PROTOKÓŁ Nr V/15
z s e s j i Rady Gminy Działdowo
odbytej w dniu 29 stycznia 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Działdowo.
Stan osobowy Rady wynosi 15 osób, w Sesji zgodnie z załączoną listą obecności
uczestniczyło 14 radnych, nieobecny radny K.Doliński.
Sesja odbyła się w godzinach 1000- 1300
Spoza Rady w Sesji uczestniczyli:
Marian Janicki

- Starosta Powiatu Działdowskiego

Kazimierz Kordecki

- Przewodniczący Zarządu Ekologicznego
Związku Gmin „Działdowszczyzna”

Jerzy Grochocki

- Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg

Krzysztof Radzki

- Przedstawiciel W-M Izby Rolniczej

Paweł Cieśliński

- Wójt Gminy

Jan Świniarski

- Sekretarz Gminy

Beata Antoszewska

- Skarbnik Gminy

Kamila Piotrowicz

- Zastępca Kierownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej

Andrzej Graszk

- Kierownik Gminnego Zakładu Usług
Komunalnych w Uzdowie

Grzegorz Małachowski

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

Mariusz Margalski

- Kierownik Referatu Rozwoju, Promocji,
Inwestycji i Zamówień Publicznych

Tadeusz Szeremeta

- Komendant Gminny OSP

Sołtysi z terenu Gminy Działdowo, dyrektorzy szkół, przedstawiciele prasy lokalnej
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Ad. pkt 1
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński dokonał otwarcia V Sesji Rady Gminy, powitał
uczestników sesji i na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad.
Szczególnie powitał nowo wybranych sołtysów:
Sołectwo Kramarzewo-Pani Żaneta Misiopecka
Sołectwo Burkat – Pani Krystyna Wasiak
Sołectwo Wysoka – Pani Iwona Szkotnicka
Sołectwo Gnojno- Pani Irena Piórek
Sołectwo Rywociny- Pani Ewa Antosiak
Sołectwo Zakrzewo – Pani Marzenna Augustyniak
Sołectwo Petrykozy – Pani Wioleta Sobiecka
Sołectwo Kisiny – Mateusz Wiszowaty
Ad.pkt 2
Wójt Gminy P.Cieśliński wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowych
projektów uchwał w sprawie:
- udzielenia pełnomocnictwa,
- ustalenia Regulaminu korzystania z sal gimnastycznych szkół prowadzonych przez Gminę
Działdowo oraz upoważnienia Wójta Gminy do ustalenia wysokości opłat za korzystanie
z tych sal,
- zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Rady Rynku Pracy w Działdowie.
Przewodniczący Rady Gminy zaproponował wprowadzenie powyższych projektów uchwał
jako punkty: 17.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa, 18. Podjęcie
uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z sal gimnastycznych szkół
prowadzonych przez Gminę Działdowo oraz upoważnienia Wójta Gminy do ustalenia
wysokości opłat za korzystanie z tych sal, 19. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia
kandydata na członka Powiatowej Rady Rynku Pracy w Działdowie, następnie
pkt 20. Sprawy bieżące, pkt 21. Zamknięcie obrad.
Rada gminy jednogłośnie przyjęła powyższe wnioski do porządku obrad, przyjmując również
jednogłośnie porządek obrad po wprowadzeniu zmian w brzmieniu:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Gminy.
4. Wolne wnioski i zapytania.
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5. Informacja Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja

Przewodniczącego

Zarządu

Ekologicznego

Związku

Gmin

„Działdowszczyzna” na temat bieżącej działalności Związku w zakresie gospodarki
odpadami komunalnymi.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

Działdowo na lata 2015-2021.
8. Podjęcie

uchwały

w

sprawie

zmiany

w

budżecie

Gminy

Działdowo

na 2015 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu

Warmińsko-Mazurskiemu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu

nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr 365/2 obręb Uzdowo.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/218/12 Rady Gminy

Działdowo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet
dla radnych Rady Gminy Działdowo.
12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Działdowie.
13. Podjęcie

uchwały

w

sprawie

uchwalenia

zmiany

miejscowego

planu

zagospodarowania przestrzennego gminy Działdowo w obrębie geodezyjnym
Grzybiny.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy

Działdowo na 2015 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy

Działdowo na 2015 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Działdowo na 2015 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z sal gimnastycznych

szkół prowadzonych przez Gminę Działdowo oraz upoważnienia Wójta Gminy
do ustalenia wysokości opłat za korzystanie z tych sal.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Rady

Rynku Pracy w Działdowie.
20. Sprawy bieżące.
21. Zamknięcie obrad.
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Ad. pkt 3
Protokół z IV Sesji został przyjęty jednogłośnie bez odczytania.
Ad. pkt 4
Przewodniczący

Rady

Gminy

poinformował,

że

na

sesji

obecni

są

pan Starosta Marian Janicki oraz Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg pan J.Grochocki.
Następnie poprosił o kierowanie pytań do zaproszonych gości.
Radna E. Lipowska poinformowała, że w okresie przerwy świątecznej, większość szkół
ponadgimnazjalnych nie pracowała. W szkole na ul. Polnej odbywały się zajęcia, uczniowie
musieli pójść do szkoły. Dyrektor był zdziwiony, że wystąpił problem z dojazdem. Autobusy
nie kursowały, ponieważ były to dni wolne od nauki. Zapytała, czy Starostwo jako organ
prowadzący szkołę podejmie kroki, aby więcej takich sytuacji nie było.
Starosta M.Janicki wyjaśnił, że kompetencje powiatu w zakresie transportu dotyczą
wyłącznie zatwierdzania rozkładu jazdy. Każdy przewoźnik, który wykonuje pasażerskie
przewozy na terenie powiatu, musi zwrócić się do Starosty o zatwierdzenie rozkładu jazdy.
Powiat występuje do każdej gminy o uzgodnienie rozkładu. Po zatwierdzeniu rozkładu jazdy
przewoźnik

decyduje

w

jaki

sposób

realizuje

przewozy.

