiatu

Przewodniczący Rady Powiatu Michał Struzik
Podziękował za codzienną pracę funkcjonariuszom policji.
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Radny Janusz Kaczmarek
Czy panu Komendantowi znana jest tematyka a pro po nie wiem jak to nazwać grupa
przestępcza, czy szajka złodziejska grasującą na terenie miejscowości Murawki i Koszelewy?
Są to jakieś masowe kradzieże w gospodarstwach rolnych. Czy coś wiadomo na ten temat ?
Witold Barcikowski Komendant Powiatowej Komendy Policji w Działdowie
Tak, jeśli chodzi o jakiekolwiek planowane bądź zdarzenia z tego tytułu, bo tak to zabrzmiało
z pana wypowiedzi to absolutnie nie, bo jeżeli w którymś momencie taka wiedza po naszej
stronie by istniała to próbowalibyśmy podjąć działania o charakterze zaradczym. Wiadomo
jest mi, że na terenie tych miejscowości w ostatnim okresie czasu jakiejś nadmiernej ilości
tych zgłoszeń co do których odnotowane by były w raportach naszych dyżurnych. W związku
z powyższym albo dochodzi do drobnych kradzieży, które nie są zgłaszane albo moja wiedza
w tym zakresie jest niewystraczająca. Jeden i drugi scenariusz jest możliwy, bo nie w
każdym przypadku wiedza ta jest tą wiedzą formalną w tym zakresie. Natomiast rozumiem,
że problem ten występuje. Ten problem został zasygnalizowany. Bardzo bym był
zainteresowany, aby uzyskać większą wiedzę na ten temat.
Radny Janusz Kaczmarek
Pozwolę sobie z panem Komendantem porozmawiać w jakiejś chwili przerwy.
Witold Barcikowski Komendant Powiatowej Komendy Policji w Działdowie
Służę. Jestem do dyspozycji.
Ad.9
Grażyna Mówińska –Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie
Przedstawiła stan sanitarny powiatu działdowskiego w 2018 roku.
/ Informacja stanowi załącznik Nr 4 do wersji papierowej protokołu /
Radny Wiesław Cieślak
Mnie zainteresowały dwie sprawy, które mnie nurtują. Pierwsza sprawa to jakość wody
pitnej, to się tak od razu rzuca w oczy, że nie jest najwyższa jakość wody pitnej w naszym
powiecie. Woda zazielaziona, zamanganionowana, dużo bakterii. Dlatego ja od 20 lat pije
wodę ze źródła. Bo mi po prostu woda z kranu nie smakuje. To co mamy w materiałach
wyraźnie widać, to co mówię nie jest kwestią przypadku. Druga sprawa bardzo istotna, ja
mieszkam na terenie gminy, gdzie występują dwa parki krajobrazowe. Wydawałoby się, że w
związku, że takie parki są, to powinno to wszystko utrzymane być w pokazowej czystości.
Niestety tak nie jest. Ja już pomijam ilości śmieci po lasach porozrzucanych, których nikt nie
zbiera. Kiedyś próbowałem obydwu dyrektorów tych parków jakoś zmobilizować do tego
działania, niestety nie udało się, nie ma z tej strony żadnej opieki. Jest druga sprawa. Chodzi
mi o czystość powierza. Ta czystość powietrza na terenie naszego powiatu jest coraz
mniejsza, coraz bardziej mnie przeraża. Zastanawiałem się jak długo właściciele ośrodków
wypoczynkowych, które znajdują się na terenie gminy Lidzbark będą milczeli nie zauważając
tego, że niektórzy wczasowicze w okresie letnim chodzą po Lidzbarku trzymając się za nosy.
Odczytał podanie właściciela ośrodka wczasowego w Lidzbarku skierowane do pana
Burmistrza Gminy i Przewodniczącego Rady Miasta w sprawie odoru w miejscowości
Lidzbark i okolicy.
7

Tu jest szereg podpisów ludzi, którzy protestują przeciwko takim działaniom i przeciwko
temu, że tak naprawdę nic się z tym nie robi. Jeszcze jest trzecia sprawa, która mnie w
zeszłym roku niesamowicie zbulwersowała. My mieszkańcy gminy Lidzbark słyszeliśmy, że
buduje się wokół jeziora ścieżkę rowerową. Każde nawet małe dziecko wie jak taka ścieżka
wygląda. I tutaj co się nagle okazało, że to nie jest żadna ścieżka rowerowa tylko buduje się
tor dla wyczynowców, wycina się masę drzew w środku w okolicach jeziora ubija się to
wszystko maszynami. Gdzie my tutaj mówimy o jakiejkolwiek ochronie przyrody, jeżeli tego
typu sprawy mają miejsce. Ja tu nie obwiniam ani Panią czy Powiatowy Inspektorat Sanitarny
o to, bo być może nie wszystkiemu możecie Państwo zaradzić, nie wszystko od was zależy.
Tego typu sprawy jeżeli się dzieją i to na terenie gminy gdzie są dwa parki krajobrazowe
uważam, że o jeden co najmniej park za dużo. Bo tam jest Nadleśnictwo, są leśnicy i to
wszystko tak się jakoś skumulowało, że naprawdę jako człowiek, który tam mieszka ponad 40
lat jestem zdumiony takimi sprawami. Dziękuję.
