Protokół Nr XII/2019
XII Sesji Rady Powiatu Działdowskiego VI Kadencji odbytej
18 września 2019 roku w sali konferencyjnej Starostwa
Powiatowego w Działdowie ul. Kościuszki 3 pod przewodnictwem
Przewodniczącego Rady Powiatu Działdowskiego
Michała Struzika
Obrady trwały 11.10 – 12.20
Stan osobowy Rady wynosi 19 radnych
W Sesji brało udział 17 radnych.
Ad. 1, 2
Przewodniczący Rady Powiatu Michał Struzik
„Otwieram XII sesję Rady Powiatu Działdowskiego”
Stwierdził na podstawie listy obecności, że obrady XII Sesji Rady Powiatu Działdowskiego są
prawomocne, w sesji uczestniczy 17 radnych.
/Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu/
Powitał zaproszonych na obrady gości, radnych i kierowników służb, inspekcji i straży.
/Lista obecności stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu/
Poprosił o zabranie głosu pana Starostę Powiatu Działdowskiego Pawła Cieślińskiego.
Paweł Cieśliński Starosta Działdowski
Podziękował pani senator Bogusławie Orzechowskiej za całoroczne wsparcie naszego
powiatu. Wsparcie w inwestycjach drogowych, na wszystkie drogi na które złożyliśmy
wnioski otrzymaliśmy dofinansowanie, jesteśmy po przetargach. Za wsparcie w działalności
naszego szpitala, również i finansowe i wiele innych działań, które przez te ostatnie miesiące
były prowadzone przez Powiat Działdowski. Tylko i wyłącznie dzięki wsparciu
zewnętrznemu naszych parlamentarzystów, pana Wojewody, wszystkich osób, które mają
możliwość takiej pomocy, to tylko i wyłącznie dlatego nasz powiat dobrze funkcjonuje i
może pozyskać więcej środków na wsparcie naszych mieszkańców, na zadbanie, aby
bezpieczniej mogli przemieszczać się po drogach naszego powiatu i czuli się bezpieczniej.
Dlatego ta pomoc zewnętrzna jest bardzo potrzebna a w tym przypadku jest ona ogromna.
Dlatego jeszcze raz chciałbym podziękować i na pani ręce, pani senator złożyć
podziękowania za tę pomoc i za wsparcie. Mamy nadzieję, że w następnych latach również
będziemy mogli liczyć na tę pomoc i wsparcie i dzięki temu zapewnimy naszym
mieszkańcom jak najlepsze i jak najbardziej komfortowe funkcjonowanie.
Przewodniczący Rady Powiatu Michał Struzik
Ze strony radnych Powiatu Działdowskiego składam serdeczne podziękowania pani senator,
bo serce, które wkłada w ten powiat jest nieocenione. Mam nadzieję, że ta współpraca w
następnych latach również będzie widoczna i tak serdeczna jak do tej pory była.
Poinformował, że dzisiejsza sesja jest przekazywana za pomocą środków masowego przekazu
i jednocześnie nagrywana poprzez elektroniczne środki nagrywania.
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Ad. 3
Przewodniczący Rady Powiatu Michał Struzik
Jeżeli nie będę widział uwag ze strony radnych, to przyjmę, że ten porządek obrad został
przyjęty. Nie widzę. Porządek obrad został przyjęty.
Porządek obrad XII Sesji Rady Powiatu Działdowskiego
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Powiatu.
5. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z prac Zarządu w okresie między Sesjami
oraz sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu.
6. Sprawozdanie Przewodniczących z prac komisji stałych w okresie między Sesjami.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy
uchwałodawczej.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie mienia
Skarbu Państwa służącego do wykonywania zadań powiatu.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie,
na własność Powiatu Działdowskiego, działek gruntu z Zasobu Własności Rolnej
Skarbu Państwa.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między zadaniami z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2019 roku.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie
Działdowo.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2019 – 2022.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego
na rok 2019.
14. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Działdowskiego za I półrocze 2019 r.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu
Powiatu Działdowskiego.
