Protokół Nr VI/07
z sesji Rady Gminy Działdowo
odbytej w dniu 23 lutego 2007 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
Działdowo.

Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Zieliński o godzinie 1000 otworzył sesję
i po powitaniu radnych i gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu
uczestniczy 14 radnych, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie
prawomocnych decyzji – lista obecności radnych stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.

Spoza Rady w sesji udział wzięli:
Marian Janicki

- Starosta Powiatu Działdowskiego

Jerzy Grochocki

- Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg

Kazimierz Kordecki

- Przewodniczący Ekologicznego Związku Gmin
„DZIAŁDOWSZCZYZNA”

Paweł Cieśliński

- Wójt Gminy

Jan Świniarski

- Sekretarz Gminy

Beata Antoszewska

- Skarbnik Gminy

Grzegorz Małachowski

- Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej,
Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami,
i Ochrony Środowiska

Małgorzata Świątkowska

- Inspektor ds. Oświaty

Bożena Ziółkowska-Wójcicka

- Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury

Mieczysława Skała

- Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

Andrzej Graszk

- Kierownik Gminnego Zakładu Usług Komunalnych

Bogumiła Stachowiak

- Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej

Dyrektorzy szkół
Przedstawiciele prasy.
Przewodniczący Rady witając nowowybranych sołtysów obecnych na sesji życzył
zadowolenia z pracy społecznej.
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Ad. pkt 2
Przewodniczący M. Zieliński przypomniał, że porządek sesji przedstawia się
następująco:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu V Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta o działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Informacja o działalności Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej
w Grzybinach w filię Szkoły Podstawowej w Uzdowie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej
w Wysokiej w filię Zespołu Szkół w Księżym Dworze.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału sołectwa Lipówka na sołectwo Lipówka
i sołectwo Sławkowo, zmian w Statucie sołectwa Lipówka i uchwalenia Statutu
sołectwa Sławkowo.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Działdowo.
11. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości
i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia
inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej z Powiatem Działdowskim, realizacji
zadania polegającego na budowie chodnika i zatoki autobusowej w Niestoi oraz
chodnika w Ruszkowie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Taryf za dostawę wody na terenie
gminy Działdowo.
14. Podjęcie

uchwały

w

sprawie

przedłużenia

czasu

obowiązywania

dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
15. Podjęcie

uchwały

w

sprawie

przedłużenia

czasu

obowiązywania

dotychczasowych taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków.
16. Podjęcie

uchwały

w

sprawie

przedłużenia

czasu

obowiązywania

dotychczasowych taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków.
17. Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy.
18. Sprawy bieżące.
Nie było wniosków o wprowadzenie zmian do porządku obrad.
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Ad. pkt 3
Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie bez odczytywania.

Ad. pkt 4
Wójt P. Cieśliński poinformował, że w okresie od 25 stycznia do 23 lutego wydano
zarządzenia w sprawie: powołania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy
do

przeprowadzenia

postępowania

o

udzielenie

zamówienia

publicznego

na wykonanie częściowego remontu budynku administracyjnego Urzędu Gminy,
zmian w budżecie gminy na 2007 rok oraz powołania członków komisji przetargowej
do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości
gruntowych z obrębów Sękowo i Filice, w sprawie nie skorzystania z prawa
pierwokupu działek położonych w obrębie Burkat.
P. Cieśliński poinformował, że w okresie międzysesyjnym przyjęto do realizacji
uchwałę w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów oraz rad sołeckich oraz uchwałę
w sprawie zbycia w drodze pierwszeństwa lokalu mieszkalnego.
Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu przekazano do bezpłatnego używania
i pobierania pożytków świetlicy w miejscowości Mosznica.
Wójt poinformował, że podjęte na poprzedniej sesji uchwały: w sprawie zmian
w budżecie gminy Działdowo na 2007 rok, w sprawie zmiany uchwały dot. określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości, w sprawie ustalenia wynagrodzenia
Wójta Gminy Działdowo oraz uchwały w sprawie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków zostały zrealizowane.
Uchwała

w

sprawie

Rocznego

Programu

Współpracy

z

Organizacjami

Pozarządowymi na 2007 r. oraz uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 r. zostały przyjęte do realizacji.
Wójt P. Cieśliński dodał, że przygotowywana jest dokumentacja na działania
związane z poprawą bezpieczeństwa na drogach powiatowych i wojewódzkich
położonych w gminnych miejscowościach tj.: Niestoja, Myślęta i Uzdowo – była o tym
mowa na poprzednich sesjach.
W takcie przygotowań jest także dokumentacja na podłączenie do wodociągów
pojedynczych gospodarstw z trzech miejscowości z terenu gminy.
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Ad. pkt 5
W tym punckie:
Radny J. Gorczyca korzystając z obecności Starosty Powiatu nawiązał do uchwały
w sprawie w sprawie wspólnej z Powiatem Dziadowskim.
Radny powiedział, że odkąd jest radnym Rady Gminy Działdowo, co roku podejmuje
się uchwały w powyżej spawie. Podkreślił, że gmina ma wiele zaplanowanych
inwestycji do zrealizowania w danym roku budżetowym i nie stać jej na to, aby
uczestniczyć w kosztach inwestycji realizowanych przez powiat.

