PROTOKÓŁ Nr IX/15
z s e s j i Rady Gminy Działdowo
odbytej w dniu 13 maja 2015 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- 1330
Spoza Rady w Sesji uczestniczyli:

Paweł Cieśliński

- Wójt Gminy

Jan Świniarski

- Sekretarz Gminy

Beata Antoszewska

- Skarbnik Gminy

Grzegorz Małachowski

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

Mariusz Margalski

- Kierownik Referatu Rozwoju, Promocji,
Inwestycji i Zamówień Publicznych

Danuta Smereczyńska

- Referatu Oświaty, Kultury i Zdrowia

Andrzej Graszk

- Kierownik Gminnego Zakładu Usług
Komunalnych w Uzdowie

Bożena Ziółkowska-Wójcicka

- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Działdowie

Mieczysława Skała

- Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

Aleksandra Kowalska

- p.o. Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej

Tadeusz Szeremeta

- Komendant Gminny OSP

Danuta Dolińska

- Podinspektor ds. społecznych i ochrony zdrowia

Katarzyna Trąbińska

- Komendant Straży Gminnej

Sołtysi z terenu Gminy Działdowo, media lokalne i mieszkańcy gminy .
Ad. pkt 1
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński dokonał otwarcia IX Sesji Rady Gminy, powitał
uczestników sesji i na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad.
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Ad.pkt 2
Przewodniczący M.Zieliński, zgodnie ze stanowiskiem radnych na wspólnym posiedzeniu
komisji stałych wnioskował o wycofanie z porządku obrad pkt 9 o treści „Podjęcie uchwały
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Działdowo w obrębach

geodezyjnych: Grzybiny, Ruszkowo,

Uzdowo.”
Rada jednogłośnie przyjęła powyższy wniosek, przyjmując jednocześnie porządek obrad po
zmianach w brzmieniu:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo
na 2015 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
instytucji kultury.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Działdowo do Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych
taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na
terenie gminy Działdowo.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Działdowo.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność
przez Gminę Działdowo nieruchomości położonych w miejscowości Myślęta
wchodzących w skład Zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu
nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr 255 obręb Petrykozy.
13. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody „Andrzej”.
15. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2014.
16. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2014.
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17. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla gminy Działdowo.
18. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Burkacie za rok 2014.
19. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Działdowo
w roku 2014.
20. Podsumowanie projektu realizowanego w 2014 roku pn. „Modernizacja
8 oddziałów przedszkolnych w gminie Działdowo”.
21. Sprawy bieżące.
22. Zamknięcie obrad.

Ad. pkt 3
Protokół z VIII Sesji został przyjęty jednogłośnie bez odczytania.
Ad. pkt 4
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/.

Ad.pkt 5
Dyrektor Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Artur Wiśniewski oraz Marzena Bodziałko
Doradca Klienta Biznesowego Banku BGŻ przedstawili ofertę banku oraz zaprosili do
korzystania z jego usług.
Uczniowie klasy 2 a Publicznego Gimnazjum im. Kazimierza Górskiego w Burkacie
wraz z opiekunem Panią Beatą Czajkowską przestawili wyniki swoich działań w projekcie
Lokalni Architekci

