PROTOKÓŁ Nr XII/15
z s e s j i Rady Gminy Działdowo
odbytej w dniu 3 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Działdowo.
Stan osobowy Rady wynosi 15 osób. W Sesji zgodnie z załączoną listą obecności
uczestniczyło 12 radnych. Nieobecni radni: Jadwiga Gancarz, Ewa Lipowska, Krystyna
Wasiak
Sesja odbyła się w godzinach 1000- 1135.
Spoza Rady w Sesji uczestniczyli:
Marian Janicki

- Starosta Działdowski

Irena Czarnyszewicz

- Wójt Gminy Działdowo (1992-2002)

Jarosław Gawenda

- Radny Rady Powiatu Działdowskiego

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

Tadeusz Szeremeta

- Komendant Gminny OSP

Bożena Ziółkowska-Wójcicka

- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej

Aleksandra Kowalska

- p.o. Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej

Mieczysława Skała

- Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

Andrzej Graszk

- Kierownik Gminnego Zakładu Usług
Komunalnych

Sołtysi z terenu Gminy Działdowo, media lokalne
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Ad. pkt 1
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński dokonał otwarcia XII Sesji Rady Gminy, powitał
uczestników sesji i na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad.

Ad.pkt 2
Przewodniczący Rady M.Zieliński przedstawił proponowany porządek obrad w brzmieniu:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XI 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 utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
11. Podjęcie uchwały w

sprawie

wyrażenia

zgody na nieodpłatne

nabycie

na własność przez Gminę Działdowo nieruchomości gruntowej, położonej
w miejscowości Pożary wchodzącej w skład Zasobu Agencji Nieruchomości
Rolnych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości
gruntowej, oznaczonej nr 627/1 obręb Kisiny.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu
nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr 49/1 obręb Rywoczyny.
14. Sprawy bieżące.
15. Zamknięcie obrad.
Nie zgłoszono wniosków do porządku obrad.

Ad. pkt 3
Protokół z XI Sesji został przyjęty jednogłośnie bez odczytania.
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Ad. pkt 4
Wójt

Gminy

przedstawił

informację

z

działalności

w

okresie

międzysesyjnym

z uwzględnieniem wykonanych uchwał i wydanych zarządzeń /Sprawozdanie stanowi
załącznik nr 3 do protokołu/.

Ad.pkt 5
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński poprosił Starostę Działdowskiego – Mariana
Janickiego o wręczenie podziękowań z okazji 25-lecia polskiej samorządności.
Starosta Marian Janicki zwrócił się do zebranych, informując że powstała inicjatywa
Związku Powiatów Polskich oraz Ministerstwa Gospodarki, aby uhonorować osoby z Polski
tzw. powiatowej, które najbardziej przyczyniły się do rozwoju polskiej samorządności, jak
również tych, którzy byli najbardziej aktywni w tworzeniu zrębów samorządności, rozwoju
gmin, powiatów i regionów. Są różne zdania na temat tego, jakie procesy miały wpływ na
zmiany w ostatnim 25-leciu. Doszliśmy do wniosku, że dwa procesy miały wpływ na zmiany,
które wystąpiły, a mianowicie

wprowadzenie systemu gospodarki rynkowej oraz

samorządności lokalnej. Kiedy minęło 25 lat podjęliśmy

inicjatywę, aby tych ludzi

uhonorować. Zapewne jest ich więcej niż udało nam się wytypować. Posiłkowaliśmy się
opiniami poszczególnych samorządów, aby tym osobom podziękować.
Następnie Starosta M.Janicki w imieniu wicepremiera J.Piechocińskiego odczytał
podziękowania przygotowane dla wytypowanych osób, wręczając je obecnym na sesji:
Pani Irena Czarnyszewicz
Pan Mirosław Zieliński
Pan Grzegorz Szczepanik
Pan Tadeusz Szeremeta
Pani Krystyna Roman
Pani Jadwiga Gancarz – nieobecna
Pan Janusz Doliński -nieobecny
Pan Jerzy Doliński - nieobecny
Przewodniczący Rady Gminy podziękował panu Staroście. Następnie korzystając
z obecności pana Starosty na sesji poprosił uczestników sesji o kierowanie pytań.
Pani Irena Czarnyszewicz podziękowała za zaproszenie na sesję, życząc zebranym zdrowia
i dalszych sukcesów.
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Ad.pkt 6
Skarbnik Gminy omówiła szczegółowo zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2015-2021.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XII/69/15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Działdowo na lata 2015-2021.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad.pkt 7
Skarbnik Gminy przedstawiła proponowane zmiany do budżetu gminy na 2015 r.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XII/70/15 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2015 r.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad.pkt 8
Sekretarz Gminy poinformował, że na dzień 25 października zarządzono wybory do Sejmu
i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Tak jak przy każdych wyborach tworzone są stałe
i odrębne obwody głosowania. Utworzenie obwodu odrębnego wymaga odrębnej uchwały
rady gminy.

