PROTOKÓŁ Nr XV/15
z s e s j i Rady Gminy Działdowo
odbytej w dniu 26 listopada 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Działdowo.
Stan osobowy Rady wynosi 15 osób, w Sesji zgodnie z załączoną listą obecności
uczestniczyło 13 radnych. Nieobecni radni P. Jabłonowski, K. Doliński.
Sesja odbyła się w godzinach 1000- 1300.
Spoza Rady w Sesji uczestniczyli:
Jan Korona
Mariola Stefaniak

Paweł Cieśliński
Beata Antoszewska
Tadeusz Szeremeta
Bożena Ziółkowska-Wójcicka
Aleksandra Kowalska
Mieczysława Skała
Andrzej Graszk
Grzegorz Małachowski

Mariusz Margalski

-Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Działdowskiego
- Dyrektor Wydziału ds. doradztwa i szkoleń
Warmińsko –Mazurskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego w Olsztynie
- Wójt Gminy
- Skarbnik Gminy
- Komendant Gminny OSP
- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej
- p.o.Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej
w Burkacie
- Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
- Kierownik Gminnego Zakładu Usług
Komunalnych w Uzdowie
- Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej,
Planowania Przestrzennego, Gospodarki
Gruntami i Ochrony Środowiska
- Kierownik Referatu Rozwoju, Promocji,
Inwestycji i Zamówień Publicznych

Sołtysi z terenu Gminy Działdowo, dyrektorzy szkół, media lokalne.
Ad. pkt 1
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński dokonał otwarcia XV Sesji Rady Gminy, powitał
uczestników sesji i na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad.
Ad.pkt 2
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
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2. Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Konsultacja społeczna na temat Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
Gminy Działdowo na lata 2016-2026 (prezentacja).
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji na temat stanu realizacji zadań
oświatowych Gminy Działdowo w roku szkolnym 2014/2015 (prezentacja szkół).
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu określającego kryteria
i tryb przyznawania nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej,
opiekuńczej i wychowawczej oraz realizację innych zadań statutowych szkoły
ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Działdowo.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat,
motywacyjnego,

funkcyjnego

i

za

warunki

pracy,

sposobu

obliczania

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw,
wysokości

i

szczegółowych

zasad

przyznawania

i

wypłacania

dodatku

mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
oświatowych prowadzonych przez Gminę Działdowo.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację
bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat
za korzystanie z wychowania przedszkolnego w innych formach wychowania
przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Działdowo.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność
przez Gminę Działdowo nieruchomości położonej w miejscowości Turza Wielka
wchodzącej w skład Zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Działdowo na lata 2015-2025.
13. Podjęcie

uchwały

w

sprawie

zmiany

uchwały

w

sprawie

określenia

w

budżecie

Gminy

Działdowo

formularzy

informacji

na 2015 r.
14. Podjęcie

wzorów

i deklaracji podatkowych.
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15. Podjęcie

uchwały

w

sprawie

określenia

wysokości

stawek

podatku

od nieruchomości.
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych.
17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy
Działdowo.
18. Sprawy bieżące.
19. Zamknięcie obrad.
Nie zgłoszono wniosków do porządku obrad.

