PROTOKÓŁ Nr XIII/15
z s e s j i Rady Gminy Działdowo
odbytej w dniu 1 października 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- 1155
Spoza Rady w Sesji uczestniczyli:
Teresa Nowakowska

- Radna Sejmiku Województwa WarmińskoMazurskiego

Jarosław Gawenda

-Radny Rady Powiatu Działdowskiego

Renata Skibicka

- Kierownik PZDR

Karol Bojarski

- Przedstawiciel W-M 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

Tadeusz Szeremeta

- Komendant Gminny OSP

Bożena Ziółkowska-Wójcicka

- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej

Mieczysława Skała

- Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Działdowie

Sołtysi z terenu Gminy Działdowo, media lokalne
Ad. pkt 1
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński dokonał otwarcia XIII Sesji Rady Gminy,
powitał uczestników sesji i na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad.
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Ad.pkt 2
Wójt Gminy P.Cieśliński wnioskował o wyłączenie z porządku obrad punktu 13 - Podjęcie
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie w formie darowizny prawa
własności nieruchomości, położonej w obrębie

Księży Dwór na rzecz Gminy Miasto

Działdowo.
Rada Gminy przyjęła jednogłośnie proponowaną zmianę, przyjmując następnie jednogłośnie
porządek obrad po uwzględnieniu wprowadzonej zmiany w brzmieniu:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Działdowo za I półrocze
2015 r.
7. Podjęcie

uchwały

w

sprawie

zmiany

w

budżecie

Gminy

Działdowo

na 2015 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Działdowie
na kadencję 2016-2019.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wzniesienia obelisku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu
nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr 32 obręb Mosznica.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie w drodze
przetargu nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr 140 obręb Petrykozy.
13. Sprawy bieżące.
14. Zamknięcie obrad.

Ad. pkt 3
Protokół z XII Sesji został przyjęty jednogłośnie bez odczytania.
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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/.
Ponadto, Wójt Gminy poinformował, że z niewielkim opóźnieniem zakończono prace
związane z uzupełnieniem placów zabaw z funduszy sołeckich.
Jeśli chodzi o termomodernizację, po krótkiej przerwie w dalszym ciągu są kontynuowane
działania w dwóch świetlicach, a mianowicie w Myślętach i w Uzdowie. Jest to kolejny etap.
Do końca października przewidziany jest termin zakończenia tych dwóch obiektów i przejście
na dwa ostatnie obiekty, czyli świetlice w miejscowościach Filice i Niestoja.
Radny P.Stańczak złożył dwa wnioski. Zwrócił się o publikowanie w Biuletynie Informacji
Publicznej protokołów z posiedzeń wszystkich komisji, zwłaszcza z Komisji Rewizyjnej.
Drugi wniosek radnego P.Stańczak dotyczył tego, aby sprawdzić, jakie byłyby koszty, gdyby
we wszystkich szkołach podstawowych dołożono jedną godzinę języka obcego. Wiedząc, ile
będzie

to

wynosiło,

będziemy

mogli

rozmawiać

o

wyrównaniu

poziomu

edukacji w szkołach podstawowych na terenie gminy do poziomu szkół w mieście. Nawet
przy dodatkowych lekcjach dzieci odstają od dzieci z miasta. Trzeba przede wszystkim
wiedzieć jakie będą koszty, aby móc to zrobić.
Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy mowa jest o dodatkowej godzinie na klasę.
Radny P.Stańczak potwierdził.
Następnie radny P.Stańczak zapytał, czego dotyczy zmiana Regulaminu Straży Gminnej.
Wójt Gminy przekazał, że tak jak uzgadniano na posiedzeniu komisji. Po rezygnacji ze
straży gminnej przez gminę Iłowo reorganizujemy straż tylko i wyłącznie na terenie gminy
Działdowo. Zgodnie z ustaleniami 1, 5 etatu, stąd zmiana w Regulaminie Organizacyjnym
Urzędu i z tym związane wszystkie sprawy proceduralne, a więc wypowiedzenie umowy
jednemu strażnikowi, zmiany umów strażnikom pozostałym, łącznie z regulacjami
płacowymi. Trzeba wszystko przeprowadzić formalnie, czyli trzy miesiące przed
rozwiązaniem umowy. Wypowiedzenia zostały przekazane i przyjęte.
Wójt Gminy nadmienił również, że oświata we wszystkich gminach jest tym elementem,
który bardzo obciąża budżety wszystkich gmin i miast. Ponad półtora miliona złotych
dokładamy do utrzymania placówek, gdy dochodzą inwestycje dokładamy około 2, 5 mln
złotych rocznie do oświaty. Jest to bardzo duże obciążenie dla naszego budżetu, jednak
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widzimy konieczność, że inwestowanie w dzieci i młodzież jest najważniejszym elementem
naszej działalności. W miarę możliwości nie szczędzimy środków. Obecnie oprócz świetlic
zostały wyremontowane dwa gimnazja.