Grażyna Mówińska – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie
Odpowiadając na Pana pytanie dotyczące jakości wody. Jakość wody kontrolowana jest
zarówno przez Inspekcje Sanitarne jak i przez zakłady wodociągowe. Zadania, które
wykonują zakłady wodociągowe są wykonywane albo w laboratoriach akredytowanych albo
laboratoriach inspekcji sanitarnych, które posiadają również odpowiednie akredytacje. Także
nie mamy podstaw ku temu, żeby kwestionować jakość wykonywanych badań. Naszym
obowiązkiem jako Inspekcji Sanitarnej jest określić parametry jakości wody w sieci
wodociągowej konsumenta. Natomiast przedsiębiorstwa wodociągowe wykonują zadania
zarówno wody surowej ze studni głębinowych, wody uzdatnionej, wody podawanej do sieci
jak również badania jakości wody w sieci wodociągowej. Niezwykle rzadko zdarza się, aby w
sieci wodociągowej występowały przejściowe, podkreślam przejściowe, przekroczenia takich
paramentów o których pan wspominał: żelaza i manganu. Nie ma przekroczeń innych
parametrów, które miałyby znaczenie zdrowotne. Żelazo, mangan to są parametry, które
muszą być utrzymywane w określonych wartościach, nie mniej jednak w tych ilościach w
których występują one w wodach podziemnych u nas w powiecie nie mają znaczenia
zdrowotnego. Staramy się aby manganu i żelaza w wodzie nie było, ponieważ w sieciach
wodociągowych w czasie jak woda płynie przez przewody wodociągowe następuje
wytrącanie osadu, które odkładają się wewnątrz w rurach wodociągowych i w tych osadach
mogą namnażać się różne bakterie, przed wszystkim mezofilne, wodne których ilość w
wodzie jest również uregulowana przepisami rozporządzenia. Jak już wspomniałam,
niezwykle rzadko występują takie sytuacje, że gdzieś tam jakieś przekroczenie wystąpi i
zazwyczaj jest tak, przedsiębiorstwa wodociągowe wdrażają takie działania, które polegają
przeważnie na płukaniu sieci wodociągowej, które w krótkim czasie prowadzą do poprawy
sytuacji. Chciałbym podkreślić, że teren powiatu działdowskiego jest zwodociągowany w
około 98%, to bardzo wysoki wskaźnik zwodociągowania. W związku z tym długość sieci
wodociągowej na różnych wodociągach jest czasami w dziesiątkach albo i setkach
kilometrów. W związku z tym jak woda płynie przez tak długą sieć wodociągową a rozbiór
wody jest różny, to zdarzają się incydentalne takie sytuacje, że występują, gdzieś jakieś
przekroczenia, nie mniej jednak staramy się z wodociągami tak współpracować, aby takich
sytuacji było jak najmniej. Czasami z przyczyn technologicznych występuje przekroczenie
stężenia żelaza czy manganu. W ubiegłym roku mieliśmy taką sytuację w wodociągu
publicznym w Gnojnie, była wystawiona decyzja o warunkowej przydatności wody do
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spożycia i decyzja została wykonana. W mojej ocenie jakość wody wodociągowej w powiecie
działdowskim jest bardzo dobra. Jest badana woda, są badane wszystkie parametry określone
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. A to, że jakieś osady się wytrącają czasami jest to
związane ze składem chemicznym wody, woda ma dużą twardość.
Odnośnie odoru. Zgodnie z ustawą o nawożeniu w Polsce można stosować naturalne nawozy
w określonym czasie. Nie można stosować w okresie zimy czy wegetacji roślin wtedy kiedy
jest to niewskazane. Polskie prawo dopuszcza w okresie jesienno – wiosennym stosowanie
nawozów naturalnych. Kwestia jest taka czy rolnik stosuje się do ustawy o nawożeniu i
określonym krótkim czasie stosuje nawozy? Nie ma przepisów w Polsce, które by regulowały
poziomy odoru, które są najczęściej przyczyną uciążliwości dla mieszkańców. Tutaj nie
możemy działać uznaniowo tylko stosujemy się do obowiązującego prawa. Opiniując fermy
oczywiście wszystko uwzględniamy, prosimy o różne uzupełnienia, aby nasza opinia była
opinią odpowiednią i oceniającą, że dany obiekt będzie stanowił uciążliwość i czy spełnia
wymagania określone prawem.
Radny Wiesław Cieślak
Chciałem dodać, że ja nie jestem przeciwnikiem rolników czy hodowców. To nie o to chodzi.
Tylko, wiem doskonale, to nie jest kwestia pól, że kiedy zbliżamy się do bardzo dużego
obiektu, gdzie jest mnóstwo zwierząt hodowlanych to z daleka już z tego obiektu leci
odpowiednio nieprzyjemny zapach. Wiem doskonale, że gdyby zainstalowano odpowiednie
filtry to naprawdę, bo też są takie możliwości, to ten zapach nie byłby tak uciążliwy. Druga
rzecz, to czytam, że liczba rozpatrywanych wniosków odnośnie tych chlewni - 17, liczba
załatwionych 14, liczba wniosków załatwionych negatywnie 0, liczba wniosków w trakcie
uzgodnień 3. Czyli będzie 17 nowych prawdopodobnie obiektów lub takich, które już są,
plus te 3. Mnie to nadal bardzo niepokoi, ale nie tylko mnie, że w tym okresie zwłaszcza tym
ciepłym, kiedy turyści przyjeżdżają do Lidzbarka, to ja sam widzę, że oni chodzą trzymając
się za nosy. To może bardzo podkopać interes tych, którzy prowadzą ośrodki, ale to jest
również uciążliwe dla przeciętnego zjadacza chleba, mieszkańca.
Grażyna Mówińska – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie
Nie ma przepisów w prawie polskim, które by nakazywały założenie filtrów. To jest dobra
wola inwestora jakie zabezpieczenia będzie stosował. Nie ma takiego obowiązku żeby z
urzędu nakazać zastosowanie odpowiednich filtrów. Natomiast jeszcze odnośnie tych odorów,
to pragnę podkreślić, że odnośnie wniosków rozpatrywanych. W trakcie uzgadniania
dokumentacji, do każdego wniosku opracowany jest raport o oddziaływaniu danego
przedsięwzięcia na środowisko. Raport przygotowany jest przez uprawnione osoby, które
odpowiadają za treść tego raportu, jest to uregulowane w przepisach prawa. Jeżeli mamy
jakieś niejasności, wątpliwości prosimy inwestora o uzupełnienie w danym zakresie
dokumentacji. Jeżeli ta dokumentacja jest rozszerzona i uzupełniona, nie możemy uznaniowo
odmówić, bo np. uważamy że to jest za blisko, czy nam się nie podoba inwestycja. Musimy
stosować się do reguł określonych przepisami prawa.
radny Paweł Mostowicz
Nawiązując do dyskusji, która się tutaj wywiązała ja chciałbym, abyśmy nie zabrnęli za
daleko w tych naszych dywagacjach. Chciałbym Państwu zwrócić uwagę, jesteśmy w okresie
poświątecznym, niedawno było Boże Narodzenie teraz była Wielkanoc, ja tu myślę, że
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większość z Państwa jak nie wszyscy poszliśmy do sklepu kupiliśmy kurczaczka, kupiliśmy
szyneczkę. Proszę Państwa to nie rośnie na drzewie, to trzeba gdzieś wyprodukować. Jestem
tutaj nielicznym przedstawicielem rolników, tak się składa. Zgodzę się z tym, że te duże
fermy produkujące tysiące czy miliony sztuk mogą być uciążliwe, trzeba je od tych dużych
skupisk ludzkich w jakiś sposób odsunąć. Musimy też zwrócić uwagę, że ta żywność gdzieś
musi być wyprodukowana. Mamy dzisiaj żywność wspaniałą, nasza polska żywność jest
super i mamy się czym pochwalić. Gdy zrobimy taką nagonkę i będziemy blokować
wszystkie inwestycje takie, które promują rozwój tego rolnictwa to za chwilę będziemy
importować te mięso z Dani, Niemiec. Miałem okazję skosztować tych wyrobów i nie byłem
w stanie ich zjeść. Proszę Państwa, abyśmy za daleko nie zabrnęli, bo rolnik też musi z czegoś
żyć i zapewnia żywność dla całego regionu. Uważam, że inwestycje średniej wielkości należy
tolerować a nie starać się je zwalczać.
