Protokół Nr XLV/10
z s e s j i Rady Gminy Działdowo
odbytej w dniu 19 lutego 2010 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Działdowo pod
przewodnictwem Mirosława Zielińskiego – Przewodniczącego Rady Gminy.
Sesja trwała w godzinach 1000 1200.
Stan osobowy Rady wynosi 15 osób, w sesji zgodnie z listą obecności uczestniczy
15 radnych– lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Spoza Rady w sesji udział wzięli:
Władysław Kubiński
- Radny Powiatu Działdowskiego
Sylwester Jackowski
- Radny Powiatu Działdowskiego
Jan Kowalski
- Radny Powiatu Działdowskiego
Paweł Cieśliński
- Wójt
Jan Świniarski
- Sekretarz
Beata Antoszewska
- Skarbnik
Mieczysława Skała
- Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
Danuta Smereczyńska
- Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Zdrowia
Grzegorz Małachowski
- Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej,
Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami,
i Ochrony Środowiska
Bogumiła Stachowiak
- Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Burkacie
Andrzej Graszk
- Kierownik Gminnego Zakładu Usług Komunalnych
Grzegorz Chyliński
- Przedstawiciel Banku Gospodarki Żywnościowej
Sołtysi z terenu Gminy, dyrektorzy oraz przedstawiciele prasy lokalnej.
Ad. pkt 1
Przewodniczący Rady M. Zieliński powitał uczestników i na podstawie listy
obecności stwierdził prawomocność obrad.
Ad. pkt 2
Wójt Gminy wnioskował, o uwzględnienie w porządku obrad następujących
projektów uchwał:
- projekt uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Działdowskiemu pomocy
finansowej,
- projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu
sołeckiego w 2011 r.,
- projekt uchwały w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Działdowo,
oraz

