PROTOKÓŁ Nr XVII/15
z s e s j i Rady Gminy Działdowo
odbytej w dniu 30 grudnia 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 K. Chyliński.
Sesja odbyła się w godzinach 1000-1120.
Spoza Rady w Sesji uczestniczyli:
Jarosław Gawenda
Krzysztof Radzki
Karol Bojarowski
Paweł Cieśliński
Jan Świniarski
Beata Antoszewska
Aleksandra Kowalska
Mieczysława Skała
Bożena Ziółkowska-Wójcicka
Andrzej Graszk
Tadeusz Szeremeta
Katarzyna Trąbińska
Mariusz Margalski
Danuta Smereczyńska

- Radny Rady Powiatu Działdowskiego
- Przedstawiciel W-M Izby Rolniczej
- Przedstawiciel W-M Izby Rolniczej
- Wójt Gminy
- Sekretarz Gminy
- Skarbnik Gminy
- Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej
w Burkacie
- Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Działdowie
- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Działdowie
- Kierownik Gminnego Zakładu Usług
Komunalnych w Uzdowie
- Komendant Gminny OSP
- Komendant Straży Gminnej
- Kierownik Referatu Rozwoju, Promocji,
Inwestycji i Zamówień Publicznych
- Kierownik Referatu Oświaty, Kultury
i Zdrowia

Sołtysi z terenu Gminy Działdowo, dyrektorzy, media lokalne.
Ad. pkt 1
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński dokonał otwarcia XVII Sesji Rady Gminy,
powitał uczestników sesji i na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad.
Ad.pkt 2
Wójt Gminy P.Cieśliński wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego
punktu: projektu uchwały w sprawie

przyjęcia Diagnozy zapotrzebowania szkół

podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Działdowo na wsparcie z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Osi 2 Kadry dla gospodarki RPO WiM 2014-2020.
1

Związany jest on z projektem, do którego jako gmina chcemy przystąpić. Jednym
z warunków jest przyjęcie diagnozy.
Rada gminy jednogłośnie przyjęła powyższy wniosek, przyjmując również jednogłośnie
porządek obrad, uwzględniający proponowaną zmianę w brzmieniu:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2015 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Działdowo na lata 2016-2025.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2016 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na
lata 2016-2018.
12. Podjęcie

uchwały

w

sprawie

przyjęcia

„Programu

usuwania

wyrobów

zawierających azbest z terenu gminy Działdowo”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie w formie
darowizny prawa własności nieruchomości zaliczonej do kategorii dróg gminnych,
na rzecz Gminy Miasto Działdowo.
14. Podjęcie

uchwały w

sprawie

przyjęcia

Diagnozy zapotrzebowana

szkół

podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Działdowo na wsparcie
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 2 Kadry dla gospodarki RPO
WiM 2014-2020.
15. Sprawy bieżące.
16. Zamknięcie obrad.