w ramach programu Młody Obywatel realizowany przez Centrum

Edukacji Obywatelskiej przy wsparciu Banku Gospodarstwa Krajowego . Program ten ma na
celu promowanie wiedzy na temat społeczności lokalnej oraz pokazanie jak wygląda
najbliższa okolica ,czy jest przyjazna mieszkańcom i podpowiada jak ją uatrakcyjnić.
Działanie dotyczyło miejscowości Burkat, Niestoja, Filice i Turza Wielka. Więcej informacji:
fanpage na facebooku lokalniarchitekciburkat.
Pani Beata Czajkowska dodała, że wierzą na wygranie grantu, gdzie wniosek opiewa na
800 zł. Jest również obietnica ze strony firmy ,,Ogrody marzeń” o wsparciu finansowym
projektu. Jeśli uda się zdobyć środki, razem z Radną a zarazem Sołtysem wsi Burkat Panią
Krystyną Wasiak, podejmą działania w dokonywaniu zmian w przestrzeni publicznej.
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Przewodniczący Rady Gminy M. Zieliński poinformował o stworzeniu przez sołtysów wsi
Klęczkowo, Krasołąka i Pożary grupy sprzeciwiającej się budowie kurników w obrębie wsi
Kleczkowo i Krasnołaka. Zebrano ok. 300 podpisów mieszkańców tych miejscowości. Dodał,
że jest to pierwszy krok do zablokowania budowy. Następnym krokiem będzie sprowadzenie
telewizji ogólnopolskiej. Jeśli to nie poskutkuje wprowadzone zostaną inne formy sprzeciwu.
Pismo podpisane przez Panią Dyrektor Szkoły Podstawowej w Klęczkowie oraz Radę
Rodziców wraz z zebranymi podpisami złożono na ręce Pana Wójta P. Cieślińskiego.
Przewodniczący M. Zieliński dodał również, że jedna osoba nie podpisała się na liście
sprzeciwu. P. Sołtys wsi Niestoja W. Nadwodny zapytał o powód nie podpisania listy.
Przewodniczący odpowiedział, że tłumaczyła się tym, że może dzięki budowie kurników
będzie miała pracę. Dodał, iż mieszka ona daleko od planowanej inwestycji.
Ad.pkt 6
Skarbnik B.Antoszewska zaczęła omawianie uchwały od strony dochodowej. Zwiększenie
dochodów o łączną kwotę 43 100 zł. I tak z tytułu wpłat mieszkańców za budowę kanalizacji
Kisiny, Kurki w kwocie 29 700 zł., za zajęcie pasa drogowego 13 700 zł., jedno zmniejszenie
z tytułu dotacji na zadania obronne. Jeśli chodzi o stronę wydatkową w administracji
publicznej zwiększenie środków o 18 600 zł. z przeznaczeniem na zwiększenie diet dla
sołtysów. Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa przesunięcie między działami.
Oświata i wychowanie zmiany polegają na przesunięciu i zabezpieczeniu środków na zadania
związane z przedszkolami. Przesunięcie między paragrafami dotyczące zaplanowanej dotacji
do Urzędu Miasta na zapłatę za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przesunięcia między paragrafami w związku z
realizacją funduszu sołeckiego. Zwiększono dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu .
Są to kwoty 2500 zł. na usługę medyczną na przeprowadzenie turniejów sportowych oraz na
przejazdy zawodników na turnieje piłki nożnej, siatkowej i tenisa stołowego, 1000 zł. na
organizację turnieju wsi.
Radny P. Stańczak zapytał o kwotę 6 000 zł., na dofinansowanie zakupu samochodu dla
policji.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że zapisano

zakup samochodu w nieodpowiednim dziale.

Dodała, że było to planowane na sesji w marcu.
Wójt P. Cieśliński dodał, że wszystkie jednostki samorządowe oraz Komenda Wojewódzka
Policji dokładają się na ten zakup
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Radny Stańczak powiedział , że dokładamy się na kupno samochodu, kiedy policja zdjęła
etaty dla dzielnicowych.
Rada jednogłośnie

podjęła

Uchwałę Nr IX/44/15 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2015 r.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Pan Przewodniczący M. Zieliński nawiązał do podwyżek diet dla sołtysów. Zaplanowano
podwyżkę o 100 zł. w związku z czym sołtysi od lipca br. dostaną dietę w wysokości 250 zł.
Pan sołtys W. Nadwodny zapytała dlaczego nie podwyższono diet o taką kwotę jak
w Rybnie?
Pani Sołtys B. Goławska zapytała,

dlaczego podwyżki będą

dopiero od lipca skoro

obiecano je już w maju?
Pan M. Zieliński odpowiedział ,że w budżecie można było przeznaczyć podwyżki w takim
czasie takie a nie inne. Podziękował za pracę sołtysów i stwierdził, że gdyby były pieniądze
na pewno podwyżki byłyby wyższe. Zaprosił sołtysów na sesję 3 czerwca , gdzie tematem
będzie min. fundusz sołecki.
Ad.pkt 7
Skarbnik Gminy B.Antoszewska

powiedziała, że niniejsza uchwała jest podejmowana

corocznie. Wynika z ustawy o rachunkowości. Corocznie zatwierdza się sprawozdanie
finansowe instytucji kultury, na które składa się bilans zysków i strat.
Rada jednogłośnie

podjęła

Uchwałę Nr IX/45/15 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
instytucji kultury.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad.pkt 8
Sekretarz Gminy J. Świniarski poinformował, że Gmina Działdowo jest w Związku
Stowarzyszeń Lokalnej Grupy Działania ,,Brama Mazurskiej Krainy”. Projekt uchwały został
przygotowany w związku z pismem prezesa LGD z uwagi na fakt, że ustawą z dnia 22 lutego
2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, zostały wymuszone prawne
zmiany, które trzeba wprowadzić w statucie i w formule. Dotychczas LGD ,,Brama
Mazurskiej Krainy” działała jako związek stowarzyszeń . Zgodnie z art. 4 ustawy Prawo o
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stowarzyszeniach,

nie może mieć statusu związku stowarzyszeń lecz stowarzyszenia.

