PROTOKÓŁ Nr VIII/15
z Nadzwyczajnej s e s j i Rady Gminy Działdowo
odbytej w dniu 15 kwietnia 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 Z. Boćko
Sesja odbyła się w godzinach 830-925
Spoza Rady w Sesji uczestniczyli:
Paweł Cieśliński

- Wójt Gminy

Jan Świniarski

- Sekretarz Gminy

Beata Antoszewska

- Skarbnik Gminy

Ad. pkt 1
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński dokonał otwarcia VIII Sesji Rady Gminy,
powitał uczestników sesji i na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad.
Ad.pkt 2
Przewodniczący M.Zieliński przedstawił proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Gminy.
4. Wolne wnioski i zapytania.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Działdowo na lata 2015-2021.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2015 r.
7. Sprawy bieżące.
8. Zamknięcie obrad.
Nie zgłoszono wniosków do porządku obrad.
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Ad. pkt 3
Protokół z VII Sesji został przyjęty jednogłośnie bez odczytania.
Ad. pkt 4
Nikt nie zabrał głosu.
Ad.pkt 5-6
Skarbnik Gminy omówiła zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Poinformowała,
że uległy zmianie dochody i wydatki w latach 2015-2016. Wskazała na załącznik Wykaz
przedsięwzięć- Termomodernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej …-limit
w 2015 r. - kwota 2 981 579, 73 zł (budżet krajowy i środki mechanizmu europejskiego),
natomiast w roku 2016 kwota 459 894,12 zł.. W poprzednim roku na rok 2016 była to kwota
ponad 500 000 zł, jednak została zmniejszona z uwagi na zmianę sposobu finansowania.
Skarbnik Gminy B.Antoszewska poinformowała, że w pierwszym momencie zaplanowano
na ten rok dochody w kwocie 2 112 000 zł, czyli 100 % finansowania. Z uwagi na to, że
inwestycja nie zostanie zrealizowana w całości w tym roku (przesunął się termin realizacji
robót) więc nie otrzymamy w 100 % dochodu i o 320 000 zł następuje zmniejszenie
i przesunięcie na rok 2016 (320 000 zł - środki z mechanizmu europejskiego, pozostałe –
środki własne).
Skarbnik Gminy wskazała radnym zapisy w uchwale dotyczące powyższej kwestii. Ponadto
poinformowała o kosztach niekwalifikowanych. Przekazała również, że uaktualniono wydatki
wynagrodzeń oraz na funkcjonowanie organów jednostki samorządu terytorialnego.
Skarbnik Gminy przystąpiła następnie do omówienia zmian w budżecie, wskazując na
wstępie na załącznik inwestycyjny, nr 3. Na łączną kwotę inwestycji Termomodernizacja
budynków gminnych… 2 981 579,73 zł, składa się kwota 1 792 532 zł z mechanizmu
europejskiego, 448 133 zł z budżetu krajowego oraz 740 914,73 zł – niekwalifikowane środki
z budżetu gminnego.
Radny P.Stańczak podkreślił, że w przypadku takich zmian radni powinni widzieć
harmonogram wykonywania termomodernizacji. Nie ma chyba jeszcze harmonogramu prac.
Nie wiemy, co będzie finansowane w tym roku, a co w przyszłym.
Wójt Gminy poinformował, że harmonogram podzielono na cztery etapy. Wszystko zależy
od tego, kiedy rozstrzygniemy przetarg. Planowana realizacja: I etap (do końca czerwca) Pożary, Krasnołąka, II etap (lipiec-sierpień) - szkoły, III etap- Uzdowo, Myślęta , IV etap
(wiosna 2016 r.)–Filice, Niestoja. Jest możliwość dzielenia na etapy oraz finansowania przez
2