Ad. pkt 3
Protokół z XVI 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/.
Następnie Wójt Gminy nawiązał do stanu dróg na terenie gminy. Staramy się na bieżąco
uzupełniać wszelkie braki na drogach, tj. wybite dziury. Jeżeli pogoda utrzyma się i powstaną
oszczędności na zimowym utrzymaniu dróg, wówczas w miesiącach styczeń –luty,
rozpoczniemy zaplanowane inwestycje związane z budową chodników.
Ad. pkt 5
Nie było pytań.
Ad.pkt 6
Skarbnik Gminy poinformowała, że radni otrzymali autopoprawkę projektu uchwały
w sprawie zmiany w budżecie gminy. Dołączono załącznik obejmujący zmiany w planie
wydatków w dziale oświata i wychowanie- zmiany w jednostkach oświatowych
na wynagrodzeniach i pochodnych.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XVII/115/15 w sprawie zmiany budżecie Gminy Działdowo na 2015 r.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Ad.pkt 7
Skarbnik Gminy omówiła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Działdowo na lata 20162025, ze szczególnym uwzględnieniem roku 2016. Dochody na rok 2016 planowane są
w wysokości 28 895 563,22 zł, z tego dochody bieżące: z tytułu udziału we wpływach
z podatku dochodowego od osób fizycznych- 2 744 787,00 zł, dochody z tytułu udziału we
wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 33 000 zł, podatki i opłaty –
6 000 421,75 zł, z subwencji ogólnej – 14 055 711,00 zł, z tytułu dotacji 5 432 130,65 zł oraz
dochody majątkowe 361 612,82 zł, z tego ze sprzedaży majątku - 40 000 zł, na realizację
inwestycji Termomodernizacja budynków gminnych- 321 612,82 zł. Wydatki planowane na
rok 2016 w wysokości 28 111 492,78 zł, z tego wydatki bieżące i wydatki majątkowe.
Nadwyżka planowana w wysokości 784 070,44 zł, przeznaczona na spłatę zaciągniętych
wcześniej kredytów. Kwota długu na koniec roku 2016 wynosi 3 651 964,07 zł, z tendencją
spadkową w latach kolejnych. Gmina spełnia wskaźniki spłaty zobowiązań określonych
w ustawie. Kwota zobowiązań Związku Gmin „Działdowszczyzna” wynosi 109 561 zł.

3

Planowane są wydatki w kwocie 56 978,09 zł jako pomoc finansowa na realizację sieci
szerokopasmowej.
Następnie Skarbnik B.Antoszewska wskazała na planowane w kolejnych latach zadania
inwestycyjne: Termomodernizacja gminnych budynków (…), Plan Cyfrowy dla Warmii
i Mazur, Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ruszkowie, Dokumentacja
na modernizację oczyszczalni ścieków w Uzdowie, Wykonanie dokumentacji projektowej
modernizacji drogi Kurki.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński poprosił o pytania w związku z omawianym
projektem uchwały.
Wobec braku pytań Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński zarządził głosowanie.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XVII/116/15 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Działdowo na lata 2016-2025.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Ad. pkt 8
Skarbnik Gminy omówiła budżet gminy na rok 2016. Planowane dochody ogółem na rok
2016 wynoszą 28 895 563,22 zł, z tego dochody bieżące 28 533 950,40 zł,

dochody

majątkowe 361 612,82 zł, natomiast wydatki ogółem wynoszą 28 111 492,78 zł.
Skarbnik

B.Antoszewska

przedstawiała

planowane

zadania

inwestycyjne

w roku 2016, zgodnie z załącznikiem nr 3.
Poinformowała o planowanych dochodach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych w wysokości 95 000 zł; dochodach i wydatkach z tytułu opłat i kar
w wysokości 685 429 zł. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na rok 2016 zostały
zaplanowane w kwocie 488 185, 24 zł. Ponadto planowana jest dotacja przedmiotowa dla
zakładu budżetowego w kwocie 134 200 zł, dotacja podmiotowa dla gminnych instytucji
kultury na łączną kwotę 1 289 946 zł, dotacja celowa na organizację kolonii w kwocie
30 000 zł. Rezerwa celowa została zaplanowana w kwocie 125 000 zł, natomiast rezerwa
celowa na zarządzenie kryzysowe wynosi 75 000 zł.
Wójt Gminy uzupełnił wypowiedź pani Skarbnik w zakresie planowanych inwestycji.
W budżecie nie ma sztywno zapisanych dużych inwestycji, pokazano inwestycje z funduszu
sołeckiego, określono mniejsze inwestycje typu rozbudowa wodociągu, kanalizacji.
Zaplanowano środki na dokumentację. Nie planujemy „na sztywno” inwestycji, bowiem nie
wiemy, jakie będziemy realizować. Nie uruchomiono jeszcze środków unijnych.
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Prawdopodobnie nastąpi to wiosną. Zostanie przygotowana dokumentacja na budowę
kanalizacji