sprawozdanie

z

wysokości

średnich

wynagrodzeń

nauczycieli

na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych
przez Gminę Działdowo.
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Rada przyjęła jednogłośnie porządek obrad z proponowanymi zmianami, po czym
przystąpiła do jego realizacji w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu XLIV Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta o działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Sprawozdanie z realizacji Gminnych Programów: Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy
Działdowo w 2009 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2010 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/318/10 Rady Gminy
Działdowo z dnia 4 stycznia 2010 r. oraz zmiany uchwały Nr XLIV/324/10
Rady Gminy Działdowo z dnia 28 stycznia 2010 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Działdowo.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości
Turza Wielka na lata 2010-2017”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Działdowo.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Działdowskiemu pomocy
finansowej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu
sołeckiego w 2011 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Miejscowym Planie Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Działdowo.
15. Sprawozdanie
z
wysokości
średnich
wynagrodzeń
nauczycieli
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych
przez Gminę Działdowo.
16. Sprawy bieżące.
17. Zamknięcie obrad.
Ad. pkt 3
Protokół z XLIV sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez odczytania.
Ad 4-5
Wójt P.Cieśliński przedstawił informację z działalności w okresie międzysesyjnym
z uwzględnieniem wydanych zarządzeń i wykonanych uchwał - informacja stanowi
załącznik nr 3 do protokołu.
Wójt poinformował również o tym, że Uchwała Nr XLIII/319/10 z dnia 7 stycznia
2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla województwa warmińskomazurskiego została uchylona przez Regionalną Izbę Obrachunkową, natomiast
Wojewoda Warmińsko-Mazurski stwierdził nieważność Uchwały Nr XLIII/322/10
z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany w Miejscowym Planie Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Działdowo. Wójt odwołując się do uchwały w sprawie zmian
w planie wyjaśnił, że podczas przygotowywania materiałów omyłkowo został
rozszerzony zapis dot. elektrowni wiatrowych w rejonie Jankowic. Nałożyły się nowe
zmiany proponowane w związku z kolejnymi obszarami, farmami wiatrowymi na
wcześniejszy plan dotyczący pojedynczych wiatraków, stąd propozycja nowej
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uchwały na dzisiejszej sesji. Poprawiona wersja w następnym tygodniu zostanie
dostarczona w celu sprawdzenia.
Następnie Wójt Gminy przedstawił informacje w zakresie realizowanych inwestycji.
Poinformował, że trwa rozstrzygnięcie przetargu na budowę kanalizacji ściekowej
wraz z oczyszczalnią w Kramarzewie. Najniższa oferta to 1 230 000 zł (kwota
zaokrąglona), jeżeli prawidłowo została złożona, wówczas zostanie podpisana
umowa i firma przystąpi do realizacji zadania. Koszty będą większe, ponieważ należy
jeszcze wziąć pod uwagę m.in. przygotowanie dokumentacji. Dodał, że
zabezpieczone jest dofinansowanie ze środków zewnętrznych.
Wójt poruszył kwestię odśnieżania dróg zaznaczając, że pojawi się duży problem,
jeśli śnieg zacznie zbyt szybko odmarzać, ponieważ będą trudności z odbiorem
nadmiaru wody, mimo przygotowania. Poinformował również, że systematycznie
usuwane jest błoto pośniegowe. Zakończono rejon Pierławki, Wysoka, Księży Dwór,
Kurki, w dniu dzisiejszym Kisiny, następnie Burkat, Filice. Ponadto powiedział, że
prace równiarką, wykonywane są dokładniej, oraz, że od środy funkcjonuje również
równiarka z zakupionym pługiem czołowym, dwustronnym.
Przewodniczący M. Zieliński podkreślił, że ważne, aby podpisując nową umowę
odpowiednio dobrać kierowców, bowiem są zastrzeżenia do ich pracy.
Wójt poinformował, że wspólnie z kierownikiem G. Małachowskim opracowali
scenariusz odśnieżania w przyszłym roku. Wyjaśnił, że obszar gminy zostanie
podzielony na kilka mniejszych obszarów, bowiem okazuje się, że jeśli kilka firm
obsługuje, wówczas nie ma zastrzeżeń, np. w Kramarzewie drogi są właściwie
odśnieżone. W innych miejscach również będą dążenia do, tego, aby ktoś lokalnie
utrzymywał drogi. Na pewno umowa zostanie podpisana z kilkoma obsługującymi.
Następnie głos zabrał przedstawiciel Banku BGŻ, Grzegorz Chyliński, który
zwrócił się do grupy posiadającej gospodarstwa rolne, albowiem reprezentowany
przez niego bank wspiera gospodarstwa. Zasygnalizował, że od ponad roku znajduje
się on w Działdowie, działa na rynku i jest otwarty na potrzeby klientów. Przedstawił
dostępne oferty banku, jedną z nich jest tzw. kredyt obrotowy, w przypadku, którego
pieniądze mogą pozostać na koncie z możliwością ich pobrania w dowolnym czasie.
Poinformował, że rolnik nie opłaca kosztów utrzymania rachunku. Kolejną
zaprezentowaną ofertą było konto lokacyjne, na które można wpłacać dowolne kwoty
w dowolnym momencie. Pan G. Chyliński zaznaczył, że środki nie muszą być
blokowane na jakiś z góry określony termin. Środki pozostają dostępne w każdej
chwili. Konto zakładane jest bezpłatnie, np. środki z dopłat obszarowych można
skierować na wspomniane konto.
Radny R. Łebkowski zapytał gdzie mieści się bank BGŻ.
Pan G.Chyliński poinformował, że bank BGŻ znajduje w pobliżu sądu, koło Banku
Brodnickiego.
Ad.pkt 6
Kierownik D.Smereczyńska przedstawiła sprawozdanie z realizacji Gminnych
Programów: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Działdowo jednocześnie informując,
że Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok
2009 został zatwierdzony Uchwałą Nr XXX/234/08 Rady Gminy Działdowo z dnia
30 grudnia 2008 r, natomiast Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok
2009 został zatwierdzony Uchwałą Nr XXX/235/08 Rady Gminy Działdowo z dnia
30 grudnia 2008 r. Następnie omówiła zrealizowane zadania w ramach
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poszczególnych
do protokołu.

