PROTOKÓŁ Nr IV/14

z s e s j i Rady Gminy Działdowo
odbytej w dniu 30 grudnia 2014 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Działdowo.

Stan osobowy Rady wynosi 15 osób, w Sesji zgodnie z załączoną listą obecności
uczestniczyło 15 radnych.
Sesja odbyła się w godzinach 1000-1100

Spoza Rady w Sesji uczestniczyli:
Jan Korona

- Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Działdowskiego

Krzysztof Radzki

- Przedstawiciel W-M Izby Rolniczej

Paweł Cieśliński

- Wójt Gminy

Jan Świniarski

- Sekretarz Gminy

Beata Antoszewska

- Skarbnik Gminy

Mieczysława Skała

- Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

Bożena Ziółkowska-Wójcicka

- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Działdowie

Bogumiła Stachowiak

- Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej
w Burkacie

Andrzej Graszk

- Kierownik Gminnego Zakładu Usług
Komunalnych w Uzdowie, Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej

Katarzyna Trąbińska

- Komendant Straży Gminnej

Tadeusz Szeremeta

- Komendant Gminny OSP

Mariusz Margalski

- Kierownik Referatu Rozwoju, Promocji,
Inwestycji i Zamówień Publicznych

Danuta Dolińska

- Podinspektor ds. społecznych i ochrony
zdrowia

Sołtysi z terenu Gminy Działdowo, dyrektorzy szkół, przedstawiciele prasy lokalnej.
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Ad. pkt 1
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński dokonał otwarcia IV Sesji Rady Gminy
Działdowo, powitał uczestników sesji i na podstawie listy obecności stwierdził
prawomocność obrad.

Ad.pkt 2
Przewodniczący Rady M.Zieliński przedstawił proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Gminy.
4. Wolne wnioski i zapytania.
5. Informacja Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Działdowo na lata 2015-2021.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2015 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na terenie Gminy Działdowo na 2015 rok.
9. Podjęcie

uchwały

w

sprawie

Gminnego

Programu

Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
upoważnionego do wydawania poleceń wyjazdów służbowych Przewodniczącemu
Rady Gminy Działdowo.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy
Działdowo do Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej oraz wyboru
Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Działdowo.
14. Sprawy bieżące.
15. Zamknięcie obrad.
Nie zgłoszono wniosków do porządku obrad.
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Ad. pkt 3
Protokół z III Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez odczytania.

Ad. pkt 4
Nikt nie zabrał głosu.
Ad.pkt 5
Wójt P.Cieśliński przedstawił informację z działalności w okresie międzysesyjnym
z uwzględnieniem wydanych zarządzeń i wykonanych uchwał /Sprawozdanie Wójta
z działalności w okresie międzysesyjnym stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu/.
Ponadto Wójt Gminy wspomniał o pracach na drogach w związku z rozpoczęciem akcji
zimowej oraz zmianach w zakresie obsługi. Powiedział, że nie wszyscy operatorzy wiedzą,
w jakie miejsce mają dojechać, prosząc o informowanie o przypadkach, kiedy pług bądź
piaskarka nie dojadą do posesji. Dziś operatorzy jeżdżą z panem Derbinem po terenie gminy
w celu dokładnego zapoznania się z drogami gminnymi.
Ad. pkt 6
Skarbnik Gminy B.Antoszewska omówiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo na lata 2015-2021. Poinformowała, że
Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2015-2021, jest to okres spłaty
długu (do roku 2021 spłata rat kredytu). Wykaz przedsięwzięć zaplanowano na lata 20152016.
Dochody zaplanowano w kwocie 31 256 528,06 zł (ogółem), natomiast wydatki w kwocie
29 842 262,36 zł (ogółem).
W następnym roku planowana jest nadwyżka w kwocie 1 414 265,70 zł, która zostanie
przeznaczona na spłatę zaciągniętego w poprzednich latach zadłużenia.
Skarbnik B.Antoszewska nawiązała do rozchodów budżetu informując, że w przyszłym
roku planowane są spłaty rat kredytów w kwocie 2 331 815,70 zł. W następnych latach raty
kredytu kształtują się w