Radna E. Lipowska zapytała, dlaczego szkoła na ul.Polnej jako jedyna w powiecie
prowadziła zajęcia, czy jest todecyzja dyrektora.
Starosta M.Janicki powiedział, że organizacja pracy szkoły leży w kompetencji dyrektora
szkoły. Dodał, że spróbuje wyjaśnić, dlaczego zorganizowano zajęcia nie sprawdzając, czy
uczniowie będą mieli, czym dojechać do szkoły.
Sołtys Sołectwa Zakrzewa M.Augustyniak zgłosiła, że w okresie wakacji miejscowości
Kurki, Rywociny, Zakrzewo zostały pozbawione wszelakich autobusów. Nie wszyscy
mieszkańcy mają samochody. Autobusy są zamieszczone w rozkładach jazdy, jednak nie
kursują. Przekazywałam te informacje do Mławy jednak kazano mi skontaktować się
z kierowcą. W Działdowie również nikt nie posiada informacji na temat tego, czy dany
autobus będzie kursował.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński przekazał, że pół roku temu rozmawiał
z dyrektorem z Mławy. Problem dotyczy kwestii finansowej. Dyrektor poinformował, że
gdyby opłacał się kurs, to autobus mógłby kursować nawet co dwie godziny. Spółka musi
osiągać zysk. Jeżeli dojeżdżają 1-2 osoby nie opłaca się organizować kursu. Ewentualnie
musiałaby dopłacać gmina.
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Starosta M.Janicki

potwierdził, że zasady realizacji przewozu publicznego czy też

niepublicznego przewozu pasażerów, realizowane są przez prywatne podmioty, które
w swojej działalności kierują się zyskiem. Jeżeli linia nie opłaca się, nie wykonują jej.
Jedynym transportem dotowanym i kontrolowanym przez organy publiczne są regionalne
przewozy pasażerskie kolejowe. Inne przewozy oparte są o ustawę o działalności
gospodarczej i w tym przypadku przedsiębiorca decyduje, kiedy i jakie linie obsługuje.
Sołtys z Malinowa S.Pepłowski poinformował, że podobna sytuacja ma miejsce w czasie
ferii, przerw w pracy szkoły w Malinowie.
Sołtys B.Jaroszewski zapytał o kwestie związane z zasadzeniem drzew wzdłuż dróg
powiatowych, przy polach rolniczych. Obecnie drzewa są małe i nie powodują szkód, jednak
będą się rozrastać. Z powodu cieni, w przypadku zdjęć wykonywanych z samolotu
(w związku z dopłatami) będą zmniejszały areały (dot. pasa drogowego KrasnołąkaKlęczkowo). Ponadto zwrócił się z prośbą o to, aby na drogach powiatowych (na zakrętach)
sypano solidnie piaskiem z solą.
Dyrektor J.Grochocki odniósł się do nasadzeń, informując, że wykonywane są w pasie
drogowym. Zanim przystąpiono do nasadzeń w większości odnowiono granice. Drzewa rosną
w odległości pół metra, metra a nawet dalej od granicy z rolnikiem sąsiadującym. Staramy się
nie wykonywać nasadzeń na granicy.
Sołtys B.Jaroszewski poinformował, że w niektórych miejscach nie zachowano nawet
odległości pół metra.
Dyrektor J.Grochocki odpowiedział, że jeśli drzewa rosną poza granicą pasa drogowego
zostaną przesadzone w inne miejsce. Ponadto poinformował, że nasadzeń będzie coraz
więcej. Jest to program nasadzeń drzew, prowadzony na terenie całego województwa. Przed
każdym nasadzeniem, będzie wyznaczana granica pasa drogowego. Następnie nawiązał
do zimowego utrzymania dróg, informując, że zgodnie z zatwierdzonym planem przez Zarząd
na ten cel zaplanowano środki w łącznej kwocie 550 000 zł (na I i IV kwartał oraz remont
sprzętu). Drogi posypywane są w miejscach szczególnie niebezpiecznych, na odcinkach
prostych nie sypiemy, jednie w miejscach wyznaczonych. Staramy się sypać skrzyżowania,
łuki poziome, pionowe, zatoki postojowe. Jeżeli za mało są sypane, sprawdzę to i przekażę
kierownikowi obwodu, aby poprawiono w przyszłości.
Sołtys Sołectwa Lipówka P.Trąbiński zgłosił, że między Sławkowem a Lipówką rośnie
drzewo, w połowie złamane, część znajduje się nad drogą. Podobno zostało to zgłoszone,
jednak wszystko trwa długo .
Dyrektor J.Grochocki poinformował, że procedura musi trochę potrwać.
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Sołtys M.Augustyniak zabrała głos mówiąc, że w okresie zimowym drogi są sypane,
natomiast kto wiosną będzie sprzątał piach. Studzienki w Zakrzewie są całkowicie zasypane
piaskiem, nie odbierają wody. Ważne jest, aby były udrażnianie na bieżąco.
Dyrektor J.Grochocki powiedział, że zostanie to wykonane.
Starosta M.Janicki dodał, że jeśli są uwagi dotyczące bieżącego zarządzania drogami
powiatowymi można dzwonić bezpośrednio i przekazywać je do dyrektora bądź zastępcy
dyrektora powiatowego zarządu dróg powiatowych. Większość uda się usunąć. W przypadku
drzew jest problem, zgodę w zakresie usunięcia musi wyrazić również Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska, co trwa długo.
Sołtys M.Waśkowiak powiedział, że nasuwa się pytanie, nasadzamy drzewa a później jest
problem, aby utrzymać zgodę na wycinkę. Może trzeba sadzić drzewa w takich miejscach,
aby nie przeszkadzały.
Wójt Gminy powiedział, że na pewno byłoby wygodniej sadzić drzewa w miejscach,
w których nie będą przeszkadzały, jednak takich miejsc nie znajdziemy. W przypadku każdej
wycinki są zalecenia, aby np. w przypadku wycięcia jednego drzewa, posadzić pięć kolejnych
młodych drzew. Nie ma możliwości, aby obsadzić drzewami tylko działki wybrane. Chociaż
dziś zasadzenia występują poza rowami, na skrajach pasa drogowego, jednak istnieje kolizja
z rolnikami (korzenie, zacienienie, zaburzona gospodarka wodna). Nie ma złotego środka,
musimy robić to, co jest zgodne z prawem i możliwie bezpieczne.
Sołtys P.Trąbiński zapytał, jaka jest procedura w przypadku starania się o ustawienie znaku
„uwaga, zwierzęta gospodarskie”.
Dyrektor J.Grochocki poinformował, aby złożyć wniosek. Zbierzemy komisję, w skład
której wchodzi pracownik policji, pracownik gminy jak i wydziału komunikacji. Sprawdzimy
i ustawimy znak, jeśli będzie to możliwe.
Radna J.Gancarz powiedziała, że w miejscowości Ruszkowo pozostało jedno drzewo,
na którym wiszą płachty tworzywa, które pozostało po
ciężarowych.