działów

programu-

sprawozdanie
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załącznik

nr
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Ad. pkt 7
Skarbnik Gminy B. Antoszewska omówiła zmiany w budżecie gminy na 2010 r.,
które przedstawiają się następująco:
- w dziale Oświata i Wychowanie zwiększenie środków z tytułu najmu sali
gimnastycznej w Burkacie.
- w dziale Pomoc społeczna zwiększenie dochodów na realizację programu
PPWOW.
Natomiast zmiany po stronie wydatków dotyczą przesunięć między paragrafami,
przesunięcia pozostałych środków pochodzących z rachunku bankowego Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska. Zmiany również w dziale 921 na zadaniu „Remont
świetlicy w miejscowości Kurki”, polegające na uaktualnieniu kwot.
Radni jednogłośnie podjęli
Uchwałę Nr XLV/329/10 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na
2010 r.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Ad pkt 8
Skarbnik B. Antoszewska przedstawiła projekt uchwały wprowadzający zmiany we
wcześniej podejmowanych uchwałach.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XLV/330/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/318/10 Rady
Gminy Działdowo z dnia 4 stycznia 2010 r. oraz zmiany uchwały Nr
XLIV/324/10 Rady Gminy Działdowo z dnia 28 stycznia 2010 r.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący M. Zieliński o godz. 10.50 ogłosił przerwę w obradach.
Przewodniczący o godz. 11.10 wznowił obrady.
Ad pkt 9
Kierownik G. Małachowski przedstawił projekt uchwały dotyczący nowych taryf za
wodę i odprowadzanie ścieków, które były omawiane również na wspólnym
posiedzeniu stałych komisji. Jak poinformował, konsultowano się z zakładem
energetycznym, bowiem wzrośnie opłata za energię, która stanowi 1/3 kosztów.
Zaznaczył, że taryfa opłat za dostawę wody została ustalona na kwotę 2.45zł/m3
(brutto), dotyczy ona naszych hydroforni gminnych, nie dotyczy natomiast wody
w Księżym Dworze, Wysokiej, Prusinowie, Pierławkach, Komornikach i Grzybinach.
Kierownik G. Małachowski zakomunikował, że wzrasta również opłata stała za
wodomierz, która długo pozostawała na tym samym poziomie i wynosiła 1.07 zł,
natomiast obecnie ustalono kwotę 1.33 zł/miesięcznie (kwota brutto). Następnie
przedstawił taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków komunalnych do oczyszczalni
w Uzdowie i Pożarach, które wynoszą 4.63 zł/m3 (brutto), natomiast taryfa za
zbiorowe odprowadzanie ścieków przemysłowych wynosi 9,31 zł/ m3 (brutto).
Radni jednogłośnie podjęli
Uchwałę Nr XLV/331/10 w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe
zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie
gminy Działdowo.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
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Ad. pkt 10
Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały, którego przedmiotem jest plan odnowy
miejscowości Turza Wielka. Jak poinformował, we wcześniejszym planie odnowy dla
wspomnianej miejscowości, nie został ujęty zakres remontu kościoła parafialnego.
Obecnie w związku z wnioskiem proboszcza, który chce ubiegać się o środki
finansowe, zakres modernizacji został opisany w planie. Podjęcie uchwały jest
niezbędne, bowiem 25 lutego mija termin składania wniosków.
Radni jednogłośnie podjęli
Uchwałę Nr XLV/332/10 w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości
Turza Wielka na lata 2010-2017”.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Ad. 11
Kierownik G. Małachowski przedstawił projekt uchwały odnośnie Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Działdowo. Kierownik wyjaśnił, że
wspomniany regulamin jest zmieniany w związku z wejściem w życie ustawy
o bateriach i akumulatorach. Wprowadzone zapisy w regulaminie ustalają kwestie
dot. baterii. W paragrafie drugim jak poinformował kierownik wyjaśniono podstawowe
pojęcia zawarte w treści regulaminu. Wprowadzone zmiany regulują również kwestię
pozbywania się odpadów z remontów, wskazują miejsca, w których można oddać
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zobowiązują właścicieli nieruchomości do
wyodrębnienia ze strumienia odpadów komunalnych wspomnianych baterii,
akumulatorów, odpadów z remontów, zużytego sprzętu elektronicznego
i elektrycznego jak również metali, odpadów niebezpiecznych, odpadów
wielkogabarytowych czy też ulegających biodegradacji. Kierownik wskazał, że
w poprzednim regulaminie był zapis, który zezwalał właścicielom nieruchomości na