W dotychczasowym statucie osoby fizyczne mogły jedynie być członkiem wspomagającym
związek stowarzyszeń , natomiast po przyjęciu nowej formuły osoby fizyczne muszą być
pełnoprawnym członkiem stowarzyszenia. Projekt ten ma związek z wykorzystaniem
środków finansowych w perspektywie lat 2014-2020 w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich Leader.
P. J. Świniarski dodał, że nasze stowarzyszenia wiedzą, iż można ubiegać się o środki
z LGD. W latach 2012-2013 Stowarzyszenie Wsi Wysoka pozyskało środki na dwa projekty
także Stowarzyszenie OSP Krasnołąka pozyskało środki na 2 projekty.

Stowarzyszenie

Pożary również uczestniczyło w pozyskiwaniu środków na realizację projektów. Gmina
Działdowo skorzystała

jeden raz ze środków z LGD w ramach działania Odnowa Wsi.

Kwota ok. 150 000 zł. ,została przeznaczona na remont świetlicy w Kurkach.
P. Sekretarz podsumowując zaznaczył, że warto uczestniczyć w tym stowarzyszeniu.
Korzyści mogą być wymierne dla lokalnej społeczności i stowarzyszeń. Dodał, że warto
zajrzeć na stronę internetową LGD, gdzie ogłaszane są konkursy. W urzędzie gminy osobą
wspierającą jest Pani Magdalena Grajewska Referat Rozwoju i Promocji.
Rada podjęła jednogłośnie
Uchwałę Nr IX/46/15 w sprawie przystąpienia Gminy Działdowo do Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Ad.pkt 9
Kierownik

G.Małachowski

poinformował

,

że

przedmiotowa

uchwała

dotyczy

miejscowości, dla których doprowadzana jest woda z Działdowa i odprowadzane ścieki są do
oczyszczalni w Działdowie. Rada Miasta przedłużyła taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków o rok . W związku z tym, ze koszty nie
wzrastają, z takim samym wnioskiem wystąpił Kierownika A. Graszk, stąd uchwała
o przedłużeniu czasu obowiązywania dotychczasowych taryf o rok. Taryfy obowiązują
mieszkańców miejscowości Pierławki, Wysoka, Komorniki, Rudolfowi, Księży Dwór,
Malinowo. Za wodę stawka wynosi 3,02 zł/m3 (brutto), za ścieki 5,72 zł/m3 (brutto)
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Rada podjęła jednogłośnie
Uchwałę Nr IX/47/15 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych
taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na
terenie gminy Działdowo.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Ad.pkt 10
Kierownik G.Małachowski poinformował, że projekt uchwały dotyczy miejscowości Kisiny
i Kurki. Dla ścieków odprowadzanych taryfa wynosi 5,52 zł/m3 brutto. Natomiast dla
miejscowości Bursz gmina Iłowo zmieniła taryfę za dostawę wody, która wynosi 2,61
zł/m3.Stawka jest wyższa o 20 gr. (brutto).
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr IX/48/15 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Działdowo.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Ad.pkt 11
Kierownik G.Małachowski wskazał lokalizację działki w miejscowości Myślęta.
Poinformował, że na działce znajduje się plac zabaw. Aby nadal korzystać z działki trzeba
przejąć ją wraz z innymi działkami tj. drogami. Jest to warunek ANR.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr IX/49/15 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność
przez