przejeżdżających samochodach

Zapytała o możliwość przycięcia gałęzi, poprosiła pana Dyrektora

J.Grochockiego o zwrócenie uwagi na tę sprawę.
Dyrektor J.Grochocki poinformował, że widział wczoraj to drzewo. Wystąpiono
z wnioskiem o jego wycinkę.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński zapytał, co przewiduje budżet powiatu na rok
bieżący w odniesieniu do naszej gminy.
Dyrektor J.Grochocki powiedział, że na rok bieżący wpisano

dwie inwestycje, które

chcemy zrealizować wspólnie z panem Wójtem: dokończenie przebudowy chodnika
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do Malinowa, (odcinek od przepustu do drogi do szkoły) oraz budowa zatoki autobusowej
w Klęczkowie. Ponadto zaplanowano w budżecie przebudowę obiektu mostowego
w Księżym Dworze, do takiej szerokości, aby można było wybudować chodnik do szkoły.
Poinformował, że za kilka dni składa wniosek do Ministra Infrastruktury o dofinansowanie.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński zapytał o koszt przedsięwzięcia.
Dyrektor J.Grochocki odpowiedział, że zaplanowano 400 000 zł (przebudowa obiektu
mostowego na przepust).
Następnie poinformował o planowanych inwestycjach na kolejne lata:

rok 2016

-

Przebudowa drogi powiatowej Gralewo-Turza Wielka (I etap-4 km), jeżeli uda się uzyskać
dofinansowanie. Na rok 2016 zaplanowano również przebudowę mostu w miejscowości
Gnojenko oraz przygotowanie projektu na przebudowę drogi Działdowo-Kurki-Petrykozy.
W następnym roku dalsze prace związane z projektami, II etap przebudowy drogi FiliceTurza Wielka-Gralewo oraz rozpoczęcie I etapu przebudowy drogi Kurki-Petrykozy jak
również opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Uzdowo-Kramarzewo
do drogi woj. nr 542. W 2018 r. planowana jest realizacja II etapu przebudowy drogi
Petrykozy –Kurki, odcinek Uzdowo-Kramrzewo. Są to najważniejsze plany na najbliższe lata,
w zakresie dużych inwestycji dofinansowywanych ze środków unijnych bądź jak dotychczas,
ze schetynówek, czyli z budżetu państwa.
Ad.pkt 5
Wójt Gminy P.Cieśliński przedstawił informację z działalności w okresie międzysesyjnym,
z uwzględnieniem wykonanych uchwał i wydanych zarządzeń /Sprawozdanie stanowi
załącznik nr 3 do protokołu/.
Ponadto, przekazał nowo wybranym sołtysom, że otrzymają informacje dotyczące sposobu
i zakresu odśnieżania. Zamieszczono numery telefonów do Powiatowego Zarządu Dróg jak
również do naszych pracowników.
Ad. pkt 6
Przewodniczący

Zarządu

Ekologicznego

Związku

Gmin

„Działdowszczyzna”

K.Kordecki odniósł się do kilku spraw związanych z gospodarką odpadami, wynikającymi
z dotychczasowej analizy funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami jak
również znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Nowy

system funkcjonuje prawie dwa lata. Dokonaliśmy oceny i analizy funkcjonowania tego
systemu. Zwróciliśmy się do samorządów o wydelegowanie dodatkowego przedstawiciela
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z każdej gminy. Na czterech spotkaniach, na piątym z udziałem pracowników
merytorycznych gmin, zebraliśmy dane i dokonaliśmy oceny. Na podstawie dokonanej
oceny podjęto nowe uchwały. Z dokonanej oceny wynikało, że termin zbierania bioodpadów,
który kończył się w miesiącu wrześniu czy też pewna częstotliwość odbioru odpadów, nie
były właściwe. Zwrócono uwagę na temat funkcjonowania podmiotów realizujących zadania,
odbioru odpadów z posesji.

Podjęto w maju uchwały Zgromadzenia Związku, które

uwzględniły

zgłoszonych

gro

spraw

w

wyniku

dokonanej

analizy.

