Protokół Nr XXVII/2017
XXVII Sesji Rady Powiatu Działdowskiego V Kadencji odbytej
31 maja 2017 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego
w Działdowie ul. Kościuszki 3 pod przewodnictwem
Przewodniczącej Rady Powiatu Działdowskiego
Magdaleny Anczykowskiej
Obrady trwały 11.00 – 13.55
Stan osobowy Rady wynosi 19 radnych
W Sesji brało udział 19 radnych.
Ad. 1, 2
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
„Otwieram obrady XXVII Sesji Rady Powiatu Działdowskiego”
Powitała zaproszonych na obrady radnych.
/Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu/
Powitała 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 XXVII Sesji Rady Powiatu
Działdowskiego uczestniczy 19 radnych. W związku z tym stwierdzam, że obrady XXVII
Sesji Rady Powiatu Działdowskiego są prawomocne.
Ad. 3
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Przedstawiony porządek obrad otrzymali Państwo wraz z zaproszeniem na dzisiejszą sesję.
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXVI 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. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIII/166/16
Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie: ustalenia
rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w powiecie działdowskim na
2017 rok,
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji
programu współpracy Powiatu Działdowskiego z organizacjami pozarządowymi w
2016 roku,
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej gminie
Działdowo,
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej gminie
Lidzbark,
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12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej gminie
Rybno,
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej gminie
Płośnica,
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej gminie
Płośnica,
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2017-2020,
16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: zmiany budżetu powiatu
działdowskiego na rok 2017.
17. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Działdowskiego za
2016 rok
- wysłuchanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu
z wykonania budżetu,
- wysłuchanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji
Rewizyjnej,
- wysłuchanie opinii komisji stałych, w tym Komisji Rewizyjnej o wykonaniu
wykonaniu budżetu,
- dyskusja,
- złożenie wniosku przez Komisję Rewizyjną w sprawie absolutorium.
18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu
Działdowskiego za rok 2016,
19. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia Zarządowi Powiatu
Działdowskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu
Działdowskiego za rok 2016.
20. Rozpatrzenie wniosku Wójta Gminy Rybno w sprawie wyrażenia zgody na
utworzenie z dniem 1 września 2020 r. w Zespole Szkół w Rybnie Branżowej
Szkoły II stopnia.
21. Sprawy bieżące.
22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
23. Oświadczenia radnych.
24. Zapytania i wolne wnioski.
25. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Czy są uwagi do przedstawionego porządku?
Zaproponowała wprowadzenie dodatkowego punktu po punkcie 14 jako punkt 15
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: udzielenie dotacji celowej w 2017 roku na
prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze powiatu działdowskiego.

W sesji uczestniczy 18 radnych
Rada Powiatu 18 – głosami za, przyjęła zaproponowaną zmianę porządku posiedzenia.
W sesji uczestniczy 19 radnych
Rada Powiatu 19 – głosami za, przyjęła porządek XXVII Sesji Rady Powiatu
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Porządek obrad XXVII Sesji Rady Powiatu Działdowskiego
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXVI 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. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIII/166/16 Rady
Powiatu Działdowskiego z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie: ustalenia rozkładu
godzin pracy aptek ogólnodostępnych w powiecie działdowskim na 2017 rok,
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji
programu współpracy Powiatu Działdowskiego z organizacjami pozarządowymi w
2016 roku,
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej gminie
Działdowo,
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej gminie
Lidzbark,
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej gminie
Rybno,
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej gminie
Płośnica,
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej gminie
Płośnica,
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: udzielenie dotacji celowej w 2017 roku
na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku
wpisanym
do rejestru zabytków,
znajdujących się
na obszarze powiatu
działdowskiego.
16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2017-2020,
17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: zmiany budżetu powiatu działdowskiego
na rok 2017.
18. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Działdowskiego za 2016
rok
- wysłuchanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu
z wykonania budżetu,
- wysłuchanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej
- wysłuchanie opinii komisji stałych, w tym Komisji Rewizyjnej o wykonaniu
wykonaniu budżetu,
- dyskusja,
- złożenie wniosku przez Komisję Rewizyjną w sprawie absolutorium.
19. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Działdowskiego za rok 2016,
20. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia Zarządowi Powiatu
Działdowskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Działdowskiego za
rok 2016.
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21. Rozpatrzenie wniosku Wójta Gminy Rybno w sprawie wyrażenia zgody na
utworzenie z dniem 1 września 2020 r. w Zespole Szkół w Rybnie Branżowej Szkoły
II stopnia.
22. Sprawy bieżące.
23. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
24. Oświadczenia radnych.
25. Zapytania i wolne wnioski.
26. Zamknięcie obrad sesji.

Ad.4
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Szanowni Państwo Radni, otrzymaliście przed Sesją do wglądu protokół XXVI Sesji Rady
Powiatu i do rozpoczęcia Sesji nikt nie złożył do mnie wniosku o dokonanie poprawek do
przedłożonego projektu protokołu.
Stwierdzam, że protokół z XXVI Sesji Rady Powiatu Działdowskiego został przyjęty.
Ad.5
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Punkt 5 porządku „Interpelacje i zapytania radnych”. Kto z Państwa Radnych w tym punkcie
chciałby zabrać głos? Bardzo proszę Pan Radny Wiesław Cieślak.
Radny Wiesław Cieślak
Mam pytanie do Pana Starosty, Mariana Janickiego. Zanim wyjaśnię o co mi chodzi,
chciałbym przeczytać tak dla informacji pewną rzecz, mianowicie ona dotyczy tzw. rezonansu
magnetycznego i można się dowiedzieć, że badanie rezonansem magnetycznym to jedno z
najdoskonalszych badań wykorzystywanych w diagnostyce obrazowej. Badanie jest
nieinwazyjne i pozwala na dokonanie oceny struktur anatomicznych całego ciała oraz
ewentualnych patologii z dokładnością do kilku milimetrów. Mam pytanie do Pana Starosty,
czy w szpitalu taki rezonans magnetyczny będzie kiedyś zainstalowany i tutaj się opieram,
czego bardzo nie lubię, na pogłoskach, że podobno jakaś firma chciała ten rezonans założyć,
ale po prostu nie doszło do tej transakcji. I jeszcze mam drugie pytanie też do Pana, Panie
Starosto odnośnie sytuacji w szpitalu. Otóż Pan jest osobą bardzo mocno w tę sprawę, w te
sprawy szpitalne wprowadzony. Ma Pan wszelkie, że tak powiem, możliwości dostępu do
każdej dokumentacji i mam pytanie czy Pana nie niepokoi sytuacja, w jakiej znajduje się
obecnie szpital, bo już pomijam pewne artykuły prasowe np. w Tygodniku Działdowskim,
które bardzo w sposób taki trochę niepochlebny piszą o sytuacji samego szpitala, np. czy
szpital będzie zamknięty, jest kwestia również śmierci jednego z pacjentów. Oczywiście to
jest sprawa złożona, ja nie przesądzam, że te artykuły zawsze mają taki tekst, z którym można
się zgodzić. Natomiast jestem członkiem Komisji Społecznej przy szpitalu i ostatnie, takie
spotkanie Komisji w połowie kwietnia tego roku daje nam wiele do myślenia, niezapłacone
składki ZUS, lekarze, którzy się skarżą, że atmosfera w szpitalu nie jest najlepsza, że odeszły
już trzy osoby, że wypowiedzenie złożyły dwie osoby. Ja mam tutaj na potwierdzenie tego
odpowiednie pisma. Lekarze jak i obsługa, którzy uważają, że są przepracowani, to musi w
jakiś sposób się odbić negatywnie na pacjentach, więc pamiętam te czasy, kiedy w latach
2003-2006 za czasów pana pierwszej kadencji wspólnie żeśmy robili wszystko, żeby ten
szpital podreperować finansowo, ale teraz jego sytuacja wydaje się bardzo, bardzo niepewna.
Dziękuję.
Radny Paweł Rutkowski
Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, moje zapytanie kieruję do kolegi
Wiesława Cieślaka. Panie Radny, z tego co wiem od niedawna, od miesiąca bądź dwóch jest
Pan członkiem partii politycznej Prawo i Sprawiedliwość. Jeżeli to jest prawda to proszę
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potwierdzić bądź zaprzeczyć i mnie uświadomić, że to jest nieprawda. Natomiast pytanie jest
związane z tym, czy pańskie wystąpienia są wystąpieniami ustalonymi z kolegami z tegoż
ugrupowania czy to są pańskie prywatne zapytania dotyczące tego co Pan przedstawia od
momentu, kiedy został Pan członkiem partii o nazwie PiS. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Dziękuję, czy jeszcze ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać glos? Nie widzę,
przypominam, że odpowiedzi na interpelacje zostaną udzielone w końcowej części naszej
sesji.
Ad.6
Marian Janicki Starosta Działdowski
Przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Działdowskiego w okresie
między 26 kwietnia 2017r. a 31 maja 2017r.
Nr uchwały

Data
podjęcia

W sprawie:

Wykonanie uchwały

XXVI/192/17

26
kwietnia
2017r.

w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości przy ul. Lidzbarskiej 31 w
Działdowie na rzecz Powiatu
Działdowskiego,

Uchwała została przekazana w
dniu 2 maja 2017r. do
Wojewody Warmińsko –
Mazurskiego,

2.

XXVI/193/17

26
kwietnia
2017r.

w sprawie: wyrażenia zgody na
nieodpłatne zbycie z powiatowego zasobu
nieruchomości, w formie darowizny,
nieruchomości położonych w Gródkach,

Uchwała została przekazana w
dniu 2 maja 2017r. do
Wojewody Warmińsko –
Mazurskiego, do Wójta Gminy
Płośnica

3.

XXVI/194/17

26
kwietnia
2017r.

4.

XXVI/195/17

26
kwietnia
2017r.

5.

XXVI/196/17

26
kwietnia
2017r.

w sprawie: przyjęcia przez Radę Powiatu Uchwała została przekazana w
Działdowskiego oceny zasobów pomocy dniu 2 maja 2017r. do
Wojewody Warmińsko –
społecznej za rok 2016,
Mazurskiego, do dyrektora
PCPR w Działdowie,
w sprawie: ustalenia zasad i wysokości diet Uchwała została przekazana w
dla
radnych
Rady
Powiatu dniu 2 maja 2017r. do
Działdowskiego,
Wojewody Warmińsko –
Mazurskiego, radnym Powiatu
Działdowskiego
w sprawie: ustalenia trybu udzielania i Uchwała została przekazana w
rozliczania dotacji dla publicznych oraz dniu 2 maja 2017r. do
niepublicznych
szkół
i
placówek Regionalnej Izby
oświatowych prowadzonych na terenie Obrachunkowej w Elblągu,
do publikacji w Dzienniku
powiatu działdowskiego przez inne niż
Urzędowym Woj. Warmińsko
Powiat Działdowski osoby prawne lub
– Mazurskiego, publicznych
osoby fizyczne oraz zakresu i trybu kontroli oraz niepublicznych szkół i
prawidłowości
ich
pobrania
i placówek oświatowych
wykorzystania,
prowadzonych na terenie
powiatu działdowskiego przez
inne niż Powiat Działdowski
osoby prawne lub osoby

Lp.

1.
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fizyczne
Uchwała została przekazana w
dniu 2 maja 2017r. do
Wojewody Warmińsko –
Mazurskiego, do publikacji w
Dzienniku Urzędowym Woj.
Warmińsko – Mazurskiego,
oraz dyrektorom placówek
oświatowych prowadzonych
przez Powiat Działdowski

6.

XXVI/197/17

26
kwietnia
2017r.

w sprawie: regulaminu określającego
wysokość stawek oraz szczegółowe
warunki
przyznawania
nauczycielom
zatrudnionym w szkołach i placówkach
oświatowych prowadzonych przez Powiat
Działdowski dodatków: za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki
pracy oraz niektórych innych składników
wynagrodzenia, a także wysokość oraz
szczegółowe zasady przyznawania i
wypłacania
nauczycielskiego
dodatku
mieszkaniowego,

7.

XXVI/198/17

26
kwietnia
2017r.

w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru
obniżek tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycielom,
którym
powierzono
stanowiska
kierownicze,
ustalenia
tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust.
3 ustawy Karta Nauczyciela, pedagogów,
psychologów,
logopedów,
doradców
zawodowych,
bibliotekarzy
bibliotek
pedagogicznych i nauczycieli realizujących
w ramach stosunku pracy obowiązki
określone dla stanowisk o różnym
tygodniowym obowiązkowym wymiarze
godzin
oraz
zasad
rozliczania
tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycieli, dla których
ustalony plan zajęć jest różny w
poszczególnych okresach roku szkolnego,

Uchwała została przekazana w
dniu 2 maja 2017r. do
Wojewody Warmińsko –
Mazurskiego, do publikacji w
Dzienniku Urzędowym Woj.
Warmińsko – Mazurskiego,
oraz dyrektorom placówek
oświatowych prowadzonych
przez Powiat Działdowski

8.

XXVI/199/17

26
kwietnia
2017r.

w

zmiany
uchwały
nr
XXXV/297/2014
Rady
Powiatu
Działdowskiego z dnia 25 marca 2014 roku
zmienionej uchwałą nr XLI/355/14 z dnia 12
listopada 2014 roku w sprawie ustalenia
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego dróg powiatowych na cele
niezwiązane
z
budową,
przebudową,
remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

Uchwała została przekazana w
dniu 2 maja 2017r. do
Wojewody Warmińsko –
Mazurskiego, do publikacji w
Dzienniku Urzędowym Woj.
Warmińsko – Mazurskiego
oraz do Marszałka
Województwa Warmińsko –
Mazurskiego

9.

XXVI/200/17

26
kwietnia
2017r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Uchwała została przekazana w
dla Samorządu Województwa Warmińsko dniu 2 maja 2017r. do
Regionalnej Izby
– Mazurskiego
Obrachunkowej w Elblągu
oraz do Marszałka

sprawie:
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10.

XXVI/201/17

26
kwietnia
2017r.

11.

XXVI/202/17

26
kwietnia
2017r.

