PROTOKÓŁ Nr X/15
z s e s j i Rady Gminy Działdowo
odbytej w dniu 3 czerwca 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 P.Jabłonowski
Sesja odbyła się w godzinach 1000-1210
Spoza Rady w Sesji uczestniczyli:
Jarosław Gawenda

-Radny Rady Powiatu Działdowskiego

Karol Bojarowski

- Przedstawiciel Warmińsko-Mazurskiej Izby
Rolniczej

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

Andrzej Graszk

- Kierownik Gminnego Zakładu Usług
Komunalnych w Uzdowie

Tadeusz Szeremeta

- Komendant Gminny OSP

Bożena Ziółkowska-Wójcicka

- Kierownik Gminnej Ośrodka Pomocy
Społecznej w Burkacie

Aleksandra Kowalska

- p.o.Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej

Sołtysi z terenu Gminy Działdowo, dyrektorzy szkół, mieszkańcy z terenu gminy, media
lokalne, przedstawiciele firm: ENERGA INVEST K.Nakonieczny, Usługi Planowania
Przestrzennego

P.Góra , Biuro Urbanistyczno-Architektoniczne BDK Sz.Zabokrzecki,

M.Sobieraj.
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Ad. pkt 1
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński dokonał otwarcia X Sesji Rady Gminy, powitał
uczestników sesji i na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad.
Ad.pkt 2
Przewodniczący Rady M.Zieliński wnioskował o zmianę brzmienia pkt 13, z uwagi na
wprowadzone zmiany w projekcie uchwały na posiedzeniu komisji. Punkt otrzymuje
brzmienie: Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Działdowo w obrębach geodezyjnych
Grzybiny, Ruszkowo, Uzdowo.
Rada jednogłośnie przyjęła porządek obrad po uwzględnieniu proponowanej zmiany,
w brzmieniu:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Działdowo na lata 2015-2021.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo
na 2015 r.
8. Podjęcie

uchwały

w

sprawie

zatwierdzenia

sprawozdania

finansowego

za 2014 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu
wykonania budżetu na 2014 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla sołtysów.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/41/15 Rady Gminy Działdowo
z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Działdowo
w 2015 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie porozumienia
międzygminnego zawartego w dniu 4 stycznia 2006 r. pomiędzy Gminą Działdowo,
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a Gminą Miasto Działdowo w sprawie powierzenia wykonywania zadania
przedszkolnego Gminy Działdowo przez publiczne przedszkola, dla których
organem prowadzącym jest Miasto Działdowo.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego
Planu

Zagospodarowania

Przestrzennego

Gminy

Działdowo

w

obrębach

geodezyjnych Grzybiny, Ruszkowo, Uzdowo.
14. Podjęcie

uchwały

w

sprawie

uchwalenia

zmiany

miejscowego

planu

zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo dla obszarów we wsi
Gąsiorowo, Lipówka.
15. Podjęcie

uchwały

w

sprawie

uchwalenia

zmiany

miejscowego

planu

zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo dla obszarów we wsiach
Jankowice, Gąsiorowo, Mosznica, Lipówka.
16. Sprawy bieżące.
17. Zamknięcie obrad.
Ad. pkt 3
Protokół z IX Sesji został przyjęty jednogłośnie bez odczytania.
Ad. pkt 4-5
Wójt Gminy przedstawił informację z działalności w okresie międzysesyjnym
z uwzględnieniem wykonanych uchwał i wydanych zarządzeń /Sprawozdanie stanowi
załącznik nr 3 do protokołu/.
Ponadto, Wójt Gminy poinformował, że w dniu dzisiejszym doprecyzowany jest
harmonogram termomodernizacji. Na kolejnej sesji i komisjach przedstawimy szczegółowy
harmonogram w związku z sugestiami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
dotyczącymi ochrony ptaków. Musimy przygotować 91 budek lęgowych, kilka miejsc dla
nietoperzy. Projekt termomodernizacji zakłada, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
pokryje dodatkowe koszty, w tym nadzoru ornitologicznego. Wejście na poszczególne
miejsca budowy nastąpi po uzgodnieniu z ornitologiem.
Wójt Gminy przekazał, że jeśli zostanie podjęta na dzisiejszej sesji uchwała w sprawie zmian
w budżecie, dotycząca finansowania kanalizacji w Turzy Wielkiej, zostanie ogłoszony w dniu
dzisiejszym przetarg na tę inwestycję. Do końca czerwca powinno udać się rozstrzygnąć
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przetarg. Do końca roku planujemy ją zakończyć, bowiem musimy rozliczyć się do końca
grudnia z Agencją Nieruchomości Rolnych.
Widoczne są banery dotyczące termomodernizacji. Jest to wymóg Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska. Na promocję projektu musimy wydać 39 000 zł. Tyle będzie
kosztowała promocja tego projektu: materiały, konferencje, strona internetowa. Więcej niż
przeznaczamy na promocję gminy na cały rok.
Wójt Gminy nawiązał do prowadzonych prac nad ograniczeniem inwestycji drobiarskich na
terenie