w

miejscowościach

Burkat-Filice,

projekt

budowy sali

gimnastycznej

w Ruszkowie, projekt modernizacji oczyszczalni w Uzdowie, dokumentacja na drogi KisinyKurki, na modernizację hydroforni w Gnojnie, budowę chodników. Przygotowano wiele
dokumentacji, pozostaje kwestia co będziemy realizować. Pewna kwota środków zostanie
zarezerwowana, aby móc skorzystać z projektów. Jeżeli będzie tylko jedno rozdanie we
wszystkich działaniach, trzeba będzie przygotować się na wszystko jednocześnie. W sytuacji
gdy zabraknie środków na udział własny, być może trzeba będzie zaciągnąć kredyt, bowiem
kolejne rozdanie może być dopiero za dwa lata.
W tym roku udało się wiele zrealizować z innych źródeł, nie unijnych, m.in. ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska- termomodernizację budynków gimnazjów
i świetlic, przy udziale środków Agencji Nieruchomości Rolnych - kanalizację w Turzy
Wielkiej.
Będziemy przygotowani i na bieżąco będziemy informowali o podjętych decyzjach.
Po przyjęciu Strategii Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Gminy zostaną określone pewne
kierunki działania. Po wstępnych analizach okazuje się, że są one zbieżne z tym
co realizujemy. Procedury w zakresie ubiegania się o środki unijne są coraz trudniejsze.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił o pytania w związku z omawianym projektem
uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2016 r.
Pytań nie było.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński przekazał, że zaobserwował sam jak i podczas
wizytacji

świetlic

przez

Komisję

Rewizyjną

potrzebę

wymiany

komputerów

na świetlicach.
Wójt Gminy poinformował, że braki komputerów są zauważalne również w szkołach. Dwie
szkoły złożyły zapotrzebowanie na zakup komputerów w przyszłym roku. Trzeba będzie
wymieniać komputery kolejno we wszystkich szkołach, bowiem sprzęt jest w coraz gorszym
stanie. Podobnie na świetlicach, doposażano je w pojedyncze komputery, nowsze, starsze.
Często na świetlice trafiały komputery wycofywane ze szkół. Praktycznie w chwili obecnej
wiele z nich nie nadaje się do korzystania, dlatego każdego roku będziemy wprowadzać
pewną pulę nowych komputerów. Pani Kierownik D.Smereczyńska pracuje nad nowym
projektem dla placówek oświatowych, którego dotyczy wprowadzona do porządku obrad
uchwała. W ramach tego projektu również zostaną zakupione komputery. Jeżeli uda się może
całe pracownie. Jeżeli zakupimy komputery ze środków zewnętrznych wówczas będzie
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więcej środków na świetlice. Pani kierownik M.Skała jak i A.Kowalska będą również starały
się uzyskać dofinansowanie na biblioteki i świetlice.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XVII/117/15 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2016 r.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Ad. pkt 9
Skarbnik Gminy poinformowała, że projekt uchwały dotyczy pomocy finansowej dla
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację Planu Cyfrowego dla Warmii i Mazur
w kwocie 56.978,09 zł.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XVII/118/15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Ad. pkt 10
Kierownik B.Ziółkowska-Wójcicka przekazała, że zarówno Gminny Program Przemocy
w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie jak i Gminny Program Wspierania
Rodziny zostały opracowane na lata 2016-2018 i stanowią kontynuację programów
zatwierdzonych poprzednio.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XVII/119/15 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Ad. pkt 11
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XVII/120/15 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny
na lata 2016-2018.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Ad pkt 12
Podinspektor K. Księżopolska poinformowała, że opracowanie programu związane jest
z realizacją „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”.

Koszt
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opracowania programu wyniósł około 22 000 zł, z czego 17 500 zł pozyskano
z Ministerstwa Gospodarki. Program
wyrobów

zawierających

azbest.

ma na celu usunięcie z terenu gminy wszystkich
Zawiera

informacje

o

obowiązkach

właścicieli

nieruchomości, na których znajdują się wyroby zawierające azbest, obowiązkach jednostek
samorządu terytorialnego czy też firm, które będą usuwały azbest, o składowiskach odpadów
niebezpiecznych. Firma opracowująca program wykonała inwentaryzację na terenie gminy.
Program zawiera harmonogram realizacji zadań w okresach od 2015 do 2022 roku oraz
od 2023 do 2032 roku.