Województwa Warmińsko –
Mazurskiego
w
sprawie:
uchwalenia
zmiany Uchwała została przekazana w
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu dniu 2 maja 2017r. do
Regionalnej Izby
Działdowskiego na lata 2017-2020.
Obrachunkowej w Elblągu
w sprawie: zmiany budżetu powiatu Uchwała została przekazana w
działdowskiego na rok 2017.
dniu 2 maja 2017r. do
Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Elblągu
oraz do publikacji w
Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko Mazurskiego

Przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie od 26 kwietnia 2017 r. do 31
maja 2017 r.
W okresie między Sesjami odbyły się trzy posiedzenia Zarządu Powiatu Działdowskiego.
Na posiedzeniu w dniu 10 maja 2017 roku Zarząd podjął:
- uchwałę w sprawie: wyrażenia zgody Dyrektorowi Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w
Działdowie do prowadzenia inwestycji polegającej na przeprowadzeniu remontu schodów i
wykonaniu dokumentacji projektowej wykonawczej wraz z niezbędnymi urządzeniami
przystosowania wejścia głównego do obowiązujących przepisów w lokalu Powiatowej
Biblioteki Pedagogicznej w Działdowie,
- uchwałę w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum
Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K.K. Baczyńskiego w Lidzbarku,
- uchwałę w sprawie: uznania celowości oraz dofinansowania zadania publicznego
organizacji pozarządowej na rzecz edukacji, oświaty i wychowania oraz na rzecz ekologii,
ochrony zwierząt i ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
- uchwałę w sprawie: uznania braku celowości realizacji zadania publicznego organizacji
pozarządowej na rzecz edukacji, wychowania, ekologii i ochrony dziedzictwa
przyrodniczego,
- uchwałę w sprawie: wyrażenia zgody na usunięcie drzew i krzewów z terenu Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie,
- uchwałę w sprawie: upoważnienia do reprezentowania Powiatu Działdowskiego we
Wspólnocie Mieszkaniowej Gródki 29 B,
- uchwałę w sprawie: wydania opinii o przebudowie drogi gminnej w Lidzbarku,
- uchwałę w sprawie: przyjęcia i przekazania sprawozdania finansowego za rok 2016.
Ponadto Zarząd:
- pozytywnie rozpatrzył wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie dotyczący
wyrażenia zgody na sprzedaż samochodu osobowo-towarowego marki Fiat Ducato, rok
produkcji 2001,
- przyjął projekty uchwał Rady Powiatu Działdowskiego.
Na posiedzeniu w dniu 24 maja 2017 roku Zarząd podjął:
- uchwałę w sprawie: wydania opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej leżącej w
Powiecie Iławskim,
- uchwałę w sprawie: wydania opinii o pozbawieniu kategorii dróg powiatowych leżących w
Powiecie Iławskim,
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- uchwałę w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację programu
oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
- uchwałę w sprawie: wyrażenia zgody na usunięcie 3 drzew z terenu nieruchomości
oznaczonej numerem działki 2955/1 obręb miasto Działdowo,
- uchwałę w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz
rokowań na zbywanie, wydzierżawianie, wynajmowanie oraz oddawanie w użytkowanie
nieruchomości z Powiatowego Zasobu Nieruchomości,
- uchwałę w sprawie: określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych przez
kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Działdowskiego,
- uchwałę w sprawie: przyznania stypendiów sportowych,
- uchwałę w sprawie: ogłoszenia wyników II otwartego konkursu ofert na realizację zadań
własnych Powiatu Działdowskiego w 2017 roku z zakresu kultury oraz upowszechniania
kultury fizycznej i sportu,
- uchwałę w sprawie: unieważnienia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych
Powiatu Działdowskiego w 2017 roku z zakresu kultury oraz upowszechniania kultury
fizycznej i sportu.
Ponadto Zarząd:
- rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Iłowo-Osada w sprawie wykonania chodnika w
miejscowości Sochy,
- zaakceptował wniosek Dyrektora Gimnazjum w Gródkach w sprawie nieodpłatnego
przekazania na rzecz Gimnazjum opryskiwacza zawieszanego do ciągnika,
- pozytywnie rozpatrzył wniosek zmiany nazwy zadania finansowanego z budżetu Powiatu
Działdowskiego z zakresu ochrony środowiska,
- pozytywnie rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Płośnica w sprawie zmiany wysokości
dofinansowania na zakup motopompy pożarniczej dla jednostki OSP w Płośnicy,
- przychylił się do wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy dotyczącego przeniesienia
środków w planie finansowym związanych ze zmianą zatrudnienia radcy prawnego,
- pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie
dotyczący zgody na przyjęcie dofinansowania wyposażenia i oprzyrządowania stanowisk
laboratoryjno-warsztatowych,
- przyjął projekty uchwał Rady Powiatu Działdowskiego.
Na posiedzeniu w dniu 31 maja 2017 roku Zarząd:
- przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego.
Ad.7
Przewodniczący Komisji Planowania Budżetu, Finansów, Gospodarowania Mieniem
Powiatu, Paweł Mostowicz
Dziękuję Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Goście, Komisja Planowania
Budżetu, Finansów i Gospodarowania Gminy i Powiatu w okresie międzysesyjnym odbyła
jedno posiedzenie w dniu dzisiejszym. Na posiedzeniu tym omówiono stan zaawansowania
inwestycji i remontu dróg powiatowych a także zaopiniowano projekty uchwał, które
będziemy dzisiaj omawiać na Sesji.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Gospodarczego,
Turystyki i Bezpieczeństwa Publicznego, Jan Korona
Pani Przewodnicząca, Szanowni Radni, Szanowni Goście, posiedzenie Komisji Rolnictwa,
Ochrony Środowiska, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Bezpieczeństwa Publicznego
odbyło się 29 kwietnia, przepraszam, maja. Na posiedzeniu tym omówiono rozwój
pszczelarstwa na terenie powiatu działdowskiego i zagrożenia wynikające z oceny stanu
bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego powiatu działdowskiego za rok 2016, wymogi
wzajemnej zgodności w powiązaniu z płatnościami bezpośrednimi dla rolników, identyfikacja
i rejestracja zwierząt oraz stan jakości wód kąpielisk przed sezonem letnim.
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Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Bogdan Kopański
Pani Przewodnicząca, Panie Starosto, Szanowni Państwo Radni, Zaproszeni Goście, w
okresie międzysesyjnym Komisja Oświaty, Kultury i Sportu odbyła jedno posiedzenie w dniu
25 maja, na którym zapoznano się z zadaniami i funkcjonowaniem Powiatowej Biblioteki
Pedagogicznej w Działdowie oraz z przedstawioną przez dyrektorów informacją na temat
arkusza organizacyjnych 2017-2018. Członkowie komisji zaopiniowali pozytywnie projekt
lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży będącej mieszkańcami
powiatu działdowskiego. Ponadto członkowie komisji opracowali wniosek dotyczący
przesłania pisma Wójta Gminy Rybno w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie z dniem 1
września 2020 roku w Zespole Szkół w Rybnie Branżowej Szkoły II stopnia do Ministerstwa
Edukacji, Wójta Gminy Rybno z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie wyżej wymienionego
pisma.
Przewodniczący Komisji Społecznej Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych, Wiesław
Smereczyński
Pani Przewodnicząca, Szanowna Rado, Komisja Społeczna i Spraw Socjalnych obradowała
między sesjami jeden raz w dniu 26 maja. Tematyka posiedzenia obejmowała takie
zagadnienia jak: zapoznaliśmy się z pracą Powiatowego Urzędu Pracy, w jakim zakresie ten
Urząd współpracuje ze szkołami ponadgimnazjalnymi w aspekcie doboru kierunków
kształcenia, następnie z możliwościami, działalnością Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie
możliwości zmniejszania bezrobocia oraz działalnością filii Powiatowego Urzędu Pracy w
Lidzbarku.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Jarosław Gawenda
Pani Przewodnicząca, Szanowna Rado, Komisja Rewizyjna między sesjami obradowała
dwukrotnie. Pierwsze posiedzenie Komisji odbyło się 27 kwietnia, tematem posiedzenia
Komisji była analiza organizacyjna, finansowa Zespołu Szkół w Malinowie. Drugie
posiedzenie odbyło się 15 maja, tematem posiedzenia było wypracowanie opinii Komisji
dotyczącej wykonania budżetu i wniosku w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu
Powiatu Działdowskiego za 2016 rok.
Ad.8
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Szanowni Państwo Radni wszyscy otrzymaliśmy projekt uchwały wraz z załącznikiem w
materiałach sesyjnych, czy są z Państwa strony uwagi i pytania do przedstawionego projektu
uchwały. Otwieram dyskusję. Nie widzę, zamykam dyskusję.
Wobec braku pytań poddała pod głosowanie projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIII/166/16 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 28
grudnia 2016 roku w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w
powiecie działdowskim na 2017 rok.
W sesji uczestniczy 19 radnych
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym,
- 19 głosami za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących,
podjęła:
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UCHWAŁĘ Nr XXVII/203/17
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIII/166/16 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 28
grudnia 2016 roku w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych
w powiecie działdowskim na 2017 rok.
/Uchwała stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu/

Ad.9
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Szanowni Państwo przechodzimy do realizacji dalszego porządku dzisiejszych obrad, punkt
dalszy to rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie. Szanowni Państwo Radni wszyscy
otrzymaliśmy projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w materiałach sesyjnych czy są z Państwa
strony uwagi i pytania do przedstawionego projektu uchwały. Otwieram dyskusję. Nie widzę,
zamykam dyskusję.
Wobec braku pytań poddała pod głosowanie projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji programu współpracy Powiatu
Działdowskiego z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku.
W sesji uczestniczy 19 radnych
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym,
- 19 głosami za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących,
podjęła:
UCHWAŁĘ Nr XXVII/204/17
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji programu współpracy Powiatu
Działdowskiego z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku.
/Uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu/
Ad.10
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Czy są z Państwa strony uwagi i pytania do przedstawionego projektu uchwały. Otwieram
dyskusję. Nie widzę, zamykam dyskusję.
Wobec braku pytań poddała pod głosowanie projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej gminie Działdowo.
W sesji uczestniczy 19 radnych
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym,
- 19 głosami za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących,
podjęła:
UCHWAŁĘ Nr XXVII/205/17
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej gminie Działdowo.
/Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu/
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Ad.11
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Czy są uwagi i pytania do przedstawionego projektu uchwały. Otwieram dyskusję. Nie widzę,
zamykam dyskusję.
Wobec braku pytań poddała pod głosowanie projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej gminie Lidzbark.
W sesji uczestniczy 19 radnych
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym,
- 19 głosami za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących,
podjęła:
UCHWAŁĘ Nr XXVII/206/17
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej gminie Lidzbark.
/Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu/
Ad.12
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Czy są uwagi i pytania do przedstawionego projektu uchwały.
Otwieram dyskusję. Nie widzę, zamykam dyskusję.
Wobec braku pytań poddała pod głosowanie projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej gminie Rybno.
W sesji uczestniczy 19 radnych
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym,
- 17 głosami za,
- 0 głosów przeciw,
- 2 głosy wstrzymujące,
podjęła:
UCHWAŁĘ Nr XXVII/207/17
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej gminie Rybno.
/Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu/
Ad.13
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Czy są uwagi i pytania do przedstawionego projektu uchwały.
Otwieram dyskusję. Nie widzę, zamykam dyskusję.
Wobec braku pytań poddała pod głosowanie projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej gminie Płośnica.
W sesji uczestniczy 19 radnych
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym,
- 18 głosami za,
- 0 głosów przeciw,
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- 1 głos wstrzymujący,
podjęła:
UCHWAŁĘ Nr XXVII/208/17
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej gminie Płośnica.
/Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu/
Ad.14
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Czy są uwagi i pytania do przedstawionego projektu uchwały.
Otwieram dyskusję. Nie widzę, zamykam dyskusję.
Wobec braku pytań poddała pod głosowanie projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej gminie Płośnica.
W sesji uczestniczy 19 radnych
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym,
- 19 głosami za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących,
podjęła:
UCHWAŁĘ Nr XXVII/209/17
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej gminie Płośnica.
/Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu/
Ad.15
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Treść uchwały i uzasadnienie otrzymaliście Państwo na początku sesji, czy zdążyliście się
zapoznać z nią ?
Czy są uwagi i pytania do przedstawionego projektu uchwały.
Otwieram dyskusję. Nie widzę, zamykam dyskusję.
Wobec braku pytań poddała pod głosowanie projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego
w sprawie: udzielenie dotacji celowej w 2017 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdujących się na
obszarze powiatu działdowskiego.
W sesji uczestniczy 19 radnych
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym,
- 19 głosami za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących,
podjęła:
UCHWAŁĘ Nr XXVII/210/17
w sprawie: udzielenie dotacji celowej w 2017 roku na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
znajdujących się na obszarze powiatu działdowskiego.
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/Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu/
Ad.16
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie: uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2017-2020.
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Wobec braku pytań poddała pod głosowanie projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego
w sprawie: uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego
na lata 2017-2020.
W sesji uczestniczy 19 radnych
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym,
- 19 głosami za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących,
podjęła:
UCHWAŁĘ Nr XXVII/211/17
w sprawie: uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy
Działdowskiego na lata 2017-2020.
/Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu/