16. Sprawy bieżące.
17. Oświadczenia radnych.
18. Zapytania i wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad sesji.
Bogusława Orzechowska Senator RP
Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Szanowni Radni. Współpraca z Powiatem
Działdowskim to dla mnie naprawdę przyjemność. To że dzięki naszemu działaniu fundusz
dróg samorządowych, wszystkie wnioski Działdowa, Powiatu Działdowskiego przyjął,
również przyjęte ogromne dofinansowanie dla Lidzbarka, naprawdę bardzo mnie to cieszy,
dlatego że jeżeli jest możliwość remontu drogi to wiadomo, że zwiększa się automatycznie
możliwości rozwoju danego regionu. To że przyszły dodatkowe dofinansowania na szpital
działdowski też jest dla mnie ogromną radością, dlatego że ten szpital, tak jak i wszystkie w
naszym regionie, wymagają dodatkowych funduszy, a mogę Państwu powiedzieć, że Minister
Zdrowia podjął jeszcze dodatkowe działania i ponad miliard złotych na całą Polskę jest
przewidziane na dofinansowanie szpitali I i II stopnia referencyjności. Tak, że mogę Wam
obiecać jedno, że nadal będę wspierała wszelkie działania i naprawdę z ogromną
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przyjemnością na sesję Rady Powiatu Działdowskiego przyjeżdżam. Dziękuję bardzo za
zauważenie mojej pracy, chociaż nie wiem czy na nią tak bardzo zasłużyłam. Dziękuję, jest
mi bardzo miło.
Ad.4
Przewodniczący Rady Powiatu Michał Struzik
Jeżeli nie będę widział uwag, przyjmę, że protokół został przyjęty. Nie widzę, w związku z
tym stwierdzam, że protokół XI sesji Rady Powiatu został przyjęty.
Ad.5
Paweł Cieśliński Starosta Działdowski
Przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie od 24 lipca 2019 r. do 18
września 2019 r.
Przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Działdowskiego w okresie od
24 lipca 2019r. do 18 września 2019 r.
Nawiązał do podjętych przez Zarząd Powiatu uchwał w sprawie rozstrzygnięć konkursów i
powołania dyrektorów jednostek organizacyjnych.
Pogratulował panu Ireneuszowi Werykowi objęcia stanowiska dyrektora SP ZOZ w
Działdowie, pani Katarzynie Napiwockiej dyrektora PCPR w Działdowie, Krzysztofowi
Chylińskiemu dyrektora PZD w Działdowie oraz panu Tomaszowi Nąć dyrektora ZS Nr 1 w
Działdowie.
Ad.6
Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej, Roman Gąsiorowski
W okresie międzysesyjnym Komisja Rewizyjna odbyła jedno posiedzenie w dniu 16
września, tematem posiedzenia była kontrola inwestycji drogowych w powiecie
działdowskim w zakresie realizacji planu modernizacji dróg powiatowych, zaopiniowanie
projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wykonania obywatelskiej inicjatywy
uchwałodawczej, informacja o złożonej w dniu 1 sierpnia 2019 roku petycji, oraz
zaopiniowanie informacji z wykonania budżetu Powiatu Działdowskiego za pierwsze
półrocze 2019 roku.
Przewodniczący Komisji Planowania Budżetu, Finansów, Gospodarowania Mieniem
Powiatu, Krzysztof Węglewski
Komisja Planowania Budżetu, Finansów, Gospodarowania Mieniem Powiatu w okresie
miedzy sesyjnym odbyła jedno posiedzenie w dniu 16 września. Komisja pozytywnie
zaopiniowała wniosek Zarządu Powiatu w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej
przyjętej do budżetu Powiatu Działdowskiego na rok 2019 Uchwałą Nr III/27/18 Rady
Powiatu Działdowskiego, wysłuchała informacji o petycji złożonej w dniu 1 sierpnia 2019
roku, członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali informację z wykonania budżetu powiatu
działdowskiego za I półrocze 2019 roku oraz projekty uchwał będące przedmiotem obrad
dzisiejszej sesji.
Członek Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i
Bezpieczeństwa Publicznego, Krzysztof Aurast
Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i
Bezpieczeństwa Publicznego odbyło się 13 września. W porządku obrad było spotkanie z
przedstawicielem Powiatowej Inspekcji Weterynarii – stan zdrowotności zwierząt,
zwalczanie
chorób
zakaźnych
zwierząt w kontekście szerzącego się ASF.
Zaopiniowaliśmy projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wykonania obywatelskiej
inicjatywy uchwałodawczej. Pozytywnie zaopiniowaliśmy informację z wykonania budżetu
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Powiatu Działdowskiego za pierwsze półrocze 2019 roku. Przyjęliśmy informację o złożonej
w dniu 1 sierpnia 2019 roku petycji.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Elżbieta Węglewska
W okresie międzysesyjnym Komisja Oświaty, Kultury i Sportu odbyła jedno posiedzenie w
dniu 12 września, którego tematami były: analiza pracy szkół za rok szkolny 2018/2019;
informacja o wynikach egzaminu maturalnego, egzaminów zawodowych, ogólne
wykorzystanie subwencji oświatowej, informacja o przygotowaniu do nowego roku
szkolnego 2019/2020; informacja ze współzawodnictwa sportowego szkół; zaopiniowanie
projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy
uchwałodawczej, informacja o złożonej w dniu 1 sierpnia 2019 roku petycji; zaopiniowanie
informacji z wykonania budżetu Powiatu Działdowskiego za pierwsze półrocze 2019 roku.