Grażyna Mówińska – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie
Inspekcja Sanitarna daje opinię w sprawie raportu, ocenia go pod względem zdrowotnym.
Natomiast organem, który wydaje decyzję środowiskową jest Wójt lub Burmistrz, opinię
wydaje też Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, on wydaje postanowienie i tym
warunkom, które są określone w postanowieniu, tych warunków nie można odrzucić, trzeba
negocjować. Natomiast opinia Inspektora Sanitarnego jest opinią, którą należy uwzględnić,
ale która nie jest podstawą do odmowy wydania decyzji środowiskowej.
radny Dariusz Frejnik
Szanowni Państwo. Temat wody jest mi bliski z racji, że jestem kierownikiem Gminnego
Zakładu Usług Komunalnych i tu osobiście się nie zgodzić z kolegą Wiesławem, ponieważ są
bardzo rygorystyczne badania. Siedząc nawet teraz na sesji mam dwa telefony od
próbkobiorcy, który przyjeżdża. My mamy dwa razy w miesiącu pobieraną wodę czy surowa
czy na ujęciach. Problem proszę Państwa polega z przyłączami, bo niektóre przyłącza mają
po 20-30 lat, a przyłącza są własnością właścicieli nieruchomości, na którą my nie mamy
wpływu, a tam dużo różnych rzeczy się dzieje. Co do jakości wody zgodzę się z panią
inspektor mamy naprawdę dobrą wodę.
radna Magdalena Anczykowska
Ustosunkuję się do problemu parków krajobrazowych. Pan radny Cieślak mówi, że za dużo
na terenie gminy Lidzbark tych parków, są dwa sąsiadujące ze sobą parki. Terytorialnie parki
nie nakładają się na siebie, jedynie sąsiadują ze sobą. Fachowcy dbają m.in. o to, aby
przestrzegana była ustawa o ochronie przyrody, ochronie gatunków itd. Prowadzą szeroką
działalność edukacyjną wśród dzieci, młodzieży także dorosłych i to właśnie ci turyści, którzy
przyjeżdżają do Lidzbarka wielokrotnie również korzystają z funkcjonujących parków. A
śmieci w lesie, no to są lasy państwowe na ich terytorium tak właściwie nikt wejść nie
powinien w tym celu, że cos tam będzie pozyskiwał niewłaściwie. Te śmieci w lesie też są
sprzątane przez dzieci, młodzież, leśników. Nie jest tak tragicznie w ostatnich latach, było
gorzej.
radny Wiesław Cieślak
Nie chciałbym, abyśmy odbierali takie głosy, że ja zabrałem w tej sprawie głos, że jesteśmy
przeciwnikami rolników. Nie. Chodzi o inną rzecz. Bardzo często słyszymy w odpowiedzi,
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ale ty sam chciałbyś zjeść kurczaka, jakiś kotlet, więc ja się pytam, czy ci rolnicy pracując
ciężko, że oni robią to dla nas, że są altruistami, którzy nic z tego nie mają? Nie, nie to tak do
końca nie jest. Mi chodzi o to, żeby pogodzić dwie sprawy, mieszkańców, którzy mieszkają
niedaleko i tych ludzi, którzy faktycznie ciężko pracują. Uważam, że być może kwestia jest
w niewłaściwych przepisach, które pozwalają, dopuszczają, które nie powinny zaistnieć. Co
do parków to powiem krótko, że kiedy widziałem w ubiegłym roku jak wycinają duże ilości
drzew dlatego, żeby stworzyć tor rowerowy to ja pomyślałem sobie, że właściwie to
zadzwoniłem do dyrektora, dyrekcji jednego z parków, Welskiego Parku Krajobrazowego
odpowiedziano mi, że to nie jest ich kompetencja, że nie jest ich teren. Czyli kompletny brak
zainteresowania tego co się tam dzieje. Nie będę mówił tego, że kiedyś przywożono wielkie
ilości, hałdy popiołów z Siekierek i też parki milczały. To jest po prostu jeden wniosek, że
nie zawsze te parki kiedy trzeba włączają się w pewne sprawy.
PRZERWA 12.40 – 13.00
Ad.10
Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
Wznawiam posiedzenie. Stwierdzam, że po przerwie nadal uczestniczy 19 radnych, a więc
dalej dzisiejsze obrady są prawomocne. Przechodzimy do realizacji punktu 10. Rozpatrzenie i
podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Działdowskiego na lata 2019-2022. Informacje na temat zmian otrzymaliście Państwo w
materiałach sesyjnych, również te informacje były przedmiotem obrad komisji Planowania
Budżetu, Finansów i Gospodarowania Mieniem Powiatu. Komisja wyraziła pozytywną
opinię. Czy w związku z powyższym są pytania?
Logujemy się jeszcze raz do systemu po przerwie. Dwóch panów nie jest obecnych, mimo to
stwierdzam, że posiedzenie jest prawomocne. Czy są pytania w sprawie rozpatrzenia i
podjęcia dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 20192022? Nie widzę w związku z powyższym przechodzimy do głosowania.
Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: uchwalenia zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2019-2022.
Rada Powiatu Działdowskiego w głosowaniu, imiennym, jednogłośnie 17 głosami za,
podjęła:
/ Protokół z głosowania w sprawie: uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Działdowskiego na lata 2019-2022 stanowi załącznik nr 5 do wersji papierowej
protokołu/
UCHWAŁĘ NR VII/ 57/19
w sprawie: uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Działdowskiego na lata 2019-2022.
/Uchwała stanowi załącznik nr 6 do wersji papierowej niniejszego protokołu/

Powiatu

Ad.11
Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
Stosowne materiały otrzymaliście Państwo. Również to było przedmiotem obrad Komisji
Budżetu. Pani Skarbnik prosiła o głos. Bardzo proszę.
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
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Panie Przewodniczący, szanowni Państwo jeżeli chodzi o zmianę uchwały, chciałabym prosić
o poprawienie błędu pisarskiego w paragrafie 4 punkt 1, gdzie wkradł się błąd w postaci roku
2018, powinno być 2019. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
Dziękuję bardzo. Kto z radnych chce zabrać głos? Nie widzę, a więc przechodzimy do
głosowania.
Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu powiatu działdowskiego
na rok 2019.
Rada Powiatu Działdowskiego w głosowaniu, imiennym, jednogłośnie 17 głosami za,
podjęła:
/ Protokół z głosowania w sprawie: zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2019
stanowi załącznik nr 7 do wersji papierowej protokołu/
UCHWAŁĘ NR VII/ 58/19
w sprawie: zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2019.
/Uchwała stanowi załącznik nr 8 do wersji papierowej niniejszego protokołu/
Ad.12
Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
Stosowne informacje macie Państwo w swoich materiałach. Czy są pytania? Nie widzę, a
więc przechodzimy do głosowania.
Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na
realizację zadań z zakresu kultury oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu innym
jednostkom samorządu terytorialnego.
Rada Powiatu Działdowskiego w głosowaniu, imiennym, jednogłośnie 17 głosami za,
podjęła:
/ Protokół z głosowania w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań z
zakresu kultury oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu innym jednostkom samorządu
terytorialnego stanowi załącznik nr 9 do wersji papierowej protokołu/
UCHWAŁĘ NR VII/ 59/19
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań z zakresu kultury oraz
upowszechniania kultury fizycznej i sportu innym jednostkom samorządu
terytorialnego.
/Uchwała stanowi załącznik nr 10 do wersji papierowej niniejszego protokołu/
Ad.13
Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
Stosowne informacje macie Państwo w swoich materiałach. Kto z radnych chce zabrać głos?
Radny Marian Janicki
Panie Przewodniczący, szanowni Państwo, przyznam się, że ja już się pogubiłem z tymi
dotacjami na zabytki, bo tak, ostatnio żeśmy podejmowali uchwałę o zwiększeniu wydatków
o kwotę 80 tys. zł i chyba jedną uchwałę o udzieleniu dotacji dla parafii w Turzy, kościół w
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Uzdowie. Dzisiaj podejmujemy kolejną uchwałę na dotację dla Parafii Rzymsko - Katolickiej,
50 tys. zł. Czyli jak dobrze liczę to te 2 uchwały skonsumowały kwotę 80 tys. zł. Pozostało
jeszcze 200 tys. zł. Dlaczego te kwoty nie zostaną uruchamiane i jakie wnioski, i dlaczego te
wnioski nie zostały na forum Rady, czy one są niekompletne? Czy Zarząd czeka na jakieś
dodatkowe dokumenty? Chciałbym usłyszeć jakieś wyjaśnienie w tej sprawie.
Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
Panie Przewodniczący, szanowni Państwo, ja może przedstawię wnioski, które spłynęły od
parafii z prośbą o udzielenie dotacji w roku 2019. Wszystkie wnioski, które odczytam,
przedstawię, zapotrzebowanie na udzielenie dotacji wystąpiło już w 2018 roku. I tak Parafia
Rzymsko – Katolicka pw. Matki Bożej Różańcowej w Turzy Wielkiej, tu chodzi o Kościół
św. Michała Archanioła w Uzdowie wystąpił z wnioskiem o zabezpieczenie środków w 2018
r. i ta uchwała i tak jak tutaj Pan radny powiedział została przez Państwa podjęta na jednej z
poprzednich sesji. Wniosek dotyczył II etapu prac, ponieważ w 2018 r. zostały wykonane
prace restauratorskie, konserwatorskie ścian wewnętrznych kościoła w Uzdowie. Natomiast w
roku 2019 konserwatorskie prace dotyczące sklepienia kościoła. Kolejny wniosek to wniosek
Parafii Rzymsko- Katolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Koszelewach i również
ta parafia w ubiegłym roku wykonała prace konserwatorskie przy drewnianej elewacji
kościoła ścianie wschodniej i ścianie południowej. Wniosek był złożony na wykonanie
całości niemniej jednak już poprzedni Zarząd uznał, że wniosek został złożony dosyć późno i
istniało niebezpieczeństwo, ze firma nie zdąży wykonać wszystkich prac w roku 2018 i
rzeczywiście tak się stało. W związku z tym parafia wystąpiła z wnioskiem o aneks do
umowy, prace te zostały zminimalizowane do wykonania prac konserwatorskich elewacji 2
ścian. Stąd parafia złożyła kolejny wniosek o dokończenie tej inwestycji i o możliwość
otrzymania dotacji na wykonanie prac konserwatorskich na 2 pozostałe ściany czyli na ścianę
zachodnią i ścianę północną kościoła. I to jest ten dzisiejszy wniosek i ta dzisiejsza uchwała,
którą ewentualnie Państwo radni przegłosują. Kosztorys wykonania całości prac
konserwatorskich drewnianej elewacji 2 ścian wynosi 100 tys. zł. Parafia otrzymuje nie
więcej niż 50% całości wartości kosztorysowej. Kolejny wniosek, który spłynął to wniosek
Diecezji Toruńskiej, Diecezjalnego Domu Rekolekcyjnego Diecezji Toruńskiej w Hartowcu.
Jest to wniosek o wykonanie prac remontowych budynku spichlerza również te pracy zostały
już jakby rozpoczęte w roku 2018, ponieważ były wykonane prace restauratorskie, budowlane
dotyczące fundamentów. Teraz chodzi już o prace dotyczące prac budynku spichlerza.
Kolejny wniosek Parafia Rzymsko – Katolicka pw. św. Barbary w Rumianie. Kościół
parafialny wystąpił z wnioskiem o udzielenie dotacji już w 2018 r. i Parafia Rzymsko –
Katolicka pw. św. Mikołaja w Wielkim Łęcku również w 2018 r. złożony wniosek do budżetu
o zabezpieczanie środków finansowych na wykonanie prac konserwatorskich. Dotyczą tutaj
prace przede wszystkim spadających dachówek z wieży kościoła, chodzi tutaj o to, że może to
wywoływać zagrożenie dla osób znajdujących się w bliskim sąsiedztwie tego zabytku. I
Zarząd jakby przychylił się, i poprzedni i obecny, do tego by te wnioski rozpatrywać
pozytywnie i by zabezpieczyć środki finansowe w budżecie na 2019 r. na wykonanie tych
prac przy wymienionych przeze mnie zabytkach.
Radny Marian Janicki
Panie Przewodniczący, Pani Naczelnik takie pytanie, bo o ile pamiętam na ostatniej sesji
żeśmy podejmowali uchwałę o zmianie terminu składania wniosków na dotację na
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konserwację zabytków. Czyli tak naprawdę jeszcze te wnioski poprzednie, przez poprzednią
uchwałę na tamtej sesji zasady składania wniosków obowiązywały w tej uchwale trybowej,
tak?
Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
Tak, dotychczasowej, która nie była zmieniona.
Radny Marian Janicki
I o ile pamiętam, tam był taki zapis, że rozpatrywanie wniosków może być możliwe wtedy,
kiedy wniosek jest kompletny. Czy te wnioski są wszystkie kompletne na dzień dzisiejszy?
Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
Na dzień dzisiejszy nie wszystkie wnioski są kompletne, dlatego nie są przygotowane jeszcze
projekty uchwał. Projekty uchwał dotyczą w całości skompletowanych wniosków, które mają
wszystkie wymagane dokumenty.