Finansowej

Powiatu

Ad.17
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok
2017
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Wobec braku pytań poddała pod głosowanie projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego
w sprawie: zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2017
W sesji uczestniczy 19 radnych
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym,
- 19 głosami za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących,
podjęła:
UCHWAŁĘ Nr XXVII/212/17
w sprawie: zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2017
/Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu/
Ad. 18
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
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Szanowni Państwo Radni 25 maja 2017r. do Starostwa wpłynęło pismo z Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Olsztynie i w załączeniu do tego pisma otrzymaliśmy uchwały składu
orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Odczytała
uchwałę Nr RIO.IV-0120-128/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 6 kwietnia 2017 roku w sprawie wydania opinii o
przedłożonym przez Zarząd Powiatu Działdowskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu
Powiatu Działdowskiego za rok 2016.
/Opinia stanowi załącznik nr 13 do protokołu/
Odczytała uchwałę Nr RIO.VIII-0120-294/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji
Rewizyjnej Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi
Powiatu Działdowskiego za rok 2016.
/Opinia stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu/
Usłyszeliśmy opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu
i opinię o wniosku Komisji Rewizyjnej. Wobec braku uwag poprosiła Przewodniczących
Komisji Stałych Rady Powiatu o przedstawienie opinii z wykonaniu budżetu za 2016 rok.
Przewodniczący Komisji Planowania Budżetu, Finansów, Gospodarowania Mieniem
Powiatu, Paweł Mostowicz
Komisja Planowania Budżetu, Finansów, Gospodarowania Mieniem Powiatu na posiedzeniu
dnia 26 kwietnia 2017 roku jednogłośnie - 9 głosami za, pozytywnie zaopiniowała
sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu działdowskiego za rok 2016.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Gospodarczego,
Turystyki i Bezpieczeństwa Publicznego, Jan Korona
Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i
Bezpieczeństwa Publicznego w dniu 24 kwietnia 2017 roku, pozytywnie zaopiniowała
sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu działdowskiego za rok 2016.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Bogdan Kopański
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 25 kwietnia 2017 roku jednogłośnie, 8 głosami
za, pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu działdowskiego za
rok 2016.
Przewodniczący Komisji Społecznej Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych, Wiesław
Smereczyński
Komisja Społecznej, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych na spotkaniu 25 kwietnia
zapoznała się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu działdowskiego za rok 2016
i jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu
działdowskiego za rok 2016.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Jarosław Gawenda
Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 15 maja 2017, pozytywnie 5 głosami za, przy 1
głosie wstrzymującym zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu
działdowskiego za rok 2016.
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Szanowni Państwo otwieram dyskusję. Po wysłuchaniu wszystkich sprawozdań, które
otrzymaliśmy, które radni wypracowali w trakcie posiedzeń komisji. Słucham Państwa.
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Radny Grzegorz Kaszubski
Szanowni Państwo, wszystkie wskaźniki naszego budżetu są wykonane bardzo dobrze.
Wieloletnia Prognoza Finansowa super wynik. Wydatki bieżące nie przekraczają dochodów
bieżących, a więc też spełniliśmy swoje podstawowe zadanie. Cóż mnie bulwersuje od kilku
lat. Przede wszystkim płace pracowników administracji i obsługi w jednostkach podległych
Starostwu Powiatowemu. Wiemy, że najniższa krajowa rośnie bardzo szybko. W roku
2016/17 wzrosła o 8.1%. W tym roku są również plany, że wzrost będzie około 5% na 2100,
najpierw mówiło się o 2242 zł, teraz mówi się o 2100 a związki dopominają sie o 2240 zł. O
czym Państwu chciałem powiedzieć, że dziś jest taka sytuacja, wielu pracowników śmiem
twierdzić, około 1/4, 1/3 pracowników zatrudnionych w jednostkach Starostwa Powiatowego
osiągają minimum. Ludzie, którzy pracują po 30 lat mają pobory zasadnicze, czy to w
administracji czy w obsłudze, mają zasadnicze pobory 1700 – 1750 zł, do tego dochodzi 20%
wysługi, no i ma 2080 zł. Przychodzi nowa pracownica, po studiach czy po technikum, czy
innej szkole, ona musi mieć 2000 zasadnicze, obojętnie czy dyrektorowi się to podoba czy się
nie podoba. Jest stawka na 2017 rok, że jest najniższe 2000 i taka pracownica ma
przynajmniej 250 zł więcej niż pracownica, która pracuje przez 25 czy 30 lat. Przecież
stażowe to nie jest kara. Każdy te stażowe swoje wypracuje. Ja już wypracowałem też 36 lat i
tez mam swoje 20 %. I nie chciałbym np. być traktowany jako człowiek , który skończy
studia czy jest zaraz po szkole średniej i miałby te same pieniądze. Ja będę głosował za
budżetem 2016 tylko mam wniosek do Zarządu, przede wszystkim do Przewodniczącego
Zarządu żeby w planach planistycznych na rok 2018 wziąć moją uwagę pod rozwagę i
podejść do tej sprawy poważnie, ponieważ niedługo będziemy wszyscy na najniższej.
Dziękuję.
Marian Janicki Starosta Działdowski
Pani Przewodnicząca, Państwo Radni, Szanowni Goście. Oczywiście nietrudno zgodzić się z
Panem Radnym Kaszubskim jeśli chodzi o poziom wynagrodzenia w administracji
publicznej. Ja tylko chcę powiedzieć Państwu to, że administracja powiatowa jest częścią
administracji publicznej w państwie i jak wszyscy wiemy od 7 lat rząd przy planowaniu
budżetu państwa nie przewiduje wzrostu płac w administracji publicznej państwowej. A że
powiat żyje przede wszystkim, albo w większości z dotacji i subwencji, czyli również
subwencja ogólna tzw. z której generowane są płace ona wskaźnikami wzrostu płac nie jest w
ogóle zwiększona. W związku z czym poziom dotacji ogólnej dla powiatu też od wielu lat
się nie zwiększa a mogę powiedzieć nawet, że realnie się zmniejsza, bo ona jest wyliczana
praktycznie od ilości mieszkańców w powiecie, których jest coraz mniej. Po drugie
moglibyśmy, mamy takie prawo zabrać kwoty wydatków z inwestycji, których np. w
ubiegłym roku mieliśmy 7,5% a w tym roku 10%. Sami wiecie co to są za inwestycje, to są
niejako inwestycje, które chcemy robić bo one albo są wespół z gminami albo środków
budżetu państwa w ramach programów przebudowy dróg lokalnych albo Unii Europejskiej.
To jest jeden element. Drugi element musicie Państwo też wiedzieć, że opinia publiczna
bardzo się przygląda jakie są wynagrodzenia w administracji. Jeżeli w Warszawie przeciętne
wynagrodzenie jest powiedzmy 5 tys. zł tak, to żaden urząd nie znajdzie pracownika za 3
tys. zł brutto. Ale w naszym powiecie gdzie przeciętna płaca to się w innych strefach
gospodarki, usług, handlu kształtuje się również na poziomie najniższych wynagrodzeń. W
związku z czym nie może wystrzelić administracja publiczna, tak jak w Warszawie, w
Olsztynie czy dużych miastach dwa razy więcej niż przeciętne wynagrodzenie w danym
terenie, bo przecież mielibyśmy tu ludzi od razu, dlaczego tak się dzieje, dlaczego tak
pozwalamy jako Rada, jako Zarząd na takie sytuacje. I po trzecie, to jest, proszę Państwa, to
co powiedział Pan Kaszubski to jest prawda, ale to dotyczy tylko wynagrodzeń zasadniczych i
bieżących tzw. wypłat co miesiąc, ale musicie Państwo pamiętać, że w administracji
przynajmniej w powiecie każdy pracownik dostaje jeszcze trzynastą pensję w wysokości
8,5% rocznego wynagrodzenia tj. praktycznie na poziomie pensji, którą dostaje z dodatkami
w każdym miesiącu i jeszcze dostaje w większości każdy pracownik nagrodę tj. prawie
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czternastą pensję. Czyli summa summarum to tak nie wygląda, jak Pan Kaszubski mówi, bo
gdy wszystkie środki się doda to w Pit-cie to wygląda inaczej. I myślę, że to, że jeżeli
ogłaszamy konkursy na zatrudnienie na tzw. podstawowe etaty pracownicze to chętnych jest
bardzo dużo, około 20 się zgłasza. Ludzie chcą pracować w urzędzie, bo tutaj są stabilne
wynagrodzenia, oprócz tego jest fundusz socjalny, nagrody, trzynastki itd. Przestrzega się
wszystkich zasad bezpiecznej i higienicznej pracy. To tyle jeśli chodzi o te wystąpienie Pana
Radnego Kaszubskiego i moich w imieniu Zarządu, argumentów dlaczego tak jest a nie
inaczej. Ja jeszcze chciałem tylko dodać, że mimo że nie planuje rząd podwyżek w
państwowej sferze budżetowej to my jednak w każdym roku te minimum 2-3% wszystkim
pracownikom podnosimy. To jest ogromna kwota, to jest ogromna kwota, bo musimy nie
tylko pracowników urzędu, ale wszystkich jednostek organizacyjnych uwzględniać w tych
podwyżkach. Bo pracownicy Starostwa to jest tylko mniejsza część wszystkich pracowników,
które są umieszczone w wydatkach w budżecie Powiatu. Jeżeli Państwo pozwolicie w
dyskusji to na pewno na komisjach wszyscy Państwo żeście dokładnie analizowali
sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu na 2016 r. i tutaj tak jak mój przedmówca
powiedział mieścimy się we wszystkich wskaźnikach, które ustawodawca nam określił przy
gospodarowaniu środkami publicznymi czyli tzw. bieżące dochody z wydatkami musimy na
bieżąco bilansować nie możemy ich przekroczyć. Poziomy długu publicznego też mamy pod
kontrolą. Zarząd praktycznie ten budżet na bieżąco wykonuje jak Państwo żeście zauważyli,
aż 24 razy były zmieniane zapisy budżetu powiatu i to nie jest dlatego żeśmy się tam mylili i
źle planowali tylko są takie zasady, że Wojewoda zmieni dotację celowa to my w ciągu 30
dni musimy tą zmianę ująć w budżecie, bo jeżeli nie to ja z Panią Skarbnik idziemy na
dyscyplinę budżetową także te zmiany każdorazowo, a Wojewoda w miesiącu kilka takich
zmian przysyła z różnych powodów, z różnych powodów, które maja na to wpływ. Dlatego
tych zmian aż tyle jest. I dla przypomnienia powiem Państwu, że 29 grudnia 2015 roku kiedy
Rada uchwaliła budżet to planowaliśmy dochody na poziomie 61 609 700 zł a wydatki na
poziomie 63 626 046 zł i deficyt z tego wynikający, czyli różnica miedzy wydatkami a
dochodami wyniósł 2 016 346 zł. Po zmianach, tych 24 zmianach, które w ciągu roku
nastąpiły ostateczny plan dochodów wyniósł 60 869 925 zł a wydatki 62 597 659 zł.
Nadwyżka tutaj powstała, znaczy deficyt, który powstał i wynosi 172 734, planowany
oczywiście deficyt. Skąd się wzięła ta zmiana po stronie dochodów i wydatków? Tak jak
wcześniej powiedziałem po stronie dochodów przede wszystkim to wynik jest zmniejszenia
dotacji. Wojewoda na bieżąco analizuje, proszę Państwa poziom dotacji, które przekazuje
powiatowi i chociażby w Środowiskowym Domu Samopomocy w Uzdowie gdzie część
pensjonariuszy jest finansowana z budżetu państwa, ale tylko Ci, którzy byli skierowani
jeszcze w starych czasach, gdzie budżetowanie było z budżetu Wojewody. Tam to są ludzie
starsi, umierają i na bieżąco korygowani są, czyli jeżeli ileś tam osób odejdzie to Wojewoda
natychmiast zmienia nam plan dochodów, i tak co kilka miesięcy zmniejszamy. Również po
korektach zmniejszono nam subwencję oświatową bo wstępna przymiarka do subwencji
odbywa się zawsze w poprzednim roku i dopiero po analizie systemu informacji oświatowej,
ilości uczniów, które się też co roku zmniejszają to jest taki stan niskiego poziomu demografii
i też po korekcie spore kwoty, spore kwoty zmniejszeń musimy wprowadzić i tutaj była to
kwota aż 739 tys. zł od początku roku, od planu grudniowego do tego końcowego planu, aż
tyle musieliśmy zmniejszyć ze względu na zmniejszone te kwoty. Również to się dzieje po
stronie wydatków, bo skoro dochody się zmniejszają muszą się też i o tę kwotę zmniejszyć
wydatki. Tak jak powiedziałem ostatecznie te kwoty na koniec roku w planie były mniejsze.
Ale w sprawozdaniu pokazuje się również kwoty rzeczywistego wykonania planu dochodów
i planu wydatków i ostatecznie dochody na 31 grudnia 2016 roku wykonaliśmy w 99% jest to
kwotowo 60 383 270 zł a wydatki proszę Państwa wykonaliśmy znacznie poniżej planu, i to
w procentach to było 90,96% czyli 91%. Skąd się wzięła kwota tak zmieniona w
rzeczywistych wydatkach do planu? Oczywiście z różnych powodów jak zwykle, ale przede
wszystkim głównie te kwoty zmniejszonych wydatków wynikały z korzystnych przetargów.
W ubiegłym roku były nawet takie przetargi, szczególnie drogowe, gdzie założenia były o
100% wyższe niż kwoty w budżecie. A jedna nawet chyba była 48% kwoty kosztorysu
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inwestorskiego, także były to korzystne przetargi. Również niektóre placówki, szczególnie z
edukacyjnej opieki wychowawczej czyli OREW i naszych szkół, które finansujemy spoza
organu prowadzącego na koniec roku okazało się, że wydatki były znacznie mniejsze niż
wcześniej zakładano. Te kwoty ogólnych wydatków znacznie się zmniejszyły, także z
deficytu uzyskaliśmy nadwyżkę kwoty, która wynosiła około 3 mln zł, są to kwoty na ten
rok, które można wydawać już według uznania Rady na inwestycje lub inne cele. Jeśli chodzi
o strukturę wydatków czy dochodów, no jeśli chodzi o strukturę dochodów to jak wcześniej
powiedziałem główne dochody to są z subwencji i dotacji. One stanowią w tej chwili 70%
wszystkich dochodów. Pozostałe dochody to są tzw. dochody własne, a co są dochody własne
? Ano to są udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych czyli w Pit –
cie i Cit –cie, które my na to wpływu nie mamy, nam to planuje Minister Finansów, a
realizuje nam te dochody Urząd Skarbowy i co kwartał już teraz nie pamiętam, czy co
miesiąc przesyła nam wyniki zbiórki i w ubiegłym roku w 2016 po raz pierwszy te dochody
zostały wykonane powyżej 100%. Przeważnie zawsze to były mniejsze kwoty, a po raz
pierwszy w ubiegłym roku, było to na poziomie 103%. Wynosiło to, jeżeli ktoś interesuje
ponad 13 mln z PIT-u i CIT-u . Pozostałe dochody własne to są z gospodarowania majątkiem
i ze sprzedaży tzw. tablic rejestracyjnych. To są właściwie wszystkie źródła dochodów, które
posiadamy. Drobne kwoty otrzymujemy z innych jednostek samorządu terytorialnego. W tym
roku, czy w poprzednim roku, było to 2,5%. A jak pamiętacie Państwo w 2016 roku jeszcze
środki unijne nie były uruchomione, tylko z pozostałych lat jeszcze kończyliśmy programy,
to było 88 tys. zł. Dopiero w tym roku tak naprawdę został uruchomiony projekt
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury. Dopiero w tym roku są dochody
jak i wydatki z tego źródła. No cóż żeby zamknąć całkowicie sprawozdanie to jeszcze parę
słów chciałem powiedzieć o należnościach i zobowiązaniach. To zobowiązań mamy 390 451
zł są to kredyty długoterminowe, nie posiadamy żadnych zobowiązań wymagalnych, ani my
ani żadna nasza jednostka nie posiada takich, bo robimy również zbiorówkę dla wszystkich
jednostek dotyczącą zobowiązań wymagalnych. Należności, które na koniec roku Powiat
posiadał są to przede wszystkim gotówka w kasie i niektóre niezapłacone faktury wynikające
z opłat za wieczyste użytkowanie, za opłaty geodezyjne, takie drobne, przede wszystkim
była to gotówka w kasie. Na koniec inwestycje. Szanowni Państwo, jak powiedziałem na
początku, że w tym roku mamy wzrost inwestycji, czy za 2016 rok mieliśmy wzrost
inwestycji w stosunku do poprzedniego roku, łącznie na wydatki były około 7 mln zł na
inwestycje, z tego środki Powiatu z budżetu Powiatu wynosiły 2 300 000 zł, a 3 665 000 tak,
a pozostałe kwoty 2 300 000 z zewnętrznych źródeł, były to głównie środki z budżetu
państwa i z udziałów innych jednostek samorządu terytorialnego. Czyli około 40% za 2016 r.
mieliśmy zewnętrzne środki na inwestycje a 60% środków budżety powiatu. No i na
zakończenie chcę powiedzieć, ze rzeczywiście te wszystkie wskaźniki, które jesteśmy jako
Zarząd zobowiązani w całym roku utrzymać w ryzach, one są utrzymane, chcieliśmy
również wygospodarować sobie trochę takich rezerwowych środków na te lata, czyli 2017/18
żeby skorzystać z programów unijnych, bo jednak mimo zapowiedzi dług, który samorządy
jak gdyby kredyty, które biorą na projekty unijne nie liczony jest oddzielnie niż inne długi
czyli, są brane do wskaźnika czyli dobrze jest gdy się posiada środki własne rezerwy na te
udziały. A że praktycznie przez pierwsze dwa lata jeżeli się uda tych środków jak najwięcej
pozyskać no to jest efekt bardzo wysoki. Później to są tylko końcówki poszczególnych
projektów i wtedy to raz, że trudniej o te środki i już wtedy, nie na takie cele jakby się
chciało, dlatego pozostawiliśmy sobie tzw. środki rezerwy, które czy nadwyżki z
poprzednich lat, które możemy przy składaniu wniosków o środki unijne zaangażować. Są to
dość spore środki, mamy nadzieję, że uda nam się z Unii Europejskiej jak najwięcej
skorzystać w tych dwóch latach, gdzie ten program, gdzie ten program został uruchomiony.
To tyle jeżeli chodzi o krótkie sprawozdanie. Wszyscy Państwo macie opasłą książkę, która
liczy prawie sto stron, mam nadzieję, że się wszyscy w szczegółach zapoznali, bo to jest
szczegółowe sprawozdanie z tego wykonania. No cóż mogę w imieniu Zarządu prosić
Radę o udzielenie absolutorium za 2016 rok. Dziękuję za uwagę.
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Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Wobec braku pytań i uwag zamknęła dyskusję.
Jednocześnie poprosiła Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Jarosława Gawendę o
złożenie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Jarosław Gawenda
Przedstawił wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie
udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Działdowskiego za rok 2016 z tytułu wykonania
budżetu
o treści:
Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Działdowskiego w składzie:
1. Przewodniczący Komisji Jarosław Gawenda
2. Z-ca Przewodniczącego
Roman Gąsiorowski
3. Członek Komisji
Wiesław Cieślak
4. Członek Komisji
Tadeusz Iskra
5. Członek Komisji
Grzegorz Kaszubski
6. Członek Komisji
Bronisław Mazurkiewicz
działając na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o
samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z zm.), po pozytywnym
zaopiniowaniu sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2016 wnioskuje o
udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Działdowskiego za rok 2016 z tytułu wykonania
budżetu powiatu.
W załączeniu opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu powiatu za rok 2016.
/Opinia stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu /

Ad.19
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Szanowni Państwo Radni projekt uchwały, uzasadnienie, zestawienie bilansu mamy
dołączony do projektu uchwały.
Czy są pytania, uwagi ? Wobec braku uwag poddała pod głosowanie projekt uchwały w
sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Powiatu Działdowskiego za rok 2016.
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym,
- 19 głosami za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących,
podjęła:
UCHWAŁĘ Nr XXVII/213/17
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu Powiatu Działdowskiego za rok 2016.
/Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu /
Ad. 20
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Projekt uchwały mamy w materiałach. Otwieram dyskusję.
Zamykam dyskusję.
Wobec braku uwag poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: udzielenia
Zarządowi Powiatu Działdowskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu
Działdowskiego za rok 2016.
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym,
18

- 18 głosami za,
- 0 głosów przeciw,
- 1 głos wstrzymujący,
podjęła:
UCHWAŁĘ Nr XXVII/214/17
w sprawie: udzielenia Zarządowi Powiatu Działdowskiego absolutorium z tytułu
wykonania budżetu Powiatu Działdowskiego za rok 2016.
/uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu /
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
W imieniu swoim, ale i myślę, że Państwa Radnych złożę naszemu Zarządowi, Panu
Przewodniczącemu Marianowi Janickiemu gratulacje z tytułu uzyskania absolutorium i
chcemy, życzymy by w przyszłości ten nasz powiat dalej kwitł i się rozwijał, byśmy mogli
spokojnie i bezpiecznie, przy pełnym zatrudnieniu i wysokich zarobkach mogli realizować
swoją przyszłość.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Pani Przewodnicząca, Państwo Radni i Dostojni Goście. Cóż mi przyszło tylko podziękować
Radzie za taki wynik, bo to jest bardzo dobry wynik, że mimo różnic poglądów czasem,
stanowisk, jednak ogółem doceniliście Państwo całoroczną pracę Zarządu. Widzicie Państwo
sami, że tych spotkań mamy dużo, problemów bardzo dużo, staramy finanse trzymać w
ryzach, tak żeby nie wydawać więcej niż to jest dopuszczalne. Mieć jakieś rezerwy w
razie nie przewidzianych wydatków i też chcielibyśmy, żeby wszyscy byli zadowoleni z
tego budżetu. Wiemy, że szczególnie wynagrodzenia pracowników są zdecydowanie poniżej
ich pracy. Nad tym ubolewamy i oczekujemy, że przyjdzie taki moment, że będziemy mogli
nie 2,5% tylko 15% podnieść i tego byśmy sobie życzyli. Jeszcze raz dziękuję Państwu za
takie stanowisko. Dziękuję.
Ad.21
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Szanowni państwo punkt 21 dzisiejszego porządku to rozpatrzenie wniosku Wójta Gminy
Rybno w sprawie wyrażenie zgody na otworzenie z dniem 1 września 2020 roku w Zespole
Szkół w Rybnie Branżowej Szkoły II stopnia. Szanowni Państwo kilka słów wprowadzenia.
21 kwietnia otrzymałam od Wójta Gminy Rybno pismo w sprawie utworzenia tejże szkoły.
Wniosek wpłynął 20 kwietnia 2017r. Do tego wniosku dołączone zostały kopie pism
Dyrektora Zespołu Szkół w Rybnie, Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Rybnie, kopia
pisma sołtysa wsi Rybno, kopia pisma Rady Rodziców oraz prezesa oddziału ZNP. W
związku z tym skierowałam 10 maja pismo do Wójta Gminy Rybno następującej treści:
Nawiązanie do Pana pisma z dnia 19 kwietnia 2017 roku informuję, że treść niniejszego
pisma zostanie przedstawiona podczas najbliższej sesji Rady Powiatu. Państwo w materiałach
sesyjnych całość tej dokumentacji otrzymali, dołączoną jako załączniki do tego punktu
dzisiejszego porządku. Bardzo proszę, otwieram dyskusję na ten temat i proszę o zabranie
głosu Pana Wicestarostę Mariana Brandta.
Wicestarosta Marian Brandt
Pani Przewodnicząca, Panie Starosto, Wysoka Rado, Szanowni Goście zebrani na naszej sesji.
Zarząd Powiatu powierzył mi odpowiedzialne stanowisko kierowania oświatą szkół
ponagimnazjalnych w naszym powiecie. Powiem Państwu to niełatwe zadanie, szczególnie
gdy stoimy w przededniu wprowadzenia nowego ustroju oświaty. Trudne to wybory, trudne
niepewności, trudne pytania, na które nie zawsze jesteśmy w stanie udzielić właściwych może
odpowiedzi, których nie jesteśmy w stanie podać, ale ja jestem przekonany, że nam
wszystkim tu w Radzie zależy na dobru dziecka. Najważniejsze to dziecko w procesie
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kształcenia, wychowania i głównie w przededniu nowego ustroju oświatowego. Dowody na
to, że otaczamy tą troską wszystkich mieszkańców naszego powiatu jest choćby zawarte we
wcześniejszych latach dwa porozumienia z powiatem, między powiatem działdowskim a
gminą Rybno, na mocy którego, których, bo są dwa do chwili obecnej prowadzone jest
kształcenie dzieci i młodzieży w gminie Rybno w Liceum Ogólnokształcącym oraz
Zasadniczej Szkole Zawodowej. Dzisiaj stoimy w przededniu wprowadzenia nowej ustawy
Prawo Oświatowe. Jest ona tak niepewna, tak niewiadoma, że sam ustawodawca prowadzi
przepisy przejściowe, które mają pozwolić na dokonanie pożądanych zmian w odpowiednim
czasie w zakresie obecnie funkcjonujących szkół, dokonać ich oceny potrzeb, analizy
uczniów, oceny rynku pracy i przede wszystkim oczekiwań środowiska rodziców. Myślę, że
to trudna decyzja, ponieważ od 1 września wejdzie w życie nowy tryb szkoły jakim jest
Branżowa Szkoła I stopnia w miejsce dotychczas istniejącej Zasadniczej Szkoły Zawodowej.
Nie wiemy jak i gdzie one powstaną, ale my w trosce o to dobro, o te potrzeby społeczeństwa
lokalnego naszego powiatu przyjęliśmy uchwałę o dostosowaniu się szkół do obowiązującego
od 1 września ustroju oświatowego, w którym również umieściliśmy Szkołę Branżową I
stopnia w gminie Rybno. To jest nasza troska o to co powiedziałem. Jednakże jakże wiele
niepewności. Szkoła Branżowa, o którą pan Wójt wnioskuje do Rady Powiatu jest szkołą,
która jeszcze nie istnieje, zresztą nie istnieje na dzień dzisiejszy jeszcze Szkoła Branżowa I
stopnia, bo jesteśmy przecież w etapie rekrutacji. Sami nie wiemy jakie klasy powstaną,
gdzie, jak liczne i co młodzież wybierze w swoich potrzebach i oczekiwaniach, dlatego też
Szkoła Branżowa II stopnia jest tylko i wyłącznie kierowana do absolwentów tychże szkół,
które rozpoczną dopiero edukację 1 września, a więc pierwsi absolwenci trafią do
Branżowych Szkół II stopnia w 2020 roku. Kto zagwarantuje z państwa, że dokonują dzisiaj
wyboru, określając diagnozy potrzeb ucznia, diagnozy liczby zainteresowanych danym
zawodem, zabezpieczenia kadr, bazy, która musi być dla tego typu szkoły, podejmujemy
decyzję słuszną. Ustawodawca dlatego dał w swoich rozporządzeniach taką oto możliwość –
organ prowadzący musi mieć więc czas na podjęcie stosownej decyzji uwzględniając nowe
przepisy jednocześnie biorąc pod uwagę potrzeby lokalnego środowiska. Otóż bierzemy te
potrzeby, w tym co wspomniałem wyrażamy troskę głęboką o potrzeby lokalne. Nie ma innej
kwestii. Jednak na dzień dzisiejszy któż z nas odpowie na pytanie ile takich szkół branżowych
II stopnia powinno powstać w powiecie, w jakich zawodach i w jakich miejscowościach. Ja
nie jestem w stanie i myślę, że nikt na tej sali nie jest w stanie dzisiaj tego powiedzieć.
Dlatego w mojej opinii i opinii Wydziału Oświaty przychylamy się do wniosku Komisji
Oświaty, Kultury i Sportu Rady powiatu działdowskiego, aby wniosek Wójta Gminy w
sprawie wyrażenia zgody na utworzenie z dniem 1 września 2020 roku w Zespole Szkół w
Rybnie Branżowej Szkoły II stopnia przekazać czy skierować do ustawodawcy, a więc do
Ministerstwa Edukacji Narodowej, by określić jakie to stanowisko w tej sprawie przyjmie
Ministerstwo. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Dziękujemy czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie dalej? Poprosimy
panią Sekretarz Gminy.
Sekretarz Gminy Rybno Jolanta Jendrycka
Witam Panią Przewodniczącą, Szanowną Radę, Pana Starostę. Na początku chciałabym
pogratulować Zarządowi absolutorium, życzę dalszej owocnej pracy, również we współpracy
z Gminą Rybno. Przybyliśmy tutaj do państwa na dzisiejszą sesję, żeby przedstawić tutaj
stanowisko wnioskodawców czyli Wójta Pana Tomasza Węgrzynowskiego w troszeczkę
liczniejszym gronie. Jeśli Pani Przewodnicząca pozwoli, poprosiłabym też po moim tutaj
krótkim wystąpieniu o zabranie głosu Panią Dyrektor Ewę Golder, Panią Annę
Węgrzynowską, która jest przedstawicielem Związku Nauczycielstwa Polskiego jak również
Panią Barbarę Rucińską – przedstawiciela Rady Rodziców. Każde z Państwa ma taką dość
krótką tylko informację, żebyście państwo mieli pełny obraz naszego tutaj wniosku. Tak jak
tutaj na wstępie wspomniała Pani Przewodnicząca wysłaliśmy do państwa pismo z prośbą,
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która do nas wpłynęła od Rady Pedagogicznej jak i Rady Rodziców Zespołu Szkół w Rybnie,
Związku Nauczycielstwa Polskiego oddziału w Rybnie a także sołtysa wsi Rybno skierowany
został do nas, do Wójta Gminy Rybno z prośbą do Rady Powiatu o wyrażenie zgody na
utworzenie z dniem 1 września 2020 roku w Zespole Szkół w Rybnie Branżowej Szkoły II
stopnia. Dlaczego taką prośbę do nas skierowano. Od 2010 roku jak tutaj Pan Wicestarosta
już wspomniał w gminie Rybno funkcjonuje Zasadnicza Szkoła Zawodowa, która jest w
całości utrzymywana przez gminę. Placówka ta już od kilku właśnie tych lat, od siedmiu,
ukończyła, ukończyło z powodzeniem wielu uczniów i z dużym zainteresowaniem. Szkoła
Zawodowa w Rybnie od 1 września zamienia się w Branżową Szkołę I stopnia i jest placówką
bardzo dobrze postrzeganą w naszym środowisku lokalnym. Młodzież ucząca i również ta,
która przyjdzie zadaje pytanie nie tylko Pani Dyrektor, ale również rodzice nam czy po tym
czasie, czyli po ukończeniu Szkoły Branżowej I stopnia będzie możliwość kontynuowania
dalszej nauki też tutaj w naszej placówce, ponieważ wprowadzenie dwuletniej Branżowej
Szkoły II stopnia zapewnia drożność kształcenia. Tak przewiduje Ministerstwo Edukacji
Narodowej w systemie szkoły. Szkoła ta właśnie umożliwia absolwentom Branżowej Szkoły I
stopnia kontynuację kształcenia w systemie szkolnym. Tak jak tutaj Pan Wicestarosta
wspomniał reforma idzie, reforma nie jest jeszcze tak wszystko do końca czytelne.
Aczkolwiek stąd też i różne pytania. Stąd też i pytania do nas czy jeśli zaczną u nas uczniowie
Szkołę Branżową I stopnia czy będą ją musieli po prostu opuścić i przenieść do innej, żeby
ukończyć szkołę, uzyskać kwalifikacje czy też również uzyskać świadectwo dojrzałości, czyli
zakończyć maturą, bo żeby nie skończyło się tak, że ukończą Szkołę Branżową I stopnia bez
możliwości dalszego kształcenia z różnych powodów, stąd też taka nasza prośba. Ja tak tylko
w skrócie już podsumowując nasze argumenty. Branżowa Szkoła II stopnia jest po prostu
naturalną kontynuacją nauki Branżowej Szkoły I stopnia. Uczniowie nasi bez zmiany
środowiska mogą uzyskać tytuł technika jak również uzyskać świadectwo maturalne, co je
umożliwi czy to bezpośrednio po szkole czy w późniejszym czasie zdobywania wiedzy na
studiach i uzyskania różnego rodzaju tytułu inżyniera czy też magistra. Jak również jest to
większa szansa, to co zawsze podkreślamy, dla naszych uczniów kontynuować naukę i
przystąpić do tej matury, może podejmować decyzje właśnie osób. Tutaj też Pan Starosta
podkreślał dlaczego teraz, więc tak krótko pozwoliłam sobie przygotować argumenty, że
ponieważ chcemy jak najlepiej przygotować bazę edukacyjną do wymogów istniejącej
reformy. Sami Państwo wiecie, macie już obraz, że trzeba bazę dostosować do wymogów
reformy, do ilości oddziałów, do tego co wymaga ustawa nowe Prawo Oświatowe. Mając
wcześniejszą zgodę możemy również zgłaszać się o pozyskiwanie różnego rodzaju funduszy,
czy też krajowych z Ministerstwa Edukacji czy też unijnych, dostosować nasze obiekty do
nowej ustawy, jak również nasza kadra nauczycielska, nasza dyrekcja szkoły zawodowej chce
z wyprzedzeniem planować rozwój szkoły, ponieważ też państwo wiecie, że nie tylko prawo
oświatowe, to nie tylko zmiana nazw szkoły, ale jak również też i kwalifikacji, a to też