Radny P. Stańczak zapytał, czy jest możliwość zmiany ruchu samochodów
ciężarowych, które z firmy „GRALBET” przejeżdżają drogą wojewódzką przez
miejscowości: Myślęta i Uzdowo. Radny uważa, że stanowi to niebezpieczeństwo
dla mieszkańców tych miejscowości i jego zdaniem należałoby zmienić kierunek
ruchu tych samochodów.

Radna D. Zakrzewska zapytała starosty, kiedy zostanie naprawiona droga
Kramarzewo - Uzdowowo. Radna podkreśliła, że od wielu lat nie wykonywano
żadnych remontów na tej drodze. Aktualnie droga ta jest w bardzo złym stanie.

Radna M. Pałuba zapytała starosty, kiedy zostanie wykonany chodnik przy drodze
powiatowej Działdowo – Księży Dwór.

Sołtys wsi Kisiny zapytał, kiedy zostanie wykonany chodnik pieszo-rowerowy przy
drodze Działdowo – Kisiny.

Radna J. Gancarz zwróciła się z prośbą do Starosty o naprawę lub położenie
nowego chodnika w Ruszkowie, który znajduje się przy szkole. Radna uważa,
że chodnik został źle wykonany i nie spełnia swojego przeznaczenia. Zapytała także,
kiedy zostanie zrealizowana naprawa drogi powiatowej w Ruszkowie.

Radny J. Szudrewicz zapytał, czy w swoim budżecie powiat planuje jakiekolwiek
środki na naprawę chodników w gminnych miejscowościach. Radny powiedział,
że coraz częściej obserwuje, że mieszkańcy gminy poruszają się po jedni zamiast
po chodniku . Uważa, że chodniki są źle wykonane.
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Podkreślił, że w Turzy Wielkiej ludzie, które mają małe dzieci nie mają możliwości
poruszania się wózkiem po chodniku, którego krawężnik ma wysokość ok. 30 cm.
J. Szudrewicz podkreślił, że poruszanie się pieszych po jezdni stwarza dla nich
niebezpieczeństwo.

Sołtys wsi Jankowice zwrócił się z prośbą do starosty o wykonanie chodnika
na odcinku drogi powiatowej od bloków do świetlicy. Drogą tą -jak powiedział sołtys jeżdżą rozpędzone ciężarówki, które nie przestrzegają przepisów związanych
z ograniczeniem prędkości w terenie zabudowanym i stanowią niebezpieczeństwo
dla dzieci, które tą samą drogą chodzą do szkoły i na świetlicę wiejską.

Sołtys E. Walewacz zapytała czy zostanie dokończony chodnik we wsi Wysoka oraz
czy planuje się naprawę drogi przebiegającej przez wieś.
Sołtys B. Tatkowska zapytała, czy planuje się położenie chodników w Burkacie.
Sołtys Dźwigała z Niestoi poprosiła o przesunięcie tablicy z oznaczeniem
miejscowości oraz o postawienie znaku z ograniczeniem prędkości.
Radna T. Majorowska powiedziała, że w ubiegłej kadencji wielokrotnie zwracała się
do władz powiatu o poprawienie widoczności na drodze Kisiny – Mancfeldy,
do tej pory niczego w tym kierunku nie zrobiono.
Radny R. Łebkowski zwrócił się z prośbą o naprawę drogi powiatowej Petrykozy Rywociny oraz o położenie chodników w tych miejscowościach.
Sołtys Księżego Dworu powiedział, że w ubiegłej kadencji zwracał się z prośbą
o postawienie znaku ostrzegawczego „UWAGA! ZWIERZĘTA DOMOWE” przy
drodze powiatowej Działdowo – Księży Dwór. Do tej pory jednak znak nie został
postawiony.
Ponadto poprosił o przycięcie konarów drzew przy wymienionej drodze.

Przewodniczący Rady poprosił Starostę M. Janickiego o udzielenie odpowiedzi na
zadane pytania.
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Starosta Powiatu podziękował Radzie Gminy za zaproszenie na sesję i zadeklarował,
że jeśli tylko będzie potrzeba spotkania się z nim, bądź z pracownikami starostwa to
na każde zaproszenie Rady przybędą.
M. Janicki zwracając się do radnego J. Gorczycy powiedział, że powiat jest jednostką
samorządową drugiego szczebla, która ma wiele różnorakich funduszy, z których
korzystają mieszkańcy poszczególnych gmin w powiecie.
Dodał, że Gmina otrzymała z powiatowego funduszu PEFRON 80% dofinansowania
na zakup samochodu do przewozów osób niepełnosprawnych. Gmina Działdowo
korzysta również z funduszu na aktywne formy zwalczania bezrobocia. W zamian za
to wspomaga finansowo powiat w realizacji inwestycji w gminnych miejscowościach
zwłaszcza tych, które związane z utrzymaniem i modernizacją dróg.
Powiat, który liczy 65 tyś. Mieszkańców i ma zaplanowane dochody na 2007 r.
w wysokości 33 mln, a gmina Działdowo zaplanowała w budżecie na rok bieżący 30
mln. Starosta podkreślił, że budżety są porównywalne, a liczba mieszkańców powiatu
jest znacznie większa od liczby mieszkańców gminy.
Większość dochodów powiatu pochodzi z budżetu państwa, są to dotacje
i subwencje. Pozostałe środki, które Rada Powiatu może przeznaczyć na dowolny
cel stanowi niewielką kwotę.
Starosta wyjaśnił, że jeżeli powiat chce wykonać jakąkolwiek inwestycję musi
pozyskać partnerów do jej realizacji, a partnerami tymi są poszczególne gminy, na
terenie których realizuje się daną inwestycję. Zaznaczył, że bez dofinansowania gmin
żadna z zaplanowanych inwestycji nie zostanie zrealizowana z uwagi na to, że
powiat nie posiada na to środków.
Powiat opracował Program Realizacji Inwestycji na lata 2006 – 2013, w którym
znajduje się wykaz inwestycji zaplanowanych do realizacji w poszczególnych
gminach. Został on zaakceptowany przez wójtów i burmistrzów z terenu powiatu
działdowskiego.
M.

