Protokół Nr XXVIII/2017
XXVIII Sesji Rady Powiatu Działdowskiego V Kadencji odbytej
28 czerwca 2017 roku w sali konferencyjnej Starostwa
Powiatowego w Działdowie ul. Kościuszki 3 pod przewodnictwem
Przewodniczącej Rady Powiatu Działdowskiego
Magdaleny Anczykowskiej

Obrady trwały 11.00 – 11.55
Stan osobowy Rady Powiatu wynosi 19 radnych
W sesji brało udział 18 radnych.
Ad. 1, 2
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
„Otwieram obrady XXVIII Sesji Rady Powiatu Działdowskiego”
Powitała zaproszonych na obrady radnych.
/Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do wersji papierowej protokołu/
Powitała zaproszonych na obrady gości i kierowników służb, inspekcji i straży z imienia
i nazwiska.
/Lista obecności stanowi załącznik nr 2 do wersji papierowej protokołu/
Informuję na podstawie listy obecności, że w obradach XXVIII Sesji Rady Powiatu
Działdowskiego uczestniczy 17 radnych. W związku z tym stwierdzam, że obrady XXVIII
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 XXVII 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: przyjęcia „Lokalnego programu wspierania
edukacji uzdolnionej młodzieży będącej mieszkańcami Powiatu Działdowskiego”
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: określenia warunków i trybu przyznawania
stypendiów naukowych uzdolnionej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, będącej
mieszkańcami Powiatu Działdowskiego.
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10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia dotacji celowej Gminie IłowoOsada na dofinansowanie zadania pn. „Remont pomnika ku czci pomordowanych
więźniów niemieckiego obozu koncentracyjnego w Działdowie – las białucki”.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: przeniesienia środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych miedzy zadaniami z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2017 rok.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2017 – 2020.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: zmiany budżetu powiatu działdowskiego
na rok 2017.
14. Sprawy bieżące.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
16. Oświadczenia radnych.
17. Zapytania i wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Czy są uwagi do przedstawionego porządku?
W sesji uczestniczy 19 radnych
Rada Powiatu 19 – głosami za, przyjęła porządek XXVIII Sesji Rady Powiatu
Ad.4
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Szanowni Państwo Radni, otrzymaliście przed Sesją do wglądu protokół XXVII Sesji Rady
Powiatu i do rozpoczęcia Sesji nikt nie złożył do mnie wniosku o dokonanie poprawek do
przedłożonego projektu protokołu.
Stwierdzam, że protokół z XXVII 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. Nie widzę w takim układzie przechodzimy do punktu 6.
Ad.6
Marian Janicki Starosta Działdowski
Przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Działdowskiego w okresie
między 31 maja 2017r. a 28 czerwca 2017r.
L.p

1.

Nr uchwały

Data
podjęcia

W sprawie:

Wykonanie uchwały

XXVII/203/17

31 maja
2017r.

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 została przekazana w
dniu 6 czerwca 2017r. do
Wojewody Warmińsko –
Mazurskiego, do publikacji w
Dzienniku Urzędowym Woj.
Warmińsko – Mazurskiego,
oraz do aptek w powiecie
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działdowskim
2.

XXVII/204/17

31 maja
2017r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z
realizacji programu współpracy Powiatu
Działdowskiego
z
organizacjami
pozarządowymi w 2016 roku,

3.

XXVII/205/17

31 maja
2017r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej
gminie Działdowo

4.

XXVII/206/17

31 maja
2017r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej
gminie Lidzbark

5.

XXVII/207/17

31 maja
2017r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej
gminie Rybno

6.

XXVII/208/17

31 maja
2017r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej
gminie Płośnica

7.

XXVII/209/17

31 maja
2017r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej
gminie Płośnica

8.

XXVII/210/17

31 maja
2017r.

9.

XXVII/211/17

31 maja
2017r.

10.

XXVII/212/17

31 maja
2017r.

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
sprawie:
uchwalenia
zmiany
Wieloletniej
Prognozy
Finansowej
Powiatu Działdowskiego na lata 20172020,
w sprawie: zmiany budżetu powiatu
działdowskiego na rok 2017.