wymaga czasu, żeby nasza kadra nauczycielska dostosowała swoje doskonalenie zawodowe
do istniejących, do nowych wymagań, do nowego środowiska. Jak również jest też to co
właśnie najczęściej spotykamy w pytaniach naszych uczniów czy naszych rodziców, czy
będzie mogła w naturalny sposób kontynuować naukę w swojej szkole, czyli jakoby
przychodząc do nas 1 września w jakimś tam stopniu będzie miała spokój, że będą mogli
kontynuować tak? Nowa reforma wywołuje dużo pytań, dużo zamieszania, dużo wątpliwości
każdemu samorządowi, stąd też ta inicjatywa i cieszy mnie bardzo też, że państwo
wystąpiliście o opinię Ministerstwa Edukacji Narodowej w tej kwestii, bo też byśmy chcieli
wiedzieć, czy mamy takie szanse, czy takie mamy możliwości, żeby nasz ustrój oświatowy
zaplanować i w budżecie i w dalszym działaniu. Także jeśli Pani Przewodnicząca by
pozwoliła ja bym poprosiła teraz Panią Dyrektor, Panią Ewę Golder i Panią Annę
Węgrzynowską i Panią Barbarę Rucińską jako uzupełnienie mojej wypowiedzi w takiej
bardziej już szczegółowej wersji.
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Dyrektor Zespołu Szkół w Rybnie Ewa Golder
Pani Przewodnicząca, Panie Starosto, Szanowni Państwo nie będę tu powtarzać argumentów,
które już padły z ust Pani Sekretarz, ale chciałabym zwrócić tu uwagę na słowa, które padły z
ust Pana Wicestarosty – chodzi nam o dobro dziecka. Dla nas dobro dziecka to właśnie to,
żeby nasze dzieci, nasi uczniowie mogli w naszej szkole, w naszym budynku, w tym
środowisku, gdzie ukończą Szkołę Branżową I stopnia, żeby mogły kontynuować naukę. Na
terenie naszej gminy i nie tylko uczniowie mogą zdobywać praktyki, mogą odbywać praktyki
zdobywając wykształcenie zawodowe i często właśnie taka myśl o kontynuowaniu nauki
pojawia się u nich właśnie w trakcie nauki w Szkole Zawodowej, od września w Szkole
Branżowej I stopnia. Wtedy dojrzewają do tego, że chcieliby zdobyć średnie wykształcenie i
to, że ta Szkoła Branżowa II stopnia byłaby obok nich, blisko ucznia, byłaby dobrym
argumentem dla nich, żeby tą naukę kontynuować, nie musieliby szukać szkoły gdzieś daleko.
Dojazdy, niestety z Rybna dojazdy nie są zbyt dobre do miast, a do naszej szkoły dojazdy
będą organizowane z terenu całej gminy. Nasi uczniowie mieliby zapewniony dojazd. W ten
sposób oszczędzają czas, oszczędzają pieniądze i to jest bardzo ważny argument. Myślę, że
ważnym argumentem jest też to, że gmina Rybno jest organem prowadzącym naszą szkołę, w
związku z tym nie jest to obciążenie dla powiatu. I jako też to o czym mówił Pan
Wicestarosta jeśli chodzi o potrzeby środowiska lokalnego też mamy na to dowód, ostatnio
zorganizowaliśmy taką akcję, bardzo krótką, ale zebraliśmy ponad 100 podpisów osób, które
popierają naszą inicjatywę i uważają, że taka Szkoła Branżowa II stopnia jest potrzebna. I
dlatego zwracamy się o pozytywne, przychylne rozpatrzenie naszego wniosku. Jeśli Pani
Przewodnicząca pozwoli chciałabym może przekazać tę listę podpisów jako dowód na to, że
to społeczeństwo i to środowisko lokalne widzi również tę potrzebę. Dziękuję bardzo.
Przedstawiciel Związku Zawodowego Nauczycielstwa Polskiego w Zespole Szkół w
Rybnie Anna Węgrzynowska
Szanowni Państwo, ja jestem przedstawicielem Związku Nauczycielstwa Polskiego w naszej
szkole i chciałabym tutaj oczywiście przychylam się do tych argumentów, które padły
wcześniej, ale chciałabym jeszcze dodać od siebie, że my mamy w swojej historii, niedalekiej
historii wstecz utworzenie Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Zawodowej i podejrzewam,
że, bo być może nie państwo i nie wszyscy z Państwa, ale podejrzewam, że też były pewne
wątpliwości w Radzie Powiatu, czy taka szkoła powinna w Rybnie powstać i proszę sobie
wyobrazić ona powstała, ona od wielu lat działa i odnosi ogromne sukcesy tak naprawdę
dydaktyczne i wychowawcze, więc jeżeli jeszcze jeden argument przychodziłby mi tutaj do
głowy za utworzeniem tej Szkoły Branżowej II stopnia to podałabym tu taki argument, że
jesteśmy Radą Pedagogiczną, która jest doświadczona i w tworzeniu szkoły i w prowadzeniu
szkoły typu średniego powiedziałabym, a to, że mówimy o tym teraz, kiedy w gruncie rzeczy
jest wiele niewiadomych i nie wiadomo co się stanie powiedzmy w 2020 roku myślę, że nie
może być argumentem dlatego, że nikt z nas nie wie co się stanie w 2020 roku i jak ta reforma
będzie wdrażana, a jeżeli nie będziemy artykułować swoich potrzeb i naszych próśb to
podejrzewam, że po prostu nikt nie będzie zwracał na nas uwagi, także proszę mieć do nas
zaufanie i może nawet nie trzeba, ze swojej strony powiedziałabym, wysyłać zapytania aż do
Ministerstwa, bo my na pewno tę szkołę poprowadzimy dobrze i proszę się nie martwić. A
skoro gmina Rybno chce ją finansować to myślę, że dla Państwa nie jest to obciążenie.
Przedstawiciel Rady Rodziców w Zespole Szkól w Rybnie Barbara Rucińska
Szanowni Państwo jako przedstawiciel Rady Rodziców chciałabym powiedzieć, że Zespół
Szkół w Rybnie zapewnia naszym uczniom bezpieczeństwo i naukę w spokojnym,
przyjaznym otoczeniu. Jak to już Pani Dyrektor powiedziała dla nas jako dla rodziców jest
bardzo ważne to, że chodzi o to, że dojazd do pobliskich miast jest utrudniony ze względu na
małą ilość pociągów i autobusów, a dla nas jako rodziców zaoszczędzenie czasu i pieniędzy
jest bardzo ważne, także szkoła ta umożliwia naszym dzieciom kontynuowanie nauki po
ukończeniu Szkoły Branżowej I stopnia i zdobycie wykształcenia średniego zawodowego. Po
ukończeniu Szkoły Branżowej II stopnia uczniowie mogliby również przystąpić do egzaminu
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maturalnego, także bardzo zależy nam na tym, aby umożliwić naszym dzieciom kontynuację
nauki po ukończeniu Szkoły Branżowej I stopnia.
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Przypomnijmy jeszcze raz, poprosimy Pana Przewodniczącego Kopańskiego o wnioski, które
zostały wypracowane podczas obrad Komisji Oświaty.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Bogdan Kopański
Pani Przewodnicząca, wniosek dotyczący przesłania pisma od Wójta Gminy Rybno w
sprawie wyrażenia zgody na utworzenie z dniem 1 września 2020 roku w Zespole Szkół w
Rybnie Branżowej Szkoły II stopnia do Ministerstwa Edukacji Narodowej Wójta Gminy
Rybno z prośbą o zajęcie stanowiska w tej z wyżej wymienionego pisma. Takie stanowisko
jest Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Ja wysłuchałem tu z zainteresowaniem tego co tu nam
Panie przedstawiały. Ja tylko chcę jeszcze wam przedstawić Szanowni Państwo, i Radni i
Państwo zaproszeni, że na ostatnim posiedzeniu Komisji również nawet nie mogliśmy
zaopiniować projektu regulaminu stypendiów naukowych przyznawanych uzdolnionej
młodzieży, bo nie ma jeszcze konkretnych uszczegółowień Myślę, że gdybyśmy wysłuchali
jeszcze Ministerstwa Edukacji wtedy podejmiemy jakąś stosowną decyzję, żeby nam tych
uchwał nie uchylano, bo z tego co wiem to w gminie Rybno dużo jest uchwał uchylanych,
dlatego prosiłbym, nie jestem przeciwny żadnej ze szkół, jak najbardziej, bo tym bardziej
jeszcze w gminie Rybno, ale niech to będzie udokumentowane, że jeżeli to idzie w dobrym
kierunku, to niech to jest, ale pochopnych decyzji nie podejmujmy. Niech się wypowie
Ministerstwo, dziękuję.
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Czy w tym punkcie ktoś z Państwa Radnych chciałby jeszcze zabrać głos? Bardzo proszę Pan
Radny Cieślak.
Radny Wiesław Cieślak
Dziękuję Pani Przewodnicząca, uważam, że wszelkie inicjatywy, które tak zwane oddolne jak
to się często nazywa, które idą jeszcze w kierunku właśnie dzieci, młodzieży szkolnej, one są
niezwykle cenne, z tym, że tutaj w czasie przerwy wysłuchałem pewnych opinii, które są za tą
inicjatywą na terenie gminy Rybno jak i takich, które są przeciwne takiej właśnie inicjatywie,
z różnych względów. Ja nie będę teraz tutaj wchodził w jakieś szczegóły, ponieważ
doszedłem do wniosku, że jeżeli mielibyśmy tutaj głosować no to na pewno bym był starał się
tutaj być neutralnym i wstrzymać od głosowania za lub przeciw, bo to jest kwestia, która dla
mnie, dla człowieka z zewnątrz, spoza tej gminy jest taką sprawą, do której nie mam jakiegoś
zdecydowanego stanowiska, bo z jednej strony tak jak mówię bardzo fajnie że taka inicjatywa
jest, ale z drugiej strony na skutek tych zmian w oświacie być może należy się na jakiś
moment z tą inicjatywą wstrzymać.
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Dziękuję bardzo Panu Radnemu, Pan Wiceprzewodniczący Smereczyński.
Wiceprzewodniczący Rady Wiesław Smereczyński
Pani Przewodnicząca, Szanowna Rado, wszyscy zaproszeni Goście, nie miałem zamiaru
zabierać głosu w tej sprawie, ale przysłuchuję się tej dyskusji i jakby zostałem wywołany z tą
profesją którą robię, 24 lata jestem dyrektorem szkoły, zakładałem szkołę, przekształcałem tę
szkołę i wydaje mi się, że trochę się na oświacie znam. Był nawet taki epizod w moim życiu,
że doradzałem Pani Minister jeśli chodzi o reformę oświaty. Rolą naszego organu
prowadzącego jaką jest powiat jest stworzenie, patrząc na pryzmat wszystkich mieszkańców
powiatu optymalnej sieci szkół i stworzenie możliwości płynnego kształcenia się na
wszystkich poziomach w zakresie prowadzenia zadania oświatowego jakim jest, jakie są
przypisane w ustawie o samorządzie powiatowym. Więc my stworzyliśmy sieć szkół po
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pierwszym etapie wprowadzenia reformy i tak się znalazła szkoła Liceum Ogólnokształcące
w Rybnie i Szkoła Branżowa I stopnia. Ja chcę powiedzieć, że całkowicie się zgadzam z
Panem Radnym Cieślakiem, że należy doceniać wszystkie oddolne inicjatywy. To, że ktoś,
grupa społeczna, samorząd lokalny w postaci gminy zorganizował ludzi, zainicjował jakieś
działania zmierzające do utworzenia Szkoły Branżowej II stopnia. To należy jak najbardziej
docenić, bo wtedy reforma może mieć pozytywny wpływ na to, co się dzieje, może być
dobrze zrealizowane zadanie oświatowe, jeśli zaangażują się całym sercem w to ludzie. Nie
można tego zadania nakazać komuś, bo on będzie jak niewolnik je wykonywał. Więc należy
te inicjatywy docenić. Proszę Państwa byłem na Komisji Oświaty i kiedy ten problem padł to
sam zaproponowałem żebyśmy się z rozwagą przyjrzeli temu procesowi utworzenia sieci
szkół z uwzględnieniem Szkół Branżowych II stopnia i kiedy wpłynął wniosek z gminy
Rybno no to mówię musimy pochylić się nad całością, ale zaraz sobie zadałem drugie
pytanie, w jaki sposób skoro nie mamy jeszcze ustalonych kryteriów i zasad przez twórcę
ustawy o systemie oświaty i przepisów wprowadzających nowy ustrój szkoły, na jakich
zasadach, jakimi kryteriami należy się kierować przy tworzeniu sieci szkół z uwzględnieniem
dostępności wszystkich mieszkańców powiatu do sieci szkół ponadgimnazjalnych,
przepraszam do sieci Szkół Branżowych II stopnia. I stąd też wniosek i myślę, że bardzo
dobry wniosek, żebyśmy twórców reformy zapytali o zasady i kryteria, jakimi należy się
kierować przy tworzeniu sieci Szkół Branżowych II stopnia. Jeśli te informacje do nas spłyną
od twórców ustawy wprowadzającej nowe prawo oświatowe to pochylimy się nad całością
powiatu, w jakich częściach powiatu te Szkoły Branżowe II stopnia powołać, może trzeba
będzie poprowadzić jeszcze badania, można przeprowadzić zapytania do uczniów i zapytać
się ich o preferencje, jakie szkoły oni by chcieli w przyszłości mieć i gdzie i dopiero potem
można tworzyć podstawę do bazy szkolnej, wyposażyć laboratoria, wyposażyć pracownie,
przekształcić i przekwalifikować nauczycieli, bo w Szkole Branżowej II stopnia trzeba mieć
nauczycieli specjalistów. Myślę, że jest to dobry kierunek jeślibyśmy skierowali takie
zapytanie jako Rada Powiatu na bazie tego wniosku od Wójta Gminy Rybno do Pani
Minister, żeby nam wskazała preferencje i zasady tworzenia siec Szkół Branżowych II
stopnia. I wtedy pochylimy się nad całością powiatu i ustalimy, czy w gminie Rybno należy
czy nie należy tego zadania realizować. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Dziękuję bardzo, czy jeszcze w tej sprawie ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Nie