Możliwe, że w przyszłym roku w ramach tego

programy uda się wyremontować.jeszcze jedną ze szkół podstawowych.

Dodatkowo

wprowadzono od 1 września w każdej szkole podstawowej zajęcia z logopedii, w wymiarze
pół etatu, ze środków własnych (nie są dotowane). Dokładamy logopedię, ponieważ jest to
ogromny problem. Dzieci mówią coraz gorzej. Nie przykłada się w domach dużo uwagi do
wymowy. Edukacja w zakresie języków obcych jest bardzo ważna. Nie ma rozgraniczenia,
wszyscy powinni uczyć się języków. Jeżeli będzie to możliwe ze strony finansowej
i organizacyjnej będziemy starali się zwiększyć te godziny. Przekażemy na komisji bądź sesji
informację o kosztach.
Ad.pkt 5
Kierownik PZDR R.Skibicka podziękowała za zaproszenie. Powiedziała, że jest to okazja,
aby przekazać informacje, które nie zawsze docierają drogą urzędową. Susza jako drażliwy
temat zaistniała. Szacowanie w związku z klęską suszy odbyło się dwukrotnie. Pierwsze
dotyczyło szacowania strat w zbożach jarych, natomiast w związku z tym, że susza trwała
nadal, odbyła się druga tura szacowania, obejmująca wybrane rośliny: trwałe użytki zielone,
trawy na gruntach ornych, kukurydzę, ziemniaki i rośliny strączkowe. Szacunki zakończono.
W drugiej turze było 1012 zgłoszeń w powiecie, z czego 209 w gminie Działdowo (miejskiej
i wiejskiej). Straty zostały oszacowane. Różnie to wyglądało. Z tego powodu jest najwięcej
kontrowersji. Nie da się porównać gospodarstw, mimo, że mają podobną strukturę produkcji,
jednak struktura upraw jest różna, obsada zwierząt. Ostateczne wyniki strat w skali ogólnej
produkcji wychodziły bardzo różnie w gospodarstwach. Dzień 30 września, był ostatnim
dniem na składanie wniosków do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
o przyznanie pomocy, dla tych gospodarstw, które miały powyżej 30 % strat
w gospodarstwach. Było duże zainteresowanie. Składały również osoby, które miały mniej
strat. Nie wiem dlaczego. Czasami niepisane przepisy działają silniej niż przepis napisany.
Agencja pracowała do 24.00 przyjmując wnioski, czas pracy był wyznaczony do godziny
22.00, my również dłużej pracowaliśmy. W ostatnim czasie Wojewoda wystąpił z prośbą, aby
dla gospodarstw, które mają poniżej 30 %, a zajmują się produkcją mleka, żywca i mieszczą
się w granicach 20-30 % zrobić bilans pasz objętościowych i sprawdzić czy wyjdzie więcej
procent. W wielu przypadkach procent wzrastał. Zweryfikowaliśmy gospodarstwa w całym
powiecie, które zajmują się produkcją mleka, produkcją żywca. W niektórych przypadkach
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udało się ten procent podnieść. Susza była wszędzie, ale wyliczenia strat dla jednych są
korzystne dla innych nie. Na 209 złożonych protokołów, ok. połowa zakwalifikowała się do
pomocy mając powyżej 30 %, natomiast połowa z nich, to ci, którym sporządzono bilans pasz
objętościowych. Oczywiście w wersji skróconej. Pani Anetta Jasińska, pracująca na terenie
gminy Działdowo zrobiła bilanse i udało się pomóc tym gospodarstwom.
Sołtys P.Trąbiński zapytał czy wiadoma, kiedy będą wypłacane ewentualne środki.
Kierownik R.Skibicka wyjaśniła, że jest to pytanie do Agencji, gdyż nie jest kompetentną,
aby udzielić informacji w sprawach płatności. Pomagamy w dokumentacji. Zostaliśmy
powołani przez Wojewodę jako Komisja Powiatowa i jesteśmy odpowiedzialni za
dokumentację, którą państwo musicie dołączyć do wniosku (protokół). Macie 7 dni, na
dołączenie oryginalnego protokołu do wniosku. Nastąpiły zmiany, wskutek, czego musimy
również zmieniać dokumentację, panuje zamieszanie. Postaramy się, abyście państwo w ciągu
tych 7 dni mogli dostarczyć oryginalne protokoły.
Przedstawiciel W-M Izb Rolniczych K. Bojarowski, zapytał, czy przyjmowano wnioski od
osób, które nie uzyskały 30%.
Kierownik PZDR wyjaśniła, że uzgodniła tę sprawę z kierownictwem Agencji. Agencja nie
może zabronić złożenia wniosku. Na dzisiaj stanowisko Agencji jest takie, że jeśli jest
poniżej 30% to decyzja będzie odmowna.
Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy są już rozpatrzone wnioski.
Kierownik potwierdziła, informując, że ponad 30 % strat ogółem w gospodarstwie ma około
50 % protokołów. Jeżeli będzie taka potrzeba bardziej szczegółowe informacje może
przekazać pani Anetta w późniejszym terminie.