Uchwała została przekazana w
dniu 6 czerwca 2017r. do
Wojewody Warmińsko –
Mazurskiego, do
Przewodniczącego Rady
Organizacji Pozarządowych
Powiatu Działdowskiego
Uchwała została przekazana w
dniu 6 czerwca 2017r. do
Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Elblągu,
oraz do Wójta Gminy
Działdowo
Uchwała została przekazana w
dniu 6 czerwca 2017r. do
Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Elblągu,
oraz do Burmistrza Lidzbarka
Uchwała została przekazana w
dniu 6 czerwca 2017r. do
Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Elblągu,
oraz do Wójta Gminy Rybno
Uchwała została przekazana w
dniu 6 czerwca 2017r. do
Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Elblągu,
oraz do Wójta Gminy Płośnica
Uchwała została przekazana w
dniu 6 czerwca 2017r. do
Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Elblągu,
oraz do Wójta Gminy Płośnica
Uchwała została przekazana w
dniu 6 czerwca 2017r. do
Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Elblągu,
oraz do Parafii Rzymsko –
Katolickiej w Wielkim Łęcku
Uchwała została przekazana w
dniu 6 czerwca 2017r. do
Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Elblągu
Uchwała została przekazana w
dniu 6 czerwca 2017r. do
Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Elblągu,
oraz do publikacji w
Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko 3

11.

XXVII/213/17

31 maja
2017r.

12.

XXVII/214/17

31 maja
2017r.

Mazurskiego
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Uchwała została przekazana w
finansowego wraz ze sprawozdaniem z dniu 6 czerwca 2017r. do
wykonania
budżetu
Powiatu Regionalnej Izby
Działdowskiego za rok 2016
Obrachunkowej w Elblągu
w sprawie: udzielenia Zarządowi Powiatu
Działdowskiego absolutorium z tytułu
wykonania
budżetu
Powiatu
Działdowskiego za rok 2016.

Uchwała została przekazana w
dniu 6 czerwca 2017r. do
Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Elblągu

Przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie od 31 maja 2017 r. do 28
czerwca 2017r.
W okresie między Sesjami odbyły się dwa posiedzenia Zarządu Powiatu Działdowskiego.
Na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2017 roku Zarząd podjął:
- uchwałę w sprawie: upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1
w Działdowie do
podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu pt. „Wyposażenie pracowni
ekonomicznej i sali wykładowej dla zawodów technik ekonomista i technik informatyk w
Zespole Szkół Nr 1 w Działdowie”.
- uchwałę w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na
stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K.K.
Baczyńskiego w Lidzbarku.
- uchwałę w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych
realizowanych w ramach projektu pt. „Przebudowa drogi pow. nr 1274 N gr. pow. Gronowo
Rybno – dr. woj. 538, na odc. Gronowo – Rybno od km 2+070 do km 6+240 i od km
7+358,50 do km 7+605 o łącznej dług. 4,416 km”
- uchwałę w sprawie: wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością
położoną przy ul. Leśnej 1 w Działdowie.
- uchwałę w sprawie: wyrażenia zgody na usunięcie 3 drzew z terenu Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie.
- uchwałę w sprawie: odwołania darowizny dokonanej na rzecz Gminy Płośnica
- uchwałę w sprawie: zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2017.
- postanowienie w sprawie: uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w obrębie geodezyjnym Jamielnik oraz Klonowo gm. Lidzbark
Ponadto Zarząd:
- zatwierdził czynność Starosty Działdowskiego dokonaną między posiedzeniami Zarządu
Powiatu dotyczącą wydania upoważnienia dla Pana Piotra Dercza - dyrektora Zespołu
Szkół im. Emilii Sukertowej – Biedrawiny w Malinowie do uzupełnienia i podpisania
wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Termomodernizacja budynku dydaktycznego przy
Zespole Szkól im. im. Emilii Sukertowej – Biedrawiny w Malinowie”
- pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Malinowie w sprawie zmiany w
planie finansowym na rok 2017.
- pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora SP ZOZ w Działdowie dotyczący zmiany
przeznaczenia środków w budżecie Powiatu Działdowskiego na rok 2017.
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- pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w
sprawie zwiększenia budżetu Poradni na rok 2017.
- odłożył rozpatrywanie wniosku Wójta Gminy Iłowo – Osada w sprawie pomocy finansowej
na realizacje inwestycji „parking przy ul. Kościelnej w Iłowie – Osadzie, do czasu
uzupełnienia wniosku.
- przyjął projekty uchwał Rady Powiatu Działdowskiego.
Na posiedzeniu w dniu 21 czerwca 2017 roku Zarząd podjął:
- uchwałę w sprawie: wydania opinii o zaliczeniu dróg w gminie Rybno do kategorii dróg
gminnych.
- uchwałę w sprawie: wydania opinii o rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku
Działdowo – Mławka
- uchwałę w sprawie: upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Ks. Edmunda
Domańskiego w Iłowie – Osadzie do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pt.
„Realizacja zadań Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Iłowie – Osadzie
odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy”.
Ponadto Zarząd:
- rozstrzygnął tryb postępowania właściwy podczas zlecenia realizacji zadania powiatu, przez
organizację pozarządowe na zakup strojów dla ratowników WOPR.
- przyjął do wiadomości informację Burmistrza Miasta Działdowo o przystąpieniu do
opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta
Działdowo,
- odłożył rozpatrywanie wniosku Wójta Gminy Rybno dotyczącego rozważenia realizacji
przez Powiat przebudowy drogi powiatowej nr 1349 N na inne posiedzenie Zarządu
Powiatu.,
- pozytywnie rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Iłowo – Osada w sprawie pomocy finansowej
na realizacje inwestycji „parking przy ul. Kościelnej w Iłowie – Osadzie”, w kwocie
wynikającej z oszczędności po przetargu na inwestycję drogową w Pruskach,
- przyjął projekty uchwał Rady Powiatu Działdowskiego.
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Czy do przedstawionych sprawozdań mają Państwo radni pytania?
Radny Paweł Mostowicz
Panie Starosto, chciałem zapytać co to jest za sprawa z tym odwołaniem darowizny dla
gminy Płośnica?
Marian Janicki Starosta Działdowski
Gmina Płośnica po przekazaniu im budynku dydaktycznego Zespołu Szkól w Gródkach
przeniosła tam Gimnazjum, a Powiat Działdowski przekazał obiekt na obszarze szkoły pod
gimnazjum. W związku z tym, że w tej chwili nie jest prowadzone działanie zgodnie z
przeznaczeniem, a nie ma możliwości wyrażenia zgody przez Powiat na inne cele. Jedynym
sposobem, żeby jak gdyby uregulować sprawę tej nieruchomości to jest wygaszenie tej
darowizny, bo nie tak dawno została zmieniona ustawa o gospodarce nieruchomościami, która
jak gdyby uniemożliwiła wyrażenie zgody na przeznaczenie tego obiektu na inne cele przez
gminę, może być tylko zgodnie z celem wpisanym w darowiźnie. Jeżeli darczyńca czy
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obdarowany nie wykonuje tego zgodnie z uchwałą o obdarowaniu to Zarząd ma obowiązek
jak gdyby odwołać darowiznę, jest to ustawowy obowiązek Zarządu Powiatu.
Radny Paweł Mostowicz
Rozumiem. A czy w związku z tym Zarząd planuje jakieś dalsze kroki odnośnie tej
nieruchomości ?
Marian Janicki Starosta Działdowski
Jeżeli gmina Płośnica zechciałaby inne zadania tam wykonywać, chociażby przedszkole o
którym mówi, to musi się zwrócić do Rady Powiatu po raz kolejny o przekazanie darowizny
już z nowym celem.
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Bo mówimy o budynku gimnazjum, nie Zespołu Szkół, tylko o budynku gimnazjum. Czy
jeszcze są uwagi do przedstawionych sprawozdań? Nie widzę. W takim układzie
przechodzimy do punktu 7.
Ad.7
Przewodniczący Komisji Planowania Budżetu, Finansów, Gospodarowania Mieniem
Powiatu, Paweł Mostowicz
Komisja Planowania Budżetu, Finansów i Gospodarowania Mieniem Powiatu w okresie
międzysesyjnym odbyła jedno posiedzenie w dniu dzisiejszym. Na posiedzeniu tym dokonano
analizy przydzielonego budżetu dla Zespołu Szkól w Lidzbarku i Liceum Ogólnokształcącego
z oddziałami Dwujęzycznymi w Lidzbarku a także zaopiniowano projekty uchwał, które
będziemy dzisiaj omawiać na Sesji.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Gospodarczego,
Turystyki i Bezpieczeństwa Publicznego, Jan Korona
Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i
Bezpieczeństwa Publicznego odbyło się 20 czerwca, była to komisja wyjazdowa, gościliśmy
na terenie gminy Rybno. Tematem posiedzenia było omówienie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie gminy Rybno. Żeśmy zwiedzili m.in. oczyszczalnie ścieków w
Rybnie. Ponadto było omówione gospodarka agroturystyczna do sezonu, bazy turystycznej,
przy okazji głównego tematu. Ja tu z tego miejsca chcę podziękować Panu Wójtowi Gminy
Rybno, który udostępnił nam właśnie zwiedzanie oczyszczalni, oraz był gospodarzem jeśli
chodzi o posiedzenie tej komisji na terenie gminy.
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 miedzy sesjami nie obradowała.
Przewodniczący Komisji Społecznej Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych, Wiesław
Smereczyński
Pani Przewodnicząca, Szanowna Rado, Komisja Społeczna, Ochrony Zdrowia i Spraw
Socjalnych między sesjami nie obradowała. Najbliższe posiedzenie jest zaplanowane na 30
czerwca.
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Jarosław Gawenda
Pani Przewodnicząca, Szanowna Rado, Komisja Rewizyjna odbyła jedno posiedzenie miedzy
sesjami w dniu 26 czerwca. Tematem posiedzenia były inwestycje drogowe w powiecie