gminy.

Oprócz

wniosków

mieszkańców,

przystąpiliśmy

do

zmian

w planie. W kilku rejonach chcemy zablokować możliwość tego typu inwestycji, bądź
ograniczyć do minimum. Nie można całkowicie wyeliminować, bo ograniczymy możliwość
rozwoju naszych rolników. Chcielibyśmy umożliwić naszym rolnikom taką działalność,
budowę wielkości 2-4 kurników czy rozbudowę, ale nie dopuścić do kilkunastu ferm. Nie
wiemy czy uda się zablokować, ale na przyszłość pewne obszary staramy się wyeliminować.
Panowie z biura projektowego przedstawią założenia, jakie chcemy wprowadzić do planu:
dotyczą wielkości zabudowy, ilości, ale również i odległości od planowanej linii zabudowy,
aby ograniczyć lokalizowanie tego typu inwestycji.
Przedstawiciel firmy BDK Szymon Zabokrzecki odwołał się do uchwały o przystąpieniu
do zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, który obejmuje obszary:
Petrykozy, Klęczkowo, Turza Wielka, Niestoja, Krasnołąka, Ruszkowo, Sławkowo, Pierławki
Burkat. Jest to pięć obszarów wskazanych, po to, aby zaproponowano rozwiązania dla
rozwoju w zakresie rolnictwa-kurników.
Pan Michał Sobieraj przedstawił proponowane założenia- zapisy dotyczące kurników:
- ograniczenie ilości kurników do liczby trzech, z ograniczeniem obsady do 40 DJP. Są to
duże jednostki przeliczeniowe. Przy 40 DJP obsada kurnika będzie wynosiła maksymalnie
10 000 kur. Przy założeniu, że takie kurniki będą mogły powstawać na całym obszarze planu,
powyżej 40 DJP dodatkowe ograniczenie- odległości 1,5 km od istniejących i planowanych
budynków mieszkalnych. Ponadto ograniczenie powierzchni kurników. Do 40 DJP będą
miały powierzchnię do 420 m2, powyżej 40 DJP do 2000 m2, plus ograniczenie odległościowe
od zabudowy mieszkaniowej. Są to wstępne założenia, będziemy współpracować jeszcze
z panem Wójtem i pracownikami urzędu w tym zakresie.
Pan Sz.Zabokrzecki: chcąc uporządkować prace związane z planem, jesteśmy na etapie
ustaleń planu. Jeśli zdecydujecie państwo, że zapisy są wystarczające, uruchomimy procedurę
sporządzania prognozy oddziaływania na środowisko, następnie procedury ustawowe:
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spotkanie komisji urbanistyczno-architektonicznej, uzgodnienia z instytucjami, wyłożenie
planu. Czekamy na informacje.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński poprosił o pytania.
Sołtys B.Jaroszewski, nawiązał do odległości 1500 m od budynków mieszkalnych.
Wójt Gminy wyjaśnił, że jest to odległość od zaprojektowanej linii zabudowy. Mamy
opracowany plan na całą gminę. Poszczególne miejscowości mają plany, wokół każdej
zaprojektowana jest linia zabudowy. Często od 50 m do 100 m od budynków.
Wójt Gminy powtórzył planowane zapisy. Chcemy wykonać to dwuetapowo, czyli
umożliwić budowę rolnikom. Maksymalnie do trzech budynków. Jest ograniczenie do
2000 m2 dla budynków indyków czy gęsi oraz 400 m 2 dla drobiu kurzego. Pozostałe będzie
można pobudować, ale w odległości nie mniejszej niż 1500 m. Całkowicie zakazać nie można
ale ograniczyć. Półtora kilometra od każdej z miejscowości zablokuje możliwość zabudowy.
Do

momentu

wyłożenia

planu

możemy

wprowadzać

modyfikacje.