Przewodnicząca Komisji Społecznej Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych, Magdalena
Anczykowska
Komisja Społecznej, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych w okresie miedzy sesyjnym
obradowała raz, w dniu 11 września 2019 r. Zgodnie z planem pracy komisji przeanalizowano
działalność OREW Działdowo i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w aspekcie
kształcenia
osób
z
niepełnosprawnościami.
Zapoznano się z zadaniami Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu
Niepełnosprawności. Zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wykonywania
obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej oraz informację z wykonania budżetu Powiatu
Działdowskiego za pierwsze półrocze 2019 roku opinia ta jednogłośnie pozytywna.
Zapoznano się także z informacją o złożonej petycji w dniu 1 sierpnia 2019 roku.
Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Grażyna Kamińska
W okresie międzysesyjnym Komisja Skarg, Wniosków i Petycji odbyła 3 posiedzenia.
Pierwsze w dniu 5 sierpnia, którego tematem było rozpatrzenie skargi „na działanie organu
wykonawczego” – Zarządu Powiatu Działdowskiego. Drugie posiedzenie odbyło się 26
sierpnia, a jego tematami były: dalsze prace nad rozpatrzeniem skargi oraz informacja o
złożonej w dniu 1 sierpnia br. petycji. Trzecie posiedzenie Komisja odbyła w dniu 9 września
i na nim zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wykonywania obywatelskiej
inicjatywy uchwałodawczej, zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu Działdowskiego oraz zaopiniowała
informację z wykonania budżetu Powiatu Działdowskiego za pierwsze półrocze 2019 roku.
Ad.7
Przewodniczący Rady Powiatu Michał Struzik
Kto z radnych wnosi uwagi do projektu uchwały? Nie widzę, w związku z tym przechodzimy
do głosowania.
Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: wykonywania obywatelskiej inicjatywy
uchwałodawczej.
Rada Powiatu Działdowskiego w głosowaniu, imiennym, jednogłośnie 17 głosami za,
podjęła:
/ Protokół z głosowania w sprawie: wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
stanowi załącznik nr 3 do wersji papierowej protokołu/
UCHWAŁĘ NR XII/ 102 /19
w sprawie: wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
/Uchwała stanowi załącznik nr 4 do wersji papierowej niniejszego protokołu/
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Ad.8
Przewodniczący Rady Powiatu Michał Struzik
Kto z radnych zgłasza uwagi do projektu uchwały? Nie widzę, w związku z tym
przechodzimy do głosowania.
Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie mienia
Skarbu Państwa służącego do wykonywania zadań powiatu.
Rada Powiatu Działdowskiego w głosowaniu, imiennym, jednogłośnie 17 głosami za,
podjęła:
/ Protokół z głosowania w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie mienia Skarbu Państwa
służącego do wykonywania zadań powiatu stanowi załącznik nr 5 do wersji papierowej
protokołu/
UCHWAŁĘ NR XII/ 103 /19
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie mienia Skarbu Państwa służącego do
wykonywania zadań powiatu.
/Uchwała stanowi załącznik nr 6 do wersji papierowej niniejszego protokołu/
Ad.9
Przewodniczący Rady Powiatu Michał Struzik
Kto z radnych zgłasza uwagi do projektu uchwały? Nie widzę, w związku z tym
przechodzimy do głosowania.
Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie,
na własność Powiatu Działdowskiego, działek gruntu z Zasobu Własności Rolnej Skarbu
Państwa.
Rada Powiatu Działdowskiego w głosowaniu, imiennym, jednogłośnie 17 głosami za,
podjęła:
/ Protokół z głosowania w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie, na własność
Powiatu Działdowskiego, działek gruntu z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa stanowi
załącznik nr 7 do wersji papierowej protokołu/
UCHWAŁĘ NR XII/ 104 /19
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie, na własność Powiatu
Działdowskiego, działek gruntu z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.
/Uchwała stanowi załącznik nr 8 do wersji papierowej niniejszego protokołu/
Ad.10
Przewodniczący Rady Powiatu Michał Struzik
Kto z radnych zgłasza uwagi do projektu uchwały? Nie widzę, w związku z tym
przechodzimy do głosowania.
Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: przeniesienia środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między zadaniami z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej na 2019 rok.
Rada Powiatu Działdowskiego w głosowaniu, imiennym, jednogłośnie 17 głosami za,
podjęła:
/ Protokół z głosowania w sprawie: przeniesienia środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i
społecznej na 2019 rok stanowi załącznik nr 9 do wersji papierowej protokołu/
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UCHWAŁĘ NR XII/ 105 /19
w sprawie: przeniesienia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych między zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na
2019 rok.
/Uchwała stanowi załącznik nr 10 do wersji papierowej niniejszego protokołu/
Ad.11
Przewodniczący Rady Powiatu Michał Struzik
Kto z radnych zgłasza uwagi do projektu uchwały? Nie widzę, w związku z tym
przechodzimy do głosowania.
Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie
Działdowo.
Rada Powiatu Działdowskiego w głosowaniu, imiennym, jednogłośnie 17 głosami za,
podjęła:
/ Protokół z głosowania w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Działdowo stanowi
załącznik nr 11 do wersji papierowej protokołu/
UCHWAŁĘ NR XII/ 106 /19
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Działdowo.
/Uchwała stanowi załącznik nr 12 do wersji papierowej niniejszego protokołu/
Przewodniczący Rady Powiatu Michał Struzik
Ogłosił przerwę.
PRZERWA 11.35- 11.50
Ad. 12
Przewodniczący Rady Powiatu Michał Struzik
Poinformował, że na 19 radnych ustawowego składu Rady Powiatu uczestniczy 15 radnych.
Stwierdził, że obrady są dalej prawomocne.
/ salę opuścił radny Roman Gąsiorowski i radny Grzegorz Kaszubski /
Urszula Wojtczyk Skarbnik Powiatu
Poinformowała, że wpłynął wniosek dyrektora Zespołu Szkół w Malinowie dotyczy zmiany
nazwy zadania inwestycyjnego, z adaptacji budynku starej obory na budynek szkoleniowo –
dydaktyczny przy Zespole Szkół w Malinowie na nazwę zmiana sposobu użytkowania
budynku inwentarskiego (obory) na budynek oświatowy, budowa zbiornika
przeciwpożarowego oraz rozbiórka płyty do składania obornika w Malinowie. Ta zmiana
podyktowana została ujednoliceniem z posiadaną dokumentacją budowlaną. Zmiana, która
występowała w Wieloletniej Prognozie Finansowej była w załączniku nr 2 w pozycji 1.3.2.1.
Dziękuję.
Przewodniczący Rady Powiatu Michał Struzik
Kto z radnych zgłasza uwagi do projektu uchwały? Nie widzę, w związku z tym
przechodzimy do głosowania.
Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: uchwalenia zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2019 – 2022.
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Rada Powiatu Działdowskiego w głosowaniu, imiennym, 14 głosami za, przy 1 głosie
wstrzymującym podjęła:
/ Protokół z głosowania w sprawie: uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Działdowskiego na lata 2019 – 2022 stanowi załącznik nr 13 do wersji papierowej
protokołu/
UCHWAŁĘ NR XII/ 107/19
w sprawie: uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Działdowskiego na lata 2019 – 2022.
/Uchwała stanowi załącznik nr 14 do wersji papierowej niniejszego protokołu/

Powiatu

Ad.13
Urszula Wojtczyk Skarbnik Powiatu
Poinformowała, że jeśli chodzi o uchwałę zmiana budżetu powiatu to występuje tu taka sama
sytuacja, zmiana dotycząca zmiany nazwy zadania w załączniku nr 3 w pozycji 34.
Przewodniczący Rady Powiatu Michał Struzik
Kto z radnych zgłasza uwagi do projektu uchwały? Nie widzę, w związku z tym
przechodzimy do głosowania.
Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu powiatu działdowskiego
na rok 2019.
Rada Powiatu Działdowskiego w głosowaniu, imiennym, 14 głosami za, przy 1 głosie
wstrzymującym podjęła:
/ Protokół z głosowania w sprawie: zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2019
stanowi załącznik nr 15 do wersji papierowej protokołu/
UCHWAŁĘ NR XII/ 108/19
w sprawie: zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2019
/Uchwała stanowi załącznik nr 16 do wersji papierowej niniejszego protokołu/
Ad.14
Przewodniczący Rady Powiatu Michał Struzik
Poinformował, że ta informacja była przedstawiana poszczególnym komisjom do
zaopiniowana i uzyskała pozytywną opinię.