działdowskim.
Ad.8
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Poprosimy o kilka słów Panią Naczelnik w powiązaniu również z projektem następnej
uchwały.
Marlena Perzyńska Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu
Pani Przewodnicząca, Szanowni Radni. Art.90t ustawy o systemie oświaty mówi, że
jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć programy regionalne, lokalne, które będą
wspierały edukację uzdolnionych dzieci i młodzieży. W związku z tym przed państwem ten
projekt do podjęcia. Głównym celem prezentowanego programu jest zapewnienie młodzieży
mieszkającej na terenie powiatu działdowskiego warunków do tego by rozwijała swoje
zdolności naukowe. Program adresowany jest do uczniów uzdolnionych naukowo szkół
ponadgimnazjalnych, którzy po pierwsze są mieszkańcami powiatu działdowskiego a po
drugie osiągają wysokie wyniki w nauce, a formą realizacji tego programu jest przyznawanie
stypendium Starosty działdowskiego, które to stypendium ma mieć właśnie charakter
motywujący uczniów do podejmowania wysiłku na rzecz rozwoju swoich uzdolnień. I
ukonkretniając odbiorcami tego stypendium Starosty Działdowskiego mogą być uczniowie
wykazujący uzdolnienia naukowe, uczniowie osiągający wysokie wyniki w nauce ,laureaci
olimpiad, konkursów o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim lub wojewódzkim. Ten
program został pozytywnie zaopiniowany na Komisji Oświaty przez Komisję Oświaty.
Przyjęcie tego programu umożliwia z kolei podjęcie kolejnej uchwały, która będzie mówiła o
szczegółowych warunkach przyznawania stypendium naukowego.
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Czy ktoś z państwa radnych do Pani naczelnik ma pytanie?
Radny Grzegorz Kaszubski
Nie podoba mi się w tym programie zapis, że muszą być mieszkańcami naszego powiatu,
ponieważ ci uczniowie będą, uczęszczają do naszych szkół, ci uczniowie reprezentują nasze
szkoły, ci uczniowie mogą być laureatami konkursów przedmiotowych i w sprawach
sportowych również mogą brać udział i my otrzymujemy na tych uczniów subwencję,
subwencję na ucznia. Dlatego mówię, gdy będzie ten zapis, że dotyczy tylko mieszkańców
naszego powiatu to uważam, że jest to takie troszeczkę niesprawiedliwe.
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Taka uwaga, nasz budżet nie jest aż tak duży, żeby rozszerzać coraz bardziej to grono. Pani
naczelnik chciałaby się jeszcze ustosunkować.
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Marlena Perzyńska Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu
Państwo jako Rada podejmowali uchwałę o przyznawaniu stypendiów naukowych dla
uczniów szkół, którzy byli uczniami szkół prowadzonych przez powiat działdowski. I wtedy
rzeczywiście stypendium naukowe mogliby otrzymać uczniowie bez względu na to gdzie
zamieszkują i do tej pory takie uchwały funkcjonowały i one jakby były w obiegu prawnym.
Ta uchwała została przesłana do nadzoru Wojewody i w ocenie nadzoru Wojewody nie może
być takiego zapisu, że stypendia naukowe otrzymują uczniowie szkół dla których organem
prowadzącym jest powiat działdowski i to jest jakby wniosek nadzoru Wojewody, że mają to
być beneficjentami czy odbiorcami takich stypendiów naukowych powinni być uczniowie
szkół ponadgimnazjalnych, którzy są mieszkańcami powiatu działdowskiego. Ponieważ ten
akt, który Państwo będą za chwileczkę podejmowali lub nie jest aktem prawa miejscowego,
dotyczący powiatu działdowskiego i dotyczy mieszkańców powiatu działdowskiego. W
związku z tym nawet, jeżeli uczeń, który jest mieszkańcem powiatu działdowskiego będzie
uczęszczał do szkoły w Toruniu, w Warszawie, czy Gdańsku a spełnia kryteria, które są w
kolejnej uchwale podane będzie miał prawo ubiegać się o przyznanie stypendium Starosty
Działdowskiego, ponieważ jest mieszkańcem powiatu, spełnił kryteria i ma prawo. Natomiast
uczniowie, którzy uczęszczają do powiem kolokwialnie naszych szkół, do szkół, które
znajdują się na terenie powiatu działdowskiego a pochodzą z innych powiatów oni będą mogli
również ubiegać się o te stypendium ale od Starosty mławskiego, ostródzkiego,
warszawskiego itd. Po prostu jako akt prawa miejscowego dotyczy on tylko i wyłącznie
mieszkańców powiatu działdowskiego.
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Jeszcze pan radny Cieślak
Radny Wiesław Cieślak
Pani Naczelnik właściwie wyjaśniła te moje wątpliwości co do uczniów, którzy by osiągali w
naszych szkołach wysokie oceny a byliby przedstawicielami innych powiatów. Czyli już to
zostało wyjaśnione.
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
U siebie mogą w swoich jednostkach. Czy są jeszcze pytania do Pani naczelnik. Nie widzę.
Dziękujemy pani naczelnik. Szanowni Państwo radni otrzymaliśmy projekt tej uchwały,
uchwały Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie: „przyjęcia „Lokalnego programu
wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży będącej mieszkańcami Powiatu Działdowskiego”
w załączeniu również cały ten program został dołączony oraz uzasadnienie do uchwały, którą
mamy zaraz procedować. Czy do projektu uchwały jeszcze mają Państwo jakieś uwagi? Nie
widzę. Zamykam dyskusję .
Wobec braku pytań poddała pod głosowanie projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego
w sprawie: „przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży
będącej mieszkańcami Powiatu Działdowskiego”
W sesji uczestniczy 18 radnych
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym,
- 17 głosami za,
- 0 głosów przeciw,
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- 1 głosie wstrzymującym,
podjęła:
UCHWAŁĘ Nr XXVIII/215/17
w sprawie: „przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży
będącej mieszkańcami Powiatu Działdowskiego”
/Uchwała stanowi załącznik nr 3 do wersji papierowej protokołu/
Ad.9
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Uchwała związana z lokalnym programem wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży, a
mówiąca o warunkach i trybie przyznawania stypendiów naukowych. Czy do
przedstawionego projektu uchwały mają państwo pytania? Nie widzę. Zamykam dyskusję.
Wobec braku pytań poddała pod głosowanie projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego
w sprawie: określenia warunków i trybu przyznawania stypendiów naukowych uzdolnionej
młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, będącej mieszkańcami Powiatu Działdowskiego.
W sesji uczestniczy 18 radnych
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym,
- 17 głosami za,
- 0 głosów przeciw,
- 1 głosie wstrzymującym,
podjęła:
UCHWAŁĘ Nr XXVIII/216/17
w sprawie: określenia warunków i trybu przyznawania stypendiów naukowych
uzdolnionej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, będącej mieszkańcami Powiatu
Działdowskiego
/Uchwała stanowi załącznik nr 4 do wersji papierowej protokołu/
Ad.10
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Na temat ten już na którejś z wcześniejszych sesji rozmawialiśmy, padały pytania i
odpowiedzi. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych do projektu uchwały bądź
uzasadnienia ma pytania bądź uwagi. Nie widzę. Zamykam dyskusję.
Wobec braku pytań poddała pod głosowanie projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego
w sprawie: udzielenia dotacji celowej Gminie Iłowo-Osada na dofinansowanie zadania pn.
„Remont pomnika ku czci pomordowanych więźniów niemieckiego obozu koncentracyjnego
w Działdowie – las białucki”.
W sesji uczestniczy 18 radnych
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym,
- 18 głosami za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących,
podjęła:
9