Ad. pkt 3
Protokół z XIV 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/.
Ponadto Wójt Gminy poinformował, na jakim etapie są inwestycje realizowane na terenie
gminy Działdowo. W zakresie Termomodernizacji budynków gminnych zakończono kolejne
dwa obiekty. Czekamy na uprawomocnienie się decyzji na użytkowanie obiektu w Uzdowie.
Po uprawomocnieniu się decyzji i sprawdzeniu przez wszystkie uprawnione jednostki
(m.in. sanepid) będzie można go użytkować. Pozostałe świetlice są użytkowane. Kolejne dwie
świetlice są w trakcie realizacji.
Zakończono Budowę kanalizacji w miejscowości Turza Wielka. Na wniosek mieszkańców
wykonywane są przyłącza do sieci kanalizacyjnej. Wszystko funkcjonuje ku zadowoleniu
większości mieszkańców, bowiem są to jednak mniejsze stawki niż przy wywozie
beczkowozami.
Zakończono drobne sprawy związane z funduszem sołeckim tj. doposażenie placów zabaw,
doposażenie świetlic.
Wójt Gminy nawiązał również do przyszłorocznego budżetu. Projekt budżetu został złożony.
Po podjęciu uchwał na temat stawek podatku precyzyjniej będzie można określić poziom
dochodów. Jesteśmy zaniepokojeni tym, że w dalszym ciągu nie wiadomo kiedy zostaną
uruchomione środki unijne. Przygotowujemy się do tego w różnych kwestiach, m.in.
kanalizacji, budowy dróg. Dokumentacje są ukończone bądź w trakcie opracowania i zostaną
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ukończone w najbliższych miesiącach. Priorytetem do realizacji będą zawsze te inwestycje,
które są dofinansowywane ze środków zewnętrznych. Dokumentacje są przygotowywane
począwszy od świetlic, budowy sali gimnastycznej, remontu jednej ze szkół, modernizacji
dróg, budowy kanalizacji czy wodociągu.
Szczegóły zostaną omówione na komisji z radnymi. Po opracowaniu kierunków
i zaakceptowaniu wstępnie wszystkich inwestycji będziemy przedstawiać do budżetu gminy
i informować państwa o tym, co zostało przyjęte do realizacji.
Ad.pkt 5
Sołtys M.Augustyniak nawiązała do kwestii kosztów ponoszonych na wywóz nieczystości
z szamb przydomowych, pytając, dlaczego są o 80% wyższe niż cena w przypadku
kanalizacji. Sołtys Sołectwa Zakrzewo powiedziała, że rozmawiała z panem wywożącym
nieczystości, który poinformował, że cena za ścieki w oczyszczalni miejskiej wynosi 5 zł,
natomiast dla nieczystości z terenu gminy 9 zł/m3. Oczyszczalnia w Uzdowie przyjmuje tylko
trzy beczki w miesiącu z terenu gminy. Sołtys M.Augustyniak powiedziała, że mieszkańcy
chcą uczciwie wywozić nieczystości, jednak koszty są wysokie. Pan, który wywozi ścieki
poinformował, że obniży stawkę nawet o 20-30 zł, jeśli oczyszczalnia obniży cenę.
Wójt Gminy: jeśli będą niższe koszty odbioru ścieków wówczas ten pan obniży je
automatycznie, ponieważ będzie mniej płacił. Po nowym roku w większości miejscowości
odbędą się zebrania wiejskie, na których porozmawiamy na temat kanalizacji. Będziemy
u państwa, jak również w Gnojnie i Petrykozach.
Przewodniczący Rady Gminy: odbiorca wywozi część ścieków do miejskiej oczyszczalni
oraz część do gminy Działdowo. Ciekawe czy różnicuje stawki dostarczając ścieki do
Uzdowa. Podejrzewam, że stawka jest ta sama. Trzy dni temu rozmawialiśmy z panem
wójtem na ten temat. Pan wójt porozmawia z panem burmistrzem. Nie ma innej drogi jak
porozumienie pomiędzy panem wójtem a panem burmistrzem.
Sołtys Sołectwa Turza Wielka M.Waśkowiak nawiązał do kwestii kurników, które mają
powstać w Turzy Wielkiej. Poinformował, że może to plotka, ale dochodzą informacje, że
tych kurników ma powstać aż 40. Takiej możliwości chyba jednak nie ma, aby gmina o tym
nie wiedziała.
Wójt Gminy poinformował, że Starostwo wydało pozwolenie na 15 kurników. Na dzień
dzisiejszy nie widzimy możliwości rozbudowy. Działań w kierunku rozbudowy nie będziemy
wspierać.
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Sołtys M.Waśkowiak zwrócił również uwagę na stan drogi prowadzącej do Turzy, z której
obecnie korzysta również inwestor.
Wójt Gminy odpowiedział, że ostrzegał inwestora, że w przypadku sygnałów od
mieszkańców o złym stanie drogi, będą interweniować. Drogę naprawiają na bieżąco.
Wiosną, po zakończeniu inwestycji droga ma być przebudowana na koszt inwestora. Przy
okazji być może uda się zrobić drogę do samej Turzy. Pierwszy etap na koszt inwestora, drugi
na koszt gminy.
Wójt Gminy poprosił o sygnały w przypadku, kiedy droga będzie nieprzejezdna.
Sołtys Sołectwa Lipówka P.Trąbiński zwrócił się z prośbą o oznaczenie bądź przycięcie
drzew wychodzących w skraj drogi, o które zahaczają kierowcy (droga Lipówka-Sławkowo).
Wójt Gminy powiedział, że zostanie złożony wniosek do zarządu dróg. Być może uda się je
wyciąć. Jeżeli są to topole nie powinno być problemu, gorzej z innymi gatunkami.
Radny P.Stańczak zapytał o postęp w pracach w zakresie planów zagospodarowania
przestrzennego: w planie dotyczącym ograniczenia ilości kurników oraz w planie dotyczącym
wiatraków w miejscowości Grzybiny.
Wójt Gminy odpowiedział, że jeśli chodzi o kurniki, uzupełniana jest dokumentacja po
odesłaniu wniosków, które składały jednostki. Jeżeli są zasadne zostaną uwzględnione przez
firmę, wówczas plan zostanie wyłożony do publicznego wglądu. Jest to kwestia około dwóch
miesięcy.

Pierwszy plan dotyczący Grzybin znajduje się w sądzie, czekamy na wyrok.