Janicki

dodał,

że

gmina

Działdowo

zawsze

pozytywnie

odpowiadała

na propozycje powiatu i chętnie z nim współpracowała. Powiedział, że życzyłby sobie
takiej współpracy między gminą a powiatem jak dotychczas.
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Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg J. Grochocki dodał, że przygotowując Plan
Inwestycyjny na lata 2006-2013 powiat założył, że przebuduje 61% sieci drogowej, tj.
194 km. Cała sieć drogowa powiatu liczy 315 km, z czego 102 km znajdują się na
terenie Gminy Działdowo, co stanowi 1/3 sieci drogowej powiatu. W związku z tym
zgodnie z planem inwestycyjnym, o którym mowa założono, że w latach 2006-2013
zostanie przebudowane na terenie gminy 62 km dróg.
J. Grochocki powiedział, że w planie ujętych jest 13 ciągów drogowych na terenie
Gminy Działdowo. Powiat planuje wyremontować nstępujące odcinki dróg: Uzdowo –
Kramarzewo 6300 m, Brzeźno-Uzdowo-Turza Wielka 9300 m, Gralewo-Filice 8300
m, Wielki Łęck-Płośnica-Burkat 2500 m, Kurki – Petrykozy – Łążek 1400 m, Księży
Dwór – Gnojono – Petrykozy 1300m, Ruszkowo – Uzdowo 5600 m, Turza Wielka –
500 m na odcinku jeszcze nie pokrytym, gdzie leży bruk, Działdowo – Księży Dwór
5600 m, Gnojono – Zakrzewo 2700 m, Prioma – Wysoka 1500 m, Niechłonin –
Gnojono 1600 m, Wierzbowo – Narzym 1900m. Razem 62 km 400 m.
W 2007 r. planowana jest przebudowa drogi w Turzy Wielkiej na dł. 500 m,
poszerzenie jezdni do 6 m oraz wybudowanie ciągu pieszo-rowerowego do drogi
gminnej Księży Dwór – Kurki. Aktualnie, jak poinformował dyrektor Grochocki prace
są na etapie rozstrzygnięcia przetargu na wykonanie dokumentacji, w przyszłym
tygodniu zostanie podpisana umowa na wykonanie tejże dokumentacji.
Kolejnym zadaniem przewidzianym przez powiat w roku bieżącym jest remont drogi
Niechłonin – Gnojono – Zakrzewo na odcinku Gnojono - Zakrzewo oraz odcinka
drogi Wysoka – Prioma. W sumie w roku 2007 planuje przebudowę 6 km dróg
powiatowych na terenie gminy Działdowo.
Nawiązując do zadanych pytań J. Grochocki podkreślił, że skala potrzeb dotycząca
położenia chodników jest ogromna. Powiat ze swoich środków może w danym roku
budżetowym przeznaczyć 140 tys. zł na cały powiat i stara się tę kwotę równomiernie
przeznaczyć na wszystkie gminy powiatu.
W roku bieżącym planuje się dokończenie chodnika w Ruszkowie (40m przy sklepie).
Dyrektor