Ad.pkt 6
Skarbnik Gminy omówiła wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2015 r.
W pierwszym półroczu wpłynęły dochody w wysokości 17 855 742,17 zł, tj. 52,2 %
w stosunku do planu po zmianach. Wydatki zrealizowano w wysokości 14 591 887,79 zł,
tj. 42,8 % w stosunku do planu. W większości działów wykonanie dochodów wynosiło
powyżej 50%. Nieliczne działy: rolnictwo i łowiectwo, gospodarka mieszkaniowa, w których
zaplanowano środki na inwestycje, które będą zakończone w drugim półroczu, nie zostały
zrealizowane.
Skarbnik Gminy przedstawiła realizację wydatków w poszczególnych działach.
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
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Ad.pkt 7
Skarbnik Gminy poinformowała, że przekazano korektę projektu uchwały, ponieważ
wpłynęła dotacja na wybory, wobec tego zaszła konieczność wprowadzenia środków.
Następnie Skarbnik B.Antoszewska omówiła proponowane zmiany w budżecie gminy,
zgodnie z uzasadnieniem.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XIII/ 77/15 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2015 r.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad.pkt 8
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński przekazał, że Kolegium Sądu Okręgowego
w Elblągu ustaliło liczbę - 5 ławników, których wyboru do Sądu Rejonowego w Działdowie,
powinna dokonać Rada Gminy Działdowo. Zgłoszono dwie kandydatury na ławników: Pani
Edyty Anny Lemańskiej oraz Pani Iwony Anny Cieśniewskiej.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński

poprosił Zespół Opiniujący

o odczytanie opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników.
Członek

Zespołu

Opiniującego

-

radna

Krystyna

Wasiak

odczytała

opinię

o zgłoszonych kandydatach na ławników.
Następnie przystąpiono do wyboru członków Komisji Skrutacyjnej, powołanej w celu
przeprowadzenia głosowania tajnego na ławników.
Dokonano jednogłośnie wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: Pani Krystyna Wasiak,
Pani Iwona Szkotnicka, Pani Ewa Lipowska.
Radna K.Wasiak przedstawiła regulamin głosowania. Nie wniesiono zastrzeżeń do treści
regulaminu.
Następnie przystąpiono do głosowania.
Komisja Skrutacyjna po ustaleniu wyników głosowania odczytała protokół.
W głosowaniu tajnym rada gminy jednogłośnie / 15 głosów „za”/ wybrała na ławników:
- Panią Edytę Annę Lemańską,
- Panią Iwonę Annę Cieśniewską
podejmując tym samym, jednogłośnie
Uchwałę Nr XIII/ 78/15 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Działdowie
na kadencję 2016-2019.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
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Ad.pkt 9
Sekretarz Gminy poinformował, że pani Krystyna Roman wraz Zarządem Stowarzyszenia
na

rzecz

Rozwoju

Wsi

Uzdowo

złożyła

wniosek

o

wzniesienie

obelisku

o wymiarach 1,80 m x 1,20 m x 0,35 m. Obelisk ma być posadowiony na działce gminnej
nr 255 w Uzdowie. Na obelisku zostanie przymocowana tablica z napisem „Pamięci
Kapitana Mikołaja Niewodskiego ur. 18.12.1900 r. w Uchowcu k. Kowala zamordowanego
w Katyniu w 1940 r.”
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XIII/79/15 w sprawie wzniesienia obelisku.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Ad. pkt 10
Kierownik G.Małachowski poinformował, że przedmiotem uchwały jest lipa drobnolistna,
rosnąca przy drodze prowadzącej do szkoły w Malinowie. Stan drzewa zagraża
bezpieczeństwu,

stąd przedmiotowa uchwała.