Urszula Wojtczyk Skarbnik Powiatu
Poinformowała, że na posiedzeniu komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Rozwoju
Gospodarczego, Turystki i Bezpieczeństwa Publicznego została zobowiązana do wyjaśnienia
wykonania budżetu w dwóch szkołach, wynagrodzenia. W Zespole Szkół w Lidzbarku w
rozdziale szkoły zawodowe jest większy procent wykonania wynagrodzenia i w Zespole
Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie, to zwiększenie w obu rozdziałach szkoły zawodowe
wynika z tego, że zaplanowany był budżet do sierpnia, ponieważ w związku z likwidacją
szkół zawodowych a wprowadzenie branżowych szkół I stopnia to wykonanie po prostu na
pierwsze półrocze było wyższe. Dziękuję. Takie informacje otrzymałam z jednostek.
Przewodniczący Rady Powiatu Michał Struzik
Odczytał uchwałę Nr RIO.VIII-0120-427/19 składu orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 4 września 2019r. w sprawie wydania opinii o
przedłożonej przez Zarząd Powiatu Działdowskiego informacji o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Działdowskiego za I półrocze 2019r.
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Kto z Państwa chce zabrać głos w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Działdowskiego za I półrocze 2019 r.
Nie widzę, w związku z tym stwierdzam, że punkt został wyczerpany.
Ad.15
Przewodniczący Rady Powiatu Michał Struzik
Stosowne informację otrzymaliście Państwo w materiałach sesyjnych. Kto z radnych zgłasza
uwagi do projektu uchwały? Nie widzę, w związku z tym przechodzimy do głosowania.
Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność
Zarządu Powiatu Działdowskiego.
Rada Powiatu Działdowskiego w głosowaniu imiennym, jednogłośnie 15 głosami za,
podjęła:
/ Protokół z głosowania w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu
Działdowskiego stanowi załącznik nr 17 do wersji papierowej protokołu/
UCHWAŁĘ NR XII/ 109/19
w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu Działdowskiego
/Uchwała stanowi załącznik nr 18 do wersji papierowej niniejszego protokołu/
Ad.16
Przewodniczący Rady Powiatu Michał Struzik
Odczytał informacje z Biura Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego w sprawie
petycji złożonej przez Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Lidzbarka „Wrota Mazur”, a
dotyczącej przywrócenia pasażerskich połączeń kolejowych relacji Działdowo – Brodnica.
Radny Wiesław Cieślak
Poinformował, że ma dzisiaj przygotowane oświadczenie w następnym punkcie, gdzie
poruszy sprawę linii kolejowej. Przedstawił swoje spostrzeżenia co do wcześniejszego
funkcjonowania przytoczonej linii kolejowej. Poinformował o odbytej wizycie, wraz z radną
Elżbietą Węglewską, w Ministerstwie i złożonych w jej trakcie zapewnieniach, co do remontu
w/w linii kolejowej.
Ad.17
Radny Wiesław Cieślak
Wygłosił oświadczenie na temat wydarzeń dziejących się na terenie powiatu i województwa,
związanych z setną rocznicą traktatu wersalskiego i osiemdziesiątą rocznicą wybuchu
drugiej wojny światowej. Nawiązał do historycznej roli linii kolejowej łączącej między
innymi Działdowo z Brodnicą oraz o jej braku w obecnej chwili.
Odniósł się do publikacji „Dzieje Działdowa i Działdowszczyzny na przestrzeni wieków zbiór
studiów” w tym do rozdziału książki zatytułowanego „Obóz w Działdowie”.
Poinformował, że tej sprawie został poświęcony jeden z odcinków „Sprawa dla reportera”, w
którym to odniesiono się do nieudanej próby budowy muzeum obozowego, a później
hospicjum, które też nie powstało.
Stwierdził, że przez ponad siedemdziesiąt lat od zakończenia wojny nie uczciliśmy pamięci
pomordowanych, budując choćby skromne muzeum. Nie potrafiliśmy o nie walczyć. Dlatego
poprosił o uczczenie minutą ciszy pamięć ofiar II wojny światowej, ofiar agresji Niemiec i
Sowieckiej Rosji.
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Przewodniczący Rady Powiatu Michał Struzik
Poprosił o powstanie zgromadzonych na sali i uczczenie minutą ciszy pomordowanych w
obozie.
Ad.18
Brak zapytań i wolnych wniosków.
Ad.19
Michał Struzik Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego
Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam XII sesję Rady Powiatu Działdowskiego.
Protokołowały:
Ewa Siedlecka
Karolina Zawierucha

Przewodniczący Rady Powiatu
Michał Struzik
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