przyznał

rację

radnej

Gancarz,

że

poprzednie

roboty

związane

z położeniem chodnika w tej miejscowości zostały wykonane nieprawidłowo
i należałoby to poprawić.
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Kolejnym zadaniem, które zostanie zrealizowane wspólnie przez gminę i powiat
w tym roku jest wybudowanie zatoki autobusowej w miejscowości Niestoja
i dokończenie już istniejącej zatoki po stronie przeciwnej.
Odpowiadając radnemu Stańczakowi dyrektor PZD powiedział, że nie ma możliwości
zmiany ruchu samochodów ciężarowych z uwagi na to, że inne drogi mają
ograniczony tonaż i są w złym stanie, by te samochody mogły po nich jeździć droga,
którą sugerował nie może być wykorzystana do ruchu samochodów ciężarowych
ponieważ droga ta jest w złym stanie i to właśnie na niej ograniczony jest tonaż.
Odpowiadając radnej Zakrzewskiej J. Grochocki powiedział, że pojedyncze wyboje
na tej drodze zostały wyeliminowane w tym miesiącu. Problem istnieje w samym
centrum miejscowości, gdzie jest odcinek drogi wymagający remontu. Planuje się go
wykonać w tym roku. Należy jednak poczekać na lepsze warunki atmosferyczne.
Remont całej drogi – dodał Grochocki – przewidziany jest w planie wieloletnim
powiatu.
Jeżeli chodzi o ciąg pieszo-rowerowy w Kisinach J. Grochocki powiedział, że sprawa
ta leży w kompetencji Rejonu Dróg Wojewódzkiego.
Dyrektor PZD przyznał rację radnemu Szudrewiczowi i powiedział, że chodnik
w Turzy Wielkiej został położony bardzo dawno temu i należy go jak najszybciej
poprawić.
Jeżeli chodzi o chodnik w Jankowicach, dyrektor podkreślił, że nie ma tej inwestycji
w planach, ale na przyszłe na lata należy wziąć ją pod uwagę.
J. Grochocki poinformował panią sołtys wsi Wysoka oraz panią sołtys z Burkatu że
ich pytania powinny być skierowane do przedstawicieli Rejonu Dróg Wojewódzkich.
Poinformował panią sołtys z Niestoi, że planuje się przesunięcię znaku i postawienie
znaku ograniczającego prędkość w trakcie robót związanych z budową zatoki
autobusowej.
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Zwracając się do radnej Majorowskiej, J. Grochocki powiedział, że widoczność na
wspomnianej przez radną drodze rzeczywiście jest ograniczona. Niemniej jednak jest
to droga wojewódzka i Rejon Dróg Wojewódzkich powinien zająć się tą sprawą.
Zadeklarował, że przekaże tę sprawę jak najszybciej do Rejonu i poprosi o jak
najszybsze wyeliminowanie przeszkód na tej drodze.
Odpowiadając radnemu Łebkowskiemu dyrektor powiedział, że w położeniu chodnika
w Petrykozach jest problem polegający na odprowadzeniu wody opadowej.
Położenie chodnika w tej sytuacji spowodowałoby utrudnienie, ruchu zarówno
użytkownikom chodnika jak i uczestnikom ruchu samochodowego. Dlatego też na
dzień dzisiejszy – powiedział J. Grochocki – PZD szuka rozwiązań dla tej sytuacji.
Jeżeli chodzi o naprawę drogi w Petrykozy - Rywociny J. Grochocki powiedział, że
inwestycja ta jest ujęta w planie inwestycyjnym na lata 2006-2013.
Dyrektor poinformował sołtysa Księżego Dworu, że PZD przygotowuje się
do obcięcia konarów drzew przy drodze Działdowo – Księży Dwór. Jeżeli chodzi
o

oznakowanie

drogi

o

występowaniu

zwierząt

domowych,

J.

Grochocki

poinformował, że w danym czasie była komisja, która uznała, że nie ma potrzeby
postawienia takiego znaku.
Sołtys Kuskowski powiedział, że właśnie na tej drodze, gdzie miałbyć postawiony
znak potrącono gospodarzowi krowę.
J. Grochocki powiedział, że na najbliżej Komisji Rady Powiatu przedstawi tę sprawę
radnym jako wniosek.

Wójt P. Cieśliński odniósł się do pytania radnego Szudrewicza dotyczącego
przebudowy chodników w Turzy Wielkiej i powiedział, że planuje się wykonanie
kanalizacji w tej miejscowości. Dlatego też wskazane byłoby wykonać najpierw
kanalizację a dopiero później przebudować chodniki.

Starosta M. Janicki zwrócił się z prośbą do Rady Gminy o rozważenie możliwości
budowy drogi Zakrzewo – Gnojono, na którą przygotowano już dokumentację,
a koncepcja jej budowy istnieje od czasu powstania wysypiska w Zakrzewie.
Ze strony powiatu nie mam przeszkód, aby w roku bieżącym wstąpić z wnioskiem
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o dofinansowanie tej inwestycji. Starosta podkreślił, że znane mu jest stanowisko
Rady dotyczące wybudowania obwodnicy Zakrzewa, ale po wykonaniu obliczeń taka
inwestycja nie jest możliwa do zrealizowania.
Dyrektor Grochocki dodał, że koszt opracowania samej dokumentacji związanej
z budową obwodnicy wyniósłby 3,5 mln zł. Na dzień dzisiejszy należałoby wykonać
odcinki dróg, które zaplanowano do wykonania, a dopiero później myśleć o innych
udogodnieniach – uważa J. Grochocki.
Sołtys z Kurek zapytał, co robią władze powiatu, aby ściągnąć zachodnich
inwestorów na teren powiatu.
Starosta M. Janicki odpowiedział, że Starostwo jest instytucją, która administruje
instrumentami, które mają wpływ na rynek pracy natomiast nie posiada w przeciwieństwie do gminy – terenów pod inwestycje. Inwestorzy zagraniczni
najczęściej potrzebują dużych terenów, a tych powiat nie posiada. Jedyne, co może
zrobić powiat dla zachodniego inwestora jest wsparcie na rynku pracy.