Projekt

uchwały został uzgodniony

z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w dniu 15 sierpnia b.r.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XIII/80/15 w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Ad. pkt 11
Kierownik G.Małachowski przedstawił położenie nieruchomości o nr 32, będącej
przedmiotem uchwały. Są osoby zainteresowane wykupem działki. Powierzchnia wynosi
0,08 ha. W planie zagospodarowania przestrzennego gminy jest oznaczona symbolem jako
zabudowa zagrodowa. Jeżeli zostanie podjęta uchwała sprzedaż nastąpi w formie przetargu
nieograniczonego. Wycena według operatu szacunkowego wynosi 7 300 zł.
Radny K.Chyliński zapytał, czy działka bezpośrednio przylega do budynku świetlicy.
Wójt Gminy zaprzeczył, informując, że musi być zachowana odległość co najmniej 4 m.
Rada większością głosów /14 „za” 1 „wstrzymujący się”, 0 „przeciw”/ podjęła
Uchwałę Nr XIII/81/15 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu
nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr 32 obręb Mosznica.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Ad. pkt 12
Kierownik G.Małachowski poinformował, że przedmiotowa nieruchomość położona jest
w miejscowości Petrykozy. Jest to działka o nr 140. Powierzchnia jej wynosi 0,50 ha,
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przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego- rola. Zbycie nastąpi
w formie przetargu. Wycena według operatu wynosi 15000 zł.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XIII/82/15 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu
nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr 140 obręb Petrykozy.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Ad. pkt 13
Radny K.Chyliński poprosił, aby jak najszybciej wyremontowano drogę do państwa
Ługowskich, ponieważ zgłaszają się do niego firmy odbierające nieczystości stałe, gdyż mają
problem
Radny Z.Boćko

z

dojazdem

do

mieszkańców.

zapytał, kto jest odpowiedzialny za pojemnik na odzież wtórną. Jest

zapełniony. Powiedział, że próbował się dodzwonić na numer podany na pojemniku, ale nie
udało się.
Sołtys Sołectwa Księży Dwór

K.Trybel przekazał, że do końca miesiąca miała być

zakończona droga przejazdowa Księży Dwór –Gnojno- Wysoka, pytając czy jutro zostanie
otwarta.
Sołtys B.Gocławska zwróciła się z prośbą o przestawienie tablicy informacyjnej
w Myślętach.
Sekretarz Gminy poinformował, że dokonano rozeznania w kwestii tablic. Zaplanowano
kilka tysięcy złotych w budżecie na przyszły rok, na renowację bądź wymianę tablic.
Wszystko będzie realizowane sukcesywnie.