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska etapami (będą płatności pośrednie). Po zakończeniu
każdego etapu (oddania budynku do użytku) dokonujemy płatności. Gdybyśmy otrzymali
wcześniej informację, harmonogram wyglądałby inaczej. W październiku inaczej planowano
harmonogram, jednak dopiero w marcu otrzymaliśmy informację, więc nie ma szans , abyśmy
w tym roku zrobili wszystkie budynki. Maksymalnie sześć budynków. Nie wiadomo też, czy
nie będzie opóźnień z uwagi na ptaki. Musimy otrzymać ocenę ornitologa. Ornitolog musi
uzgodnić harmonogram z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, .
Skarbnik Gminy B.Antoszewska przystąpiła w dalszej części do omówienia zmian
w budżecie, zgodnie z uzasadnieniem. Wskazała na zmiany na zadaniach inwestycyjnych:
zmniejszenie o 70 000 zł na zadaniu Budowa wodociągu w Księżym Dworze, zmniejszenie
o 100 000 zł na zadaniu Modernizacja hydroforni w Gnojnie oraz zmniejszenie o 100 000 zł
na zadaniu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Turzy Wielkiej.
Radny P.Stańczak zapytał, dlaczego rezygnujemy z tych inwestycji.
Wójt Gminy wyjaśnił, że nie rezygnujemy, jednak przenosimy środki na inny cel . Musimy
zgodnie ze wskaźnikami złożyć budżet i wyodrębnić kwotę ponad 400 000 zł na ten rok.
Liczymy na to, że po przetargu kwota ulegnie zmniejszeniu i środki powrócą na te zadania.
Radny P.Stańczak zapytał, dlaczego na sesji nadzwyczajnej podejmujemy takie zmiany
w budżecie. Przewracamy budżet.
Wójt Gminy zapytał o inne rozwiązanie.
Radny P,Stańczak wspomniał o kredycie refinansowym.
Skarbnik Gminy powiedziała, że w tym przypadku nie ma takiej możliwości, gdyż to nie jest
PROW.
Wójt Gminy potwierdził, dodając, że tylko możliwy byłby kredyt komercyjny. Wyjaśnił, że
budżet był opracowany w październiku, ostateczny harmonogram szczegółowy otrzymaliśmy
w marcu.
Radny P.Stańczak podkreślił, że są to znaczące środki w każdym dziale.
Wójt Gminy powiedział, że jest przekonany, że środki, które dzisiaj są zabierane powrócą na
te zadania. Gdyby to był lipiec bądź sierpień wiedzielibyśmy jak kształtują się dochody. Na
dzień dzisiejszy tego nie wiemy.
Skarbnik Gminy wskazała na kolejną zmianę, kwota 7400 zł na podłączenie do skrzynki
elektrycznej.
Radny P.Stańczak zapytał, czego dotyczy ta zmiana.
Wójt Gminy odpowiedział, że dotyczy Gąsiorowa, bowiem dopiero dwa tygodnie temu
założono licznik.
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Skarbnik Gminy wskazała na zmiany w dziale Transport i łączność, zmiany funduszu
sołeckiego wsi Kramarzewo oraz zmniejszenie na wydatkach bieżących.
Radny P.Stańczak zapytał czego dotyczą zmiany w kwocie 57 850 zł.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że dotyczy to zmiany funduszu sołeckiego oraz usług
pozostałych- utrzymania dróg.
Skarbnik Gminy wskazała na zmiany w dziale Oświata i wychowanie. W poprzedniej
uchwale zaplanowano kwotę ponad 200 000 zł. Dostaliśmy informację od Ministra Edukacji
Narodowej, że kwota subwencji oświatowej na zadania związane ze stosowaniem specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla gminy Działdowo wynosi 490 563 zł. Zgodnie
z rozporządzeniem kwota nie może być mniejsza niż wskazana przez ministerstwo, dlatego
przesunięcie środków i zaplanowanie tej kwoty na dzieci niepełnosprawne. Na poprzedniej
sesji środki zostały zaplanowane na wynagrodzeniach i pochodnych, teraz planujemy
na wydatki bieżące, zakup materiałów, energii.
Radny P.Stańczak wskazał, że zdejmujemy środki z wynagrodzeń ze szkół podstawowych 149 000 zł, przerzucając na ten cel. Zapytał jak to będzie to wyglądało w podziale na
poszczególne szkoły. Wspomniał również, że nauczyciele powinni otrzymywać dodatki.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że wynagrodzenia są konkretnie wyliczone. W każdej szkole jest
inaczej. Wstępnie z naszych wyliczeń wychodzi na wynagrodzenia kwota ponad 200 000 zł.
Również każdy zakup, wszystkie koszty będziemy obliczać na dane dziecko.
Wójt Gminy powiedział, że trudno wyliczyć faktyczne koszty. Możliwe, że od września będą
musiały być wypłacane dodatki, bądź trzeba będzie zatrudnić dodatkową pomoc. Środki
trzeba wykazać.
Skarbnik Gminy