Radny P.Stańczak zwrócił uwagę na to, że istnieje ryzyko, że inwestorzy przeniosą się na
tereny nieuwzględnione. Jest obawa czy nie lepiej byłoby opracować plan dla całej gminy.
Z tymi odległościami byłoby bardzo dobrze.
Wójt Gminy powiedział, że projektanci wskazali, że odległość jest jednym z głównych
elementów, które mogą ograniczyć tego typu inwestycje. Państwo radni otrzymają treść
projektu uchwały do zapoznania.
Ad.pkt 6
Skarbnik Gminy przedstawiła zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, wynikające
głównie z wprowadzenia kredytu w kwocie 540 000 zł. Kredyt zaplanowany w związku
z inwestycją Budowa kanalizacji w miejscowości Turza Wielka. Zmiany polegają na
wprowadzeniu nowych kwot dochodów i wydatków. Raty spłaty kredytu przypadają od 2016
do 2021 roku. Łączna roczna rata spłaty wszystkich kredytów wyniesie 874 077,44 zł .
Ostatnia rata w 2021 roku wyniesie 640 569, 39 zł. Stan zadłużenia na koniec tego roku
planowany jest w kwocie 4 976 034,51 zł.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr X/53/15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Działdowo na lata 2015-2021.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Ad.pkt 7
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Skarbnik Gminy szczegółowo omówiła proponowane zmiany w budżecie gminy na 2015
r. /zgodnie z uzasadnieniem/.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr X/54/15 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2015 r.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad.pkt 8
Skarbnik Gminy B.Antoszewska poinformowała, że na posiedzeniu komisji przedstawiono
sprawozdanie finansowe, które składa się: z bilansu z wykonania budżetu, łącznego bilansu
obejmującego

dane

z

bilansów

samorządowych

jednostek

budżetowych

i samorządowych zakładów budżetowych, łącznego rachunku zysków i strat obejmującego
dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych
i samorządowych zakładów budżetowych, łącznego zestawienia zmian w funduszu,
obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek
budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Następnie Skarbnik Gminy
omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu.

Poinformowała o wykonaniu dochodów

i wydatków w stosunku do planu oraz przedstawiła inwestycje zrealizowane w roku 2014
/zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania/.
Rada rozpatrzyła sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2014
wraz z opinią RIO o tym sprawozdaniu, informację o stanie mienia, podejmując następnie
większością głosów / 13 „za”, 1 „wstrzymujący się”, 0 „przeciw”/
Uchwałę Nr X/55/15 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 r.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Ad.pkt 9
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński przedstawił:
- pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu
gminy za 2014 r.
- Uchwałę Nr 1/15 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Działdowo z dnia 15 maja 2015 roku
w sprawie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Działdowo
za 2014 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, informacji o stanie
mienia gminy oraz w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.
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- Uchwałę Nr RIO.IV-0120-196/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Działdowo w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Działdowo.
Rada gminy w obecności 14 radnych w głosowaniu: 13 głosów „za”, 1 głos
„wstrzymujący się”, 0 głosów „przeciw” (ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych) podjęła
Uchwałę Nr X/56/15 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2014 rok.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Wójt Gminy podziękował za udzielenie absolutorium. Powtórzył, że wykonanie budżetu to
zasługa pracowników urzędu, rady gminy, sołtysów i kierowników jednostek. Wszyscy po
części za niego odpowiadamy, wykonujemy. Dlatego chciałabym wszystkim podziękować,
radnym, pracownikom, sołtysom, kierownikom jednostek, mieszkańcom gminy, którzy nam
pomagają i uczestniczą aktywnie w życiu naszej gminy i działaniach, które staramy się
wykonać. Bieżący rok nie jest łatwym rokiem, bowiem jest przygotowawczym do lat
następnych. Oprócz standartowych inwestycji, które robimy co roku,

myślę, że będzie

wymagał innych zmian, przestawienia się na inne potrzeby mieszkańców. Dorasta młoda
grupa, która ma inne oczekiwania.