Jedna tablica kosztuje ok. 1000 zł, więc

będziemy wymieniać kilka tablic rocznie bądź odświeżać. Prosimy o sygnały na bieżąco. Być
może z oszczędności kupimy jedną tablicę jeszcze w tym roku. Tablice staramy się
zamieszczać na działce będącej własnością gminy.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński poprosił, aby sprawy związane z tablicami
informacyjnymi zgłaszać do pana Sekretarza.
Radna A.Cegiełka zabrała głos w sprawie wyznaczenia przejścia dla pieszych w Księżym
Dworze. Będą zapewne malowane pasy na nowej nawierzchni, może przy tej okazji udałoby
się wyznaczyć również te drugie.
Sołtys Sołectwa Turza Wielka M. Waśkowiak przekazał, że mieszkańcy zamieszkujący na
wybudowaniach pytają o kanalizację. Zapytał również o możliwość zamontowania lampy
w Drzazgach.
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Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na powyższe pytania:
- droga w stronę państwa Ługowskich: uzgadnialiśmy odbiór kruszywa, czekam na sygnał
kiedy wysłać sprzęt. Kruszywo jest na miejscu.
Radny K.Chyliński przekazał, że jest to już możliwe.
- zbiorniki na odzież w Kisinach: często firmy stawiają pojemniki tam gdzie chcą. Zgoda
została wyrażona tylko na dwa pojemniki wystawione przez PCK, jeden w Uzdowie, drugi
w Ruszkowie. One mogą stać na działkach gminnych , pozostałe stoją nielegalnie. Mogłyby
stać pod warunkiem, że byłyby opróżniane na czas. Dwa bądź trzy pojemniki wywieziono na
teren oczyszczalni w Uzdowie, ponieważ był nieporządek. Nie ma się z kim skontaktować.
- droga w Księżym Dworze jest już przejezdna, jednak prace zapewne będą jeszcze trwały
kilka dni. Bezpieczeństwo zostało trochę poprawione,
Sołtys K.Trybel zapytał o możliwość naprawy wiaty przystankowej.
Wójt Gminy odpowiedział, że mieszkańcy dewastują, więc wiata jest niepotrzebna. Jest
dach, naprawiać jej nie będziemy.
- kanalizacja Turza Wielka: mieszkańcy na wybudowaniach wiedzą od 15 lat, że nie będą
mieli kanalizacji, są objęci oczyszczalniami przydomowymi. Przejście z korektorami jest
bardzo kosztowne, w związku z tym 12 lat temu podjęto decyzję, że są objęte
oczyszczalniami przydomowymi. Nie będzie korektorów ściekowych. Podobnie poza wsią,
(p. Lipka, przy wiadukcie), są oczyszczalnie przydomowe. Do p. Lipka będzie
doprowadzony tylko wodociąg, ale w przyszłym roku.
Sołtys M.Waśkowiak zapytał, czy termin realizacji oczyszczalni przydomowych jest
określony.
Wójt Gminy odpowiedział, że wtedy kiedy będą środki unijne. Złożono ok. 120 wniosków
Czekamy na uruchomienie środków. Będziemy składać wniosek na wszystkie oczyszczalnie.
Zasady nie zmienią się, ok. 2000 zł dofinansowanie właściciela nieruchomości, część
środków gminnych i około 50 % środków zewnętrznych.
Sołtys M.Waśkowiak zapytał czy państwo Wylot i Lipka nie muszą składać wniosków.
Wójt Gminy potwierdził, że nie muszą, są przyjęci do realizacji w zakresie budowy
kanalizacji.
Wójt Gminy zaproponował zaplanowanie lampy w ramach funduszu sołeckiego. Wskazał na
trudności związane z podłączeniem lampy, informując, że szybciej, prościej i taniej byłoby
zamontować lampę solarną.
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Radny P.Stańczak zwrócił się do radnej sejmiku T.Nowakowskiej w sprawie rozbudowy
chodników w Uzdowie. Była komisja techniczna. Technicznie jest możliwość, ale pozostaje
kwestia środków. Są dwa odcinki: od strony nowego osiedla oraz odcinek do stacji paliw.
Sołtys Sołectwa Rywociny E.Antosiak nawiązała do remontu dachu na budynku świetlicy,
pytając o wymianę okien i drzwi. .
Wójt Gminy powiedział, że jest w trakcie realizacji. Gdyby nie pilna potrzeba czekalibyśmy
na środki, ale mieliśmy nakaz nadzoru budowlanego, że musimy wykonać w tym roku.
Sołtys E. Antosiak dodała, że przydałyby się drzwi wejściowe i ławeczka. Dzieci czekają na
autobus. Wspomniała również o potrzebie wycięcia lipy.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński zaproponował, aby drobne sprawy planować ze
środków funduszu sołeckiego.
Sołtys W.Nadwodny zwrócił się w sprawie wycięcia trzech drzew rosnących na boisku, na
terenie gminnym. Zapytał czy ma wystąpić z pismem.
Wójt Gminy poprosił o pismo.
Radny K.Chyliński zgłosił potrzebę zamontowania dwóch lamp.
Wójt Gminy odpowiedział, że w przyszłym roku jest szansa, bowiem w tym roku pięć lamp
zostało rozdysponowanych.
Radny K. Chyliński nawiązał do rozmowy odnośnie planowania zakupu koszy na przystanki
i ich opróżniania, pytając, czy w sytuacji, gdy zostanie postawiony kosz przy altanie (przy
stawie) to również będzie opróżniany.
Wójt Gminy odpowiedział, że będą starali się ze strony gminy, aby były opróżniane.
Sołtys Sołectwa Malinowo