UCHWAŁĘ Nr XXVIII/217/17
w sprawie: udzielenia dotacji celowej Gminie Iłowo-Osada na dofinansowanie zadania
pn. „Remont pomnika ku czci pomordowanych więźniów niemieckiego obozu
koncentracyjnego w Działdowie – las białucki”.
/Uchwała stanowi załącznik nr 5 do wersji papierowej protokołu/
Ad.11
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
W materiałach sesyjnych otrzymaliśmy projekt tej uchwały, otrzymaliśmy również rozpisanie
zadań szczegółowo i planu finansowego z uzasadnieniem, które stanowi załącznik do tej
uchwały. Dołączony został również wniosek skierowany przez Dyrektora Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie pana Tadeusza Modzelewskiego, wniosek do
Zarządu Powiatu Działdowskiego z prośbą o możliwość przeniesienia tych środków,
dołączona została również opinia Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
przy Staroście Powiatu Działdowskiego. Czy do przedstawionego projektu uchwały,
uzasadnienia są jakieś pytania? Nie widzę. Zamykam dyskusje.
Wobec braku pytań poddała pod głosowanie projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego
w sprawie: przeniesienia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych miedzy zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na
2017 rok.
W sesji uczestniczy 18 radnych
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym,
- 18 głosami za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących,
podjęła:
UCHWAŁĘ Nr XXVIII/218/17
w sprawie: przeniesienia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych miedzy zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na
2017 rok.
/Uchwała stanowi załącznik nr 6 do wersji papierowej protokołu/
Ad.12
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Pozwolimy Pani skarbnik rozpocząć może dyskusję na ten temat o wstęp. Cóż na ten temat
chciałaby pani Skarbnik nam przekazać, jakieś najistotniejsze elementy tych zmian.
Urszula Wojtczyk – Skarbnik Powiatu
Jeżeli chodzi o uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej zawiera ona
trzy załączniki i zmiany są w tych trzech załącznikach. W pierwszym punkcie oz mianie
dochodów one zwiększają się o kwotę 865.035 zł, wydatki zwiększają się o kwotę 75.432 zł.
To w sumie wpływa na deficyt on się zmniejsza o 789.603 zł i to takie główne informacje w
załączniku nr.1. w załączniku nr.2, on dotyczy przedsięwzięć. Tutaj wprowadza się pozycję10