Odrębny obwód głosowania tworzony jest w Domu Pomocy Społecznej

w Uzdowie, który spełnia warunki, określone w ustawie Kodeks Wyborczy (czyli
zamieszkuje tam na stałe, co najmniej 15 pensjonariuszy).
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XII/ 71/15 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził przerwę w obradach o godzinie 10

50.

O godzinie

11 05 Przewodniczący Rady Gminy wznowił XII Sesję Rady Gminy.

Ad.pkt 9
Kierownik G.Małachowski poinformował, że Zarząd Dróg Wojewódzkich, Rejon Dróg
w Nidzicy zwrócił się z wnioskiem o usunięcie dwóch drzew, rosnących wzdłuż drogi
wojewódzkiej nr 542 Rychnowo-Działdowo. Są to lipy drobnolistne. Projekt uchwały został
uzgodniony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska pismem z dnia 22 czerwca
2015 r. Lipy rosną na odcinku między Działdowem a Burkatem.
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Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XII/72/15 w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad. pkt 10
Kierownik G.Małachowski przekazał, że niniejszy projekt uchwały dotyczy drzew
rosnących również wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 542. Wnioskodawca, wnioskował
o usunięcie pięciu drzew, jednak w wyniku oględzin okazało się, że jedno z nich jest olszą
szarą, nie jest pomnikiem przyrody. Znosimy więc pomnikowość czterech drzew. Są one
zlokalizowane na odcinku pomiędzy Filicami a Uzdowem.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XII/73/15 w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad. pkt 11
Kierownik G.Małachowski poinformował, że przedmiotowa nieruchomości położona jest
w Pożarach.

Działka oznaczona jest numerem 10/22, zajmuje powierzchnię 8421 m2.

Działkę przejmujemy nieodpłatnie.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XII/74/15 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność
przez Gminę Działdowo nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Pożary
wchodzącej w skład Zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad. pkt 12
Kierownik G.Małachowski powiedział, że przedmiotowa działka położona jest w Kisinach.
Sklep częściowo znajdował się na działce gminnej. Na wniosek państwa Kordalskich geodeta
wyodrębnił odcinek o powierzchni 41 m2. Sprzedaż nastąpi w formie bezprzetargowej.
Wartość rynkowa działki została oszacowana na kwotę 840 zł (+VAT).
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XII/75/15 w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości
gruntowej, oznaczonej nr 627/1 obręb Kisiny.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
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Ad. pkt 13
Kierownik

G.Małachowski

przedstawił

lokalizację

przedmiotowej

nieruchomości.