Na obszarach wiejskich zwiększono częstotliwość i zakres odbioru odpadów. Odbierano je
co 4 tygodnie, natomiast od 1 stycznia b.r. są odbierane co dwa tygodnie. Nowa ustawa
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, znowelizowana, która wchodzi w życie
z dniem 1 lutego, reguluje sprawę bioodpadów, choć na obszarach wiejskich jest bardziej
liberalna. Wypełniamy zalecenia określone w ustawie. Odpady segregowane będą odbierane
co cztery tygodnie, przy blokach co dwa tygodnie. Popioły były odbierane dotychczas
co cztery tygodnie, natomiast obecnie od 1 listopada do 30 kwietnia będą odbierane co dwa
tygodnie a w okresie letnim (od 1 maja do 31 października) co cztery tygodnie. Bioodpady
będą odbierane co dwa tygodnie w okresie od 1 maja do 30 listopada, głownie chodzi
o liście. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powinien być odbierany raz na kwartał, nie
ma formuły zgłoszenia telefonicznego, na co zwróciłem uwagę. Od 1 stycznia
wprowadziliśmy odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych. Właściciele tych
podmiotów będą musieli złożyć deklaracje. Stawki za odbiór odpadów pozostały na
dotychczasowym poziomie. Stawka obejmuje nie tylko odbiór odpadów, ale również ich
przetworzenie, przygotowanie do recyklingu oraz obsługę systemu. Nie chcemy dopuścić do
podniesienia stawki. Problem jest z płatnością, w tej chwili bardzo znaczący. Do dnia
dzisiejszego nie zwróciłem się i nie będę chciał dopuścić do takiej sytuacji , aby gminy
rekompensowały zaległości w stosunku do tych mieszkańców, którzy nie płacą. Na dzień
31 grudnia 2014 r. u mieszkańców mamy 1 192 760 zł. U mieszkańców gminy Działdowo –
114 515 zł. Opłaty związane ze ściągalnością należności są wysokie. W tej chwili wysyłamy
6000 upomnień. W miesiącach marzec-kwiecień urzędy skarbowe przejmą obowiązki i będą
prowadziły windykację. Możliwość egzekucji należności nie będzie 100%, ale efektywność
musi być znacznie większa. Często mieszkańcy zapominają bądź traktowane jest to
lekceważąco. Zwróciłem się do gmin o pomoc, aby informować mieszkańców. Wytwarzający
odpady musi je właściwie zagospodarować w myśl ustawy.
Przewodniczący Zarządu Związku omówił kwestie związane z przetargami na lata 20152016.
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Wskazał na zmiany w przepisach prawa w odniesieniu do gospodarki odpadami.
Znowelizowana ustawa w sposób jednoznaczny określa właścicieli nieruchomości oraz
wymagania wobec właścicieli w tym zakresie. Każdy z właścicieli odpowiada za właściwe
zagospodarowanie odpadów.

Gmina została zobowiązana do stworzenia warunków

właściwego zagospodarowania odpadów. Ponadto określono sposób naliczania maksymalnej
stawki. Maksymalna stawka, która mogłaby być pobierana za zagospodarowanie opadów
wynosi 25 zł. Stawka w przypadku odpadów niesegregowanych może być powiększona
nawet dwukrotnie, czyli do 50 zł. U nas stawka, nie zostanie zwiększona. Dziś potwierdzimy
uchwałą, że od dnia 1 lutego stawki nie podlegają zmianom. Co roku dokonujemy analizy
funkcjonowania systemu i przedkładamy informację organom związku, jeśli będzie np.
nadpłata, możemy podjąć uchwałę o zmniejszeniu stawki, bądź przeznaczyć środki

na

edukację, zakup pojemników, rekultywację wysypiska, jeśli wystąpi deficyt, Zgromadzenie
musi

znaleźć

Przewodniczący

Zarządu

sposób
Ekologicznego

na
Związku

jego
Gmin

sfinansowanie.
wspominał

również

o nieruchomościach niezamieszkałych, wytwarzających odpady. Dotychczas prowadząc
działalność gospodarczą w domu należało złożyć deklarację, w tej chwili nie ma takiego
obowiązku. W przypadku domów letniskowych istnieje możliwość ustalenia ryczałtu.
Poinformował również, że Gminę Działdowo obsługuje PGKiM Działdowo oraz spółka Eko
Trans. Jeżeli spółka nie będzie dostarczała worków, wówczas będą ponosili konsekwencje.
Przeprosił, za sposób w jaki Eko-Trans dostarczył harmonogramy.
Przekazał informacje o zakończeniu budowy schroniska dla bezdomnych zwierząt, które jest
w fazie odbioru technicznego. Obiekt kosztował ok. 2 000 000 zł. Przewiduje się zatrudnienie
12 osób. Kierownik zostanie wyłoniony w drodze konkursu.
Sołtys Sołectwa Zakrzewa M.Augustyniak zapytała do kogo zwrócić się w sprawie odbioru
odpadów z przystanków PKS.
Wójt Gminy poinformował, że właścicielem przystanku jest gmina. Temat wielokrotnie był
poruszany, nie jest to problem techniczny ale chodzi o koszty. W tym roku przystanki zostaną
wyposażone w pojemniki na śmieci i będziemy je opróżniać /raz na dwa tygodnie bądź raz na
miesiąc/. Zakład Usług Komunalnych opróżni pojemniki, dostarczy do związku i zapłaci za
śmieci.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński poinformował, że jest to kwestia uzgodnienia,
może uda się porozumieć z innym przewoźnikiem.
Radny K.Chyliński (zarazem Sołtys Sołectwa Jankowice)

odniósł się do

sposobu

dostarczania harmonogramów. Powiedział, że spółka Eko-Trans rozwiozła harmonogramy
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i dostarczyła je właścicielom (w taki czy inny sposób , ale to zrobiła), natomiast z PGKiM
przyjechali

i

zostawili

harmonogramy

u

sołtysów.

Zapytał

czy

zapisano

w specyfikacji, że mają obowiązek dostarczenia harmonogramów do właścicieli.
Przewodniczący Zarządu Związku K.Kordecki poinformował, że w takim przypadku
zapłacą kary.