Sołtys Rybicki z Myśląt prosił o lepsze zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej
przebiegającej przez Myślęta w okresie zimy. Sołtys zapytał także czy planuje się
położenie dalszego odcinka drogi żwirowej z Turzy do Myśląt, by skrócić
mieszkańcom tych miejscowości przejazd.
Dyrektor PZD wyjaśnił, że wykonanie utwardzenia drogi, o której mówił sołtys Rybicki
planowane jest na rok bieżący. Natomiast w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym
Powiatu przewidziana jest budowa nawierzchni bitumicznej na całym odcinku tej
drogi.
Ad. pkt 6
Działalność

Ekologicznego

Związku

Gmin

„Działdowszczyzna”

przedstawił

Przewodniczący K. Korecki.
Poinformował, że EZG został utworzony przez 4 gminy powiatu działdowskiego
w 1997 r., w celu wspomagania realizacji ich zadań własnych przy wykorzystywaniu
funduszy własnych tych gmin oraz funduszy pozyskanych z zewnątrz w zakresie
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tworzenia infrastruktury gospodarki odpadami poprzez budowę obiektów do
składowani i utylizacji odpadów komunalnych oraz organizowanie systemów
selektywnej zbiórki odpadów.
Podstawowym celem działania Związku jest integracja gmin na rzecz ochrony
środowiska, rozwoju ekologicznego, edukacji ekologicznej społeczeństwa oraz
tworzenie programu w zakresie ochrony rzek, poprawy ich jakości i kształtowania ich
krajobrazu.

Ostatnie

zadanie

ma

na

celu

stworzenie

bazy

turystycznej,

agroturystycznej dla mieszkańców powiatu działdowskiego jak również wykorzystanie
walorów rzeki Wel, która jest jedyną rzeką na tym terenie sprzyjającą spływom
kajakowym.
Zadania Związku realizowane są poprzez projekty inwestycyjne, organizacyjne oraz
projekty edukacyjne.
Związek działa na obszarze 1526 km2, na terenie całego powiatu działdowskiego,
połowy powiatu nidzickiego, należy do niego również część powiatu iławskiego –
miasto Lubawa oraz część powiatu nowomiejskiego - miasto Grodziczno.
Zamieszkuje go 94 tys. mieszkańców.
Zarząd ma na celu stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami
poprzez powtórne użycie, recykling, kompostowanie oraz składowanie.
Na terenie „DZIAŁDOWSZCZYZNY” funkcjonuje program selektywnej zbiórki
odpadami, w ramach którego zbiera się szkło, tworzywa sztuczne, papier, bioodpady
oraz odpady niebezpieczne w postaci baterii i akumulatorków małogabarytowych,
a od 1 marca br. zbierane będą również leki przeterminowane do pojemników, które
zakupił starosta powiatu działdowskiego.
K. Kordecki powiedział, że 95% mieszkańców „DZIAŁDOWSZCZYZNY” ma
stworzone warunki do segregowania odpadów. System jest oparty na – w zabudowie
jednorodzinnej – na systemie workowym, a w zabudowie wielorodzinnej i na
obszarach wiejskich odpady zbierane są do pojemników na papier, szkło oraz plastik
o pojemności 1000 l.
Związek bierze udział w ogólnopolskich konkursach ekologicznych, w których
zajmuje czołowe miejsca. Na terenie Związku znajdują się dwa składowiska:
w Zakrzewie - składowisko rejonowe – oraz składowisko w Ciechanówku, gdzie
gromadzone są odpady z Lidzbarka, Grodziczna i Lubawy.
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Priorytetem dla „Działdowszczyzny” jest wybudowanie sortowni. Burmistrz miasta
przekazał nieodpłatnie Związkowi działkę w Działdowie przy ul. Przemysłowej na ten
cel.
K.

Kordecki

podkreślił,

że

inwestycje

w

zakresie

ochrony

środowiska

są kapitałochłonne, ale bardzo istotne. Do tej pory na inwestycje w Związku
przeznaczono 12 mln, z czego 6 mln stanowią środki zewnętrzne.

Sołtys wsi Wysoka zapytała, czy jest możliwość wzmocnienia worków na szkło,
ponieważ są one bardzo słabe, a podartych pracownicy Zakładu Gospodarki
Odpadami nie chcą zabierać.
K. Kordecki powiedział, że worki na szkło należy napełniać tylko do połowy,
a pracowników Zakładu Gospodarki Odpadami, którzy przyjeżdżają po odpady
należy poprosić o więcej takich worków.
Sołtys Sorupski zapytał o zagospodarowanie eternitu.

Przewodniczący EZG

poinformował,

że

na

szczeblu

kraju

istnie

program

zagospodarowania eternitu, ale nikt nie chce współfinansować tego programu.
Uważa, że państwo musi znaleźć mechanizm dofinansowania demontażu dachów
eternitowych. Jednak niczego konkretnego w tej sprawie jeszcze nie ustalono.