Radny Marian Janicki
Czyli jak Zarząd rozumie ten zapis w tej uchwale trybowej, że wnioski mogą być
rozpatrywane według uchwały obowiązującej jeszcze w tej chwili, jeżeli Pani przed chwilą
powiedziała, że te wnioski są niekompletne, nie ma jeszcze jakichś dokumentów…………
Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
Tak, ale środki są zabezpieczone i w momencie kiedy parafia, wnioskodawca uzupełni
wniosek o brakujący element, wówczas może być przygotowany projekt uchwały o
przydzielenie dotacji.
Radny Marian Janicki
Czy ktoś złożył inny wniosek, który był kompletny, a nie uzyskał dotacji ze względu na brak
środków?
Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
Był złożony wniosek przez Wspólnotę Mieszkaniową Waryńskiego 12. Ten wniosek, Zarząd
podjął decyzję, że nie wprowadzi do budżetu na 2019 rok, ponieważ chcę podkreślić, że w
obowiązującej uchwale istnieje zapis, że aby udzielić dotacji zabytek musi spełniać łącznie 3
warunki, 3 kryteria. Po pierwsze musi być położony na terenie powiatu działdowskiego, po
drugie musi być w złym stanie technicznym, po trzecie musi posiadać wartość artystyczną,
historyczną lub kulturową dla mieszkańców powiatu działdowskiego. Zarząd uznał, że ten
zabytek nie spełnia tego ostatniego kryterium, po drugie, chciałabym też podkreślić, że to i
przy poprzednim Zarządzie obowiązywały takie zasady i obecnie również, ze żeby
zabezpieczyć w budżecie pieniądze na jakąkolwiek inwestycje powinny być złożone wnioski
w trakcie konstruowania planu budżetu w roku poprzednim. Ten wnioskodawca nie złożył
takiej informacji, ani takiego wniosku o tym, że w 2019 r. chciałby przeprowadzać
inwestycje, czy prace konserwatorskie, restauratorskie przy tym zabytku. W związku z tym
środki nie były zabezpieczone. Ponadto ten wniosek spłynął po terminie spływania wniosków,
ponieważ według poprzedniej uchwały, która wówczas obowiązywała wnioski miały być
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składane do 31 stycznia. Nie pamiętam dokładnie, kiedy spłynął ten wniosek, ale na pewno po
tym terminie.
Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
Czy są jeszcze jakieś pytania do tej uchwały? Nie widzę, a więc przechodzimy do
głosowania.

Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: udzielenia dotacji celowej w 2019 roku
na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków.
Rada Powiatu Działdowskiego w głosowaniu, imiennym, jednogłośnie 17 głosami za,
podjęła:
/ Protokół z głosowania w sprawie: udzielenia dotacji celowej w 2019 roku na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków stanowi załącznik nr 11 do wersji papierowej protokołu/
UCHWAŁĘ NR VII/ 60/19
w sprawie: udzielenia dotacji celowej w 2019 roku na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
/Uchwała stanowi załącznik nr 12 do wersji papierowej niniejszego protokołu/
Ad.14
Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
Czy są pytania do uchwały? Wszelkie informacje macie Państwo w materiałach.
Wicestarosta Marian Brandt
Formalny wniosek chciałbym zgłosić, po prostu data dzisiejsza jest 24 kwietnia, proszę żeby
to poprawić, uchwała Rady Powiatu z dnia 24 kwietnia, a jest 15 kwietnia wpisany.
Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
Dobrze, dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś inne uwagi? Nie widzę, a więc przechodzimy
do podjęcia uchwały.
Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie
dotacji celowej dla Gminy Iłowo - Osada na realizację zadania pn.:"Przebudowa dróg
gminnych nr 188078 N ulica Akacyjna i nr 188044 N ulica Lipowa w miejscowości Iłowo Osada etap II".
Rada Powiatu Działdowskiego w głosowaniu, imiennym, jednogłośnie 17 głosami za,
podjęła:
/ Protokół z głosowania w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej
dla Gminy Iłowo - Osada na realizację zadania pn.:"Przebudowa dróg gminnych nr 188078
N ulica Akacyjna i nr 188044 N ulica Lipowa w miejscowości Iłowo - Osada etap II" stanowi
załącznik nr 13 do wersji papierowej protokołu/
UCHWAŁĘ NR VII/ 61/19
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w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Iłowo Osada na realizację zadania pn.:"Przebudowa dróg gminnych nr 188078 N ulica
Akacyjna i nr 188044 N ulica Lipowa w miejscowości Iłowo - Osada etap II".
/Uchwała stanowi załącznik nr 14 do wersji papierowej niniejszego protokołu /
Ad.15
Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
Wszelkie informacje macie Państwo w materiałach, czy są uwagi do tej uchwały?
Nie widzę, a więc przechodzimy do głosowania.
Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: przyjęcia przez Radę Powiatu
Działdowskiego oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018.
Rada Powiatu Działdowskiego w głosowaniu, imiennym, jednogłośnie 17 głosami za,
podjęła:
/ Protokół z głosowania w sprawie: przyjęcia przez Radę Powiatu Działdowskiego oceny
zasobów pomocy społecznej za rok 2018 stanowi załącznik nr 15 do wersji papierowej
protokołu/
UCHWAŁĘ NR VII/ 62/19
w sprawie: przyjęcia przez Radę Powiatu Działdowskiego oceny zasobów pomocy
społecznej za rok 2018.
/Uchwała stanowi załącznik nr 16 do wersji papierowej niniejszego protokołu/
Ad.16
Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
Informacje macie Państwo w materiałach, było to też przedmiotem obrad Komisji Oświaty,
Kultury i Sportu. Kto z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę, więc przechodzimy do
głosowania.
Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: wyłączenia Liceum Ogólnokształcącego
w Gródkach z Zespołu Szkół w Gródkach.
Rada Powiatu Działdowskiego w głosowaniu, imiennym, jednogłośnie 18 głosami za,
podjęła:
/ Protokół z głosowania w sprawie: wyłączenia Liceum Ogólnokształcącego w Gródkach z
Zespołu Szkół w Gródkach stanowi załącznik nr 17 do wersji papierowej protokołu/
UCHWAŁĘ NR VII/ 63/19
w sprawie: wyłączenia Liceum Ogólnokształcącego w Gródkach z Zespołu Szkół w
Gródkach.
/Uchwała stanowi załącznik nr 18 do wersji papierowej niniejszego protokołu /
Ad.17
Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
Uchwała była przedmiotem obrad Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Stosowne informacje
macie Państwo w materiałach sesyjnych. Czy są uwagi do uchwały? Nie widzę,
przechodzimy do głosowania.
Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w
Gródkach w Zespole Szkół w Gródkach.
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Rada Powiatu Działdowskiego w głosowaniu, imiennym, jednogłośnie 18 głosami za,
podjęła:
/ Protokół z głosowania w sprawie: likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Gródkach w
Zespole Szkół w Gródkach stanowi załącznik nr 19 do wersji papierowej protokołu/
UCHWAŁĘ NR VII/ 64/19
w sprawie: likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Gródkach w Zespole Szkół w
Gródkach.