Termomodernizacja budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół w Malinowie. Ta
termomodernizacja zaplanowana jest jeśli chodzi o wydatki na rok 2018 2.688.979 zł,
wydatkiem roku 2017 jest studium wykonalności. Kwota tego studium jeśli chodzi o koszty to
12. 980zł. Zamieszczenie tego zadanie w przedsięwzięciach w Wieloletniej Prognozie
Finansowej pozwoli na w przypadku uzyskania przyjęcia wniosku, który Zespół Szkół złożył
na realizacje czy wymogi wniosku są takie, że takie zadanie powinno być ujęte w Wieloletniej
Prognozie Finansowej lub w budżecie. Wskaźniki finansowe jeżeli chodzi o Wieloletnią
Prognozę Finansową spełniają wymogi ustawy o finansach publicznych. Załącznik numer 3
mówi, szczegółowo objaśnia wszystkie zmiany które w tej Wieloletniej Prognozie Finansowej
występują.
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Czy któryś z państwa radnych ma pytania do projektu uchwały, do uzasadnienia bądź do pani
Skarbnik w związku z wypowiedzią, którą przed chwileczką usłyszeliśmy? Nie widzę.
Zamykam dyskusję. 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 18 radnych
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym,
- 18 głosami za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących,
podjęła:
UCHWAŁĘ Nr XXVIII/219/17
w sprawie: uchwalenia
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Działdowskiego na lata 2017 – 2020.
/Uchwała stanowi załącznik nr 7 do wersji papierowej protokołu/