Musimy dostosować się do dzisiejszych potrzeb.

Samorządy funkcjonują 25 lat, gmina od 23 jest samodzielną jednostką. Cały ten okres trwa
intensywna praca, na rzecz mieszkańców. Wiele lat i kadencji w radzie, w urzędzie, wydaje
się dużo, jednak oczekiwania są dalsze i stale rosnące, także dla naszych zastępców
pozostanie wiele do realizacji. Zmiany wymagają innego postępowania i innego podejścia do
wielu spraw. Na to powinniśmy nasze kolejne lata poświecić. Jedna z ważniejszych rzeczy to
nowy plan wieloletni i strategia rozwoju gminy na następne lata. Będzie to wymagało
konsultacji społecznych, rozmów, spotkań, dyskusji. Postaramy się to przygotować do zebrań
jesiennych, łącznie z ankietami i inną formą wypowiedzi, w formie elektronicznej.
Rozpoczniemy konsultacje, aby do końca roku mieć ogólny zarys i z początkiem nowego
roku przyjąć plan na kolejne dziesięć lat. Dzisiaj realizujemy inwestycje, o których
rozmawiano dziesięć lat temu: przebudowa tras kolejowych, budowa dróg wojewódzkich.
Zbiegły się wszystkie naraz. Jeżeli chodzi o kolej, mamy piękne tunele, do których prowadzą
drogi żwirowe, ale może za 10 lat uda się zrobić i drogę. Podziękował wszystkim za pracę na
rzecz gminy oraz absolutorium.
Następnie przedstawiciele rady gminy, sołtysów, dyrekcji szkół oraz kierownicy gminnych
jednostek organizacyjnych złożyli na ręce Wójta Gminy kwiaty i gratulacje.
7

Przewodniczący Rady Gminy o godzinie 11.00 zarządził przerwę w obradach. O godzinie
11.25 wznowił X Sesję Rady Gminy Działdowo.
Stan rady po przerwie: 11 osób.
Ad.pkt 10
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński poinformował o zmianie wysokości diet dla
sołtysów. Dieta będzie wynosiła 250 zł miesięcznie. Następnie odczytał treść uchwały.
Rada większością głosów /10 „za”, 1 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”/ podjęła
Uchwałę Nr X/57/15 w sprawie ustalenia diet dla sołtysów.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Ad.pkt 11
Kierownik

G.Małachowski

poinformował,

że

zgodnie

z

art.

11

a

ustawy

o ochronie zwierząt rada gminy do 31 marca uchwaliła program opieki nad zwierzętami
bezdomnymi. Na dzień podjęcia uchwały mieliśmy podpisaną umowę ze schroniskiem
„Cztery Łapy” w Ruskiej Wsi. Schronisko w Tatarach nie było czynne, więc nie mogliśmy
mieć takiej umowy. Pan Wójt podpisał umowę ze schroniskiem w Tatarach, gdzie
przetransportowano 18 psów, stąd konieczna zmiana w programie. W paragrafie 1 pkt 3
w treści było wskazane tylko jedno schronisko teraz będą widniały dwa schroniska,
a mianowicie schronisko „Cztery Łapy” w Ruskiej Wsi oraz schronisko w Tatarach, gmina
Nidzica. Na bieżący rok zaplanowano 60 000 zł. W tej chwili miesięcznie koszt utrzymania
psów w schronisku wynosi około 6000 zł, wobec czego do końca roku na pewno nie
wystarczy środków.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr X/58/15 w sprawie zmiany uchwały Nr VII/41/15 Rady Gminy Działdowo
z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Działdowo
w 2015 roku.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Ad.pkt 12
Podinspektor D.Dolińska odczytała uzasadnienie do niniejszej uchwały.
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Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr X/59/15 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie porozumienia
międzygminnego zawartego w dniu 4 stycznia 2006 r. pomiędzy Gminą Działdowo,
a