W przetargu było zapisane, że mają dostarczyć każdemu właścicielowi

nieruchomości. Jeżeli potwierdzimy, że nie przekazano 20 właścicielom wybranym spośród
50, PGKiM zapłaci karę za niewłaściwe dostarczenie harmonogramów.
Przewodniczący Zarządu Związku K.Kordecki nawiązał również do kwestii związanych
z okresem, na jaki opracowano harmonogramy. PGKiM przekazało harmonogramy na 3
miesiące (co zebrani sołtysi potwierdzili) Eko -Trans na 2 lata.

Nie powinniśmy

zaakceptować harmonogramu na trzy miesiące ponieważ wygrali przetarg na dwa lata.
Pracownik to przeoczył. W przypadku przetargów jest jednak tak, że zamawiający ma
obowiązek wzywać firmę do uzupełnienia dokumentów aż do skutku. PGKiM wygrało
przetarg na sektor, który tworzy gmina Działdowo i gmina Płośnica. Ma podwykonawców:
spółkę Eko-Trans na selektywną zbiórkę odpadów, spółkę KOMA na odbiór odpadów
mieszanych w gminie Płośnica, natomiast Działdowo obsługują sami. Prawdopodobnie nie
porozumieli się do końca, dlatego bezpiecznie było przekazać harmonogram na okres trzech
miesięcy. Tak być nie powinno, dopilnuję, aby dostarczono nowe harmonogramy do końca
okresu przetargowego.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński zapytał dlaczego, jest mowa o 20 na 50
właścicieli nieruchomości, skoro powinni dostarczyć do wszystkich.
Przewodniczący Zarządu Związku K.Kordecki wyjaśnił, że może nałożyć karę,
w przypadku sprawdzenia i potwierdzenia, że na 50 właścicieli nieruchomości 20 nie
dostarczono.
Sołtys Sołectwa Turza Wielka M.Waśkowiak powiedział, żeby zobowiązać spółkę, do
innego postępowania. Później wszystkie „gromy” ze strony mieszkańców („dlaczego do mnie
nie przyniosłeś”) spadają na sołtysów. Sołtys powiedział, że mówi o sobie, ale podejrzewa,
że inni sołtysi też otrzymali.
Z sali padły głosy sołtysów, którzy poinformowali, że wszyscy sołtysi roznosili
harmonogramy.
Radny K.Chyliński powiedział, że mieszkańcy Gąsiorowa informowali, że firma, która
odbiera

odpady

selektywne,

robiła

problemy

z

odbiorem

tych

odpadów

w workach. Zapytał czy w sytuacji gdy są pojemniki mieszkańcy bloków mają wrzucać
odpady do pojemników, oddawać w workach czy też zarówno mogą do pojemników jak
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i w workach. Pan powiedział im, że mają wynosić do pojemników zbiorczych i nie przyjmą
zebranych w workach.
Przewodniczący Zarządu Związku K.Kordecki powiedział, że wyjaśni tę sprawę, gdyż nie
chce wprowadzać w błąd. Wyposażyliśmy nieruchomosci w pojemniki, bowiem brakowało
pojemników przede wszystkim na szkło i papier. Jeżeli mają

pojemniki, które nie są

zapełnione a ktoś wystawia worki to tak być nie powinno. Powinny być wrzucone do
pojemników. Jeżeli występuje sytuacja, że nie mieszczą się w tym pojemniku 1100 l i ktoś
postawi w worku obok to mają obowiązek je odebrać.
Radny Z.Boćko odniósł się do kwestii nakładania kar, mówiąc, że osobiście roznosił
harmonogramy

do

mieszkańców,

które

pozostawiono

w

sklepie

w

Kisinach.

Z sali ponownie padły głosy sołtysów, którzy powiedzieli, że wszyscy roznosili
harmonogramy.
Sołtys Z.Jankowski zwrócił się o likwidację wysypiska w Komornikach.
Przewodniczący Zarządu Związku poinformował, że nie odpowie w tej chwili na to
pytanie. Udało się do tej pory zrekultywować kilka składowisk, może pojawią się możliwości
na rekultywację „dzikich” składowisk.
Kierownik G.Małachowski zapytał, jak przedstawia się zadłużenie naszej gminy na tle
innych.
Przewodniczący Zarządu Związku K.Kordecki przedstawił informację na temat zadłużenia
innych gmin: (m.in.) miasto Działdowo 147 755 zł /zadłużenie na jednego mieszkańca
6,84 zł/, gmina Działdowo /zadłużenie na jednego mieszkańca 11,43 zł/, Miasto Lidzbark
131 237 zł /zadłużenie na jednego mieszkańca 8,64 zł/, gmina Iłowo 75 726 zł /zadłużenie na
jednego mieszkańca 10, 18 zł/, gmina Płośnica 72 560 zł /zadłużenie na jednego mieszkańca
11,90 zł/, Janowiec Kościelny 40 644 zł , miasto Lubawa 80 667 zł/zadłużenie na jednego
mieszkańca 7,97 zł/, gmina Kozłowo 105 911 zł /zadłużenie na jednego mieszkańca16,62 zł/,
gmina Grodziczno 64 509 zł /zadłużenie na jednego mieszkańca 9,74 zł/, gmina Janowo
28 156 zł /zadłużenie na jednego mieszkańca 9,91 zł/ , gmina Nidzica 257 599 zł /zadłużenie
na jednego mieszkańca 11,85 zł/. Średnio w Związku zadłużenie na jednego mieszkańca
wynosi10,03zł.
Radna E.Lipowska poinformowała, że miejscowości Kurki tak jak i Kisiny są po inwestycji
i niektóre drogi są w niezbyt dobrym stanie. Ostatnio była taka sytuacja w Kurkach, że
PGKiM nie odebrał śmieci. Interweniowałam w tej sprawie. Śmieci zostały odebrane
w późniejszym terminie, przy okazji odbioru popiołów. Zabrali ponieważ pojemnik pozostał
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przy posesji, nie przestawiliśmy go z powrotem na podwórko. Nikt nie poinformował, że nie
dojadą do mieszkańców i nie odbiorą śmieci.
Przewodniczący Zarządu Związku K.Kordecki poinformował, że pan M.Niedźwiecki
z panem Podlasin przyjmują skargi. Można do nich dzwonić pod nr 23 698 17 70 (75 , 72.)
Porównał prace podmiotów lokalnych wyłonionych w drodze przetargu oraz firm
zewnętrznych.
Sołtys S.Pepłowski poinformował, że mieszkańcy Malinowa zadowoleni są z pracy KOMY.
Sołtys P.Trąbiński zapytał, czy są mieszkańcy, którzy w ogóle nie płacili za śmieci.
Przewodniczący Zarządu Związku potwierdził, że są takie osoby.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński zapytał ile osób nie płaci w skali gminy.
Przewodniczący K. Kordecki odpowiedział, że w graniach 20%. Zaległości wynikają
głównie z zaniedbania, zapomnienia. Wspomniał o tym, jak zajęto konta spółdzielniom
w Nidzicy, po czym wszystkie wspólnoty zapłaciły.
Przewodniczący M.Zieliński nawiązał do kwestii schroniska dla psów, pytając czy
w regulaminie określono jaką liczbe psów może przekazać dana gmina.
Przewodniczący Zarządu Związku K.Kordecki poinformował, że nowy zarząd podejmie
decyzję w tej sprawie.