Gminę

Działdowo

nieruchomości

położonych

w

miejscowości

Myślęta

wchodzących w skład Zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Ad.pkt 12
Kierownik G.Małachowski poinformował, że działka znajduje się

przy wjedzie do

miejscowości Petrykozy od strony Gnojna. Zainteresowanie działką jest duże. Przeznaczenie
działki to tereny rolne i kompleksy leśne. Powierzchnia działki 0,41 ha. Wartość działki
według operatu szacunkowego wynosi 8 200 zł. Sprzedaż odbędzie się w drodze przetargu.
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Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr IX/50/15 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu
nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr 255 obręb Petrykozy.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Ad.pkt 13
Kierownik G.Małachowski , poinformował, że jest to lipa drobnolistna rosnąca przy drodze
prowadzącej do szkoły w Malinowie. Dodał, że projekt uchwały został uzgodniony
z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr IX/51/15 w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Ad.pkt 14
Kierownik G.Małachowski powiedział, ze jest to wniosek Nadleśnictwa Dwukoły. Gatunek
drzewa

dąb bezszypułkowy o 1% zniszczenia. Wskazał jego lokalizację :po prawej stronie

między Gnojnem a Prusinowem. Projekt uchwały został uzgodniony z Regionalny
Dyrektorem Ochrony Środowiska.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr IX/52/15 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody „Andrzej”.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Ad.pkt 15
Kierownik Bożena Ziółkowska-Wójcika przedstawiła sprawozdanie z realizacji zadań
z zakresu wspierania rodziny na rok 2014. Zgodnie z ustawą z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu
rodziny i pieczy zastępczej. Poinformowała, że od stycznia nastąpiło szereg zmian w obszarze
działań w administracji publicznej. Zgodnie z art. 176 tejże ustawy do zadań gminnych należą
min.

wsparcie

rodziny,

wypełnianie

funkcji

opiekuńczej,

podejmowanie

działań

profilaktycznych oraz umieszczanie dzieci w rodzinach pieczy zastępczej. Opracowanie
trzyletnich planów wspierania rodziny, stworzenie placówek wsparcia dziennego, wspieranie
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rodziny poprzez wsparcie asystenta rodziny. Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy
Dzałdowo z 2012 r. w sprawie Upoważnienia Kierownika GOPS do postępowań w sprawach
z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji realizowany jest
program na lata 2000-2015 ,który został zatwierdzony uchwałą Rady Gminy w styczniu 2013
roku. GOPS realizuje zadania pracy z rodziną. Wystąpił o środki na zatrudnienie dwóch
asystentów rodziny, którzy zostali zatrudnieni w ramach umowy o pracę od czerwca do
grudnia 2014 r. Pomocą objęto 15 rodzin. Najczęściej występujące problemy to bezrobocie,
przemoc, uzależnienia oraz nieumiejętność racjonalnego gospodarowania budżetem. Praca
asystenta rodziny różni się od pracy

pracownika socjalnego tym, że pracuje on także

w godzinach popołudniowych, i w soboty, jeśli oczywiście rodzina wyrazi na to zgodę.
Dzięki pracy asystentów udało rozwiązać się wiele problemów. Rodziny objęte opieką stały
się bardziej samodzielne, wiele osób skierowano na terapię. Do zadań gminy należy
współfinansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Wspólnie z powiatem ponosimy
koszty pobytu w placówkach niezależnie od miejsca zamieszkania(przed umieszczeniem go
po raz pierwszy w pieczy zastępczej). I tak koszt pobytu dziecka w rodzinnym domu dziecka
wynosi 10% w pierwszym roku,30% w drugim roku i 50%

w trzecim i następnym.

Koszt poniesiony przez gminę w 2014 roku to 16 274,24 zł. W rodzinie spokrewnionej było
sześcioro dzieci, w rodzinie niespokrewnionej jedno dziecko i w placówce opiekuńczowychowawczej jedno dziecko. Pani Kierownik GOPS-u reasumując stwierdziła, że program
będzie kontynuowany, prowadzone będą dalsze działania w 2015 roku. Na ten rok
zaplanowano kwotę 26 955 zł, na domy dziecka 32 760 zł.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Ad. pkt 16-17
Kierownik Bożena Ziółkowska-Wójcika przedstawiła sprawozdanie z działalności
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz ocenę zasobów pomocy społecznej , którego
działalność obejmuje pięć rejonów. Stopa bezrobocia na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosiła
ok. 23%. Z pomocy korzystało 515 rodzin w tym rodziny z dziećmi, rodziny niepełne, osoby
samotne, emeryci i renciści. Z tego tytułu wydano ok. 2607 decyzji administracyjnych.
Wypłacono zasiłki stałe 68 osobom niepełnosprawnym 314.101,95 zł., zasiłki okresowe dla
325 rodzin 727.357,32 zł., składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 62 osób