wysokości 784 070,44 zł. Ostatnia rata w 2021 wyniesie

550 569,39 zł.
Zadłużenie na koniec grudnia 2015 r. będzie wynosiło 4 436 034, 51 zł.
Skarbnik Gminy wspomniała, że wymagane ustawowo wskaźniki zostały spełnione przez
gminę.
Następnie poprosiła o pytania.
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Wobec braku pytań Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński zarządził głosowanie.
Rada większością głosów / 14 „za”, 1 „wstrzymujący się” , 0 „przeciw”/ podjęła
Uchwałę Nr IV/10/14 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Działdowo na lata 2015-2021.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad.pkt 7
Skarbnik Gminy B.Antoszewska poinformowała, że wydatki majątkowe zaplanowane
na rok 2015 wynoszą 4 233 335,71 zł, natomiast wydatki inwestycyjne 4 055 852,71 zł.
Załącznik inwestycyjny (nr 3) zawiera zadania realizowane również z funduszu sołeckiego.
Łączna kwota funduszu sołeckiego na następny rok wynosi 440 929,72 zł.
W budżecie gminy zaplanowano również wszelkiego rodzaju dotacje na zadania gminy, jak
również dotacje dla instytucji kultury oraz zakładu budżetowego. Dotacja przedmiotowa
dla zakładu budżetowego wynosi 146 124 zł, dla instytucji kultury łączna kwota dotacji
wynosi 1 164 895 zł.
Skarbnik Gminy poprosiła o pytania.
Radny K.Chyliński nawiązał do wydatków zaplanowanych na dowożenie uczniów do szkół
(rozdział 80113 ) w kwocie 885 559,89 zł. Zapytał dlaczego jest to tak duża kwota, skoro
w ubiegłym roku wynosiła 670 000 zł.
Skarbnik Gminy odpowiedziała, że w paragrafie 4300 zaplanowane są środki na zakup
biletów oraz nastąpiło zwiększenie na wynagrodzeniach, z uwagi na zatrudnienie opiekunów
na pracach publicznych.
Radny K.Chyliński zaznaczył, że są to tylko dwie osoby.
Skarbnik Gminy zaprzeczyła temu, że są to tylko dwie osoby.
Radny K.Chyliński powiedział, że na posiedzeniu komisji zapytał o liczbę opiekunów,
dowiadując się, że jest 8 osób zatrudnionych z urzędu pracy w ramach prac interwencyjnych,
z których dwie osoby zostaną zatrudnione na 2 miesiące.
Skarbnik Gminy powiedziała, że zaplanowano środki na wynagrodzenia i to może
podwyższać kwotę ogólną. Również kwota na zakup biletów 595 200 zł..
Radny K.Chyliński podkreślił, że w zeszłym roku wydaliśmy ok. 670 000 zł, czyli zostaje
kwota ok. 210 000 zł dla opiekunów.
Skarbnik Gminy dodała, że zaplanowano również 50 000 zł na zakup samochodu.
Wójt Gminy wyjaśnił, że wynagrodzenia nie dotyczą tylko środków, które ponosimy na
zobowiązanie, lecz całości wynagrodzeń. Środki refinansowane z urzędu pracy znajdują się
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w innym paragrafie.
do budżetu.

Jeżeli mamy 8 opiekunek to ich pobory na cały rok wpisujemy

Urząd pracy zwraca część środków. Najpierw wypłacamy jednak

wynagrodzenia, później ubiegamy się o zwrot części środków. Poinformował, że w tej grupie
mamy dwie osoby na zobowiązaniach i zapewne przy podpisaniu kolejnej umowy
podpiszemy zobowiązane również dla dwóch lub trzech opiekunek.
Skarbnik Gminy wskazała również na zwiększenie składek, pochodnych od wynagrodzeń
(na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy) w porównaniu z rokiem ubiegłym. Ponownie
wspomniała

o

zaplanowanych

środkach

na

zakup

samochodu.