Gminą

Miasto

Działdowo

w

sprawie

powierzenia

wykonywania

zadania

przedszkolnego Gminy Działdowo przez publiczne przedszkola, dla których organem
prowadzącym jest Miasto Działdowo.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Ad. pkt 13
Wójt Gminy P.Cieśliński poinformował, że na komisjach przedyskutowano obszar objęty
zmianą w planie, dotyczy przede wszystkim miejscowości Grzybiny, z fragmentami
oddziaływania na obręby Ruszkowo i Uzdowo. Dotyczy planowanej farmy wiatrowej
w rejonie Grzybin, do granicy lasu, z fragmentami strefy oddziaływania na obszar leśny.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr X/60/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Działdowo w obrębach geodezyjnych
Grzybiny, Ruszkowo, Uzdowo.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Ad.pkt 14
Wójt Gminy poinformował, że projekt uchwały dotyczy uchwalenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego (inwestorem jest ENERGA), obejmuje miejscowości
Gąsiorowo, częściowo z oddziaływaniem na Lipówkę. Obszar został zmniejszony z uwagi na
wymogi konserwatora zabytków.
Rada jednogłośnie podjęła /w głosowaniu udział wzięło 10 osób/
Uchwałę

Nr

X/61/15

w

sprawie

uchwalenia

zmiany

miejscowego

planu

zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo dla obszarów we wsi Gąsiorowo,
Lipówka.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Ad.pkt 15
Wójt Gminy poinformował, że jest to druga część farmy wiatrowej, w miejscowości
Jankowice z częściowym oddziaływaniem na obręby geodezyjne Mosznica, Gąsiorowo,
Lipówka.
Rada jednogłośnie podjęła /w głosowaniu udział wzięło 10 osób/
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Uchwałę

Nr

X/62/15

w

sprawie

uchwalenia

zmiany

miejscowego

planu

zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo dla obszarów we wsiach
Jankowice, Gąsiorowo, Mosznica, Lipówka.
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Ad. pkt 16
Sprawy bieżące
Radna I.Szkotnica zapytała o trzy kwestie:
- Sołectwo Pierławki: realizacja planowanej inwestycji- budowa świetlicy,
-Sołectwo Rudolfowo: nie posiada pomieszczenia, w którym mieszkańcy sołectwa mogliby
się spotkać, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym,
- droga łącząca Pierławki z Burkatem: czy są plany w tym zakresie.
Sołtys P.Trąbiński zapytał czy kosze, które miały się pojawić na przystankach, pojawią się
w tym roku. Druga sprawa: czy rozważano ubezpieczenie urządzeń znajdujących się na
placu zabaw, realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.
Sołtys M.Augustyniak nawiązała do sprawy godzin dowozu małych dzieci 4-5-letnich
do szkoły w Petrykozach. Dzieci o godz. 7.05 muszą być na przystanku i czekają do godz.
9.00 , bo tak zaczynają się zajęcia.
Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na powyższe pytania:
- budowa świetlicy w Pierławkach: jest dokumentacja na budowę świetlicy, łącznie
z pozwoleniem na budowę. Nie wiadomo, kiedy będzie budowana. Zostanie to ustalone
dopiero w wieloletnim planie. Budynek będzie kosztował ok. miliona złotych, do tego dojdą
stałe koszty utrzymania. Jeżeli uda się pozyskać środki zewnętrzne to decyzja zapadnie nie
tylko w stosunku do Pierławek bowiem takich miejscowości jest kilka. Dokumentacja jest
również na Gnojenko, ale nie ma świetlicy Kramarzewo, Sławkowo, Lipówka. Potrzebny jest
remont świetlicy w Mosznicy, w Jankowicach znajduje się mała świetlica. Wszystko zależy
od środków finansowych. Nigdy nie byliśmy przeciwni poprawie warunków bytowych
mieszkańców, przyszłe plany będą o tym decydowały. Podobnie kwestia Rudolfowa, gdzie
mieszkańcy nie mają się gdzie zebrać. Zebrania organizowane są pod wiatą w Kramarzewie,
Lipówce jak i Rudolfowie. Jest kotłownia, ale trudno powiedzieć czy nadaje się adaptacji,
- droga Pierławki –Burkat: został zrealizowany pierwszy etap, czyli droga gruntowa.
Przygotowana jest dokumentacja na drugi etap, czyli droga asfaltowa. Pozostaje kwestia
finansowa. Nie wiemy czy będą środki na modernizację dróg. Droga może nie jest
najważniejsza, ale obliguje nas dowóz dzieci, aby tę drogę modernizować. Wszystko to
kwestia środków i kolejność realizacji inwestycji,
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- place zabaw: wszystkie są ubezpieczone, ubezpieczeniem OC i NW,
- dowóz dzieci z miejscowości Zakrzewo: na dzień dzisiejszy nie ma możliwości ustalenia
innego sposobu dowozu dzieci. Dowóz odbywa się pewnym systemem. Czterolatków nie
dowozimy. Mogą uczęszczać tam gdzie są wolne miejsca, ale pod warunkiem, że rodzić
dowiezie bądź doprowadzi. Dzieci mają zajęcia świetlicowe. Dowozimy do ośmiu placówek,
ośmioma autobusami. Udało się skrócić o pół godziny czas dowozu dzieci. Nie ma innej
możliwości zorganizowania dowozu. Musielibyśmy zmienić cały system dowożenia dzieci.
Sołtys B.Jaroszewski zapytał czy