W zakresie kolejnej podjętej uchwały w sprawie przystąpienia do zmian w planie trwają prace
przygotowawcze. Jeżeli chodzi o plan Jankowice-Gąsiorowo uwagi są nieznaczne i być może
plan będzie funkcjonował. Czekamy na uzasadnienie do wyroku. Być może podobna sytuacja
będzie w przypadku Grzybin.
Radny P.Stańczak zapytał, kto skierował do sądu plan Jankowice-Gąsiorowo.
Wójt Gminy odpowiedział, że Urząd Wojewódzki. Nie sprawdzono planu w terminie 30 dni,
więc skierowano plan do sądu. Jeszcze grudzień i kwestia planów powinna przesunąć się do
przodu. Dużo planów zostało rozpoczętych a zakończonych jest niewiele. Zakładamy, że
rozpoczniemy nowe, dopiero kiedy zakończymy te, które są w trakcie realizacji.
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do kierownika G.Małachowskiego w sprawie
oświetlenia na odcinku drogi Działdowo-Komorniki. Lampy niepotrzebnie świecą nocą.
Wygaszamy lampy na terenie gminy a lampy przy drodze wojewódzkiej świecą. Poprosił
o sprawdzenie tej kwestii od strony prawnej. Nie ma potrzeby, aby te lampy świeciły.
W ramach zaoszczędzonych środków lepiej byłoby postawić wiatę przystankową przy drodze
wojewódzkiej w Komornikach.
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Druga sprawa, z którą zwrócił się Przewodniczący Rady M.Zieliński dotyczyła sprawdzenia
(do końca roku) możliwości prawnych odpracowywania przez mieszkańców zaległości za
czynsz czy podatki. Psujemy społeczeństwo, umarzając drobne kwoty. W innych gminach
wprowadzono to rozwiązanie. W każdej wsi jest wiele do sprzątnięcia, rowy, drogi, boiska.
Kierownik G.Małachowski odnosząc się do pierwszego pytania poinformował, że zostanie
to sprawdzone, natomiast, jeśli chodzi o odrabianie czynszu obecnie nad tym pracujemy.
Kierownik wspomniał o zdarzeniu, jakie miało miejsce w jednym z miast na terenie Polski,
kiedy podczas takich prac przewróciły się dwa drzewa i jedna z osób sprzątających zginęła.
Rozważamy za i przeciw, w tym kwestię ubezpieczenia pracowników.
Trzecia

sprawa

przedstawiona

przez

Przewodniczącego

Rady

Gminy

dotyczyła

zorganizowania spotkania dla organizacji pozarządowych z przedstawicielami Lokalnej
Grupy Działania. Przewodniczący zapytał, czy jest chęć ze strony mieszkańców, aby
zorganizować spotkanie w urzędzie i zacząć pisać projekty z LGD. Można wiele skorzystać
dla poszczególnych wsi. Chcielibyśmy usłyszeć, czego państwo oczekują i na czym miałaby
polegać współpraca. Obecnie tylko jedna organizacja działa aktywnie i pozyskuje środki
(z Pożar) a chcielibyśmy, aby również inne organizacje działały i pozyskiwały środki. Nie
ma problemu, aby pracownicy urzędu państwu w tym pomogli.
Wójt Gminy poprosił, aby jeżeli jest możliwość, nie zadawalać się tylko funduszem
sołeckim. Są to proste środki, wygodne i co roku. Jednak są duże możliwości, można bez
problemu pozyskać do 10 000 zł na projekt. Zachęcam małe miejscowości. Mogą pozyskać
duże środki, jeśli mają dobre pomysły. Jeśli będzie dobry pomysł, pracownicy urzędu pomogą
przygotować wniosek i będą pilotowały cały projekt. Mamy nadzieję, że zmienią się zasady
bowiem był problem z 10% wkładem własnym. Środki do podziału są niemałe, płacimy spore
składki do LGD i chcemy je przynajmniej odzyskać.
Państwo sołtysi i radni wyrazili aprobatę dla zorganizowania takiego spotkania.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński poinformował, że zostanie uzgodniony termin,
o którym zostaną poinformowani sołtysi i poproszeni o zorganizowanie grupy działającej na
terenie sołectwa, aby przybyła na to spotkanie. W tej sprawie skontaktuje się z państwem
pani M.Grajewska.
Ad.pkt 6
Pani Mariola Stefaniak – przedstawiciel Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego w Olsztynie poinformowała o opracowywanej Strategii Rozwoju SpołecznoGospodarczego Gminy Działdowo na lata 2016-2026. Następnie dokonała prezentacji
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wstępnych wyników opracowanych na podstawie konsultacji przeprowadzonych w dniu
10 listopada.
Opracowanie

obejmuje

kilka

wymiarów

rozwoju

lokalnego:

społeczno-kulturowy,

środowiskowy, infrastrukturalny, gospodarczy oraz przestrzenny. Uwzględnia problemy
i propozycje przedstawione przez mieszkańców.
Projekt strategii jako całość zostanie przedstawiony na początku stycznia do konsultacji. Będą
uwzględniane zgłoszone przez państwa poprawki i propozycje.
Pani Mariola Stefaniak zwróciła się z prośbą o wypełnianie ankiet dostępnych w urzędzie
jak i na stronie internetowej gminy do dnia 2 grudnia b.r..
Prezentacja wstępnych wyników konsultacji przeprowadzonych w dniu 10 listopada dostępna
jest na stronie internetowej gminy Działdowo http://gminadzialdowo.pl
Ad.pkt 7
Kierownik D.Smereczyńska poinformowała, że Wójt Gminy zobowiązany jest do
przedstawienia radzie gminy informacji z realizacji zadań oświatowych na terenie gminy
Działdowo za ubiegły rok szkolny. Nie sprecyzowano, w jakiej formie ma być przygotowana
ta informacja. W naszej gminie od kilku lat przybrała formę prezentacji.
Zadania oświatowe samorządu określone są w trzech głównych aktach: ustawie
o samorządzie gminnym, ustawie o systemie oświaty oraz Karcie Nauczyciela.
Do zadań organu prowadzącego należą przede wszystkim:
1)Zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych
warunków nauki, wychowania i opieki;
2)Wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych;
3)Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej,
4)Wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej
realizacji podstawy programowej.
Ponadto od strony finansowej organ zobowiązany jest do opracowania dokumentów
dotyczących wynagrodzeń nauczycieli. W dniu dzisiejszym zostaną przedstawione dwie takie
uchwały.
Po krótkim wstępie Kierownik D.Smereczyńska przedstawiła informację na temat liczby
urodzeń dzieci na terenie gminy w poszczególnych obwodach szkół. Na terenie gminy
funkcjonuje pięć szkół podstawowych, dwa gimnazja oraz zespół szkół ze szkołą podstawową
i gimnazjum. Największa liczba urodzeń miała miejsce w 2012 roku. Spada liczba dzieci oraz
oddziałów w szkołach i tym samym wysokość subwencji.
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Kierownik wskazała na frekwencję uczniów, która może wpływać na efekty nauczania oraz
na roczne oceny klasyfikacyjne zachowania.
Najwyższą frekwencję ma Szkoła Podstawowa w Petrykozach, natomiast najniższą Publiczne
Gimnazjum Burkacie. Największa liczba uczniów z zachowaniem nieodpowiednim
i nagannym występuje również w Burkacie.
Można

zaobserwować

wzrost

liczby uczniów,

którzy mają

problemy

z

nauką

i z przystosowaniem się do warunków szkolnych. W związku z tym w szkołach prowadzone
są

zajęcia

rewalidacyjne,

zajęcia

dydaktyczno-wyrównawcze

oraz

korekcyjno-

kompensacyjne.
Kierownik D.Smereczyńska przedstawiła tabelę obrazującą, w jakich konkursach uczestniczą
uczniowie szkół z terenu gminy tj. artystyczne, sportowe, muzyczne, tematyczne,
przedmiotowe. Największym powodzeniem cieszą się konkursy sportowe. Przygotowanie do
tych konkursów odbywa się głównie w