na kwotę

26.827,24 zasiłki celowe dla 156 rodzin w kwocie 84.898,78 zł. zasiłki na zakup opału węgiel
16.278,76 zł., drewno 1.212,35 zł.. Zasiłki pogrzebowe wypłacono dla 2 osób 5.948,00 zł..
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Zatrudnione są dwie opiekunki pomagające 5 osobom samotnym. Koszt pobytu sześciu osób
w Domu Pomocy Społecznej 158.378,27 zł. W szkołach realizowano program ,,Pomoc
Państwa w zakresie dożywiania”. Łącznie wydatkowano kwotę 314,214 zł. Wypłacano także
zasiłki celowe na zakup żywności, programem tym objętych było 738 osób. Realizowano
również kolonie dla 54 dzieci. Dodatki mieszkaniowe wyniosły

29.927,19 zł. dodatek

energetyczny 1.081,99 zł. Liczba świadczeń alimentacyjnych 1.389 na kwotę 436.130 zł.,
Z tego tytułu wydano 207 decyzji. Od 2011 pracuje Zespół Interdyscyplinarny zajmujący się
przemocą w rodzinie. Program aktywizacji zawodowej Klub Integracji Społecznej. Pomocą
objęte

są 23 osoby. Zagwarantowana jest pomoc w znalezieniu pracy, porady prawne.

GOPS współpracuje z policją, sądami, prokuraturą jak też z radnymi i sołtysami z gminy
Działdowo.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 14 do protokołu
Ocena zasobów stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Ad.pkt 18
Aleksandra Kowalska p.o. Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Burkacie
przedstawiła sprawozdanie z działalności GBP za 2014 r. Na terenie Gminy Działdowo
działało 8 bibliotek. Filie biblioteczne połączone są ze świetlicami. Biblioteki czynne są
od 1400 do 1600.GBP otrzymała dotację od organizatora, czyli Gminy Działdowo w kwocie
283 090 zł i z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 5 140 zł. , na zakup książek,
odsetki bankowe 755,16 zł. Wydano 84% z budżetu resztę z dotacji oddano do Gminy
Działdowo 47 894,16. Wszystkie biblioteki są w dobrym stanie. Posiadają 203 komputery,
7 urządzeń wielofunkcyjnych, konsole do gier, aparaty cyfrowe. Na dzień dzisiejszy do
wyposażenia została tylko biblioteka w Petrykozach. Biblioteka posiada 58 315 książek
o wartości 218 625,75 zł. W 2014 r. przybyło 926 książek o wartości 12 902,47 zł. . Przez
ubytek przeprowadzono 674 książki (Petrykozy, Gnojno) o wartości 323,24 zł..
Wypożyczono 33410 książek. Zarejestrowano 1126 czytelników. Największą grupę stanowią
dzieci w wieku 6-12 lat , dorośli 25-44 lat ,młodzież szkolna, emeryci i niezatrudnieni. Dużo
osób korzystało z komputerów i gier. Organizowane są biesiady poetyckie, konkursy,
przyjmowani są pielgrzymi, porządkowany jest też jest cmentarz ewangelicki w Skurpiu.
Prowadzona jest

strona internetowa z dostępem do katalogu on-line. Sporządzane są

sprawozdania. Inne wydatki to zakup węgla i środków czystości.
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Sprawozdanie stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Ad.pkt 19
Kierownik D.Smereczyńska jak corocznie od 2008 roku organ prowadzący ma obowiązek
przekazania informacji na temat średnich wynagrodzeń nauczycieli w gminie Działdowo.
Średnie wynagrodzenie określone jest przez Kartę Nauczyciela ustawę główną oraz kwotę
bazową określoną w ustawie budżetowej. Kwota bazowa wynosi 2 717,59 zł. A więc średnie
wynagrodzenie