Ad. pkt 7- 8
Omawiając projekty uchwał Wójt P. Cieśliński powiedział, że na dzień dzisiejszy
Szkoła Podstawowa w Grzybinach liczy 36 uczniów, z czego 10 osób to dzieci
z terenu gminy Dąbrówno z miejscowości Brzeźno. Koszt utrzymania funkcjonowania
szkoły wynosi 334 766 zł rocznie, z czego 10% stanowi koszt utrzymania budynku,
a 90% koszty utrzymania etatów nauczycielskich. Średni koszt utrzymania 1 ucznia
w placówce w Grzybinach wynosi ok. 9 tys. zł, natomiast w Szkole Podstawowej
w Wysokiej jest to koszt rzędu 10 tys. zł. W pozostałych placówkach gmina wydaje
na dziecko ok. 4 tys. zł. Na 1 dziecko gmina otrzymuje subwencję z Ministerstwa
w wysokości 5500 zł. Wójt powiedział, że subwencja, jaką otrzymuje gmina nie
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starcza na płace dla nauczycieli. Jest ona naliczana na klasy, gdzie średnia ilość
uczniów wynosi 22-26 uczniów.
Na 10 placówek oświatowych gmina otrzymuje 6 mln zł subwencji,

natomiast

z własnych środków przeznacza 1,5 mln. na oświatę, a więc tyle, ile warta jest
niejedna inwestycja – dodał wójt.
W związku z powyższym postanowiono obniżyć stopień organizacyjny. Wójt
zapewnił, że budynki szkół zostaną wykorzystane wyłącznie do celów oświatowowychowawczych, dzięki temu łatwiej będzie pozyskać środki zewnętrzne na ich
zagospodarowanie.
Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Wysokiej będą dowożone do Zespołu Szkół
w Księżym Dworze natomiast dzieci że Szkoły Podstawowej w Grzybinach dowożone
będą do Szkoły Podstawowej w Uzdowie.
Wójt dodał, że wierzy, iż decyzja o zmianie stopnia organizacyjnego w tych
placówkach nie jest dla Rady łatwą, niemniej jednak poprosił, aby Rada podejmując
tę decyzję kierowała się dobrem ucznia, które przede wszystkim pozwoli mu na
wyższy poziom nauczania, co trudno jest zapewnić w szkole, która liczy 36 uczniów,
i w której zajęcia odbywają się w klasach łączonych.

Sołtys wsi Grzybiny zwrócił się z prośbą do Rady o rozważenie tej decyzji.
Powiedział, że popiera wniosek rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Grzybinach
o jej oddalenie. Jego zdaniem w ślad za obniżeniem stopnia organizacyjnego pójdzie
likwidacja szkoły.

Wójt

P.

Cieśliński

powiedział,

że

rozumie

obawy

sołtysa

związane

z funkcjonowaniem szkoły. Szkoła nie zostaje zlikwidowana tylko zmienia się jej
stopień organizacyjny, a budynek nadal będzie służył celom oświatowym. Pozostaną
tam klasy 1-3 i funkcjonować będzie świetlica.
Dodał, że w innych powiatach likwiduje się szkoły o większej liczbie uczniów,
a w naszej gminie zmienia się stopień organizacyjny. Wójt zapewnił, że pozytywna
decyzja w tej sprawie będzie korzystna dla dzieci.
Radna T. Majorowska przyznała, że jest to bardzo trudna decyzja niemniej jednak
w ubiegłej kadencji stała przed takim samym problem, kiedy to likwidowano szkołę
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w Kisinach. Dziś dzieci i rodzice są zadowoleni, a budynek wykorzystany został,
zgodnie z zapewnieniami wójta do celów oświatowo - wychowawczych.
Radna zaapelowała do Rady, aby bronić takich budynków, nie pozwolić ich sprzedać
i na bieżąco je remontować. Wówczas dzieci będą miały miejsce, w którym spędzać
będą swój wolny czas.
Podkreśliła, że jest zbulwersowana faktem, iż na sesji, kiedy Rada rozważ podjęcie
tak ważnej uchwały nie ma pani radnej z Grzybin ani pani dyrektor szkoły.

Rada Gminy w obecności 14 radnych - 10 głosami „za”, 1 głosem „przeciwnym”
przy 3 głosach „wstrzymujących” podjęła

Uchwałę Nr VI/34/07
w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Grzybinach
w filię Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Uzdowie.

oraz
12 głosami „za”, 1 głosem „przeciwnym” i 1 „wstrzymującym” Rada podjęła

Uchwałę Nr VI/35/07
w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wysokiej
w filię Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. Janusza Korczaka
w Księżym Dworze.