ramach godzin karcianych jak i dodatkowych,

nieodpłatnych.
Następnie Kierownik D.Smereczyńska przystąpiła do prezentacji informacji na temat kadry
pedagogicznej. Spośród kadry 95,45 % posiada wykształcenie wyższe magisterskie
z przygotowaniem pedagogicznym oraz 4,55 % wykształcenie wyższe zawodowe
z przygotowaniem pedagogicznym.
Pracę w szkole rozpoczyna się na stopniu stażysty. W szkołach na terenie gminy prawie 60%
stanowią nauczyciele dyplomowani, 26,36 % nauczyciele mianowani, 13,64% nauczyciele
kontraktowi oraz 0,91% nauczyciele stażyści.
Zawód nauczyciela wymaga ciągłego doskonalenia, poszerzania wiedzy. Z tym wiążą się
wydatki, które zaprezentowano na przedstawionych slajdach.
Kierownik D.Smereczyńska wskazała również na wysokość średnich wynagrodzeń
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, jakie powinni osiągnąć
nauczyciele. Poziom średnich wynagrodzeń liczymy na poziomie całej gminy, wobec tego
w efekcie uzyskaliśmy wymagane minimalne wynagrodzenia i po raz trzeci nie wypłacamy
jednorazowego dodatku uzupełniającego. Wskazuje to na to, że zatrudnienie jest racjonalne.
Kolejne przedstawione tabele prezentowały liczbę uczniów w przeliczeniu na oddział w danej
placówce, etat nauczycieli w przeliczeniu na oddział, liczbę uczniów w przeliczeniu na etat
nauczycieli, liczbę uczniów w przeliczeniu na etat administracji oraz liczbę uczniów
w przeliczeniu na etat obsługi. Najwięcej uczniów przypada na etat nauczyciela
w Ruszkowie, najmniej w małych szkołach.
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W dalszej części prezentacji Kierownik D.Smereczyńska poinformowała o formach
wspomagania uczniów: dożywianie, dofinansowanie zakupu podręczników, stypendium
socjalne, zasiłki szkolne. Dożywianie w szkołach na terenie gminy prowadzi Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej. Przedstawiono również informację na temat liczby uczniów
objętych pomocą w rozbiciu na poszczególne miejscowości.
Następnie omówiono kwestię związaną z organizacją transportu uczniów do szkół. Ponad
90 % uczniów jest dowożonych, co znacznie utrudnia pracę placówek. Koszt dowozu
uczniów obejmuje zakup biletów miesięcznych, zwrot kosztów dowozu dla rodziców, którzy
dowożą dzieci do szkół specjalnych, koszt dowozu dzieci do OREW w Działdowie, koszt
dowozu do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego do Mławy. Prawie 700 000 zł wydajemy na
dowożenie uczniów do szkół.
Do zadań gminy należy również dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
pracowników. Środki na ten cel pochodzą z Funduszu Pracy. W ubiegłym roku liczba
pracodawców wyniosła 17 i liczba młodocianych również wyniosła 17. Koszty kształcenia
młodocianych pracowników to kwota ponad 100 000 zł.
Kierownik D.Smereczyńska przedstawiła wydatki szkół na terenie gminy, w tym udział
wynagrodzeń w wydatkach ogółem. Tylko w jednej szkole dotacja wystarcza na pokrycie
kosztów utrzymania szkoły, jest to Szkoła Podstawowa w Uzdowie. Subwencja oświatowa
w ubiegłym roku stanowiła kwotę 8 276 120 zł, dotacja przedszkolna 286 971,26 zł, dochody
własne szkół, w tym PP w Burkacie 74 661,70 zł. Łącznie środki spoza budżetu gminy to
kwota 8 653 175,42 zł. Środki na realizację zadań oświatowych stanowią łącznie kwotę
ponad 10 000 000 zł, z czego około 2000 000 zł to środki własne, dokładane z budżetu gminy.
Kierownik D.Smereczyńska podkreśliła, że informacja nie do końca jest adekwatna, bowiem
rok szkolny to dwa lata budżetowe, zobowiązując się następnie do przygotowania informacji
za rok budżetowy (w miesiącach marzec-kwiecień).
Następnie przedstawiciele szkół dokonali prezentacji wyników sprawdzianów uczniów klas
VI oraz egzaminów gimnazjalnych przeprowadzonych na koniec roku szkolnego 2014/2015.
Dokonano porównania wyników w skali gminy, województwa i kraju.
Szkoła Podstawowa im. Przyrody Polskiej w Klęczkowie– Dyrektor Grażyna Schade:
Średni wynik szkoły to 60%, w tym z języka polskiego 73%, z matematyki 46%
i z j. angielskiego 73% .
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Szkoła Podstawowa w Petrykozach – Dyrektor Jolanta Cybulska:
Do sprawdzianu przystąpiło w 2015 roku 11 uczniów. 10 uczniów pisało arkusz standardowy
1 uczennica pisała arkusz niestandardowy. Średni wynik szkoły z języka polskiego - 56 %,
z matematyki -54 %, z języka angielskiego- 67 %.
Zestawienie wyników z części I: język polski i matematyka - 55 % oraz z części II : język
angielski - 67 %.
Szkoła Podstawowa w Ruszkowie – Dyrektor Małgorzata Szymańska:
Do sprawdzianu w 2015 roku przystąpiło 16 uczniów, w tym 5 dyslektyków. Średni wynik
szkoły z języka polskiego -64 %, z matematyki -55 %, z języka angielskiego -70 %.
W części I szkoła uzyskała ogólnie 3 stanin, natomiast w części II -4 stanin. Nastąpił wzrost
wyników w porównaniu do lat ubiegłych.
Szkoła Podstawowa im. ks. S.W. Frelichowskiego – Nauczyciel Krzysztof Kalczyński:
Do sprawdzaniu przystąpiło 20 uczniów. Średnia szkoły wyniosła 61 %. Średni wynik szkoły
z języka polskiego – 65 %, z matematyki – 54 % , z języka angielskiego – 64 %.
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Uzdowie- Dyrektor Jacek Szczepaniak:
Sprawdzian pisało 17 uczniów. Wszyscy pisali egzamin standardowy. Średni wynik szkoły
z języka polskiego- 73%, z matematyki – 59 %, z języka angielskiego- 74 %. Z części I
szkoła osiągnęła 5 stanin (66 %), z części II (z języka angielskiego) także 5 stanin (64 %).
Publiczne Gimnazjum im. Kazimierza Górskiego w Burkacie – Dyrektor Małgorzata
Lorkowska:
Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: humanistycznej, matematycznoprzyrodniczej oraz z części językowej (język angielski).
Średni wynik szkoły:
- część humanistyczna: język polski - 49 %, 2 stanin, historia i wos – 57 % 3 stanin,
- część matematyczno-przyrodnicza: matematyka – 37 %, przedmioty przyrodnicze 41 %,
- język angielski: poziom podstawowy 45%, poziom rozszerzony 25 %.
Publiczne Gimnazjum im. Andrzeja Grubby w Sławkowie – Dyrektor Grażyna
Kosewska:
Do egzaminu przystąpiło 36 uczniów, z których 42% posiada opinię poradni. Jedno dziecko
pisało arkusz niestandardowy.
Średni wynik szkoły:
- część humanistyczna: historia -61 % 4 stanin, język polski 63 % 6 stanin,
- część matematyczno-przyrodnicza: matematyka 42 % 4 stanin, przedmioty przyrodnicze
47 % 5 stanin,
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- język angielski: poziom podstawowy 49 % 2 stanin, poziom rozszerzony 27 % 2 stanin,
- język niemiecki: poziom podstawowy 60 % 6 stanin.
Zespół Szkół im. Janusza Korczaka w Księżym Dworze – Dyrektor Urszula Cieślińska:
Szkoła Podstawowa:
Sprawdzian pisało 21 uczniów.
Średni wynik szkoły z języka polskiego – 66 %, z matematyki – 72 %, z języka angielskiego
77 %.
Gimnazjum:
- część humanistyczna: historia i wos -68 % 7 stanin, język polski 61 % 5 stanin,
- część matematyczno-przyrodnicza: matematyka 37 % 3 stanin, przedmioty przyrodnicze
48 % 4 stanin,
- język angielski: poziom podstawowy 51 % 3stanin,
Kierownik D.Smereczyńska podkreśliła, że praca wszystkich osób związanych z oświatą nie
jest prosta. Pojawiają się, o czym słychać w mediach ciągle nowe pomysły na kształcenie
i wychowanie naszych dzieci.
Następnie podziękowała za współpracę.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił o pytania.
Radny P.Stańczak odwołał się do pytania skierowanego dwie sesje wcześniej w sprawie
kosztów wprowadzenia dodatkowej godziny języka angielskiego w szkołach.
Kierownik D.Smereczyńska powiedziała, że samo pytanie dotyczące kosztu jednej godziny
języka angielskiego nie do końca wystarczy. Należałoby to sprecyzować, czy mają to być
godziny dla poszczególnych klas czy na grupę. Znając bliższe wymagania w tym zakresie
będzie można przygotować kalkulacje. W grę wchodzi nie tylko kwestia kosztów godziny
lekcyjnej ale również