samodzielne wywożenie nieczystości do odpowiednich punktów, obecnie nie ma
takiej możliwości, bowiem dokumentami, które potwierdzają, że nieczystości zostały
wywiezione w sposób właściwy są umowa z przedsiębiorstwem przewozowym,
posiadającym koncesję na wywóz nieczystości oraz rachunek potwierdzający
wykonanie usługi. Kierownik G. Małachowski poinformował również, że w
przepisach końcowych zawarto dwa nowe paragrafy, informujące o karze grzywny w
przypadku naruszenia przepisów Regulaminu oraz o upoważnieniu straży gminnej do
kontroli. Kierownik dodał, że projekt uchwały został uzgodniony z Powiatowym
Inspektorem Sanitarnym.
Radny J. Gorczyca zapytał, czy wspomniany zapis odnośnie odbioru nieczystości
nie dotyczy oczyszczalni przydomowych.
Wójt odpowiedział, że nie dotyczy, jednak fakturę potwierdzającą zakup bakterii
należałoby zachować.
Radny P. Stańczak zapytał jak interpretować zapis, o tym, że właściciele
nieruchomości są zobowiązani do usunięcia śniegu, błota z chodników położonych
bezpośrednio przy granicy nieruchomości.
Kierownik G. Małachowski odpowiedział, że jeśli znajduje się pas zieleni między
posesją a chodnikiem wówczas właściciel nie ma obowiązku usuwania
zanieczyszczeń, jedynie w przypadku gdy chodnik bezpośrednio znajduje się przy
granicy nieruchomości.
Wójt nawiązując do pytania, podkreślił, że przepis wskazuje, że jeśli znajduje się pas
zieleni między posesją a chodnikiem, wówczas ten obowiązek nie dotyczy
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właściciela. Jednak pasem zieleni jest pas wytyczony przez gminę jak
np. w Uzdowie, natomiast jeśli jest kilka centymetrów zieleni między ogrodzeniem
a chodnikiem wówczas nie określamy tego pasem zieleni. Wójt poinformował, że pas
zieleni musi zostać wyznaczony przez gminę.
Sołtys E. Walewacz zapytała jak często powinno być wywożone szambo. Ile faktur
należy okazać.
Sołtysi poruszyli również problem nieczystości stałych, podkreślając, że niektórzy
mieszkańcy w ogóle nie oddają śmieci.
Kierownik G.Małachowski odpowiedział, że w zależności od potrzeb, jednak nie
może być takiej sytuacji, że przynajmniej raz w miesiącu nie są oddawane jakieś
nieczystości.
Przewodniczący dodał, że zgodnie z umową zawieraną z GZUK śmieci powinny być
oddawane, co najmniej raz w miesiącu.
Wójt nawiązując do powyższych wypowiedzi zakomunikował, że kontrole trwają od
dawna, pierwszy raz wystawiane jest informacyjnie upomnienie. Wszystkie
miejscowości są kontrolowane a mieszkańcy przyuczani o obowiązkach. Wójt
zaznaczył, że wiele nieczystości jest wyrzucanych do lasów, rowów, na żwirownie.
Poinformował, że Gminny Zakład Usług Komunalnych wywozi śmieci nie rzadziej
niż raz w miesiącu, ponadto są odbierane śmieci segregowane. Wójt powiedział, że
w ubiegłym roku miały zostać wykonane oczyszczalnie przydomowe jednak nie udało
się rozstrzygnąć przetargu. W tym roku nie ma już wyodrębnionego Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska, z którego środków miały być wykonane
oczyszczalnie, jednak istnieje możliwość pozyskania środków z innych źródeł.
Wobec czego w miesiącach jesiennych wnioski powinny zostać zrealizowane.
Sołtys B. Recki zapytał czy mieszkańcy Zakrzewa muszą również płacić za wywóz
śmieci.
Wójt odpowiedział, że Zakrzewo zostało zwolnione z opłat, wyłączone z procesu
z tytułu uciążliwości sąsiedztwa z wysypiskiem śmieci.
Sołtys B. Tatkowska zapytała, czy musi być podpisana umowa na wywóz
nieczystości, czy wystarczy faktura, bowiem ma problem z podpisaniem umowy
z jedną z firm.
Wójt odpowiedział, że rachunek jest wystarczającym dokumentem.
Sołtys M. Lewandowska zapytała, czy starsza, biedna osoba, która będzie
oddawała śmieci, co trzy miesiące lub rzadziej poniesie z tego tytułu konsekwencje,
czy powinna oddawać je każdego miesiąca.
Wójt odpowiedział, że indywidualne przypadki będzie rozpatrywała pani komendant
Straży Gminnej.
Przewodniczący zapytał kierownika GZUK A.Graszk czy zwiększył się zakup
pojemników na nieczystości stałe.
Kierownik A. Graszk odpowiedział, że zwiększyła się sprzedaż pojemników, a więc
są efekty pracy straży gminnej.
Kierownik G.Małachowski nawiązując do pytania pani sołtys o konieczność
zawarcia umowy na odbiór nieczystości ciekłych, poinformował, że zgodnie z
regulaminem powinna być zawarta umowa, natomiast potwierdzeniem wykonania
usługi jest rachunek.
Przewodniczący Rady Gminy zaznaczył, że są sytuacje, kiedy mieszkaniec oddaje
nieczystości płynne do różnych firm, w zależności od, tego gdzie tańsze są usługi,
lecz jeśli jest faktura nie powinno być problemu.