Gminy partycypowały w budowie, więc każda będzie miała

zabezpieczone minimum. Schronisko zostało utworzone na 250 szt. Zwróciłem się do gmin
z pytaniem ile mogą mieć psów.
Radny K.Chyliński zapytał czy wiadomo jaka będzie stawka za psa /na dobę/.
Przewodniczący Związku K.Kordecki poinformował, że projektowa stawka wynosi
w granicach 8 zł. Chcemy zarządzać schroniskiem poprzez nasz zakład komunalny. Będziemy
starali się, aby stawka była jak najniższa. Złożyliśmy wniosek do Urzędu Pracy w Nidzicy,
o zatrudnienie dwóch osób w ramach robót publicznych, co odciąży koszty funkcjonowania
schroniska.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński o godz. 11.35 zarządził przerwę w obradach.
O godz. 12.10 wznowił V Sesję Rady Gminy.
Po przerwie na sali obecnych jest 11 radnych.
Ad.pkt 7
Skarbnik Gminy B.Antoszewska szczegółowo omówiła zmiany

Wieloletniej Prognozy

Finansowej Gminy Działdowo. Poinformowała, że zmiany dotyczą uaktualnienia dochodów
i wydatków w roku 2015. Wprowadzono nową kwotę wolnych środków. Zmiany wynikają
z wprowadzenia dotacji 500 000 zł, jako pomoc finansowa na budowę drogi Kisiny –Iłowo.
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Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr V/18/15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Działdowo na lata 2015-2021.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Ad.pkt 8
Skarbnik Gminy omówiła proponowane zmiany do budżetu gminy na 2015 r./zgodnie
z uzasadnieniem/.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr V/19/15 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2015 r.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad.pkt 9
Kierownik G.Małachowski przekazał, że wiadomo już z prasy o planowanej modernizacji
drogi wojewódzkiej nr 544 Działdowo- Iłowo, bez ciągów pieszo- rowerowych. Inwestycja
szacowana jest na kwotę 15 000 000 zł, z czego 3 000 000 zł –Urząd Marszałkowski,
2 000 000 zł samorządy: gmina Działdowo 500 000 zł, miasto Działdowo 400 000 zł, Gmina
Płośnica 100 000 zł, Gmina Iłowo 500 000 zł, Starostwo Powiatowe 500 000 zł;
10 000 000 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr V/20/15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu
Warmińsko-Mazurskiemu.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Ad.pkt 10
Kierownik G.Małachowski omówił lokalizację przedmiotowej nieruchomości. W planie
zagospodarowania przestrzennego gminy nieruchomość oznaczona jest symbolem M1 –
tereny zabudowy mieszkaniowej-zabudowa zagrodowa. Sprzedaż nastąpi w drodze przetargu
ograniczonego bowiem działka nie ma dostępu do drogi. Działka o powierzchni 30a została
wyceniona na kwotę 31 700 zł. Jest to cena wyjściowa do przetargu (+ VAT).
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr V/21/15 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu
nieruchomości gruntowej , oznaczonej nr 365/2 obręb Uzdowo.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
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Ad.pkt 11
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński omówił projekt uchwały, informując,
że skreślono punkt, który budził wątpliwości w zakresie interpretacji odnośnie wypłaty diet
w miesiącach, kiedy nie ma posiedzeń. Dodał, że dieta radnych nie ulega zmianie.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr V/22/15 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/218/12 Rady Gminy
Działdowo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet
dla radnych Rady Gminy Działdowo.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Ad.pkt 12
Zastępca

Kierownika

Gminnego

Ośrodka

Pomocy

Społecznej

K.Piotrowska

poinformowała, że nadanie nowego Statutu nie będzie wymagało każdorazowej jego zmiany
w przypadku przekazywania nowych zadań w zakresie polityki społecznej.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr V/23/15 w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Działdowie.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Ad.pkt 13
Wójt Gminy P.Cieśliński poinformował, że zmiana w planie dotyczy miejscowości
Grzybiny, a mianowicie zmiany przeznaczenia byłego torowiska kolejowego (na działalność
górniczą),

wykupionego

przez

firmę

DIREX.