Ad. pkt 9
Omawiając projekt uchwały sekretarz poinformował, że do Rady Gminy wpłynął
wniosek mieszkańców Sławkowa o podział sołectwa Lipówka na dwa odrębne
sołectwa: Lipówka i Sławkowo. Sprawa została pozytywnie rozpatrzona na wspólnym
posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy – dodał J. Świniarski.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr VI/36/07
w sprawie podziału sołectwa Lipówka na sołectwo Lipówka i sołectwo
Sławkowo, zmian w Statucie sołectwa Lipówka
i uchwalenia Statutu sołectwa Sławkowo.
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Ad. pkt 10
Sekretarz J. Świniarski powiedział, że zmiana w Statucie Gminy jest konsekwencją
wcześniej podjętej uchwały i dotyczy zmiany w załączniku Nr 6, w którym znajduje
się wykaz sołectw gminy Działdowo. J. Świniarski poinformował, że gmina Działdowo
liczy obecnie 31 sołectw.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr VI/37/07
w sprawie zmian w Statucie Gminy Działowo.
Ad. pkt 11
Projekt uchwały omówiła skarbnik B. Antoszewska.
Poinformowała sołtysów, że zgodnie ze zmianą rozporządzenia dot. zwrotu kosztów
podróży istnieje wymóg przedkładania biletów za przejazd. Aby zlikwidować bariery
istniejące przy zwrocie kosztów podróży, postanawia się zwiększyć wynagrodzenie
sołtysów za inkaso i jednocześnie zlikwidować delegacje.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr VI/38/07
w sprawie poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku
leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów
i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Skarbnik poinformowała sołtysów, że są już gotowe decyzje wymiarowe, po które
należy zgłosić się do wydziału podatkowego.
Wyjaśniła także nowowybranym sołtysom zasady poboru i odprowadzania do Urzędu
opłaty targowej.
Następnie Przewodniczący Rady ogłosił przerwę.
Ad. pkt 12
Po przerwie stan osobowy Rady wynosił 12 radnych. Nieobecni: J. Gorczyca.,
D. Stempka i M. Sosnowska.
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Projekt uchwały omówił wójt P. Cieśliński, który poinformował, że wspólne zadanie
z powiatem, którego dotyczy uchwała związane jest z budową zatoki autobusowej
i postawienia wiaty przystankowej w miejscowości Niestoja oraz położenia 40 m
chodnika w Ruszkowie. Wójt dodał, że gmina zostanie obciążona kosztami robót.

Rada Gminy w obecności 12 radnych jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr VI/39/07
w sprawie wspólnej z Powiatem Dziadowskim, realizacji zadania.

Ad. pkt 13
Omawiając projekt uchwały kierownik Ref. GKŚ poinformował, że dotyczy on
podwyżki taryf za dostawę wody o 0,04 zł w miejscowościach: Turza Wielka,
Uzdowo, Niestoja, Filice, Burkat, Ruszkowo, Lipówka, Mosznica, Kurki, Gąsiorowo,
Kisiny, Gnojno, Łążek, Petrykozy, Rywociny, Zakrzewo, Gnojenko. Taryfy, które będą
obowiązywały po podjęciu uchwały to: 2,16 zł /brutto/ za 1m3 wody oraz opłata
abonamentowa za wodomierz w wysokości 1,07 zł /brutto/ miesięcznie.
Rada Gminy w obecności 12 radnych jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr VI/40/07
w sprawie zatwierdzenia Taryf za dostawę wody na terenie gminy Działowo.

Ad. pkt 14
G. Małachowski powiedział, że projekt uchwały dotyczy przedłużenia do dnia
16 kwietnia 2008 r. czas obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę zatwierdzonych Uchwałą Nr XXXVII/287/06 Rady Gminy
Działdowo z dnia 24 lutego 2006 r. Taryfy mają zastosowanie do zbiorowego
zaopatrzenia w wodę realizowanego przez Gminny Zakład Usług Komunalnych
w Uzdowie na terenie Gminy Działdowo w miejscowościach : Wilamowo, Pożary,
Klęczkowo, Krasnołąka, Sękowo, Sławkowo w wysokości 2,18 zł brutto za 1m3 oraz
opłata abonamentowa za wodomierz w wysokości 1,07 zł brutto miesięcznie.
Rada Gminy w obecności 12 radnych jednogłośnie podjęła
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Uchwałę Nr VI/41/07
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
Ad. pkt 15
Projekt uchwały – jak poinformował G. Małachowski – dotyczy przedłużenia do dnia
16 kwietnia 2008 r. czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe
odprowadzanie ścieków realizowane przez Gminny Zakład Usług Komunalnych
w Uzdowie na terenie Gminy Działdowo w miejscowości Pożary w wysokości 3,50 zł
brutto za 1m3 .
Rada Gminy w obecności 12 radnych jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr VI/42/07
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf
dla zbiorowego odprowadzania ścieków.
Ad. pkt 16
Kierownik G. Małachowski powiedział, ze w owym projekcie uchwały również
przedłuża

się

czas

obowiązywania

dotychczasowych

taryf

za

zbiorowe

odprowadzanie ścieków do dnia 16 kwietnia 2008 r.
Taryfy te mają zastosowanie do zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego
przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Uzdowie na terenie Gminy Działdowo
w miejscowości Uzdowo: za ścieki komunalne 4,00 zł brutto za 1m3 natomiast za
ścieki przemysłowe 6,14 zł brutto za 1m3
Rada jednogłośnie, tj. 12 głosami „za”, podjęła
Uchwałę Nr VI/43/07
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla
zbiorowego odprowadzania ścieków.