przysługujące

nauczycielom

na

poszczególnych

stopniach

awansu

zawodowego wynosi: -stażysta 100% kwoty bazowej- 2717,59 zł. -kontraktowy 111% kwoty
bazowej- 3016,52 zł. -mianowany 144% kwoty bazowej- 3913,33 zł. -dyplomowany 184%
kwoty bazowej- 5000,37 zł.
Kierownik D. Smereczyńska wskazała składniki wynagrodzenia nauczycieli: wynagrodzenie
zasadnicze, dodatek za wysługę lat , motywacyjny, funkcyjny, za warunki pracy, za
zastępstwa, nagrody, świadczenia wynikające ze stosunku pracy . W 2014 roku gmina
Działdowo wypłaciła dla nauczycieli 5 459 596,19 zł. Nauczyciele zarobili 5 301289,30 zł.,
a więc wypłacono więcej niż było to wymagane. Rok 2014 jest już trzecim rokiem z kolei
gdzie nie wypłaca się dodatku uzupełniającego. Gdyby nauczyciele nie osiągnęli takich
dochodów trzeba byłoby wypłacić im wyrównanie. Nauczyciele w gminie Działdowo zarobili
tyle ile gwarantuje im Karta Nauczyciela. Kierownik D. Smereczyńska dodała, że jesteśmy
jedną z nielicznych gmin, którym udało się nie wypłacać dodatku uzupełniającego.
Stwierdziła, że podziękowania należą się dyrektorom szkół. Wspólna praca, kontrolowanie
zatrudnienia jak też doraźne zastępstwa miały wpływ na taki stan rzeczy. Poinformowała, że
docierają sygnały o dzieciach, które będą kontynuować naukę po za szkołami naszej gminy.
Dlatego też postanowiono o utworzeniu z dniem 1 września br. klasy sportowej w PG
w Burkacie, aby zachęcić dzieci pasjonujące się sportem do uczęszczania do szkół w naszej
gminie. Zaplanowano też zwiększenie wymiaru godzin dla pedagoga w gimnazjach do
pełnego etatu w ramach godzin doradztwa zawodowego. A to wszystko by ukierunkować
dzieci w wyborze szkoły a co za tym idzie przyszłego zawodu.
Pan Przewodniczący M, Zieliński zapytał, o jakim profilu będzie klasa sportowa , która
powstanie w Burkacie?
Pani Dyrektor M. Lorkowska odpowiedziała, że piłka nożna dziewcząt i chłopców.
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Radny P. Stańczak zapytał jak zostanie rozwiązany problem techniczny czyli dowóz dzieci
do szkoły z innych miejscowości.
Kierownik D. Smereczyńska odpowiedziała, że zobaczymy jak to będzie. Być może
zmieniona zostanie trasa autobusów.
Przewodniczący poinformował, o powołaniu komisji oświaty pod koniec czerwca kiedy
będzie więcej informacji o rekrutacji. Zapytał jeszcze o koszty związane z powstaniem klasy
sportowej
Kierownik Smereczyńska odpowiedziała, że teraz są 4 godziny wychowania fizycznego
natomiast w klasie sportowej byłoby ich 10. Przy powstaniu klasy sportowej subwencja jest
większa.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Ad.pkt 20
Kierownik Smereczyńska poinformowała o zakończonym projekcie pn. ,,Modernizacja 8
oddziałów przedszkolnych w gminie Działdowo”. Podziękowała Pani Danucie Dolińskiej
koordynatorowi projektu oraz dyrektorom za trud i pracę włożoną w realizację tego projektu
P. D. Dolińska pokazała zebranym zdjęcia z projektu pokazujące jak było a jak jest teraz
w oddziałach przedszkolnych. Opowiedziała szczegółowo o projekcie. Projekt nie może
trwać dłużej niż 1 rok a powinien się zakończyć do 30 czerwca 2015 r. W gminie Działdowo
trwał od 1 maja 2014r. do 31 grudnia 2014 r. W ramach projektu doposażono place zabaw,
dostosowano pomieszczenia i zakupiono

wyposażenia, to wszystko dla potrzeb dzieci

w wieku 3-4 lat. Warunkiem jest utrzymanie oddziału przez co najmniej 2 lata.
W przedsięwzięciu udział wzięły szkoły z terenu gminy Działdowo: SP przy Zespole Szkół
w Księżym Dworze (2 oddziały) SP Ruszkowo (2 oddziały) SP Klęczkowo (1 oddział)
SP Petrykozy (1 oddział) SP Turza Wielka (1 oddział) SP Uzdowo (1 oddział). Całkowity
koszt 495 150 zł.
Kierownik D. Smereczyńska dodała, że gmina Działdowo nie poniosła żadnych kosztów
związanych z realizacja projektu.
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Sołtys P. Trąbiński zapytał dlaczego nie został objęty