Radni jednogłośnie podjęli
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Uchwałę Nr XLV/333/10 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania
czystości
i porządku na terenie Gminy Działdowo.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad. pkt 12
Wójt Gminy przedstawiając projekt uchwały poinformował, że dotyczy on udzielenia
pomocy finansowej w wysokości 2.600 zł na prowadzenie Ośrodka Interwencji
Kryzysowej. Wyjaśnił, że Caritas przygotowuje pomieszczenia na różne zdarzenia
losowe np. w razie pożaru czy też innych sytuacji, również problemowych w rodzinie.
Jeśli doszłoby do takiej sytuacji wówczas koszty wyżywienia pokrywa Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej.
Radni jednogłośni podjęli
Uchwałę Nr XLV/334/10 w sprawie udzielenia Powiatowi Działdowskiemu
pomocy finansowej.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Ad pkt. 13.
Sekretarz Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego. Poinformował, że zgodnie z ustawą Rada
Gminy w terminie do końca marca, każdego roku zobowiązana jest do podjęcia
uchwały o wyrażeniu bądź nie zgody na wyodrębnienie funduszu na rok następny.
Poinformował, że projekt omawiany był również na wspólnym posiedzeniu komisji,
które wyraziły aprobatę dla projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody. Dodał, że
przedstawiany projekt dotyczy roku 2011. W tym roku okaże się jak będzie wyglądała
realizacja funduszu sołeckiego.
Radni jednogłośnie podjęli
Uchwałę Nr XLV/335/10 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu
sołeckiego w 2011 r.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Ad. pkt 14
Wójt omawiając projekt uchwały poinformował, że nowa uchwała zmienia brzmienie
w paragrafie 5.
Poinformował, że we wcześniejszej wersji, w przywołanym paragrafie,
widniały zapisy „ Tereny oznaczone symbolem EEw przeznacza się pod elektrownie
wiatrowe” oraz „ Tereny oznaczone symbolem R i Rs przeznacza się pod uprawy
rolnicze z dopuszczeniem realizacji jednej elektrowni wiatrowej lub farmy wiatrowej
i sieci infrastruktury technicznej”. W nowej wersji uchwały, zgodnie z założonym
wcześniej projektem, przewidującym pojedyncze elektrownie wiatrowe, tylko strefa
EEw przeznaczona jest pod elektrownie wiatrowe, natomiast strefy R i Rs
przeznacza się pod uprawy rolnicze. Natomiast, dopiero przy następnych zmianach
w planie jest mowa o farmach wiatrowych, dla których opracowanych zostało 11
obszarów do uchwalenia i zaopiniowania przez Regionalną Dyrekcję Ochrony
Środowiska.
Radni jednogłośnie podjęli
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Uchwałę Nr XLV/336/10 w sprawie zmiany w Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego Gminny Działdowo.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Ad. pkt 15
Kierownik D. Smereczyńska przedstawiła sprawozdanie za 2009 r. z wysokości
osiągniętych dochodów w ramach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych
przez Gminę Działdowo. Poinformowała, że zgodnie z nowymi przepisami organy
prowadzące szkołę mają obowiązek dokonania analizy kosztów poniesionych na
wynagrodzenia nauczycieli. Następnie przedstawiła średnie wynagrodzenia, jakie
zgodnie z przepisami powinni uzyskać nauczyciele w zależności od stopnia awansu
zawodowego, omówiła kwoty faktycznie uzyskane przez nauczycieli i różnice między
kwotą jaką powinni uzyskać a faktycznie osiągniętą . W wyniku analizy stwierdzono,
że w szkołach na terenie gminy tylko nauczyciele mianowani uzyskali średnie
wynagrodzenie, natomiast zgodnie ustawą pozostałym nauczycielom wypłacono
wyrównanie.
Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Zdrowia poinformowała ponadto, ze
dodatkowa tabela przedstawia jak wygląda sytuacja w szkołach na terenie gminy.
Zaznaczyła, że w niektórych szkołach jest ogromny deficyt, szkoły są małe, mała
liczba nauczycieli miejscowych, natomiast duża liczba przyjeżdżających z zewnątrz
na tzw. częściach etatu.
Przewodniczący M. Zieliński zasugerował, aby przydzielać nadgodziny
nauczycielom.
Kierownik D. Smereczyńska poinformowała, że poszukiwane jest odpowiednie
rozwiązanie.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 16.
W tym punkcie:
Nikt nie zabrał głosu
Ad pkt 17.
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący M. Zieliński o godz. 1200
zamknął XLV Sesję Rady Gminy.
Protokołowała:
Marta Patalon
/referent/

Przewodniczył:
Mirosław Zieliński
/Przewodniczący Rady Gminy/
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