zagospodarowanie czasu pozostałym uczniom czy zapewnienie

dowozu. Są to dodatkowe koszty. Dzieci wyjeżdżają do szkoły o godzinie siódmej rano
a wracają około szesnastej. Dokładanie dodatkowych godzin jest przedłużeniem ich czasu
pobytu w szkole. Pomysł na to, aby poszerzyć język angielski może być realizowany
w ramach godzin karcianych. W celu realizacji tego pomysłu Kierownik D.Smereczyńska
zaproponowała

również

wykorzystanie

dodatkowych

popołudniami

na

świetlic
świetlicy

wiejskich.

Zorganizowanie

odciążyłoby

budżet

zajęć
gminy

z kosztów dowozu. Na zajęcia przyjdą wtedy ci uczniowie, którzy chcą się uczyć. Zdaniem
dyrektorów szkół ilość godzin języka angielskiego w szkołach jest wystarczająca, są to trzy
godziny tygodniowo.
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Radny P.Stańczak zwrócił uwagę to, że nie zachęcamy dzieci do komunikacji w języku
obcym. Nie ma wymian, partnerstwa, wyjazdów.
Przewodniczący Rady Gminy zaproponował, aby przedyskutować tę kwestię na posiedzeniu
Komisji Oświaty. Zwrócił się do Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury, Pomocy
Społecznej i Ochrony Zdrowia K.Wasiak o zwołanie posiedzenia.
Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy przygotowano porównanie wyników w gminie
z latami ubiegłymi.
Kierownik D.Smereczyńska wyjaśniła, że nie można porównać wyników ponieważ jest inna
forma sprawdzianów.
Dyrekotr U.Cieślińska powiedziała, że po raz pierwszy w tym roku uczniowie klasy szóstej
pisali sprawdzian w nowej formie. W pierwszej części była część matematyczna
i polonistyczna. Następnie przerwa i oddzielnie dzieci pisały język angielski. W ubiegłym
roku sprawdzian był jednolity. Był jeden temat przewodni, w którym przewijały się treści
z polskiego, matematyki, historii, plastyki, przyrody. Od tego roku jest tylko część
matematyczna i polonistyczna w jednym teście oraz test językowy. Z tego powodu nie można
było porównać wyników.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że chciał uzyskać te informacji, aby
dowiedzieć się czy wyniki uległy poprawie. Poprosił o przygotowanie takiego porównania
przy okazji kolejnej informacji z realizacji zadań oświatowych.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził przerwę w obradach o godzinie 11.50. O godzinie
12.30 Przewodniczący Rady Gminy wznowił XV Sesję Rady Gminy Działdowo.
Po przerwie stan rady wynosi 12 osób.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XV/95/15 w sprawie przyjęcia informacji na temat stanu realizacji zadań
oświatowych Gminy Działdowo w roku szkolnym 2014/2015.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Kierownik D.Smereczyńska poinformowała, że obszerniejsze dane w tym temacie można
uzyskać z informacji zamieszczonej na stronie internetowej urzędu.
Ad.pkt 8
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XV/96/15 w sprawie uchwalenia regulaminu określającego kryteria
i tryb przyznawania nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, opiekuńczej
12