projektem Punkt Przedszkolny

w Burkacie?
Kierownik D. Smereczyńska odpowiedziała, że nie mamy gwarancji czy do Punktu
Przedszkolnego w Burkacie będą uczęszczać dzieci. Warunkiem projektu było utrzymanie
oddziału przez 2 lata.
Ad. pkt 21
Sprawy bieżące
Radna I. Szkotnicka zapytała o program zagospodarowania eternitu i ewentualną pomoc
mieszkańcom w jego usuwaniu.
Kierownik Małachowski odpowiedział, ze ukazała się lista ok. 200 gmin zapisanych
na usuwanie azbestu. Jest tam i gmina Działdowo. Program ten ogłosił jeszcze Waldemar
Pawlak, gdy był wicepremierem. W tym roku zostanie opracowany program
i przeprowadzona inwentaryzacja. A w przyszłym roku rozpocznie się usuwanie azbestu.
Sołtys T. Reut zapytał o kanalizację w Filicach. Na jakim etapie jest przygotowanie
inwestycji.
Wójt P. Cieśliński powiedział, że dokumentacja , która będzie kosztować ok. 3 000 000 zł.,
będzie przygotowywana w tym roku jeśli uda się pozyskać fundusze. Natomiast budowa
kanalizacji Burkat, Filice jest planowana w przyszłym roku. W roku bieżącym zostanie
dokończona budowa kanalizacji w Turzy Wielkiej.
Sołtys K. Trybel zapytał o budowę chodnika w Księżym Dworze w kierunku szkoły.
Wójt P. Cieśliński odpowiedział, że w tym roku raczej budowy chodnika nie będzie.
Zaplanowano modernizację mostu, który będzie kosztować ok. 400 000 zł.
Sołtys E. Antosiak zapytała ,kiedy zostanie udostępniona równiarka celem wyrówna drogi
w Rywocinach.
Wójt P. Cieśliński poinformował, że droga za świetlicą nie była naprawiana od ok. 50 lat,
należałby ją zerwać i zrobić od nowa . Aby wjechała równiarka droga musi mieć szerokość
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przynajmniej 8 m. a ta droga o którą chodzi P. Sołtys nie ma nawet 4 m. Jesienią postaramy
się ją zrobić i wyrównać granice.
Sołtys M.Augustyniak podziękowała za przejścia dla pieszych w Zakrzewie, które wykonał
Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie. Poprosiła również o naprawę mostku przy zagajniku.
Radna K. Wasiak zapytała o możliwość ustawienia znaku ograniczenia prędkości na nowym
osiedlu w Burkacie.
Kierownik M. Skała poprosiła o wywieszenie plakatów na Turniej Wsi. Poinformowała
także o Finale Piłki Nożnej 24.05. 2015 r. w Pożarach, na który zakwalifikowały się drużyny
z Pożar, Jankowic, Ruszkowa i Burkatu.
Wójt P. Cieśliński poinformował o podpisaniu umowy z Firmą Legar na termomodernizację
budynków użyteczności publicznej. Wpłynęły 4 oferty. Najkorzystniejsza była oferta Firmy
Legar 2 945.431,85 zł.

Podpisana została już umowa z NFOŚiGW w Warszawie

o dofinansowanie tej inwestycji 1 800 000. Termomodernizacja rozpocznie się od remontu
świetlicy w Pożarach i Krasnołące, następnie gimnazjum w Burkacie i Sławkowie. Później
Myślęta i Uzdowo oraz Filice i Niestoja. Do końca kwietnia 2015 roku termomodernizacja
musi być zakończona.
Sołtys P. Trąbiński zapytał o oświetlenie w Lipówce.
Wójt P. Cieśliński jeszcze nie ruszyły żadne środki unijne. W tym roku na pewno już nie
ruszą.
Sołtys W. Nadwodny zapytał o podział środków na termomodernizację.
Wójt P. Cieśliński poinformował, ze remont każdego budynku jest dokładnie zaplanowany
w kosztorysie. Jest już ustalone, co będzie remontowane i za jaką kwotę.
Ad.pkt 22
Wobec wyczerpania porządku dziennego przewodniczący Rady Gminy zamknął
o godz. 13.30 IX Sesję Rady Gminy Działdowo.

Protokołowała:
Edyta Dembska
/podinspektor/

Przewodniczyli:
Mirosław Zieliński
/Przewodniczący Rady Gminy/
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