w Krasnołące kiedykolwiek zostanie pobudowany

chodnik. Jest to ważne dla bezpieczeństwa dzieci.
Wójt Gminy przypomniał, że chodnik miał być robiony, jednak rolnicy byli przeciwni
z uwagi na bydło. Jest to kolejny etap planowania inwestycyjnego. Przygotowujemy
dokumentację na kanalizację Burkat-Filice, ale również drogowe na Kurki-Kisiny.
Zaczynamy od tych miejscowości. Urządzenia poprawiające bezpieczeństwo na wsiach
w wielu miejscowościach są zrealizowane. Są miejscowości, gdzie przeznacza się środki
z funduszu sołeckiego na budowę chodników. Czasami realizowane etapami. Chodniki nie są
luksusem, jest to normalna rzecz. Jest coraz niebezpieczniej, jest to wymóg każdej
miejscowości.
Sołtys Z.Jankowski zgłosił potrzebę skierowania równiarki na drogi w Komornikach.
Wójt Gminy poinformował, że równiarka ma kilka dni przerwy. Następnie będą wyrównane
pozostałe drogi. Dodał, że drogi są utrzymane w niezłym stanie.
Kierownik G.Malachowski poinformował, że wyposażenie przystanków w kosze będzie
kosztowało ok. 10 000 zł. Przystanków jest kilkadziesiąt.
Wójt Gminy dodał, że do tego dojdzie koszt opróżniania koszy.
Kierownik A.Graszk poinformował, że miesięczny koszt wyniesie 850 zł.
Radny P.Stańczak zapytał o możliwość zamontowania koszy przy bardziej ruchliwych
chodnikach.
Wójt Gminy zaproponował, aby zrealizować najpierw ten etap- wyposażenie przystanków
w kosze, później kolejny. Zwrócił uwagę na potrzebę lokalizacji koszy na placach zabaw.
Radny P.Stańczak zwrócił uwagę, że w Uzdowie są kosze na placu zabaw jednak nie ma
wkładów. Poprosił, aby ująć to w kalkulacjach.
Wspomniano o rozważeniu zakupu koszy ze środków funduszu sołeckiego.
Kierownik M.Skała poinformowała, jakie miejscowości zapisały się do Turnieju Wsi.
Przewodniczący Rady Gminy zgłosił uwagi do regulaminu Turnieju, zwracając się o ich
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uwzględnienie (punktacja za przeciąganie liny, konkurencja dla sołtysów i radnych oraz
punktacja).
Ponadto Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że Gmina Działdowo zajęła II
miejsce w Wojewódzkim Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Telewizji Olsztyn.
Ad pkt 17
Wobec wyczerpania porządku dziennego przewodniczący Rady Gminy zamknął
o godz. 12.10 zamknął X Sesji Rady Gminy Działdowo.
Protokołowała:
Marta Patalon
/podinspektor/

Przewodniczył:
Mirosław Zieliński
/Przewodniczący Rady Gminy/
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