powiedziała, że jest problem, bowiem duże koszty ponosimy na

dowożenie dzieci do OREW, na które składają się koszty kierowcy, samochodu, opiekuna.
Wystąpiono do Ministerstwa z pismem o interpretację czy jest możliwe zaplanowanie
środków

na

ten

cel.

Jeżeli

okaże

się,

że

jest

to

możliwe,

będą

zmiany.

Radny P.Stańczak zapytał kiedy ten przepis wszedł w życie.
Skarbnik Gminy odpowiedziała, że przepis wszedł w życie w styczniu a do końca marca był
czas na wprowadzenie zmian do budżetu.
Rada większością głosów /11 „za”, 3 „wstrzymujące się”, 0 „przeciw”/ podjęła
Uchwałę Nr VIII/42/15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Działdowo na lata 2015-2021.
Uchwała stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
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Rada większością głosów, /10 „za”, 4 „wstrzymujące się”, 0 „przeciw”/ podjęła
Uchwałę Nr VIII/43/15 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2015 r.
Uchwała stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu
Ad. pkt.7
Radny K.Chyliński zgłosił problem z szambem. Poprosił, aby przyspieszyć budowę
zbiornika przy świetlicy ponieważ zaczyna zalewać jego posesję.
Radny P.Stańczak poprosił o wyrównanie dawnej drogi wzdłuż cmentarza. Dużo rolników
nią jeździ, odcinek jest niewielki.
Wójt Gminy powiedział, że zostanie wyrównana po zakończeniu głównych dróg.
Radna E.Lipowska nawiązała do wyrównania dróg w Kurkach oraz naprawy szosy
do Księżego Dworu. Powiedziała, że nie wiadomo jak nią jeździć.
Wójt Gminy powiedział, że jeszcze nie naprawiano dróg asfaltowych, bowiem jest za zimno,
aby je łatać.
Radna I.Szkotnica przekazała prośbę mieszkańców, zwłaszcza mieszkających na tzw.
planach o utwardzenie dróg, szczególnie w tych miejscach, gdzie pojawiają się zagłębienia.
Przy niewielkich opadach pojawia się problem z przejazdem. Jeżdżą tam samochody
z mlekiem. Droga została również zniszczona przez firmę pana Kempki. Może na początek
można byłoby tę drogę trochę utwardzić bądź zrobić dreny.
Wójt Gminy poinformował, że sześć lat temu ogromne nakłady przeznaczono na tę drogę.
Podkreślił, że zaczyna robić się problem z drogami, którymi dojeżdżają rolnicy do pól, posesji
(cysterny z mlekiem, ciężki sprzęt). Powinniśmy wszystkie drogi podnieść o 20-30 cm
dobrym kruszywem, aby mogły wytrzymać przez kilka lat. Sześć lat temu droga była dobrze
przygotowana, wyczyszczono rowy. Drogę będziemy utrzymywać na bieżąco, ale na
gruntowe naprawienie potrzeba ogromnych środków.
Radny P.Stańczak zapytał, czy właściciel gruntu musi mieć decyzję administracyjną
w przypadku zasypania/ likwidacji rowów melioracyjnych.
Wójt Gminy powiedział, że powinien uzgodnić to z zarządem melioracji. Później decyzja
jest na odtworzenie bądź zamianę na inną formę. Jeżeli zmieni się ustawa, do gminy będą
spływały należności/składki za konserwację rowów. Gmina będzie wystawiała decyzję
i ściągała należności.

5

Ad.pkt 8
Wobec wyczerpania porządku dziennego przewodniczący Rady Gminy zamknął
o godz. 9.25 VIII - Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Działdowo.
Protokołowała:
Marta Patalon
/referent/

Przewodniczyli:
Mirosław Zieliński
/Przewodniczący Rady Gminy/
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