Radny K.Chyliński zapytał czy zakup samochodu w całości finansowany będzie z budżetu
gminy czy będzie jakaś dotacja.
Skarbnik Gminy odpowiedziała, że w tym roku składano wniosek, jednak nie udało się
uzyskać dofinansowania z PEFRON. Być może uda się w roku następnym.
Radny K.Chyliński nawiązał również do budżetów szkół, pytając czy szkoły mają
zabezpieczone w budżetach kwotę 595 200 zł na bilety.
Skarbnik Gminy potwierdziła.
Wójt Gminy poinformował, że opiekunki zatrudnione są przez gminę, co nie wchodzi
w budżet szkoły.
Rada większością głosów / 14 „za”, 1 „wstrzymujący się”, 0 „przeciw”/ podjęła
Uchwałę Nr IV/11/14 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2015 r.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad.pkt 8
Podinspektor D.Dolińska poinformowała, że Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
oraz

Gminny

Program

Profilaktyki

i

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych

są programami, które uchwalane są corocznie i stanowią podstawę do działań w zakresie
profilaktyki. Programy stanowią kontynuację programów realizowanych w latach ubiegłych.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr IV/12/14 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na terenie Gminy Działdowo na 2015 rok.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
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Ad.pkt 9
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę

Nr

IV/13/14

w

sprawie

Gminnego

Programu

Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad.pkt 10
Sekretarz Gminy poinformował, że zgodnie z paragrafem 24 Statutu Sołectwa wybory
sołtysa i rady sołeckiej zarządza się w drodze uchwały rady gminy, tak , aby mogły odbyć się
nie później niż w ciągu 3 miesięcy od rozpoczęcia kadencji nowo wybranej rady. Zebrania
wiejskie w tym przypadku zwołuje Wójt, określając miejsce, dzień i godzinę zebrania.
Ponadto wyznacza przewodniczącego zebrania.

Zawiadomienie o zwołaniu zebrania

wiejskiego Wójt Gminy podaje do wiadomości publicznej, na co najmniej 14 dni przed dniem
zebrania. Głosowanie odbywa się w sposób tajny. Na początku roku pan Wójt ustali
harmonogram zebrań.
Wójt Gminy nawiązał do wypowiedzi Sekretarza Gminy, informując, że będą pracowały 3-4
zespoły jednocześnie. Zebrania będą odbywały się we wszystkich dniach powszednich
za wyjątkiem sobót i niedziel. Harmonogram zostanie przekazany po dniu 1 stycznia.
Terminy są sztywne, dlatego zawiadomienia będą wysyłane z 14 dniowym wyprzedzeniem.
Jeśli będą wnioski do ustalonego harmonogramu, możemy zmienić termin na późniejszy,
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr IV/14/14 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad.pkt 11
Przewodniczący Rady Gminy poprosił o wskazanie osoby, która zostanie upoważniona do
wydawania poleceń wyjazdów służbowych Przewodniczącemu Rady Gminy Działdowo.
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Ewa Lipowska zaproponowała Wiceprzewodniczącą
J.Gancarz.
Wiceprzewodnicząca Rady J.Gancarz wyraziła zgodę.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr IV/15/14 w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
upoważnionego do wydawania poleceń wyjazdów służbowych Przewodniczącemu Rady
Gminy Działdowo
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wskazując na Wiceprzewodniczącą upoważnioną do wydawania poleceń wyjazdów
służbowych Przewodniczącemu Rady - Jadwigę Gancarz.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad.pkt 12
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński poprosił o wytypowanie przedstawiciela gminy
do Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”, który będzie
reprezentował gminę.
Radny K.Doliński zaproponował radnego Mirosława Zielińskiego na przedstawiciela gminy
do Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr IV/16/14 w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy
Działdowo do Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”
wyznaczając przedstawiciela gminy Działdowo do Zgromadzenia Ekologicznego Związku
Gmin „Działdowszczyzna” w osobie Mirosława Zielińskiego.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ad. pkt 13
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński poprosił o zgłaszanie kandydatur na członków
Komisji Rewizyjnej.
Radny P.Stańczak zgłosił kandydaturę radnej Doroty Pawłowskiej.
Radna D.Pawłowska wyraziła zgodę na członkowstwo w Komisji Rewizyjnej.
Radna I.Szkotnicka zgłosiła kandydaturę radnego Mariusza Stokłos.
Radny M.Stokłos wyraził zgodę.
Radna M.Cegiełka zgłosiła kandydaturę radnego Piotra Stańczak.
Radny P.Stańczak wyraził zgodę.
Radna E.Zielska zgłosiła kandydaturę radnego Krzysztofa Dolińskiego.
Radny Krzysztof Doliński wyraził zgodę na członkostwo w Komisji Rewizyjnej.
Radny M.Stokłos zgłosił kandydaturę radnego Krystiana Chylińskiego.
Radny K.Chyliński wyraził zgodę.
Wobec braku zgłoszeń innych kandydatur, Przewodniczący Rady Gminy zamknął listę
zgłoszeń na członków Komisji Rewizyjnej.
Następnie

poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego i Zastępcę

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
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Radna M.Cegielka na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zgłosiła radnego P.Stańczak.
Radny P.Stańczak wyraził zgodę.
Innych kandydatur nie zgłoszono.
Radny P.Stańczak na zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zgłosił radną Dorotę
Pawłowską.
Radna D.Pawłowska wyraziła zgodę.
Innych kandydatur nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady M.Zieliński odczytał projekt uchwały uwzględniający powyższy
skład komisji t.j.
- Piotr Stańczak

Przewodniczący Komisji

-Dorota Wanda Pawłowska

Zastępca Przewodniczącego Komisji

-Mariusz Stokłos
-Krzysztof Doliński
-Krystian Chyliński
zarządzając następnie głosowanie
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr IV/17/14 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej oraz wyboru
Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Działdowo.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Ad. pkt 14
Sprawy bieżące
Sołtys M.Waśkowiak zapytał czy wiadomo jaka firma będzie odbierała odpady z terenu
gminy oraz jaka będzie stawka za odpady.
Wójt Gminy poinformował, o problemach z przetargami. Na 8 rejonów udało się
rozstrzygnąć w pierwszym podejściu tylko dwa przetargi,

później dwa kolejne. Trwa

procedura 4 przetargów. W przypadku gminy Działdowo, nie ma problemu, obsługę będą
prowadziły te same firmy, co dotychczas. Częstotliwość odbioru została zwiększona
w okresie letnim. Wydłuży się okres zbierania bioodpadów.
pozostaje ta sama. Po rozstrzygnięciu

Cena na dzień dzisiejszy

przetargów będzie można przeprowadzić analizę

w zakresie stawek. Stawki na pewno nie zastaną podwyższone. W okresie letnim odpady będą
odbierane dwa razy, w tej samej cenie. Umowa zostanie podpisana na okres dwóch lat. Tam
gdzie rozstrzygnięto przetargi, harmonogramy są już rozwożone.
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Radna M.Cegiełka zapytała czy są zmiany w zakresie odbioru bioodpadów.
Wójt Gminy odpowiedział, że okres odbioru został wydłużony do końca października.
Więcej informacji będzie można przekazać w styczniu.
Sołtys B.Jaroszewski zwrócił się do Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Działdowskiego
pytając, dlaczego piaskarki przejeżdżają po drogach powiatowych nie sypiąc piasku.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Jan Korona na wstępie podziękował
za zaproszenie na sesję. Korzystając z okazji złożył uczestnikom sesji życzenia noworoczne.
Następnie w odpowiedzi na pytanie, poinformował, że temat ten został poruszony na sesji
w dniu wczorajszym. Był problem z dojazdem na sesję. Drogi lokalne są faktycznie
oblodzone, co utrudnia jazdę. Dyrektor Rejonu Dróg, zgodnie z narzuconym obowiązkiem,
miał dokonać lustracji tras. Wczoraj w godzinach wieczornych drogi były sypane. Dodał,
że przedstawi ten problem w Starostwie.
Sołtys A.Machałowska zgłosiła