/Uchwała stanowi załącznik nr 20 do wersji papierowej niniejszego protokołu/

Ad.18
Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
Tak jak poprzednio macie Państwo stosowne informacje w materiałach. Było to przedmiotem
obrad Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Czy są uwagi do uchwały? Nie widzę,
przechodzimy do głosowania.
Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: wyłączenia Technikum w Gródkach z
Zespołu Szkół w Gródkach.
Rada Powiatu Działdowskiego w głosowaniu, imiennym, jednogłośnie 18 głosami za,
podjęła:
/ Protokół z głosowania w sprawie: wyłączenia Technikum w Gródkach z Zespołu Szkół w
Gródkach stanowi załącznik nr 21 do wersji papierowej protokołu/
UCHWAŁĘ NR VII/ 65/19
w sprawie: wyłączenia Technikum w Gródkach z Zespołu Szkół w Gródkach.
/Uchwała stanowi załącznik nr 22 do wersji papierowej niniejszego protokołu/
Ad.19
Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
Tak, jak poprzednio informacje macie Państwo w materiałach. Było to tez przedmiotem obrad
stosownej komisji. Czy są uwagi do uchwały? Nie widzę, przechodzimy do głosowania.
Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: likwidacji Technikum w Gródkach z
Zespołu Szkół w Gródkach.
Rada Powiatu Działdowskiego w głosowaniu, imiennym, jednogłośnie 18 głosami za,
podjęła:
/ Protokół z głosowania w sprawie: likwidacji Technikum w Gródkach z Zespołu Szkół w
Gródkach stanowi załącznik nr 23 do wersji papierowej protokołu/
UCHWAŁĘ NR VII/ 66/19
w sprawie: likwidacji Technikum w Gródkach z Zespołu Szkół w Gródkach.
/Uchwała stanowi załącznik nr 24 do wersji papierowej niniejszego protokołu/
Ad.20
Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
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Informacje macie Państwo w materiałach sesyjnych. Było to też przedmiotem obrad Komisji
Oświaty, Kultury i Sportu. Czy są uwagi do uchwały? Nie widzę, przechodzimy do
głosowania.
Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: wyłączenia Branżowej Szkoły I stopnia w
Gródkach z Zespołu Szkół w Gródkach
Rada Powiatu Działdowskiego w głosowaniu, imiennym, jednogłośnie 18 głosami za,
podjęła:
/ Protokół z głosowania w sprawie: wyłączenia Branżowej Szkoły I stopnia w Gródkach z
Zespołu Szkół w Gródkach stanowi załącznik nr 25 do wersji papierowej protokołu/

UCHWAŁĘ NR VII/ 67/19
w sprawie: wyłączenia Branżowej Szkoły I stopnia w Gródkach z Zespołu Szkół w
Gródkach.
/Uchwała stanowi załącznik nr 26 do wersji papierowej niniejszego protokołu/
Ad.21
Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
I jak poprzednio macie Państwo stosowne informacje w materiałach sesyjnych. To również
było przedmiotem obrad Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Czy są uwagi, ze strony
radnych? Nie widzę, przechodzimy do głosowania.
Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: likwidacji Branżowej Szkoły I stopnia w
Gródkach w Zespole Szkół w Gródkach.
Rada Powiatu Działdowskiego w głosowaniu, imiennym, jednogłośnie 18 głosami za,
podjęła:
/ Protokół z głosowania w sprawie: likwidacji Branżowej Szkoły I stopnia w Gródkach w
Zespole Szkół w Gródkach stanowi załącznik nr 27 do wersji papierowej protokołu/
UCHWAŁĘ NR VII/ 68/19
w sprawie: likwidacji Branżowej Szkoły I stopnia w Gródkach w Zespole Szkół w
Gródkach.
/Uchwała stanowi załącznik nr 28 do wersji papierowej niniejszego protokołu/
Ad.22
Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
Szanowni Państwo informacje macie w materiałach sesyjnych. To również było przedmiotem
Obrad Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Czy ktoś z radnych wnosi uwagi do stosownej
uchwały? Nie widzę.
Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: rozwiązania Zespołu Szkół w Gródkach.
Rada Powiatu Działdowskiego w głosowaniu, imiennym, jednogłośnie 18 głosami za,
podjęła:
/ Protokół z głosowania w sprawie: rozwiązania Zespołu Szkół w Gródkach stanowi
załącznik nr 29 do wersji papierowej protokołu/
UCHWAŁĘ NR VII/ 69/19
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w sprawie: rozwiązania Zespołu Szkół w Gródkach.
/Uchwała stanowi załącznik nr 30 do wersji papierowej niniejszego protokołu/
Ad.23
Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
Szanowni Państwo przed sesją wpłynęło do Przewodniczącego Rady Powiatu podanie pana
Romana Gąsiorowskiego „ proszę o przeniesienie mnie z Komisji Planowania Budżetu i
Finansów do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji”
Panie mecenasie to nie powinno być przedmiotem głosowania. Prawda.
Władysław Wójtowicz radca prawny
W mojej ocenie jest to wola radnego.
Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
Dobrze. Sądzę więc, że tutaj w formie autopoprawki, Pan radny zrezygnował z prac w
Komisji Planowania Budżetu i podjął akces do Komisji Skarg i Wniosków. Bardzo by prosił,
żeby nanieść stosowną poprawkę.
Radny Paweł Rutkowski
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Pytanie do Pana radcy dotyczące tegoż punktu, bo jak
patrzyłem na BIP-ie nie ma jeszcze opublikowanego nowego statutu, czy w związku z tym
możemy dzisiaj podejmować taką decyzję, kiedy nie jest on opublikowany? Dziękuję bardzo.
Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
Szanowni Państwo reguluje tą sprawę ustawa, która wyraźnie wskazuje na uzupełnienie
składu osobowego Komisji Skarg i Wniosków. Proszę zwrócić uwagę, że dzisiaj nie
wybieramy również przewodniczącego tej komisji, czekając również na opublikowanie
statutu. I problem polega na tym, że pod koniec miesiąca będziemy przyjmować absolutorium
budżetowe, w związku z tym konieczne było uzupełnienie tego składu tej komisji. Więc jeżeli
pan Naczelnik bądź pan mecenas jeszcze chcą tą moją wypowiedź uzupełnić, to bardzo
proszę.
Władysław Wójtowicz radca prawny
Dziękuję bardzo, podzielam stanowisko Pana Przewodniczącego.