Torowisko

uchwalenia

zmiany

jest

nieczynne

od wielu lat.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę

Nr

V/24/15

w

sprawie

miejscowego

planu

zagospodarowania przestrzennego gminy Działdowo w obrębie geodezyjnym Grzybiny.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu
Ad. pkt 14
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński poinformował, że radni otrzymali opracowane
plany pracy na rok bieżący.
Nie zgłoszono uwag do planu pracy Komisji Rewizyjnej.
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Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr V/25/15 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Działdowo na 2015 rok.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Ad.pkt 15
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr V/26/15 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy
Działdowo na 2015 rok.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Ad.pkt 16
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr V/27/15 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Działdowo na 2015 rok.
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 17
Sekretarz Gminy wyjaśnił, że projekt uchwały jest niezbędny, aby wnieść skargę kasacyjną
do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie

uchylonej przez Wojewódzki Sąd

Administracyjny uchwały rady gminy dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Dotyczy uchwały zaskarżonej przez pana A.Kuczmańskiego. WSA uchylił ją
w całości w związku z tym wnosimy o kasację do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Uchwała jest niezbędna do tego , aby wnieść kasację do NSA.
Radny P.Stańczak zapytał, do jakich punktów odniósł się sąd uchylając plan.
Radca prawny W.Gierłachowska

powiedziała, że w skardze było wiele zarzutów,

większość z nich uznaliśmy za nieuzasadnione. Obawialiśmy się zarzutu uchwalenia na jednej
sesji jednocześnie studium uwarunkowań i planu zagospodarowania przestrzennego. Był to
najpoważniejszy zarzut. Jest wiele orzeczeń Sądu w tej materii, najpierw jako podstawa
powinno być opracowane studium, następnie plan. U nas stało się to na jednej sesji,
w zasadzie za namową biura planistycznego, które przygotowywało plan. Mieliśmy
zastrzeżenia, jednak biuro zapewniało, że u innych wojewodów to przechodzi. Broniliśmy się
okolicznością, że interes prawny pana Kuczmańskiego nie został naruszony zmianą tego
planu. Skargę na uchwałę rady gminy może złożyć osoba, której interes prawny został
naruszony. Pan Kuczmański posiada działkę, której jest właścicielem poza obszarem zmiany
planu oraz umowę użyczenia na drugą działkę, która znajduje się na obszarze zmiany
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planu. Umowa użyczenia nie stanowi podstawy do tego, aby ktoś rościł sobie prawo do tego,
że ma interes prawny. Umowa ta nie legitymuje do tego, aby złożyć skargę, natomiast prawo
własności tak. Działka znajduje się jednak poza obszarem objętym zmianą. W odpowiedzi na
skargę uzasadnialiśmy, uznając, za najważniejszy argument, że interes prawny pana
Kuczmańskiego nie został naruszony, bowiem przeznaczenie jego działki nie uległo zmianie,
obowiązują te same ustalenia. Działka znajduje się w pobliżu, jednak poza strefą zmiany
planu jak i oddziaływania. Przytoczyliśmy szereg orzeczeń argumentując, że nie został
naruszony interes prawny. Wojewódzki Sąd nie podzielił naszego zdania. Uzasadnienie sądu
jest lakoniczne. Wojewódzki Sąd odniósł się do tego, że uchwaliliśmy plan i studium na
jednej sesji.

To był jedyny argument rozpoznawalny przez sąd. Inne pominięto.

W.Gierłachowska odczytała wybrany fragment uzasadnienia. Poinformowała, że przyjęto
studium i plan na jednej sesji, przychylając się do stanowiska biura planistycznego, które
podejmuje się zlecenia i odpowiada. Powiedziała, że chcemy walczyć do końca, podejmując
ten argument, że interes prawny pana Kuczmańskiego nie został naruszony, przeznaczenie
terenu nie zmieniło się. Czekamy na pełnomocnictwo, aby wysłać dokumenty.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr V/28/15 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Ad. pkt 18
Sekretarz Gminy poinformował, że dotychczas funkcjonowały cztery uchwały, każda
odrębnie na daną salę gimnastyczną. Było wiele wniosków, aby udostępnić sale gimnastyczne
nieodpłatnie dla zorganizowanych grup mieszkańców z danej wsi. W związku
z tym należało zmienić uchwały. Opracowano jeden regulamin, który będzie obowiązywał
wszystkie sale gimnastyczne w naszej gminie. Tak jak dotychczas szkoły oraz Gminny
Ośrodek Kultury i Sportu korzystają z sal nieodpłatnie. Nieodpłatnie będą mogły korzystać
zorganizowane grupy, jak również odpłatnie, w przypadku dodatkowych godzin korzystania
z sali.

W Regulaminie określono zasady użyczenia sali oraz zasady zachowania

bezpieczeństwa w czasie pobytu na sali gimnastycznej.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński zapytał czy są uwagi do Regulaminu.
Radny P.Stańczak zwrócił się z wnioskiem o zmianę zapisu w §5 ust.2. Regulaminu
korzystania z sal. Zaproponował, aby powrócić do zapisu: „Sala gimnastyczna wraz
z urządzeniami sportowymi będącymi jej wyposażeniem może być udostępniania
nieodpłatnie mieszkańcom gminy Działdowo”. Słowo obecnie zamieszczone „będzie”
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zostanie zastąpione słowami „może być”. Po konsultacjach okazuje się, że w przypadku
pozostawienia słowa „będzie” administrator, niezależnie od liczby grup musiałby udostępniać
wszystkim mieszkańcom salę za darmo, co czasem byłoby niemożliwe. Zapis „może być”
pozwoli na to, aby w przypadku braku możliwości nieodpłatnego udostępnienia, udostępnić
salę w inny sposób.
Nikt z radnych nie zgłosił sprzeciwu.
Sekretarz Gminy J.Świniarski przekazał również, że zorganizowane grupy mieszkańców
muszą znajdować się pod kierownictwem danej osoby. Kierownik grupy nawiąże kontakt
z administratorem sali (dyrektorem szkoły) i podpisze umowę.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał listę miejscowości, z których mieszkańcy wyrazili
chęć nieodpłatnego korzystania z sal. Powiedział, że największy problem jest w Burkacie,
bowiem tam jest największe zainteresowanie. Nawiązał do Sławkowa, gdzie dwie grupy
mieszkańców chcą korzystać z sali, jednak tylko jedna będzie mogła korzystać z niej
nieodpłatnie. Przedstawił zaplanowane godziny udostępniania sali w Burkacie dla
poszczególnych grup.
Sołtys W.Nadwodny zgłosił również grupę z miejscowości Niestoja, którą uwzględniono
w harmonogramie godzin udostępniania sali w Burkacie.
Sołtys M.Waśkowiak poinformował, że obecnie Turza Wielka ma podpisaną umowę, płaci
za korzystanie z sali. Teraz będzie udostępniana nieodpłatnie. Czy muszą podpisać nową
umowę.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że sala będzie udostępniona w tym samym
czasie, tylko nieodpłatnie (wtorki od godz. 19.00 do godz. 20.30). Mieszkańcy muszą
podpisać nową umowę.
Wójt Gminy poprosił, aby zapisane grupy zgłosiły się do dyrektorów w celu
poinformowania, jakie to będą grupy wiekowe. W przypadku młodszych dzieci na zajęciach
będzie