widzę, a więc poddaję pod głosowanie wniosek wypracowany podczas posiedzenia Komisji
Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu Działdowskiego. Wniosek, który precyzuje, iż
należy skierować pismo do twórcy reformy do Ministra Edukacji Narodowej zawierające
prośbę o opinię w sprawie zasad tworzenia Branżowych Szkół II stopnia.
Kto z państwa radnych jest za skierowaniem takiego wniosku do Ministerstwa Edukacji
Narodowej, proszę o podniesienie ręki.
Rada Powiatu Działdowskiego jednogłośnie, 19 głosami za, postanowiła wniosek
wypracowany przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu dotyczący opinii w sprawie
zasad tworzenia Branżowych Szkół II stopnia skierować do Ministerstwa Edukacji
Narodowej
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Wobec tego całe to przedsięwzięcie niejako przechodzi dalszy sposób, dalszy ciąg
procedowanie. Dziękuję bardzo państwu, którzy nam tu wiele solidnych i słusznych
argumentów przedstawili, ale myślę także, że porozumieli się wzajemnie, że nie jest to
sprawa, która wymaga natychmiastowego już podejmowania decyzji. I zobaczymy co
ustawodawca w tej sprawie będzie miał do powiedzenia. Dziękuję bardzo.
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Ad.22
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Szanowni Państwo, jednym z wniosków poprzednich obrad naszej Rady Powiatu było
zaproszenie Pana Wojewody na naszą sesję, ja czuję się w obowiązku przekazanie państwu
informacji w jaki sposób próbowałam zaprosić Pana Wojewodę i cóż, jakie są efekty tego
zaproszenia. Dokładnie dnia 8 maja przez sekretariat próbowaliśmy nawiązać kontakt z
Panem Wojewodą po to żebym mogła osobiście z Panem Wojewodą się spotkać w sprawie
funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego na terenie naszego powiatu. Stwierdzono,
że na razie nie ma takiej możliwości i otrzymałam kontakt telefoniczny w tej sprawie,
czekałam kilka dni, tego kontaktu nie było. 19 maja wobec tego zostało złożone w
sekretariacie Wojewody pismo z prośbą, z zaproszeniem na sesję naszego powiatu. W tymże
piśmie zawarta została prośba o określenie zgodnie z możliwościami czasowymi Pana
Wojewody, określenie terminu tej naszej sesji, do tego terminu zaproponowanego przez
Wojewodę my jako Rada Powiatu się dostosujemy. Oczywiście w tym piśmie było również
uzasadnienie prośby o takowe spotkanie, oczywiście uzasadnienie dotyczące funkcjonowania
systemu ratownictwa medycznego na terenie naszego powiatu i do dnia dzisiejszego jeszcze
odpowiedzi na to pismo nie ma. To tyle gwoli informacji, do którego Państwo mnie
zobowiązaliście na poprzedniej sesji. W sprawach bieżących w ciągu dalszym chciałam
państwa poinformować, że reprezentowałam Radę Powiatu podczas obchodów męczeńskiej
śmierci błogosławionego arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego i błogosławionego
biskupa Leona Wetmańskiego na zaproszenie z Towarzystwa Odnowy Chrześcijańskiej
„Pamięć i Tożsamość”, również wzięłam udział w Forum Samorządowców w Olsztynie na
zaproszenie Marszałka Województwa, w obchodach dni godności osób z
niepełnosprawnością intelektualną, w zjeździe absolwentów Zespołu Szkół nr 1 w
Działdowie, podczas jubileuszu 90 – lecia OSP w Płośnicy. Pan Wiceprzewodniczący Jan
Korona również reprezentował Radę Powiatu podczas Spartakiady „Z wiosną po zdrowie” dla
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Chciałam Państwu również przeczytać
pismo, które dzisiaj odczytałam, pismo adresowane do Rady Powiatu Działdowskiego z
Sanktuarium Diecezjalne Błogosławionych Męczenników arcybiskupa Antoniego Juliana
Nowowiejskiego i biskupa Leona Wetmańskiego Działdowo – „W imieniu wspólnoty
parafialnej zapraszam na uroczystości odpustowe w dniu 11 czerwca 2017 roku w sumie
odpustowej o godzinie 12 ku czci patronów parafii i miasta Działdowa błogosławionego
arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego i błogosławionego biskupa Leona
Wetmańskiego. Przewodniczyć będzie ksiądz arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz metropolita
mińsko-mohylewski”. Podpisał kustosz sanktuarium ksiądz Marian Ofiara. Tyle w sprawach
bieżących. Przechodzimy do kolejnego, czy w sprawach bieżących ktoś z państwa chciałby
zabrać głos? Bardzo proszę Pan Radny Mazurkiewicz.
Radny Bronisław Mazurkiewicz
Dziękuję, Pani Przewodnicząca, Panie Starosto, Szanowni Radni, zaproszeni Goście otóż pod
koniec kwietnia dokładnie 28 wysłałem do Pana Wojewody Warmińsko – Mazurskiego list
otwarty. Myślę, że część z Państwa mogła się zapoznać z tym listem zarówno na moim
Facebook’u jak i w Gazecie Działdowskiej został opublikowany i w dniu wczorajszym od
Pana Wojewody otrzymałem odpowiedź, którą chciałbym dla Państwa odczytać –
„Szanowny Panie, odpowiadając na pana wystąpienie z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie
funkcjonowania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w powiecie działdowskim,
proszę o przyjęcie poniższej informacji. Obszar powiatu działdowskiego zabezpieczany jest
przez dwa podstawowe i jeden specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego, stacjonujące
odpowiednio w Lidzbarku, Rybnie oraz Działdowie. Dysponentem wymienionych zespołów
jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie. W ramach
funkcjonalności systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego do udzielania świadczeń w
rejonie operacyjnym Działdowo kierowane są również zespoły ratownictwa z rejonów
ościennych, podczas zajętości zespołów macierzystych. Zgodnie z zatwierdzoną przez
Ministra Zdrowia Aktualizacją nr XIII Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo
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Medyczne dla województwa warmińsko-mazurskiego, od dnia 5 stycznia 2017r. w
miejscowości Rybno rozpoczął funkcjonowanie, przeniesiony z Działdowa, podstawowy
zespół ratownictwa medycznego. Dokonana alokacja miejsca stacjonowania zespołu
przeprowadzona została w odpowiedzi na nieprawidłowości w funkcjonowaniu Systemu
Państwowe Ratownictwo Medyczne na terenie powiatu działdowskiego”. No nie przemawia
to do mnie. „M.in. zarejestrowane ponad 1000 wezwań przekraczających maksymalny czas
dotarcia do miejsca zdarzenia”. To trzeba by było Panie Wojewodo również powiedzieć ile
wszystkich wezwań było oraz jaki to stanowi procent to wtedy byśmy mieli rzetelne
informacje. Zgodnie bowiem, kontynuuję odpowiedź Pana Wojewody, „Zgodnie bowiem ze
stanowiskiem Ministra Zdrowia przed planowaniem uruchomienia kolejnych zespołów
ratownictwa medycznego, w pierwszej kolejności następuje zmiana miejsca stacjonowania
aktualnie funkcjonujących zespołów ratownictwa medycznego, tak aby zapewnić ich
równomierne obciążenie pracą i zachowanie standardów w zakresie czasu dojazdu na miejsce
zdarzenia. Kierując się koniecznością podniesienia bezpieczeństwa zdrowotnego dla
mieszkańców powiatu działdowskiego i po wygospodarowaniu środków finansowych na
funkcjonowanie kolejnego zespołu ratownictwa medycznego, 10 marca br. przekazana została
do Ministra Zdrowia Aktualizacja nr XIV Planu Działania Systemu, przewidująca
uruchomienie od 1 kwietnia br., kolejnego podstawowego zespołu ratownictwa medycznego z
miejscem stacjonowania w Działdowie. Informuję ponadto, że dyspozytor medyczny w
każdym czasie ma możliwość zadysponowania karetki z województwa ościennego na mocy
podpisanych porozumień między wojewodami - celem jak najszybszego udzielenia pomocy
medycznej osobie potrzebującej. Minister Zdrowia zgłosił zastrzeżenie do projektu
uruchomienia kolejnego zespołu ratownictwa medycznego w powiecie działdowskim i nie
zaakceptował rozwiązania, argumentując iż dalsze działania dotyczące planowania i
organizacji działania systemu będą możliwe po wdrożeniu w województwie warmińskomazurskim jednolitego dla całego kraju Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego
Ratownictwa Medycznego. Aktualnie prowadzone są intensywne prace związane z
uruchomieniem do końca maja br. Systemu SWD w całym województwie warmińskomazurskim”. I w reasumpcji, „Mając powyższe na uwadze informuję, że prowadzony jest
monitoring udzielanych świadczeń przez zespoły ratownictwa medycznego w rejonie
operacyjnym Działdowo i ponowione zostaną działania zmierzające do uruchomienia zespołu
podstawowego w Działdowie. Z poważaniem Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur
Chojecki”.
Nie precyzuje Pan Wojewoda natomiast czy to będzie czwarta czy kolejna karetka, która
będzie stacjonować w Działdowie czy też będzie to o co poprosiłem w tym swoim liście
otwartym, przeniesienie z powrotem karetki z Rybna do Działdowa, ale to czas pokaże co to
będzie, jakie działania dalsze jednak zostaną przez Pana Wojewodę podjęte, mniemam, że ku
zadowoleniu i satysfakcji mieszkańców całego powiatu, a nie tylko Rybna. Dziękuję.
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Dziękuję, ja też jeszcze mam nadzieję, że jakąś informację dostaniemy, bo powinniśmy
dostać prawda, jeśli oficjalnie występujemy z prośbą o kontakt, bo tu chodziło o to, że
chcieliśmy z Panem Wojewodą porozmawiać podczas naszych obrad. Czy ktoś w sprawach
bieżących chciałby zabrać głos z Państwa Radnych? Nie widzę, przechodzimy do punktu 23.
Ad.23
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Było zapytanie pierwsze Pana Radnego Cieślaka czy w szpitalu jest szansa na to, żeby było
uruchomione badanie rezonansem magnetycznym. Czy Pan Starosta osobiście będzie
odpowiadał? I drugie pytanie również do Pana Starosty skierowane czy Pana nie niepokoi
sytuacja wokół szpitala, tak ogólnie, że tak powiem sformułowane. Bardzo proszę Pana
Starostę.
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Starosta Działdowski Marian Janicki
Pani Przewodnicząca, Szanowni Radni, Szanowni Państwo, Pan Cieślak zadał mi dwa
pytania, jedno, czy w szpitalu planuje się uruchomienie czy w ogóle zlokalizowanie
rezonansu magnetycznego w najbliższym czasie. Na to pytanie poproszę, żeby Pani Dyrektor
Leżuchowska udzieliła Panu Cieślakowi odpowiedzi. Jeśli chodzi o drugie pytanie, czy nie
niepokoi mnie sytuacja w szpitalu. Trudno mi na takie pytanie odpowiedzieć konkretnie, bo
też i konkretne nie jest pytanie, bo gdyby było w jakim obszarze, czy w sytuacji finansowej,
czy kolejkowej tak, czy w takiej, za którą odpowiada organ prowadzący, to może byłbym w
stanie precyzyjnie odpowiedzieć, ale w takiej sytuacji spróbuję odpowiedzieć w takim
obszarze, w którym być może nie zaspokoję potrzeby Pana Cieślaka, ale postaram się, żeby
na te pytanie odpowiedzieć, które jest wynikiem działań Rady Społecznej, której zresztą Pan
Cieślak jest członkiem, doskonale znał tę sytuację, bo szpital jako wielka instytucja publiczna,
która świadczy bardzo ważne dla społeczności lokalnej, nie tylko lokalnej, usługi społeczne.
Zawsze się zdarzają problemy, one się zdarzały, zdarzają się i będą się zdarzały, bo ilość
ludzi, procedur i obowiązków jakie spoczywają na tej instytucji jest przeogromna i nie ma
takiej możliwości, żeby rzeczywiście tam się tylko wszystko fantastycznie, dobrze działo. I
jeszcze chciałem się ustosunkować do jednej sprawy dotyczącej właśnie tutaj wystąpienia
Pana Radnego Mazurkiewicza. Otóż, bo to też jest sytuacja związana ze szpitalem, otóż ja nie
kwestionuję proszę państwa sytuacji, w której Pan Wojewoda i Pan Minister zgodnie z ustawą
jest odpowiedzialny za funkcjonowanie państwowego ratownictwa medycznego. Jest to
kompetencja Pana Wojewody, Pana Ministra, aby ten system, oczywiście są za to
odpowiedzialni, działał zgodnie z ustawą, dlatego byłem zaskoczony kilka dni czy kilka
tygodni temu jak nasza Pani Senator Orzechowska publicznie poprzez media oskarżyła Panią
Dyrektor, mnie i całą Radę, że to jest nasza wina, że nie ma czwartej karetki. To jest
oczywiście nieprawda, bo nie ma w ustawie nigdzie zapisane, by w jakimkolwiek obszarze
odpowiedzialność za państwowy system ratownictwa medycznych jest odpowiedzialny
samorząd. Szpital jest tylko operatorem tego systemu, którym stał się dlatego, że przystąpił do
konkursu na świadczenie tej funkcji operatora i jest odpowiedzialny praktycznie tylko za to,