Powierzchnia działki wynosi 132 m2 . Cena wyjściowa do przetargu wyniosła 2711 zł.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XII/76/15 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu
nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr 49/1 obręb Rywoczyny.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Ad. pkt 14
Sprawy bieżące
Sołtys Sołectwa Sławkowo Z.Świerczewski zabrał głos, w sprawie pętli autobusowej przy
szkole, która miała być zakończona, po tym jak powstanie chodnik oraz w sprawie byłej
kotłowni.
Sołtys Sołectwa Kisiny M.Wiszowaty zgłosił uwagi dotyczące trwającej modernizacji drogi
wojewódzkiej na odcinku Działdowo-Iłowo. Panuje chaos. Autobusy przyjeżdżają
z opóźnieniem, wystąpił problem z dotarciem uczniów do szkół. Piesi poruszają się po drodze
będącej w trakcie przebudowy, co jest niebezpieczne.
Sołtys P.Trąbiński nawiązał do podziału środków funduszu sołeckiego na przyszły rok,
pytając, czy mają zaplanować we wniosku środki na zakup koszy na przystanek czy też
zostaną zakupione przez gminę, tak jak wcześniej rozmawiano.
Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na powyższe pytania:
- w Sławkowie pętla jest zrobiona i tak pozostanie, przynajmniej na razie. Nie planowano
utwardzenia kostką, tylko tak jak jest w tej chwili. Utwardzona jest tłuczniem i na razie jest
wystarczająca. Autobus może bezpiecznie zawracać. Pętlę można zaplanować również
ze środków funduszu sołeckiego,
- przejazd autobusami: przewoźnik powinien reagować w tej sytuacji. Autobusy gminne
jeżdżą punktualnie. Rano wyjeżdżają wcześniej, ale dojeżdżają na miejsce. Wszystko odbywa
się zgodnie z harmonogramem, nie opóźniamy dowozu dzieci a mamy ten sam problem. Jest
to sprawa przewoźnika, powinien bardziej elastycznie do tego podejść.
- kosze na śmieci miały być zakupione przez gminę, ale skoro część sołectw zabezpieczyło
środki na ten cel z funduszu sołeckiego to może faktycznie niech państwo sołtysi zabezpieczą
środki na ten cel w swoich sołectwach, natomiast gmina zabezpieczy kosze na przystanki
poza miejscowościami.
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Następnie Wójt Gminy zwrócił uwagę na problemy związane z realizacją funduszu
sołeckiego. Państwo sołtysi wydają środki bez nadzoru, a później pojawiają się problemy
z fakturą. Wszystkie działania, zakupy inwestycyjne, czy inne drobne wydatki przechodzą
przez urząd gminy i przez pracowników. Wszystkie sprawy, które realizuje referat gospodarki
komunalnej bez zgody i zlecenia pana kierownika nie mogą być zakupione. Pozostałe, które
realizuje np. GOKiS uzgadniamy z panią kierownik czy również z pracownikiem świetlicy.
Poprosił o uzgadnianie wszystkiego z pracownikami odpowiedzialnymi za wydawanie
środków.
Sołtys P.Biema zapytał o remont dachu na budynku świetlicy w Sękowie.
Wójt Gminy odpowiedział, że w przyszłym roku będziemy chcieli wyremontować ten dach.
Trzeba zdjąć dachówkę i położyć ją ponownie. Nie wiadomo czy uda się tą samą zachować
czy będzie trzeba wymienić na nową. Najczęściej przy takich remontach powstają poważne
niespodzianki. Wydajemy więcej niż planowaliśmy.
Sołtys Sołectwa Sękowa zapytał czy dach będzie robiony na całym budynku.
Wójt Gminy odpowiedział, że jeśli będzie robiony to na całym budynku. Trzeba będzie
uzgodnić z współwłaścicielem partycypację w kosztach. Większość dachu jest gminna, więc
wtedy proporcjonalnie partycypacja w kosztach współwłaściciela.
Sołtys Sołectwa Rywociny E.Antosiak nawiązała do funduszu sołeckiego, planowanego na
przyszły rok, pytając, czy gmina będzie zamawiała zabawki z danej firmy, z której przesłano
katalog.
Wójt Gminy wyjaśnił, że jeśli przekroczy to wartość zamówienia z wolnej ręki wówczas
zostanie ogłoszony przetarg. W przypadku mniejszych zakupów jest możliwość zaplanowania
przedsięwzięć z tego katalogu.
Sołtys E.Antosiak zaznaczyła, że firma z ubiegłego roku miała wykonać place do końca
lipca.
Kierownik M.Margalski powiedział, że obecna firma nie sprawdziła się i nie chcemy z nią
współpracować. Zaproponował, aby wybrać inną, jedną wspólną firmę.
Sołtys P. Trabiński zaproponował wybór dwóch firm, aby dokonać porównania ceny
i jakości wykonania.
Kierownik M.Margalski powiedział, że katalog zostanie skserowany i przesłany do państwa
sołtysów. Dodał, że orientacyjne ceny muszą być wpisane. Decyzja należy do państwa
sołtysów.
Kierownik M.Skała zaprosiła do udziału w biegach przełajowych, które organizowane są
wspólnie z panem P.Stańczak.
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Kierownik M.Skała nawiązała również do kwestii funduszu sołeckiego, zwracając
szczególną uwagę na festyny. Poprosiła państwa sołtysów, aby dokonywali zakupów
wspólnie z pracownikami świetlic. Pracownik świetlicy dostarcza listę nagród, które zostały
wydane uczestnikom zawodów sportowych. Dodała, że musi być rywalizacja, aby dziecko
wiedziało, za co dostaje nagrodę. Nie może być tak, że nagrodę dostaje dziecko, które nie
brało udziału, bo wtedy zawody nie mają sensu. Pracownicy skarżą się, że sołtysi rozdają
wszystkim dzieciom to co zakupili. Wspomniała o sytuacji, w której sama z własnych
środków musiała uregulować rachunek.
Wójt Gminy nawiązał również do możliwości organizowania dożynek przez sołectwa,
w ramach funduszu sołeckiego.
Przewodniczący
w

Rady

sołectwach

Gminy

Turza

zwrócił

Wielka

uwagę
i

na

dożynki,

Filice.

które

odbyły

Sprostował

się

informację,

o tym, że dożynki w Filicach były gminnymi, co pojawiło się niefortunnie na jednym
z banerów. Głównym organizatorem dożynek było sołectwo Filice. Inne sołectwa z parafii
również włączają się w organizację. Gmina ich nie organizuje.
Wójt Gminy wspomniał, że Sołectwo Filice i Turza Wielka otrzymało takie same środki na
dożynki.
Sekretarz Gminy wspomniał o możliwości planowania środków na dożynki pod hasłem
dożynki sołeckie.
Radny Z. Boćko zgłosił, że w budynku remizy wyłamano kłódkę i stał się on miejscem
„imprez”. Zapytał czy może zamontować większą kłódkę.
Wójt Gminy wyraził zgodę.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował radnych o spotkaniu, które odbędzie się
w środę o godz. 10.00,

w sprawie zmian w miejscowym planie zagospodarowania

przestrzennego.
Ad. pkt 15
Wobec

wyczerpania

porządku

dziennego

przewodniczący

Rady

Gminy

zamknął

o godz. 11.35 zamknął XII Sesji Rady Gminy Działdowo.
Protokołowała:
Marta Patalon
/podinspektor/

Przewodniczyli:
Mirosław Zieliński
/Przewodniczący Rady Gminy/
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