obecny

również

nauczyciel

w-f,

natomiast

dorosłe

grupy

będą

tak jak wspomniano z opiekunami.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że wejdzie to w życie nie szybciej niż 14-15
lutego.
Wójt Gminy uzupełnił, mówiąc, że w ciągu 14 dni, w dniach 12-15 lutego, uchwała powinna
uprawomocnić się, powinna być ogłoszona w dzienniku wojewódzkim. Dopiero wtedy można
wydać zarządzenie. Przewidujemy udostępnianie sal do końca kwietnia.
Przewodniczący

Rady

Gminy

M.Zieliński

dodał,

że

sale

będą

udostępniane

w miesiącach październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień. Poprosił, aby
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zwrócono się do dyrektorów i przekazano informację o osobach odpowiedzialnych za grupy
jak również liczbę uczestników. Zaznaczył, że na sali mogą obecni tylko korzystający z sali.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr V/29/15 w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z sal gimnastycznych
szkół prowadzonych przez Gminę Działdowo oraz upoważnienia Wójta Gminy
do ustalenia wysokości opłat za korzystanie z tych sal.
z uwzględnieniem poprawki zgłoszonej przez radnego P.Stańczak.
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Ad. pkt 19
Sekretarz Gminy J.Świniarski poinformował, że Starosta Działdowski, zgodnie z art. 23
ust.6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
zwrócił się z pismem o wyznaczenie przedstawiciela do Powiatowej Rady Rynku Pracy.
Ustawa została znowelizowana. Dotychczas była to Powiatowa Rada Zatrudnienia.
W Powiatowej Radzie zasiadał pan Wójt, pełniąc rolę Przewodniczącego. Ustawa jest
obligatoryjna stąd pismo pana Starosty i projekt uchwały, aby do rady zgłosić pana Wójta
Pawła Cieślińskiego.
Wójt Gminy uzupełnił informując, że dotychczas wszyscy przedstawiciele gmin
(wójtowie/burmistrzowie) z urzędu uczestniczyli w Radzie Zatrudnienia, natomiast obecnie
pan

Starosta

wybierze

tylko

trzy

osoby

spośród

dokonanych

zgłoszeń.

Radny P.Stańczak zapytał, na czym polega funkcjonowanie Powiatowej Rady Rynku Pracy.
Wójt Gminy poinformował, że Rada pełni rolę opiniodawczą. Urząd Pracy otrzymuje środki
z budżetu państwa jak również pozyskuje z różnych programów. Dyrektor UP proponuje
podział środków m.in. na staże, roboty publiczne, dojazdy do pracy, przekwalifikowania.
Trwa dyskusja nad podziałem środków, zaopiniowanie pozytywnie bądź negatywnie przez
radę. Zdarzają się przypadki, że ktoś nienależnie pobierał świadczenia pieniężne, podjął pracę
a nie zgłosił tego do urzędu pracy. Istnieje wówczas możliwość umorzenia bądź rozłożenia na
raty ich zwrotu. Rada zatrudnienia wpływała na politykę urzędu pracy, walkę
z bezrobociem. W ciągu ostatniego roku o ponad 1000 zmniejszyła się liczba osób
bezrobotnych.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr V/30/15 w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Rady
Rynku Pracy w Działdowie.
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
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Ad.pkt 20
Sprawy bieżące
Kierownik G.Małachowski poprosił, aby nowo wybrani sołtysi po zakończeniu sesji
pozostali na sali, ponieważ otrzymają informacje dotyczące odśnieżania dróg (wraz
z numerami kontaktowymi).
Sołtys Z.Świerczewski wspomniał o podwyżce diet sołtysów.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński odczytał pismo Rady Rodziców ze Szkoły
w Turzy Wielkiej w sprawie wsparcia przedsięwzięcia - zakupu sztandaru dla szkoły.
Sołtys P.Trąbiński zgłosił, że z uwagi na rosnące drzewa trudno latem wyjechać z parkingu
przy przedszkolu w Burkacie (z lewej strony).
Wójt Gminy poinformował, że od strony ulicy drzewa znajdują się w pasie drogowym, dalej
na działce gminnej.
Kierownik G.Małachowski dodał, że zostanie to sprawdzone.
Sołtys B.Jaroszewski zapytał, czy coś wiadomo w sprawie wniosku na termomodernizację.
Wójt Gminy odpowiedział, że czekamy na informację na piśmie.
Ad pkt 21
Wobec wyczerpania porządku dziennego Przewodniczący Rady Gminy o godz. 13.00
zamknął V Sesję Rady Gminy Działdowo.
Protokołowała:
Marta Patalon
/referent/

Przewodniczyli:
Mirosław Zieliński
/Przewodniczący Rady Gminy
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