żeby samochody czyli karetki były sprawne technicznie i żeby miały prawidłową obsadę i
były do dyspozycji dyżurnego w Olsztynie a to ile karetek, jakie karetki w danym obszarze ?
operacyjnym jest, o tym decyduje Wojewoda i Minister Zdrowia i jak żeście słyszeli Państwo
Wojewoda mimo starań o czwartą karetkę, nie udało się tej czwartej karetki, bo Minister
Zdrowia nie zgodził się na czwartą karetkę w związku z tym pozostały dalej trzy, czyli ta S
specjalistyczna w Działdowie, karetka P1 w Rybnie i karetka P2 i gdyby Pani Orzechowska i
Pan Wojewoda powiedział – tak, taka była moja decyzja, ja za to jestem odpowiedzialny –
wszystko w porządku, żeby społeczność lokalna wiedziała kto za ten system państwowy jest
odpowiedzialny w tym powiecie. Odpowiedzialna jest administracja państwowa, a zrzucanie
na samorząd czy na szpital tego, że nie ma czwartej karetki to jest niegodziwość.
Niegodziwość, bo mieszkańcy potem do mnie dzwonią, ratownicy dostają proszę Państwa
obraźliwe słowa jak po 40 minutach karetka dojeżdża, że to jest ich wina lub szpitala lub
powiatu, a już kuriozalnym stwierdzeniem, że Pan Wojewoda karetkę skierował, co tu
potwierdził, że nie skierował i ta karetka stoi w szpitalu a tylko nie jeździ, bo nie ma opon to
po prostu to już zakrawa na kpinę, tak nie wolno mówić. To jest osoba publiczna wybrana
przez nas również i ma obowiązek mówić prawdę, publicznie szczególnie i musiałem
zareagować i jak państwo wiecie zareagowałem. Zdementowałem te nieprawdziwe
informacje i zawsze to będę robił, bo moim obowiązkiem jest dbanie o wizerunek powiatu, o
wizerunek szpitala, którego jesteśmy organem prowadzącym, wszystkich radnych i mój
osobisty i każdą nieprawdę będę dementował, tak się będzie działo dalej, ale powtarzam,
zgadzam się, że za ten system odpowiada Pan Wojewoda i Minister i powinien to oświadczyć
na sesji - tak podjąłem taką decyzję i za nią odpowiadam - a nie ktoś inny i się szuka tego
winnego poprzez media jakieś dziwne tak, jakieś oświadczenia i kuriozalne stwierdzenia.
Teraz wracając do pytania drugiego Pana Cieślaka. Panie Cieślak, sytuacja finansowa szpitala
od wielu, wielu lat jest dobra. W przeciwieństwie do innych szpitali powiatowe i w
województwie, że większość tych szpitali jest bardzo zadłużona, u nas praktycznie co roku
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jest niewielki zysk, ale on wystarcza, żeby prawidłowo ten szpital funkcjonował. On się
rozwija. On się rozwija powolutku, bo mało środków zewnętrznych otrzymujemy, musimy
własnym staraniem. Ja mogę nawet powiedzieć tak, że powiat, biedny powiat jak zresztą
wszystkie powiaty, bo dostają te środki zewnętrzne, co roku ostatnimi laty przekazujemy
milion złotych na wydatki kapitałowe do szpitala. Milion złotych to jest ogromna kwota jeśli
chodzi o możliwości powiatu. Żaden samorząd gminny nie wspiera szpitala mimo próśb
pisanych do poszczególnych gmin o parę złotych, ogromny opór, chociaż na przykład miasto
Działdowo, jak wiecie, korzysta z podatku od nieruchomości, to jest prawie 120 000 złotych.
Wiecie państwo, że pracuje w szpitalu 700 ludzi i dostają zarobki. PIT od tych podatków
wpływa do miasta, czyli jest korzystne dla finansów samorządu terytorialnego
podstawowego. W innych powiatach wiem, że rzadko, które miasto powiatowe, w którym jest
szpital, żeby nie zwróciło 100% tego podatku od nieruchomości. U nas od wielu lat ten
podatek wpływa do budżetu, do budżetu miasta i były takie lata, w których tam powiedzmy
samorząd lokalny kupował jakiś sprzęt za 20 000 złotych, 30 000 złotych czasem i był
przekazywany dla szpitala. Także jest to ciężar tylko nasz, naszego powiatu, naszego budżetu,
ewentualnych tzw. środków zewnętrznych, które pozyskujemy w ramach RPO, w ramach
innych programów dofinansowania zadań z zakresu ochrony zdrowia. Jeśli chodzi teraz o
sytuację inną, którą tu Pan, był łaskaw Pan Cieślak powiedzieć, otóż sytuacja braku lekarzy w
Polsce jest powszechna. Praktycznie poza dużymi miastami i szpitalami klinicznymi,
wszystkie szpitale powiatowe i naród odwoławczy cierpią na brak lekarzy. Powodem jest
prawdopodobnie polityka państwa, która pozwala połowie absolwentów szkół medycznych,
które przecież kształciły za pieniądze podatkowe nasze, pozwala na wyjazd zagranicę, gdzie
można by było przecież wprowadzić mechanizm, że dobrze, macie prawo każdy wyjechać
gdzie chce, ale jeżeli wyjeżdżasz i świadczysz usługi w innych krajach, to albo niech ten
szpital zwróci pieniądze, albo ty tak, absolwencie oddaj te pieniądze, żeby można było więcej
jeszcze kształcić tak, lekarzy. Tak to bywa w innych krajach, tak to bywa w innych krajach.
Także tutaj brak lekarzy, nawet mogę powiedzieć, że nie zachęci się tych lekarzy
wynagrodzeniem, nie zachęci się ich wszystkich, bo w porównaniu do innych grup
zawodowych lekarze zarabiają dobrze, mogę powiedzieć, nie będę mówić dokładnie ile, ale
mogę powiedzieć, że dobrze, bo nawet jak goście z Niemiec przyjeżdżają to mówią, że u nich
to jeżeli pracuje lekarz w szpitalu publicznym, czyli powiedzmy finansowanym ze środków
publicznych to mu nie wolno prowadzić własnej działalności innej. On musi być w pełnej
gotowości dla tej placówki, w której ma zatrudnienie. A u nas lekarze to w pięciu placówkach
pracują i jeszcze po dwa gabinety mają swoje prywatne lub jakieś tam inne. Także tu u nas
bardzo liberalne są przepisy dotyczące świadczenia usług przez lekarzy. Jeśli chodzi teraz o
kolejki do specjalistów, no tutaj to można powiedzieć, że system finansowania opieki
zdrowotnej jest taki, że od 15 lat czy może dłużej nawet w tej chwili, jest to system
kontraktowy, w którym każda placówka występuje w konkursie na świadczenie usług
zdrowotnych. Mogę Państwu powiedzieć, że ilość punktów, czyli pieniędzy na poszczególne
specjalistyczne gabinety jest tak mała, a umowa polega na tym, że musimy świadczyć te
usługi ciągle, czyli od 1 stycznia do 31 grudnia, że lekarz, żeby te wymogi umowne spełnić i
za te pieniądze, no to bardzo krótko przyjmuje, tak, godzinę przyjmuje, wstaje, idzie do innej
placówki, bo za tyle ma zapłacone, bo tak musimy dzielić pieniędzmi, żeby całym rokiem
można było, oczywiście, zapewnić tę ciągłość usługi. Gdyby była większa ilość środków, to
ten lekarz nie przyjmowałby godzinę, dwie tylko tyle ile trzeba. To nie zależy ani od nas, ani
od tego lekarza tylko od systemu, bo na poziomie województwa to konsultant wojewódzki
danej specjalności plus daje narodowego funduszu, on określa mapę potrzeb. On mówi, że w
powiecie działdowskim to tyle i tyle i koniec. I koniec, i tyle, o taki kontrakt możemy się
ubiegać i to wszystko. Sami wiecie Państwo, że prywatnie my nie możemy tutaj dodatkowo
świadczyć usług w szpitalu skoro mamy kontrakt publiczny. Jeśli chodzi teraz o tą sytuację
drażliwą, o której Pan powiedział, o tzw. wydział wewnętrzny, to mogę państwu powiedzieć,
że u nas do tej pory na oddziale wewnętrznym, czyli internie, było ponad standardowe
świadczenie tej usługi, bo na dyżurach było dwóch lekarzy, dwóch lekarzy, było to lepiej dla
pacjentów i jakoś żeśmy sobie radzili finansowo, szpital sobie radził i niech tak będzie. Niech
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tak będzie, bo to lepiej jest dla pacjentów, ale w większości tych oddziałów w szpitalach
powiatowych dyżury pełnią, jeden lekarz pełni i to wystarczy, to zgodnie ze standardem jest i
to wystarczy. I teraz jeżeli część lekarzy odeszła a jeszcze jesteśmy w stanie zapewnić
zgodnie ze standardem tą usługę to nie ma problemu, nie ma problemu, żadnego problemu.
Oczywiście, że jeżeli byłoby stać nas, czy powiedzmy byliby chętni lekarze, to przyjmiemy
tych lekarzy, niech będzie ten standard lepszy niż średni, ale to nie ma żadnej tragedii, tak też
może ten szpital funkcjonować. I ostania sprawa dotycząca tego konfliktu z lekarzami.
Przecież to był wynik działania Sądu Najwyższego, który w swoim wyroku w pełnym
składzie określił, że odpowiedzialnym za płacenie ZUS-u w przypadku umowy zlecenia
nawet świadczoną przez zewnętrzny podmiot gospodarczy jest odpowiedzialny ten płatnik, w
którym te świadczenie się odbywa, czyli precyzując, jeżeli lekarz świadczy usługę poprzez
prywatny, zewnętrzny podmiot, a ten podmiot za niego nie zapłacił ZUS-u to
odpowiedzialność ponosi szpital. I tak się działo, i tak się działo, to jest dziwny wyrok nikt się
nie spodziewał, że taki wyrok zapadnie, ale taki zapadł, w związku z czym nieprawdą jest, że
szpital nie zapłacił ZUS-u, bo szpital po tym wyroku cały ZUS zapłacił, ale jak wszyscy
wiemy, że ZUS składa się z dwóch części, tak, płatnik płaci całą tą składkę ZUS-owską, ale
tam jest część, którą obowiązany płacić zakład pracy a część pracownik, to mu się potrąca z
wynagrodzenia, tą część, którą pracownik ma świadczyć na rzecz ZUS-u. I taką czynność
szpital dokonał, czyli wpłacił cały ZUS i za pracodawcę i za pracownika, i tą część za
pracownika musi odzyskać od pracownika. Nie ma innego wyjścia nawet gdyby chciał
podarować, gdyby był taki bogaty to nie może tego w sposób formalny zaksięgować,
uwzględnić, żeby to wpisać w straty czy w jakieś tam zobowiązania, musi to od tego
pracownika ściągnąć. Mało tego jeszcze, tą składkę, którą, za którego lekarza czy
pielęgniarkę szpital zapłacił musiał dopisać do przychodów w PIT-11, bo w to jeszcze
zobowiązanie podatkowe i tu lekarze całą winą obciążyli szpital, że szpital nie poinformował,
że oni nie wiedzieli, przecież wszyscy wiemy, że w Polsce nieznajomość prawa nie jest żadną
okolicznością łagodzącą. Każdy powinien to prawo znać, ale mimo tego, żeby załagodzić
sytuację ustaliliśmy na Radzie Społecznej i tak dyrekcja wykonała, że będziemy zawierać
ugody z lekarzami nawet do maksymalnej ilości lat, żeby te zobowiązanie były jak
najmniejsze dla lekarza. Mało tego, nawet żeśmy w przypadkach skrajnych zgodzili się żeby
podnieść wynagrodzenie lekarza, żeby on nie odczuł tej spłaty tej części ZUS-u w swoim
wynagrodzeniu. O ile wiem, pani dyrektor, to chyba już większość tych lekarzy zawarła
ugody, pielęgniarki zawarły ugody i nie ma konfliktu. Zdarzają się takie konflikty i trzeba je
rozwiązywać, bo to nie jest tak, że ten świat składa się tylko z fajnych rzeczy, są również
problemy, ale te problemy trzeba rozwiązywać i myśmy je rozwiązali. Moim zdaniem z
korzyścią dla szpitala, dla usługi i dla lekarzy. Jeśli chodzi o inne obszary to mówię, szpital
został jak gdyby zmodernizowany w ten sposób, że te administracyjne pomieszczenia, które
były w tym głównym budynku przenieśliśmy do dawnej pralni, żeby tam móc otworzyć
kolejne gabinety, żeby gabinety specjalistyczne miały lepsze warunki. Zostało
zmodernizowane lądowisko, żeby całą dobę mógł śmigłowiec lądować. Całą dobę, czyli
bezpieczeństwo pacjentów, którzy zostaną przywiezieni karetkami, czy w ogóle którzy będą
w szpitalu zwiększa się, bo całodobowo można będzie wezwać śmigłowiec, który
przetransportuje do szpitala specjalistycznego. Na tyle ile możliwości finansowych i
organizacyjnych posiadamy, to staramy się, żeby ten szpital jako ten szpital podstawowy,
świadczący usługi pierwszego stopnia był jak najbardziej przyjazny dla naszych pacjentów.
Oczywiście zdarzają się różne sytuacje, chociażby błędy lekarzy. Jeśli chodzi o te błędy
lekarzy to musicie Państwo wiedzieć, że dyrektor nie ma uprawnień, żeby tego lekarza,
napisać mu wypowiedzenie za błąd lekarski. Ten błąd trzeba najpierw wykazać.
Uprawnionym organem czy podmiotem, który to może wykazać jest albo prokurator albo Izba
Lekarska, nie Starosta, nie Rada Społeczna, tylko te organy. Zanim oni ustalą to, co dyrektor
może robić, zawiesić tego lekarza, żeby nie wykonywał na razie zawodu, tak, czy na tej
funkcji pracował, do czasu wyjaśnienia. I to zostało na razie zrobione, ale to oczywiście u nas
jest wszechobecna polityka na każdym etapie, to z każdej sytuacji nawet takiej można
powiedzieć przykrej jak śmierć człowieka robi się politykę. To jest niedopuszczalne moim
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zdaniem. I to tyle co chciałem Panu Cieślakowi odpowiedzieć, a na to pierwsze pytanie
poproszę Panią Dyrektor.