Radny Paweł Rutkowski
Panie Przewodniczący, skąd to pytanie? Bo jak Państwo zauważyli, że składy osobowe się po
prostu pozmieniają. W związku z tym moje pytanie też związane jest z tym, czy
przewodniczący będą przewodniczącymi, czy zastępcy zastępcami? Czy te nowe komisje
będą powoływane przez Pana Przewodniczącego i stąd, natomiast jakby to była sama Komisja
Skarg i Wniosków, ok, nic by się nie działo, moim zdanie. Natomiast czy w tym przypadku,
która zresztą nie zajmuje się jakby wnioskiem dotyczącym absolutorium, dlatego moje
pytanie brzmi czy przed następnym krokiem nie mielibyśmy jakiegokolwiek problemu
formalnego? Dziękuję.
Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru Roman Lewandowski
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Konieczność uchylenia tej uchwały, podjętej na II sesji Rady Powiatu Działdowskiego
wynika z faktu, że dokonały się istotne zmiany, znaczące zmiany w składzie rady, jeden radny
zrezygnował, w to miejsce wszedł drugi. Dodatkowo ta uchwała podjęta na II sesji zawiera
decyzję o powołaniu Komisji Skarg i Wniosków, ale nie określa jej stanu osobowego. To
spowodowało, że musimy mieć te komisje stworzone w taki sposób, aby były zgodnie i z
ustawą i zgodnie ze statutem, który jeszcze obowiązuje do tej pory. W tej sytuacji po
uchwaleniu tej uchwały i uchyleniu uchwały poprzedniej, z II sesji, trzeba będzie powtórzyć
czynności związane z wyborem przewodniczących tych komisji. Każda komisja będzie
musiała odbyć swoje posiedzenie zwołane przez Przewodniczącego Rady i na tym
posiedzeniu komisji będzie dokonany ponowny wybór przewodniczącego. Pozostaje kwestia
dwóch komisji, tych komisji, których przewodniczący zgodnie ze starym statutem i nowym,
który jeszcze nie obowiązuje będzie przewodniczący powoływany odrębną uchwałą. Jeżeli
chodzi o Komisję Rewizyjną to pan radny Frejnik, który jest proponowany, który zgłosił
akces do pracy w tej Komisji Rewizyjnej został wybrany na II sesji przewodniczącym
Komisji Rewizyjnej. Tu jeżeli by była wola radnych, aby dokonać zmiany, albo rezygnacja
pana przewodniczącego Komisji rewizyjnej to wówczas trzeba by podjąć stosowną uchwałę o
wybraniu nowego przewodniczącego i uchyleniu tej uchwały, którą został powołany na
przewodniczącego Komisji Rewizyjnej pan radny Frejnik. W tej sytuacji powołując składy
komisji, nie ma potrzeby uchylania tamtej uchwały w sprawie powołania przewodniczącego.
Nic się nie zmieniło to ta uchwała dalej obowiązuje. Natomiast jeżeli chodzi o Komisję
Skarg, Wniosków i Petycji to jest to konieczność powołania tej komisji wynika choćby z
zapisu bezpośrednio z ustawy. Ta komisja musi być powołana, bo tak chce nowelizacja
ustawy. Natomiast wiemy, że przyjęliśmy uchwałę, iż przewodniczącego tej komisji powołuje
również rada w podobny sposób jak przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. W tej sytuacji, ta
komisja jest szczególna, bo ona nie będzie pracowała na podstawie planu, tylko na podstawie
potrzeby, czyli ad hoc będzie zwoływana do rozpatrzenia poszczególnych skarg i w tej
sytuacji jeżeli zajdzie taka potrzeba, to uzgodniliśmy z zespołem radców prawnych, że
wówczas to posiedzenie jedno, do czasu wejścia w życie tego statutu nowego, zwoła
Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego, a wyboru przewodniczącego dokona się na
sesji, już po wejściu w życie statutu. Jest jeszcze kwestia wiceprzewodniczących, oczywiście
kwestia powoływania wiceprzewodniczących we wszystkich komisjach stałych oprócz
komisji skarg i wniosków należy do decyzji samych składów komisji, jeżeli komisja uzna, że
trzeba powołać wiceprzewodniczącego, to musi go wybrać ze składu tych członków komisji. I
to będzie decyzja, którą podejmiecie Państwo radni na pierwszym posiedzeniu tego nowego
składu poszczególnych komisji. Natomiast jeśli chodzi o Komisję Petycji, Skarg i Wniosków,
tam jest sytuacja inna. W projekcie statutu przewidzieliśmy konieczność powołania
wiceprzewodniczącego. Mówiąc inaczej wszystkie komisje stałe nie muszą
przewodniczącego, jak powołają to będą, natomiast Komisja Skarg, Wniosków i Petycji musi
mieć przewodniczącego. Po to, żeby z powodów formalno-praktycznych można było zwołać
posiedzenie komisji skarg i wniosków do rozpatrzenia skargi, a uprawnionym do zwoływania
komisji i prowadzenia postępowania, które się wiąże z podpisywaniem różnych dokumentów,
jest przewodniczący tej komisji, albo pod jego nieobecność spowodowaną różnymi
przyczynami, wiceprzewodniczący. I to jest ta cała kwestia, która przyświecała przy
opracowywaniu, podejmowaniu decyzji do uchwalenia tej nowej uchwały o skaldach komisji
stałych.
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Radny Paweł Rutkowski
Panie Przewodniczący, bo jak widać jest tu kilka takich kwestii, które nie wiem czy tak do
końca ja jestem przekonany, że to będą w sposób formalny. Natomiast mając czas tak zwany
sesji absolutoryjnej do końca czerwca i jakby się pojawił nowy statut, który prawdopodobnie
na dniach, chociaż nie ukrywam, że już 30 dni praktycznie mija niebawem, jakby się pojawił
ten dokument to może na podstawie tego dokumentu byśmy wprowadzili te zmiany.
Natomiast pytanie jest takie panie naczelniku, czy ta komisja skarg i wniosków musi się
odbyć już teraz, natychmiast? Czy może jeszcze chwilę poczekać?
Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru Roman Lewandowski
Panie radny sytuacja jest oczywiście dowolna, no bo radni mogą wszystko. Uznaliśmy, że
istnieje potrzeba, skoro na poprzedniej sesji radni zostali wezwani do zweryfikowania swoich
poprzednich opcji i zgłoszenia nowych opcji, kiedy już wszystkie powody dla powołania
nowych już działających składów komisji ustały oprócz tego jednego wypadku, że
przewodniczącego Komisji Skarg i Wniosków powołuje cała rada to nie widzieliśmy powodu,
żeby zaproponować panu Przewodniczącemu Rady Powiatu jako zespół obsługujący organy
rady podjęcie tej uchwały. Nie ma żadnych powodów, które mogłyby przeszkodzić w
skutecznym powołaniu tych całych składów komisji. Jedyny powód, który jak powiadam jest
komisja skarg i wniosków. Ale ta komisja będzie zwołana wtedy kiedy będzie taka potrzeba
czyli mówiąc inaczej komisję się zwoła dopiero wtedy kiedy będzie pierwsza skarga. I wtedy
tą komisję będzie albo obsługiwał przewodniczący, który już zostanie wybrany na podstawie
nowego statutu albo jeżeli taka sytuacja nie wystąpi to będzie zwoływał to pierwsze
posiedzenie komisji skarg i wniosków pan Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego. I
pan Przewodniczący będzie prowadził postępowanie związane z wyjaśnieniem skargi, która
ewentualnie wpłynie. Ale o tym czy skarga wpłynie, czy nie wpłynie i kiedy wpłynie trudno
dzisiaj wyrokować. Ja ma nadzieję, że ta komisja nie będzie pracować w ogóle.