Ad. pkt 17
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Sekretarz Gminy J. Świniarski omawiając projekt uchwały poinformował, że
Wojewoda Warmińsko-Mazurski przesłał na ręce Przewodniczącego Rady dwie
skargi na działalność Wójta Gminy Działdowo w sprawie zwrotu własności
nieruchomości o pow. 73 ha we wsi Turza Wielka oraz zapewnienia zasiłku i lokalu
socjalnego.
Skarżący był zameldowany w miejscowości Turza Wielka w okresie od 28.10.1978 r.
do 20.05.1985r. W dniu 20.05.1985r. dokonał dobrowolnego wymeldowania się
z miejsca pobytu stałego, podając nowy adres. Trzykrotnie zwracał się do Urzędu
Gminy w Działdowie o przydział lokalu mieszkalnego. Pismem otrzymał odpowiedź
negatywną, ponieważ zgodnie z treścią uchwały Rady Gminy Działdowo w sprawie
ustalania zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
gminy Działdowo - „gmina wynajmuje lokale mieszkalne osobom posiadającym stałe
zameldowanie na terenie Gminy Działdowo przez okres nie krótszy niż 5 lat”.
Odnośnie zwrotu nieruchomości o pow. 70 ha położonej we wsi Turza Wielka
wywłaszczonej na rzecz Skarbu Państwa , sekretarz wyjaśnił, że wniosek odnośnie
zwrotu nieruchomości otrzymał Wojewoda Warmińsko-Mazurski, który pismem
przekazał

załączony

wniosek

wg

właściwości

do

Starostwa

Powiatowego

w Działdowie. Ponadto do Urzędu Gminy w Działdowie wpłynęło postanowienie Sądu
Rejonowego w Działdowie o przekazaniu Sądowi Okręgowemu w Elblągu wg
właściwości sprawy z powództwa Rajmunda Libudy przeciwko Gminie Działdowo.
Należy przypuszczać – kontynuował J. Świniarski - że jest to również sprawa
o zwrot zabranych nieruchomości. Wójt gminy nie posiada żadnych kompetencji
do orzekania o zwrocie zabranych lub wywłaszczonych majątków.
Jeżeli chodzi o zasiłek z GOPS , to na podstawie przedstawionych przez skarżącego
dokumentów, jego prośba o przyznanie zasiłku stałego nie została przez GOPS
w Działdowie rozpatrzona pozytywnie ponieważ nie uzupełnił on wniosku
o

niezbędne

dokumenty

o

jakie

zwrócił

się

do

niego

pismem

GOPS.
Wobec powyższego skargi należy uznać w całości jako nieuzasadnione – powiedział
sekretarz.
Rada jednogłośnie, tj. 12 głosami „za”, podjęła

Uchwałę Nr VI/44/07
w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Wójta Gminy Działdowo.
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Ad. pkt 18
W tym punkcie:
Sołtys E. Walewacz zapytała, do kogo zwrócić się z problemem dewastacji
cmentarza ewangelickiego znajdującego się w Wysokiej.

Sołtys M. Zielińska zapytała, dlaczego gmina nie płaci sołtysom za doręczanie
nakazów płatniczych.

Sołtys z Kramarzewa zapytała o dostawę wody dla mieszkańców.
Sołtys z Uzdowa wnioskowała o ulepszenie dojazdu na nowe działki budowlane.
Odpowiadając sołtys Walewacz wójt poinformował, że właścicielem cmentarza
znajdującego się w Wysokiej jest parafia ewangelicka, która nie ma funduszy
na utrzymanie tych cmentarzy.
Taki problem istnieje na terenie całej gminy. W niektórych miejscowościach
mieszkańcy sami wychodzą z inicjatywą ich zagospodarowania i opiekują się nimi.
P. Cieśliński zaproponował, aby zmobilizować mieszkańców do uprzątnięcia tego
cmentarza. Wszystkie koszty z tym związane poniesie gmina.
Odpowiadając M. Zielińskiej wójt wyjaśnił, że w latach poprzednich gmina zlecała
pracownikom roznoszenie nakazów płatniczych na podstawie umowy zlecenie.
Obecnie obowiązek dostarczania nakazów został powierzony sołtysom. W ślad
za nowymi obowiązkami nałożonymi na sołtysów planuje się podwyższenie diety
sołtysa. P. Cieśliński dodał, że projekt uchwały w tej sprawie zostanie przedłożony
na przyszłej sesji.
Odpowiadając sołtys Lewandowskiej wójt powiedział, że rury przez które płynie woda
w Kramarzenie są w krytycznym stanie. Niemniej jednak wodociągiem tym – od
marca do czasu wykonania nowego – zajmie się Gminny Zakład Usług Komunalnych
w Uzdowie.
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W sprawie dojazdu do nowych działek w Uzdowie P. Cieśliński poinformował,
że gmina może jedynie poprawiać tę drogę na bieżąco. Obecnie nie ma sensu
utwardzenia tej drogi z uwagi na poruszający się po niej sprzęt ciężki.
Przewodniczący poinformował, że z uwagi na remont w budynku Urzędu Gminy
następna Sesja Rady Gminy odbędzie się w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy
ul. Polnej w Działdowie.

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady o godzinie 14:05
zamknął sesję.

Protokołowała:

Przewodniczył:

Anna Baszczewska

Przewodniczący Rady Gminy Działdowo

podinspektor

Mirosław Zieliński
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