podobny problem. Poinformowała, że

odcinek drogi

od Działdowa do krzyżówek Zakrzewo –Bursz jest sypany, natomiast dalej do Rywocin już
nie. Odcinek ten nigdy nie był sypany. Piaskarki jadą bez piasku. W ubiegłym roku był ten
sam problem.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Korona odpowiedział, że wczoraj ten problem był
zgłaszany. Tłumaczono, że są pewne odcinki dróg, gdzie jednostka, która wygrała przetarg na
odśnieżanie danego odcinka, nie ma obowiązku sypania bądź odśnieżania w dalszej jego
części. Taki problem jest na drodze ze Skurpia do Turzy Wielkiej. Za część drogi odpowiada
Płośnica, za dalszy odcinek Gmina Działdowo.
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił uwagę, że droga do Rywocin w całości jest drogą
powiatową.
Wiceprzewodniczący

J.

Korona

odpowiedział,

że

zgłosi

ten

problem.

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że na kolejną sesję zaprosi pana Starostę oraz
Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg.
Kierownik M.Skała poinformowała o półfinałach Mistrzostw Gminy w Halowej Piłce
Nożnej. Zamieszczono już komunikaty na stronie gminy i GOKiS. Kolejny komunikat
dotyczy turnieju halówki dziewcząt i chłopców, zaplanowanego w dniach 24-25 stycznia
(zgłoszenia do pana G.Efczyńskiego, do dnia 14 stycznia). Następny Turniej –Halowa Piłka
Siatkowa odbędzie się 15 lutego. Na kolejnej sesji zostaną przekazane komunikaty w tej
sprawie.

Eliminacje odbędą się w Uzdowie na sali gimnastycznej, ewentualnie finał

w Burkacie.
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Sekretarz J.Świniarski przekazał komunikat dotyczący pracy urzędu.

Poinformował,

że zgodnie z wnioskami mieszkańców, wydano zarządzenie zmieniające Regulamin
Organizacyjny Urzędu Gminy. Zmiany dotyczą zmian godzin pracy urzędu. Od dnia 1
stycznia w poniedziałki urząd będzie pracował od godz.9.00 do 17.00. W pozostałe dni
tygodnia tak jak dotychczas w godz.7.30 -15.30.
Kasa pracuje do godz. 14.00, natomiast w poniedziałki również będzie pracowała dłużej.
Pozostaje ta sprawa do ustalenia z bankiem.
Przewodniczący

Rady

Gminy

zapytał

sołtysów

czy

dostarczono

mieszkańcom

wystarczającą ilość egzemplarzy harmonogramów odbioru odpadów.
Poszczególni sołtysi zgłaszali, w których miejscowościach nie przekazano harmonogramów,
bądź zostały przekazane w niewystarczającej ilości.
Przewodniczący

Rady

Gminy

poinformował,

że

sprawa

zostanie

przekazana

do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”.
Przewodniczący M.Zieliński przekazał, że w ubiegłym tygodniu spotkała się Komisja
Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia . Dyskutowano z panem wójtem,
kierownikiem oświaty oraz dyrektorami szkół nad bezpłatnym udostępnieniem sal
gimnastycznych dla mieszkańców gminy.
Poprosił o zgłaszanie do 15 stycznia grup z poszczególnych miejscowości, które będą chciały
uczestniczyć w zajęciach (2 godz. w tygodniu), pod pewnymi warunkami. Na pewno będzie
potrzebna umowa z dyrektorem placówki, którą podpiszą dwie osoby dorosłe. Jedna
z tych osób musi być obecna na sali. Na sali będzie obecny również pracownik szkoły.

Na zakończenie sesji Wójt Gminy P.Cieśliński wraz z Przewodniczącym Rady Gminy
M.Zielińskim

złożyli podziękowania za współpracę w minionym roku oraz przekazali

uczestnikom sesji życzenia noworoczne. Szczególne podziękowania skierowano do sołtysów.

Ad pkt 15
Wobec

wyczerpania

porządku

dziennego

Przewodniczący

Rady

Gminy

M.Zieliński o godz. 11.00 zamknął IV Sesję Rady Gminy Działdowo.

Protokołowała:
Marta Patalon
/referent/

Przewodniczyli:
Mirosław Zieliński
/Przewodniczący Rady Gminy/

10