zwrócił uwagę na kwestię gabloty, której lokalizacja nie

odpowiada wszystkim mieszkańcom.
Wójt Gminy powiedział, że gablota stoi w bardzo dobrym miejscu.
Sołtys Sołectwa Lipówka P.Trąbiński przypomniał o oświetleniu, informując, że na każdym
zebraniu mieszkańcy o nie pytają.
Wójt Gminy poinformował, że czekamy na uruchomienie jakichkolwiek środków. Będziemy
starali się, aby uzyskać dofinansowanie na lampy solarne, na całą wieś.
Sołtys K. Trybel zapytał, kiedy będzie wykonywany chodnik do szkoły w Księżym Dworze.
Wójt Gminy poinformował, że 20000 zł kosztowało odwodnienie. Środki funduszu
sołeckiego weszły do budżetu. Zbieramy środki, aby zrobić całość. Przekazaliście 40 000 zł.
Na całość nie wystarczy. Chodnik będziemy robić z budżetu gminy.
Sołtys K.Trybel zapytał, czy w takim razie w tym roku nie ma na co liczyć.
Wójt Gminy potwierdził, wskazując na wiosnę przyszłego roku.
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Sołtys Sołectwa Komorniki Z.Jankowski zwrócił się w sprawie przystanku autobusowego
przy drodze wojewódzkiej.

Droga została oddana do użytku jednak o przystanku

zapomniano.
Wójt Gminy zapytał czy potrzebny jest ten przystanek.
Sołtys Z.Jankowski powiedział, że przydałoby się chociaż zadaszenie. Przypomniał
również o potrzebie zamontowania lampy.
Radna Sejmiku T.Nowakowska podziękowała za zaproszenie. Podkreśliła, że problemów
jest wiele, ale jak się obserwuje teren gminy, nasze wsie, realizowane inwestycje, to gmina
jako taka może służyć przykładem. Postęp jest naprawdę widoczny. Poruszono sprawy
dotyczące realizacji zadań w połączeniu z naszym sejmikiem. Zrobiono w ostatnim okresie
dwie główne drogi, trzecia jest w trakcie realizacji. Pozostała jeszcze droga do Uzdowa, przez
Uzdowo, Hartowiec aż do skrzyżowania w stronę Lubawy. Będzie ona również realizowana
w najbliższym czasie. Jeżeli są kłopoty z chodnikiem w Uzdowie, myślę, że w połączeniu
z inwestycją wojewódzką uda się porozumieć i wykonać chodnik. Nawiązując do spraw
związanych z oświatą, podkreśliła, że gdyby była możliwość, aby wprowadzić nauczanie
języków, to ważne żeby te środki zdobyć. Dzięki temu, że jesteśmy w Unii otworzyło się
okno na świat.
Radna T.Nowakowska przekazała informacje na temat pracy w sejmiku, posiedzeń
wyjazdowych do Pieniężna, Ostródy, Grunwaldu.
Przekazała, że w Działdowie będą zatrzymywały się dwa dodatkowe pociągi.
Radna T.Nowakowska poinformowała również o spotkaniu z przedstawicielami PCK, aby
interweniować w związku z planowaną likwidacją punktu krwiodawstwa w Działdowie.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński zapytał, na jakim etapie jest ta sprawa.
Radna sejmiku T.Nowakowska, odpowiedziała, że punkt krwiodawstwa pozostanie.

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że od Działdowskiego Centrum Caritas
wpłynęło pismo, w którym Dyrektor Caritas zwraca się z prośbą o zabezpieczenie w budżecie
środków w wysokości 2000 zł na realizację zadania publicznego - festynu z okazji dnia
Dziecka. Odczytał przedłożone pismo.
Następnie Wójt Gminy P.Cieśliński zapowiedział prezentację krótkiego filmu dotyczącego
realizowanej inwestycji, tj. Termomodernizacji budynków gminnych.
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Ad. pkt 14
Wobec wyczerpania porządku dziennego przewodniczący Rady Gminy zamknął
o godz. 11.55 zamknął XIII Sesję Rady Gminy Działdowo.
Protokołowała:
Przewodniczyli:
Marta Patalon
Mirosław Zieliński
/podinspektor/
/Przewodniczący Rady Gminy/
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