i

wychowawczej

ze

specjalnego

oraz

funduszu

realizację
nagród

innych

dla

zadań

nauczycieli

statutowych

zatrudnionych

w

szkoły
szkołach

i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Działdowo.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Ad. pkt 9
Kierownik D.Smereczyńska wyjaśniła, że wprowadzone zmiany podyktowane są tym, że
ustawodawca ciągle narzuca nowe obowiązki na samorządy, w tym obowiązek zapewnienia
średnich wynagrodzeń. Należało wprowadzić takie regulacje, aby mieć ewentualnie wpływ na
średnie wynagrodzenia nauczycieli.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XV/97/15 w sprawie w sprawie ustalenia regulaminu określającego
wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę
lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, sposobu obliczania wynagrodzenia
za

godziny

ponadwymiarowe

i

za

godziny

doraźnych

zastępstw,

wysokości

i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez
Gminę Działdowo.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Ad. pkt 10
Kierownik D.Smereczyńska poinformowała, że projekt uchwały dotyczy punktu
przedszkolnego w Burkacie. Wprowadzono zmiany, które w inny sposób regulują kwestię
odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Po wspólnym posiedzeniu stałych
komisji ponownie analizowano jeden z zapisów poprzedniej wersji projektu uchwały,
ustalając po konsultacji z panią mecenas, że zapis w paragrafie 2 ust.2 jest nieprawidłowy,
dlatego przekazano autopoprawkę projektu uchwały. Wykreślono zapis w brzmieniu „Opłata,
o której mowa w ust. 1 podlega waloryzacji zgodnie z właściwymi przepisami”.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XV/98/15 w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację
bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat
za korzystanie z wychowania przedszkolnego w innych formach wychowania
przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Działdowo.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
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Ad. pkt 11
Kierownik G.Małachowski wskazał na dokładną lokalizację przedmiotowej działki,
informując, że jednym z warunków dofinansowania inwestycji Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Turza Wielka, było przejęcie działki, na której posadowione są
zbiorniki bezodpływowe. Agencja Nieruchomości Rolnych wydzieliła działkę o powierzchni
118 m 2, która zostanie przejęta nieodpłatnie.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XV/99/15 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność
przez Gminę Działdowo nieruchomości położonej w miejscowości Turza Wielka
wchodzącej w skład Zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Ad. pkt 12
Skarbnik Gminy B.Antoszewska poinformowała, że zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej dotyczą głównie zmian w zakresie inwestycji Termomodernizacja budynków
gminnych o kwotę 89 324,38 zł. Z tego tytułu uległy zmianom dochody ogółem, w tym
dochody majątkowe oraz wydatki ogółem, w tym wydatki majątkowe. Uaktualniono kwoty
po stronie dotacji jak również przeniesiono środki z wydatków majątkowych na wydatki
bieżące w zakresie zadania Plan cyfrowy dla Warmii i Mazur.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XV/100/15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Działdowo na lata 2015-2025.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Ad.pkt 13
Skarbnik Gminy B.Antoszewska przedstawiła proponowane zmiany w budżecie gminy na
2015 r., zgodnie z uzasadnieniem.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XV/101/15 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2015 r.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
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Ad. pkt 14
Skarbnik Gminy B.Antoszewska poinformowała, że wprowadzone zmiany w formularzach
wynikają ze zmian wprowadzonych przez ustawodawcę.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XV/102/15 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji
i deklaracji podatkowych.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Ad.pkt 15
Skarbnik Gminy B.Antoszewska przekazała, że na wspólnym posiedzeniu komisji stałych
rady gminy zaproponowano podniesienie stawek podatku od nieruchomości o 2% w stosunku
do obowiązujących. Następnie Skarbnik Gminy odczytała stawki podatku przy zastosowaniu
2 % wzrostu:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,70 zł od 1 m² powierzchni
(w stosunku do roku ubiegłego wzrost o 1 grosz, w 2015 r. - 0,69 zł);
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi
jezior i zbiorników sztucznych – 4,58 zł od 1 ha powierzchni (w stosunku do roku ubiegłego
wzrost o 8 groszy, w 2015 r. – 4,50 zł; stawka max.);
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,69 zł od 1 m² powierzchni użytkowej (w stosunku do roku ubiegłego
wzrost o 1 grosz, w 2015 r. – 0,68 zł);
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej –20,43 zł od 1 m²
powierzchni użytkowej (w stosunku do roku ubiegłego wzrost o 40 groszy, w 2015 r.20,03 zł);
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym – 10,68 zł od 1 m² powierzchni użytkowej (w stosunku do roku
ubiegłego wzrost o 7 groszy, w 2015 r. - 10,61 zł);
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności
leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,65 zł od 1 m² powierzchni
użytkowej (w stosunku do roku 2015 wzrost o 2 grosze);
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e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego –5,66 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
z wyjątkiem (w stosunku do roku 2015 wzrost o 11 groszy):
- budynków gospodarczych pozostałych po przekazaniu gospodarstwa rolnego na skarb
państwa, dla których stawka wynosi - 1,31 zł od 1 m² powierzchni użytkowej (w stosunku do
roku 2015 wzrost o 3 grosze);
- budynków gospodarczych znajdujących się na użytkach rolnych nie tworzących
gospodarstw rolnych w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym, pozostałych
po przekazaniu gospodarstwa rolnego w zamian za świadczenia uregulowane w ustawie
o ubezpieczeniu społecznym rolników lub renty strukturalne, dla których stawka wynosi 3,80 zł od 1 m² powierzchni użytkowej ( w stosunku do roku 2015 wzrost o 7 groszy).
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński poinformował, że przedstawiono propozycję
wzrostu stawek o 2 %, pytając następnie czy jest inna propozycja.
Nie zgłoszono innych propozycji.
Wobec braku innych propozycji Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński zarządził
głosowanie