Powiatu

Ad.13
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Jeśli moglibyśmy poprosić panią Skarbnik jeszcze raz.
Urszula Wojtczyk – Skarbnik Powiatu
Uchwała w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok tak jak i w Wieloletnia Prognoza Finansowa
dotyczy zwiększenia dochodów o kwotę 865.035zł, a wydatków o 75.432 zł, to powoduje że
nasz deficyt po zmianie będzie stanowił kwotę 2.904.015 zł i będzie pokryty nadwyżką z lat
ubiegłych. Tą nadwyżka również pokryta jest planowana spłata kredytów, która od początku
roku nie ulega zmianie i stanowi to kwotę 194.769,24 zł. Zmiany które występują w tej
uchwale dotyczą przede wszystkim uaktualnienia jeśli chodzi o klasyfikację budżetową
projektu, który realizuje Zespół Szkól na ul. Pocztowej. Jest to projekt wyposażenia 4
pracowni w zawodach technik mechatronik i mechanik pojazdów samochodowych, tutaj
zmiany dotyczą przeniesienia wydatków bieżących na wydatki majątkowe, bo takie wydatki
w tym projekcie występują, są doposażenie klasopracowni. Również istotną propozycją w tej
uchwale to jest kwota 660.000 zł jakie, otrzymaliśmy na budowę Poradni Psychologiczno11