Radny Marian Janicki
Panie Przewodniczący, szanowni Państwo, zrobił mi się kogel-mogel w głowie w tej chwili
po wystąpieniu pana Lewandowskiego, bo tak jeżeli uchylamy tamtą uchwałę o składach
komisji no to chcę Państwu powiedzieć, że Komisja Rewizyjna jest w nowym składzie bo
dopisał się pan Gawenda. Czyli jeżeli jest to już nowa komisja to powinien na tej sesji być
powołany też na tej sesji przewodniczący spośród nowych członków komisji. I wtedy byłoby
ok, moim zdaniem nie byłoby wątpliwości. Ale takiej uchwały tutaj nie ma o powołaniu
przewodniczącego, to jest wątpliwe. Sesja absolutoryjna się zbliża, żeby ktoś nam nie
podważył tego. To jest jedna rzecz, to jest nowa komisja, sam pan powiedział, że takie
zmiany nastąpiły, że są nowe komisje, Rewizyjna też jest nowa. To jest moje zdanie,
oczywiście możecie Państwo zrobić co chcecie. Druga rzecz, do tej pory nie powołaliśmy
komisji skarg i wniosków bo nie było statutu. Teraz się okazało, że nie potrzeba statutu, żeby
powołać skład osobowy tej komisji skarg i wniosków, nawet przewodniczącego nie
powołaliśmy. Na jakiej podstawie może zwołać tą komisję Przewodniczący Rady? Tego nie
wiem, skąd taką podstawę prawną znaleźć, żeby to też legalnie było zwołanie tej komisji, ja
tego dalej nie rozumiem, ale jeżeli Państwo uważacie, że wszystko ok, to trudno. Ale
musiałem swoje wątpliwości zaznaczyć.
Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru Roman Lewandowski
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Sytuacja jest oczywista. Odwołujemy cały skład Komisji Rewizyjnej i powołujemy nową. W
składzie tej nowej Komisji Rewizyjnej jest wybrany legalnie pan Przewodniczący Frejnik jest
członkiem tej komisji i nie ma dzisiaj żadnej przesłanki, żeby uchylić uchwałę o wyborze
przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Ten przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyraził
zgodę, że będzie dalej pełnił tę funkcję i uchwała Rady to potwierdziła, czyli uchylanie
uchwały, która będzie zastąpiona uchwałą o wyborze tej samej osoby na tą samą funkcję tylko
będzie nosiła nowy numer wywoła zamęt właśnie formalno-prawny. Teraz druga rzecz, na
jakiej podstawie powołujemy komisję. Komisję powołujemy z tego powodu, że musimy ją
powołać, bo tak chce ustawodawca. Tą komisję skarg i wniosków powołaliśmy ją na II sesji
jako komisja, ale nie powołaliśmy nikt się do niej nie zgłosił, dlatego członka tej komisji nie
powołaliśmy. Dzisiaj musi być komisja powołana, a komisja nie może być bez członków. I
dlatego tych członków powołujemy. I tłumaczę, że wtedy kiedy zajdzie potrzeba to
posiedzenie tej komisji jak każdej innej komisji stałej zwoła Przewodniczący. Nie będzie
mógł wybrać przewodniczącego, ale skład komisji będzie mógł wybrać, ja oczywiście tu
uprawiam kazuistykę zupełnie nieświadomie, będzie mógł wybrać wiceprzewodniczącego.
No i wiceprzewodniczący pociągnie dalej. Ale to jest takie gdybanie co będzie jak będzie
skarga. Myśmy z zespołem radców prawnych uznali, że nie spowoduje to sytuacji patowej od
strony formalno-prawnej i dlatego proponujemy, aby Państwo radni zechcieli przyjąć tą
uchwałę, która konsumuje wolę wszystkich Państwa i powoduje porządek, bo decyduje o
tym, że wszystkie komisje będą miały składy osobowe. A te rzeczy o których mówimy, czyli
o przewodniczących nie będą budzić żadnych formalnych kłopotów od strony legalności
funkcjonowania.
Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: powołania składów osobowych komisji
stałych Rady Powiatu Działdowskiego.
Rada Powiatu Działdowskiego w głosowaniu, imiennym, jednogłośnie 15 głosami za,
przy 2 wstrzymujących podjęła:
/ Protokół z głosowania w sprawie: powołania składów osobowych komisji stałych Rady
Powiatu Działdowskiego stanowi załącznik nr 31 do wersji papierowej protokołu/

UCHWAŁĘ NR VII/ 70/19
składów osobowych komisji

w sprawie: powołania
stałych Rady
Działdowskiego.
/Uchwała stanowi załącznik nr 32 do wersji papierowej niniejszego protokołu/

Powiatu

Ad.24
Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
Te interpelacje, które złożył pan radny Rutkowski, Zarząd przygotuje na następną sesję w
formie pisemnej. W związku z powyższym stwierdzam, że ten punkt został również
wyczerpany.
Ad.25
Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
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Szanowni Państwo chciałbym przypomnieć, że zbliża się termin składania oświadczeń
majątkowych i to ostateczny i dlatego bardzo proszę o naprawdę pilnowanie jeżeli chodzi o
składanie oświadczeń majątkowych. Są osoby, które już złożyły, ale parę osób jeszcze
zwleka, dlatego przypominam o terminie.
Radny Paweł Rutkowski
Panie Przewodniczący, szanowni Państwo, ja bardzo przepraszam, ale od strony technicznej,
bo ja się zdziwiłem na to co Pan przed chwilą odpowiedział dotyczące odpowiedzi na
zapytania i interpelacje. Tego punktu moim zdanie nie powinno być, skąd się on wziął, nie
wiem. Natomiast spoglądając na rozkład poprzednich sesji takiego punktu już nie ma, bo w
myśl tego nowego zapisu interpelacje i zapytania składa się na piśmie i na piśmie się
odpowiada.
Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik
To tytułem uwagi panie radny, dziękuję. Będziemy to wyjaśnić jeszcze w prezydium i
zobaczymy jak to wygląda.
Ad.28
Michał Struzik Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego
Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam VII sesję Rady Powiatu Działdowskiego.
Protokołowały:
Ewa Siedlecka

Przewodniczący Rady Powiatu
Działdowskiego
Michał Struzik
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