nad

uchwałą

w

sprawie

określenia

wysokości

stawek

podatku

od nieruchomości, przy uwzględnieniu stawek wypracowanych na wspólnym posiedzeniu
komisji stałych rady gminy.
Rada większością głosów /9 głosów „za”, 1 głos „przeciw”, 2 głosy „wstrzymujące się”/
podjęła
Uchwałę

Nr

XV/103/15

w

sprawie

określenia

wysokości

stawek

podatku

od nieruchomości.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Ad. pkt. 16
Skarbnik Gminy B.Antoszewska przekazała, że stawki podatku od środków transportowych
pozostają

bez

zmian

w

stosunku

do

roku

2015,

poza

jednym

punktem,

w którym stawka przekraczałaby kwotę maksymalną, określoną przez ustawodawcę na rok
2016. Wprowadzamy stawkę określoną przez ustawodawcę, stąd projekt uchwały.
Następnie Skarbnik Gminy odczytała stawki podatku od środków transportowych.
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Rada większością głosów /11głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się”/
podjęła
Uchwałę Nr XV/104/15 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych.
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Skarbnik Gminy poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu stałych komisji rady gminy
podjęto decyzję, że opłata od posiadania psa pozostanie na obowiązującym poziomie
(obowiązuje Uchwała Nr XI/89/11 z dnia 6 października 2011 r.). Opłata targowa również nie
ulega zmianom (obowiązuje Uchwała Nr III/5/14 z dnia 11 grudnia 2014 r.). Dla podatku
rolnego przyjęto stawkę ogłoszoną przez Główny Urząd Statystyczny, która w przeliczeniu na
1 ha przeliczeniowy wyniesie 134,38 zł.

Dla podatku leśnego również przyjęto stawkę

podaną przez GUS, która w przeliczeniu na 1 ha fizyczny wyniesie 42,19 zł.

Ad. pkt 17
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński poinformował, że Wojewoda WarmińskoMazurski przekazał do rady gminy skargę na działalność Wójta Gminy.
Następnie Wiceprzewodnicząca Rady E.Lipowska odczytała treść skargi złożonej przez
mieszkańców gminy Działdowo.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński poinformował, że skargą zajęła się Komisja
Rewizyjna. Sporządzono uzasadnienie.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał uzasadnienie do projektu uchwały.
Sołtys M.Waśkowiak poinformował, że mieszkańcy mają już uruchomioną przydomową
oczyszczalnię ścieków.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński odczytał treść uchwały.
Rada uznała skargę za bezzasadną, podejmując większością głosów / 10 głosów „za” 1 głos
„wstrzymujący się”, 0 głosów „przeciw”/
Uchwałę Nr XV/105/15 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy
Działdowo.
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

17

Ad. pkt 18
Sprawy bieżące
Sołtys P.Trąbiński zapytał, do kogo zgłaszać się w przypadku wystąpienia problemów
na drodze w związku ze zbliżającą się zimą.
Wójt Gminy poinformował, że telefony pozostają bez zmian. Na kolejnej sesji zostaną
ponownie przekazane informacje z numerami kontaktowymi. Operatorzy pozostają również
ci sami.
Ad. pkt 19
Wobec wyczerpania porządku dziennego przewodniczący Rady Gminy o godz. 13.00
zamknął XV Sesję Rady Gminy Działdowo.

Protokołowała:
Marta Patalon
/podinspektor/

Przewodniczyli:
Mirosław Zieliński
/Przewodniczący Rady Gminy/
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