Dyrektor SP ZOZ Elżbieta Leżuchowska
Szanowny Panie Starosto, Szanowni Państwo Radni, Szanowni Goście, ja chciałam właściwie
odpowiedzieć na pierwsze pytanie, ale również dorzucić parę słów na pozostałe. Jeżeli chodzi
o pytanie pierwsze, jeżeli chodzi o rezonans, w szpitalach powiatowych przeważnie rezonanse
są wstawiane przez firmy zewnętrzne. Firmy, które się specjalizują, czyli wstawiają do
różnych szpitali takie rezonanse. Jakieś 5 lat temu pojawił się przedstawiciel dużej właśnie
takiej firmy, która między innymi posiada w Płońsku rezonans magnetyczny. Oni nas
zachęcali do tego, żeby do nich przywozić pacjentów zamiast do Olsztyna. Myśmy się na to
zgodzili bo dostaliśmy dużo niższą stawkę i dużo lepsze warunki, szybsze opisy, były bardzo
dobrze oceniane przez lekarzy, więc zaczęliśmy korzystać z ich usług. Po jakimś czasie
zaczęłam rozmawiać z przedstawicielem Zarządu, jako że nie wiedziałam, że to pytanie padło
to nie przytoczę ani nazwy firmy, ani nazwy tego dyrektora, bo po prostu nie pamiętam. I ten
przedstawiciel był zainteresowany tym, ażeby postawić rezonans w Działdowie. Przez rok
czasu prowadził analizy i po roku czasu stwierdził, że jednak do Działdowa rezonansu nie
wstawi, z tego powodu, że on przeważnie miał w województwie mazowieckim te rezonanse
postawione, że w województwie mazowieckim mają płacone za wszystkie wykonane badania.
Natomiast jak się dowiedział jakiego rzędu kontrakt może mieć zawarty w województwie
warmińsko-mazurskim i że za nadwykonania może mieć zapłacone, może mieć w jakimś
procencie zapłacone, bądź może mieć w ogóle niezapłacone to się nie zdeklarował i
zrezygnował, także woziliśmy tych pacjentów właśnie tak jak mówię, do Płońska. Ostatnimi
czasy zgłosił się do nas dla odmiany przedstawiciel firmy, też dużej, która wstawia rezonanse
w różnych miejscowościach, do Działdowa. To znaczy oni mają w tej chwili w Iławie
rezonans i zgłosił się do nas. Ten pierwszy dyrektor to od razu wiedział, znał nasz budynek,
bo w podobnym budynku gdzieś ma wstawiony ten rezonans i już wiedział, że my nie mamy
pomieszczeń o wysokości 3,5 m wobec tego od razu wiedział, że musiałby dobudować
budynek na naszym terenie i właśnie jak przeprowadził kalkulację to mu wyszło, że to mu się
nie opłaca. Drugi pan dyrektor, który przyjechał jakiś rok temu do Działdowa, który posiada
tę filię w Iławie, postawił warunki. Pierwszy warunek, który jest zupełnie nie do ominięcia to
jest te 3,5 m wysokości. Wszystkie pomieszczenia w szpitalu, oprócz piwnicznych, które są
bodajże niższe, mają 3 m wysokości, tego 0,5 m się nigdzie nie dorzuci. Pozostałe warunki,
czyli to żeby np. była wytrzymałość stropu taka, żeby można tam było wstawić 3,5 – 4 tony
urządzenia, no to jest do wykonania, ale niestety 3 m nie są do wykonania. Poza tym myśmy
jeszcze postawili warunek, że my mamy transformatory chyba, o takiej mocy, która nie
zabezpieczałaby mocy dla szpitala i mocy, która potrzebna by była dla tej firmy. Poprosiłam
więc tego pana, żeby przeanalizował tą sytuację, zrobił rachunek ekonomiczny, czy jemu się
to opłaca. Jeżeli uzna, że tak, to powiedziałam, że grunt nie należy do nas tylko należy do
powiatu, my jesteśmy tylko użytkownikiem tego gruntu, więc musiałby dalej uzyskać jakieś
potwierdzenie, zgodę, że powiat się zgodzi na to, żeby postawić ten budynek na naszym
terenie. Przyjechali później ludzie, którzy sprawdzali jeszcze wysokość tych pomieszczeń,
czy może gdzieś nie znajdą jednak jakiegoś pomieszczenia o wysokości 3,5 m i jeszcze
powierzchnia ponad 200 m, takiej wolnej powierzchni to wiadomo, że też nie mamy. Także to
by było możliwe gdyby się znalazła firma, która by chciała tutaj ten rezonans wstawić. Ja
jeszcze przypomnę tylko, że przez krótki okres czasu przy obiekcie należącym do doktora
Marczaka, w którym się mieszczą różne gabinety w Działdowie był postawiony taki
przewoźny rezonans magnetyczny, taki coś w stylu przewoźnego mammografu. I on tutaj się
u nas utrzymał jakieś pół roku i zniknął, co chyba dowodzi tego, że te firmy ten rachunek
ekonomiczny rzeczywiście przeprowadzały. Jeżeli chodzi o zamykane oddziały tutaj mam
troszkę pretensji do rzeczywiście do Pani Senator, ale i Pan Radny wie, że szpital nie jest
władnym zamykać sam oddziały. Pan Starosta też nie jest władnym ażeby zamknąć sam
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jakikolwiek oddział czy jakąkolwiek poradnię. To musi być zrobione przez całą Radę Powiatu
i to po przeprowadzeniu długotrwałego działania. Myśmy kiedyś, kiedyś stwierdzili, że mamy
u nas porejestrowane jakieś poradnie, które w ogóle nigdy nie działały. Tak po prostu ktoś
sobie je zarejestrował, żeby były. Później Centrum Zdrowia Publicznego prosiło, żeby
uporządkować teren, czyli to, co mamy to mamy mieć zgłoszone a to czego nie mamy, mamy
wykreślić. To trzeba było przecież wypisywać do sąsiednich powiatów, czy one wyrażają
zgodę na to, czy my zabezpieczamy w jakimś innym miejscu taką poradnię czy taki oddział.
Czyli wiadomo, że szpital nie ma takiej możliwości ażeby poradnię czy oddział sam z siebie
zamknąć. I kolejna rzecz jeśli chodzi o tę śmierć pacjenta nagłośnioną przez media, ja proszę
państwa nigdy się nie chciałam bawić w politykę, dlatego poprzestałam tylko na stwierdzeniu,
że nie wszystkie dane, które były przekazane przez media i przez rodzinę są zgodne ze stanem
rzeczywistym, bo ja nie mam prawa wypowiadać się na temat rzeczywiście procesu leczenia
w szpitalu, ale muszę stwierdzić, że te media wykorzystały tylko takie wypowiedzi, które im
były wygodne i taką dokumentację, która im była wygodna. Pamiętacie Państwo w swoim
czasie była rada, na której mówiliśmy o sytuacji, kiedy do pacjenta została zawezwana straż
pożarna, bo nie było karetki. To był właśnie niestety ten pacjent, ten opisywany przez media.
Tylko, że tutaj dlatego może na ten temat nie wspomniano, bo w momencie kiedy była
wzywana karetka, to ta nasza, specjalistyczna była gdzieś w terenie, natomiast zawezwana
karetka podstawowa z Lidzbarka została na początek wezwana w trybie takim normalnym,
czyli nie jako pojazd uprzywilejowany, czyli bez możliwości włączenia sygnału i bez
możliwości bycia tym pojazdem uprzywilejowanym. Dopiero po kilkunastu minutach, kiedy
rodzina zgłosiła zmianę stanu pacjenta zdrowia, to rzeczywiście tryb został zmieniony na
jedynkę, czyli karetka jechała na sygnale. Także tutaj ja wiem, że z mojej strony było też
działanie, tak jak powiedziałam, pracownikom, którzy też brali udział w całym zajściu
udzieliłam nagany, tak jak tutaj Pan Starosta mówił jakieś działania zostały podjęte, natomiast
rzeczywiście tym się zajmuje prokuratura i tylko ona nadając bieg sprawie, bo Izby Lekarskie
też się tym zainteresowały, też wystąpiły o przedstawienie całej dokumentacji, więc cała ta
dokumentacja została wszędzie dostarczona. To chyba byłoby wszystko.
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Dziękujemy, to były interpelacje i zapytania Pana Radnego Cieślaka, było tu jeszcze
zapytanie Pana Rutkowskiego skierowane do Radnego Cieślaka. Po pierwsze, pierwsze
pytanie – przynależność partyjną, jeżeli takowa jest, czyli czy jest pan w partii PiS obecnie i
drugie, czy występuje Pan w swoich wystąpieniach jako osoba prywatna, czy też reprezentuje
Pan kogoś.
Radny Wiesław Cieślak
Proszę Państwa te pytania przypominają mi, ja to nazywam, że to są takie pytania z czasów
PRL-owskich, bo wtedy też pytano ludzi, czy należą do, dlaczego nie należą do jakiejś
organizacji partyjnej lub dlaczego należą do jakiejś zakazanej organizacji. Ja nie pytam
nikogo w Radzie dlaczego głosuje tak czy inaczej, czy mu to ktoś nakazał czy też nie, dlatego
też mogę tylko krótko odpowiedzieć – no comment- nie będę tego komentował, bo to jest
prywatna sprawa każdego człowieka i wolałbym, żeby takich pytań nie zadawano, ale jeżeli
już to sądzę, że można by tutaj spróbować, bo w tej Radzie może by to i przeszło, wystąpić z
taką uchwałą, żeby ludzi, którzy są bądź członkami Prawa i Sprawiedliwości, bądź jego
sympatykami, nie udzielano głosu, nie traktowano, mówię tu o radnych jako radnych czy
wykluczyć w ogóle z możliwości zadawania pytań, wtedy będzie bez problemu.
Ad.24
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Dziękujemy, przechodzimy do punktu 24 porządku – oświadczenia radnych. Czy w tym
punkcie ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos?
Ad.25
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Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Zgłaszała potrzebę zabrania głosu Pani Radna Nowakowska, bardzo proszę.
Radna Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego Teresa Nowakowska
Szanowni Państwo jak zobaczycie kobietę to ja sobie wyobrażam, że zaraz się rozgada i
zajmie dużo czasu, ale ponieważ ta sesja dzisiejsza trwa już długo postaram się naprawdę jak
najkrócej przekazać to, co chciałam tutaj prosząc o głos powiedzieć. Po pierwsze gratuluję
wyników waszych wszystkich finansowych, waszego absolutorium i w skrócie powiem tak,
że w pierwszej piątce chyba trójka, najlepsze wyniki jeśli chodzi o sukcesy, osiągnięcia
naszych powiatów, także wypada tylko chylić głowę i prosić tutaj zarówno Panów Starostów i
wszystkich, którzy wszystkie osoby, które pracują w Urzędzie, ale i Państwa Radnych, żeby
tak trzymać, bo jest to naprawdę, bardzo, bardzo duży sukces. I kolejna sprawa, a mianowicie,
która mnie bardzo, bardzo interesowała no to już temat, który został poruszony, a mianowicie
nasz szpital i sprawa karetki. Nie ukrywam, że tak się stało z tą karetką, że zostaliśmy
pozbawieni tutaj w Działdowie i w naszym szpitalu właśnie takich usług. I tym bardziej jest
mi przykro, że jeden z gospodarzy tego terenu spowodował właśnie, że taka sytuacja
zaistniała. Ja sobie zdaje sprawę, że wszędzie karetki są potrzebne, ale przede wszystkim
każdemu z nas powinno zależeć na tym, żeby tam gdzie przede wszystkim ludzi się leczy,
gdzie o ludzi dba, gdzie się ludzi od zarania dziejów jak Działdowo istnieje, bo przecież ten
szpital nie powstał wczoraj, że zawsze się współpracowało i liczyło na to, że ta pomoc
przyjedzie tutaj w pierwszej kolejności. Jeszcze ciekawa sprawa, bo że karetka jeżeli jest, że
obsłuży np., że obsłuży tutaj karetka, która jest w Lidzbarku, zgoda, jedyna karetka, która
przywiezie do Działdowa to jest z Lidzbarka, ale już karetka z Mławy, która obsługuje gminę
Iłowo, już wiezie do Mławy i już oczywiście szpital na tym traci. Karetka, która przyjedzie z
Żuromina, obsługuje tamtą część moich rodzinnych stron, oczywiście zawiezie do Żuromina,
bo z jakiej racji ma wieźć do Działdowa. Także jest to naprawdę bardzo złe rozwiązanie, nie
mówiąc tu, proszę państwa, że nasz, my cieszą się np. nasze sąsiednie powiaty, bo cieszy się
i Ostróda i cieszy się Iława, że ta karetka wozi tam, tam tych ludzi obsługuje, no ale też nie
przywozi do Działdowa do szpitala tylko właśnie tam wspomaga tamte powiaty. I to jest
najbardziej przykre, że się nie myśli o swoich sprawach tylko, że się widzi jakieś takie, nie
wiem, swoje interesy, bo nie wyobrażam sobie innego stwierdzenia. Szanowni Państwo,
pisałam na ten temat, i napisałam i do, w naszym sejmiku przekazałam do szefa i
przekazałam, oczywiście napisałam do Pana Wojewody. Pan Wojewoda, od Pana Wojewody
nie dostałam odpowiedzi na swoje pismo tylko dopiero jak to moje pismo zostało przekazane
od nas, sejmiku, do Pana Wojewody, to mnie poinformowano, że jest w trakcie załatwiania
sprawa i że nie wiadomo jaki rezultat z tego będzie. Także żeby państwu nie, miałam tam
jeszcze poruszyć inne sprawy, ale ta sprawa szpitala jest dla mnie najważniejsza i
gdziekolwiek będzie okazja będę się starała ten temat poruszać. Jeszcze powiem, że nie
połączono mnie z Panem Wojewodą telefonicznie też. Jak powiedziałam, o jaki temat chodzi
także na out, babcia na out, trudno, przykre, ale prawdziwe. Ale uważam, że tutaj wspólnie
jeśli będziemy, jeśli będziemy wspólnie jakoś tak, mówię o państwu, bo ja to tam jestem
jedna jedyna, to niewiele może wskóram, ale gdziekolwiek będę mogła, będę się starała ten
temat również spróbować pomóc, załatwić. Także żeby nie przedłużać to ja tylko tyle,
dziękuję za zaproszenie, nie zawsze jestem na tych państwa sesjach, ale dzisiejsza dla mnie
była dużą satysfakcją. Z dwóch powodów, pierwsze to to, że tak ta sytuacja finansowa i ta
gospodarka i to zarządzanie jest takie, na takim wysokim poziomie, że o Działdowie mówi się
tylko pozytywnie jeśli chodzi o województwo, a druga to również taka, że tutaj wspólnie
staramy się dbać o ten nasz szpital, bo to jest jednak bardzo ważne dla nas. I gratuluję też, że
w tym szpitalu w miarę wszystko, że nie ma tej karetki, ale zadania są realizowane w
odpowiedni sposób. Dziękuję.
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Dziękuję bardzo, czy jeszcze w tym punkcie, zapytania, wolne wnioski? Pan Wicestarosta.
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Wicestarosta Działdowski Marian Brandt
Szanowni Państwo, nie wiem czy wszyscy Państwo wiecie, ale chciałbym pogratulować Panu
Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 1 w Działdowie, Panu Dariuszowi Chełmińskiemu, że w
wyniku złożonej alokacji wniosku w ramach projektu - wyposażenie czterech pracowni w
zawodach technik mechatronik i mechanik pojazdowych w szkole przy ulicy Pocztowej
uzyskał 1,1 mln. Gratuluję Panie Dyrektorze.
Radna Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego Teresa Nowakowska
Ja już z tego miejsca tylko pogratuluję również sukcesu naszemu zespołowi tutaj, którym
dowodzi nasza Pani Dyrektor Magdalena Kamińska i to, że tak pięknie zorganizowała to 80lecie istnienia tego zespołu, tych naszych szkół ogólnokształcących, tak w skrócie powiedzmy
i że są również takie wspaniałe wyniki, którymi może się szczycić nie tylko szkoła, ale i my
wszyscy mieszkańcy i wszyscy byli, obecni absolwenci.
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Gratulacje również, przyłączamy się do gratulacji. Czy w punkcie zapytania, wolne wnioski
jeszcze ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę.
Ad.26
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Szanowni Państwo Radni wobec wyczerpania porządku obrad „zamykam obrady XXVII Sesji
Rady Powiatu Działdowskiego”.
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