Pedagogicznej. Jest to współfinansowane z Urzędu Marszałkowskiego ze środków PFRON,
jest też zmniejszenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z wysokości 8.980 zł jaką
otrzymaliśmy zgodnie z decyzją Wojewody. Również na wniosek kierowników jednostek
dokonuje się, myślę już ostatnich zmian w zakresie funduszu świadczeń socjalnych w
związku ze zmiana wprowadzoną na 2017 rok i inne pozycje, które występują w tej uchwale
to w załączniku dotyczącym wydatków majątkowych jest zmiana zadania w kwocie 490. 876
zł, nie kwoty ale zadanie, gdzie jest dofinansowanie zakupu aparatu i sprzętu medycznego,
który ten załącznik dokładnie wymienia. Również w dochodach własnych występuje zmiana i
tutaj istotną pozycją jest darowizna jaką otrzymał Zespół Szkół na ulicy Pocztowej - 50.000zł.
Ta darowizna będzie realizowana przy dochodach własnych, z tego co wiem od Pana
dyrektora to środki już wpłynęły na rachunek bankowy. I to by były wszystkie istotne zmiany,
które ta uchwała zawiera.
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Czy ktoś z państwa radnych ma pytania do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę.
Zamykam dyskusję. Wobec braku pytań poddała pod głosowanie projekt uchwały Rady
Powiatu Działdowskiego w sprawie: zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2017.
W sesji uczestniczy 18 radnych
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym,
- 18 głosami za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących,
podjęła:
UCHWAŁĘ Nr XXVIII/220/17
w sprawie: zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2017.
/Uchwała stanowi załącznik nr 8 do wersji papierowej protokołu/
Starosta Działdowski - Marian Janicki
Ja tylko chciałem uzupełnić wypowiedź Pani Skarbnik. Przekazać Państwu, że z tego
powodu, że otrzymaliśmy dotację z PFRON na budowę poradni, bo konkretnie ta dotacja ma
być przeznaczona na budowanie czyli na mury, to z tej części własnej środków, które były
przeznaczone na mury przenieśliśmy na wyposażenie. Także po wykonaniu tej inwestycji
będzie można ją wyposażyć – 236.000zł.
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Z naszych środków a 660.000 dotacji.
Starosta Działdowski - Marian Janicki
Z naszych środków, które zostały wycofane ze względu na wprowadzenie tej dotacji z
PFRON.
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Myślę, że tutaj też trzeba pogratulować działaniom naszym powiatowym tego osiągnięcia, tak
dużego dofinansowania na obiekt, który jest bardzo ważnym obiektem w skali całego naszego
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powiatu, bo obejmuje wszystkie dzieci, które maja problemy natury, jeżeli chodzi o zakres,
różnego typu niepełnosprawnościami. Także jest to na pewno bardzo, bardzo ważna rzecz.
Ad.14
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Szanowni Państwo Radni ja ze swej strony chciałabym poinformować o następujących
działaniach, które się odbyły, w których wzięłam udział. 9 czerwca tu w sali posiedzeń odbył
się I Kongres Samorządów Uczniowskich Powiatu Działdowskiego. Kongres ten odbył się z
inicjatywy Rady Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół nr. 1 w Działdowie. Wydarzenie
to odbyło się pod honorowym patronatem Warmińsko- Mazurskiego Kuratora Oświaty
Krzysztofa Marka Nowackiego oraz Starosty Działdowskiego Mariana Janickiego. W
spotkaniu brały udział reprezentacje szkół ponadgimnazjalnych z całego powiatu: Zespołu
Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie, Zespołu Szkół w Malinowie, Zespołu Szkół
Zawodowych w Iłowie–Osadzie, Zespołu Szkół w Lidzbarku, Liceum Ogólnokształcącego
z Oddziałami Dwujęzycznymi w Lidzbarku, Liceum Ogólnokształcącego w Rybnie, II
Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Działdowie i Zespołu Szkół Nr
1 w Działdowie. W kongresie uczestniczyli również goście, tj. starosta Marian Janicki,
wicestarosta Marian Brandt, ja również brałam udział w tych obradach oraz opiekunowie
Samorządów Uczniowskich. To spotkanie zostało podzielone na dwie części. W pierwszej
odbyły się wykłady dotyczące prawa oraz współpracy samorządów uczniowskich z
jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi. Wystąpili prelegenci
nasza Pani naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska,
wystąpił pełnomocnik Marszałka do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi a
zarazem kierownik Biura Dialogu Społecznego Pożytku Publicznego Urzędu
Marszałkowskiego w Olsztynie Pani Joanna Glezman i tu młodzież usłyszała wiele cennych
wskazówek o możliwości współpracy z organizacjami pozarządowymi o możliwości
uczestniczenia w różnego typu przedsięwzięciach, a także o możliwości pozyskiwania
dofinansowań na swoje działania. W drugiej części odbyły się warsztaty i w trakcie tych
warsztatów wypracowano plan współpracy Samorządów Uczniowskich całego powiatu na
najbliższy rok. To było 9 czerwca. 19 czerwca natomiast w Olsztynie w bibliotece
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego odbyła się konferencja Społeczność Warmii i Mazur
przeciwko ekspansji ferm wielkoprzemysłowych, również wzięłam udział w tej konferencji,
tym bardziej że w maju odbyło się spotkanie przewodniczących rad i powiatów i gmin
naszego powiatu, sąsiednich powiatów, tu na terenie Działdowa, to był taki wstęp do
konferencji. Na tym naszym spotkaniu rozmawialiśmy o problemach związanych z tą
tematyką, czyli z ekspansją ferm wielkoprzemysłowych. Konferencja w Olsztynie była
zorganizowana w ten sposób, że odbyły się liczne bardzo ważne wystąpienia ludzi nauki,
także lekarzy, którzy informowali o tym, jakie zagrożenia te fermy wielkoprzemysłowe mogą
dla wszystkich, dla ludności, dla społeczeństwa wprowadzać. Wystąpiła również Pani
Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku, a także Dyrektor
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie. Merytorycznie myślę było to bardzo
ważne spotkanie.
Następna sprawa, która wpłynęła praktycznie dzisiaj do moich rąk- pismo które państwu
zacytuję: Pruski, 22 czerwca 2017 roku. Szanowna Pani Przewodnicząca, w związku z
zakończeniem prac na drodze powiatowej do miejscowości Pruski, chciałbym poinformować
Radnych Powiatu Działdowskiego, że w dniu 30.06.2017 o godzinie 17 odbędzie się
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poświęcenie zmodernizowanej wyżej wymienionej drogi połączone z festynem dla dzieci i
młodzieży. Radnych, którzy chcieliby uczestniczyć w tej uroczystości serdecznie zapraszam.
Podpisał Radny Gminy Iłowo- Osada Jarosław Chybiński wraz z Radą Sołecką Sołectwa
Pruski.” Także przekazuję zainteresowanym. Jeśli byście mieli Państwo
Ad.15
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Punkt kolejny naszego porządku- odpowiedzi na interpelacje, zapytania. Nie było interpelacji
i zapytań.
Ad.16
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Pan Radny Mazurkiewicz, bardzo proszę.
Radny Bronisław Mazurkiewicz
Dziękuję, proszę państwa chciałbym tylko przypomnieć kalendarium swoiste, że dziś 28
czerwca jest kolejna rocznica traktatu Wersalskiego, na mocy którego powiat działdowski
został przyłączony do Polski i jest to święto Powiatu Działdowskiego, w związku z tym dla
wszystkich państwa, dla Zarządu, dla Prezydium, dla Przewodniczącej, dla Radnych i dla
wszystkich obecnych i mieszkańców Powiatu Działdowskiego chciałbym złożyć
najserdeczniejsze życzenia. A swoją drogą jeszcze jedno oświadczenie, chciałbym też bardzo
podziękować Panu Wiesławowi Cieślakowi, że posłuchał mojej rady i nie skorzystał z
uprawnień wynikających z punktu 5 obrad sesji.
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Przyczyniam się do życzeń, które Pan radny Mazurkiewicz przekazał, również składam jak
najlepsze życzenia z okazji tej dzisiejszej daty. Proszę bardzo Pan radny Cieślak teraz.
Radny Wiesław Cieślak
Chciałam powiedzieć, że niestety zawiodłem dzisiaj oczekiwania pana Bronka, kolegi z ławy,
a to wyszedł ze mnie ten stary belfer, który mówi, że przed wakacjami nie ma co zawracać
sobie poważnymi sprawami głowy, ale przyrzekam to Panu Panie Bronku, że nadrobię to po
wakacjach.
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Będziemy czekać. Czy w tym punkcie ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Nie
widzę.
Ad. 17
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Przechodzimy do punktu zapytania i wolne wnioski. Może ktoś z gości chciałby zabrać głos
w tym punkcie?
Wicestarosta Marian Brandt

14

Chciałbym serdecznie zaprosić, poinformować Państwa Radnych, że 9 lipca będzie się
odbywał Samorządowy Turniej w Piłce Nożnej na boisku przy ulicy Makowej, do czego
państwa serdecznie zapraszam.
Ad.18
Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska
Szanowni Państwo Radni wobec wyczerpania porządku obrad „zamykam obrady XXVIII
Sesji Rady Powiatu Działdowskiego”.

Protokołowały:
Ewa Siedlecka
Karolina Zawierucha

Przewodnicząca Rady Powiatu
Działdowskiego
Magdalena Anczykowska
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