Na stronie internetowej zostanie utworzona odrębna zakładka,

w której pojawią się informacje o podejmowanych działaniach przez gminę.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XVII/121/15 w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów
zawierających azbest z terenu gminy Działdowo”.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Ad. pkt 13
Wójt Gminy poinformował, że projekt uchwały dotyczy ulicy Granicznej, która
przygotowywana jest do modernizacji. Pas drogowy, który ma być modernizowany w części
położony jest na terenie gminy Działdowo, w części na terenie miasta Działdowo.
Przekazujemy dla miasta tę część, która znajduje się na terenie gminy Działdowo, aby mogło
jako lider projektu opracować dokumentację i ubiegać się o środki, przy partnerstwie gminy.
Liderem będzie miasto, które w tej chwili już opracowuje dokumentację na modernizację
drogi, czyli przygotowanie kanalizacji burzowej, ściekowej, oświetlenia, utwardzenia drogi,
nawierzchni asfaltowej z chodnikami i ciągami pieszo-rowerowymi. Jest to duże zadanie.
Prawdopodobnie jeżeli nie będzie możliwości dofinansowania w jednym etapie, będzie
realizowane w kilku etapach. Kilkakrotnie podejmowano ten temat, również z poprzednimi
władzami miasta. Nie udało się go jednak doprowadzić do końca. W tej chwili mamy otwartą
drogę. Zostały uporządkowane sprawy własnościowe i miasto może przystąpić do prac.
Udział gminy w kosztach będzie znany przy podpisywaniu porozumień. Na pewno większość
kosztów poniesie miasto.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XVII/122/15 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie w formie
darowizny prawa własności

nieruchomości zaliczonej do kategorii dróg gminnych,

na rzecz gminy Działdowo.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
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Ad.pkt 14
Kierownik D.Smereczyńska przekazała, że w połowie grudnia ogłoszono możliwość
przystąpienia do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Chcąc
przystąpić do konkursu należało przeprowadzić diagnozę szkół. Dyrektorzy szkół wraz
z firmą Mały Inżynier opracowali taką diagnozę. Diagnoza ukazuje stan faktyczny szkół i to
co możemy zrobić poprzez projekt, aby polepszyć edukację w szkołach. Celem konkursu jest
dofinansowanie projektu, który zapewni podniesienie uczniom kluczowych kompetencji
i umiejętności niezbędnych na rynku pracy. W ramach konkursu możemy doposażyć szkoły
w sprzęt, uzupełnić bazę komputerową, zapewnić dzieciom ciekawe zajęcia dodatkowe,
wyposażyć pracownie przyrodnicze, chemiczne, przeszkolić nauczycieli z nowych metod
i zorganizować w szkole interesujące wydarzenia lub wycieczkę np. do Centrum Nauki
Kopernik. Być może w ramach projektu uda się zorganizować tzw. półkolonie, w ramach,
których dzieci będą mogły chodzić do szkoły i uczyć się nowych rzeczy na podstawie
doświadczeń i eksperymentów. Liderem w projekcie ma być Stowarzyszenie Mały Inżynier
z Warszawy. Firma szeroko działa na rynku. Szkoły z terenu gminy będą partnerami, a udział
własny szkół to w zasadzie wynajem sal lekcyjnych. Chcielibyśmy szczególnie położyć
nacisk na język angielski. Alokacja środków na województwo - 14 000 000 zł.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XVII/123/15 w sprawie przyjęcia Diagnozy zapotrzebowana szkół
podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Działdowo na wsparcie z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Osi 2 Kadry dla gospodarki RPO WiM 2014-2020.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Ad. pkt 15
Sprawy bieżące
Sołtys Sołectwa Turza Wielka M.Waśkowiak poinformował, że mijają dwa miesiące
od zgłoszenia a lampy nadal nie świecą.
Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że informacja zostanie przekazana panu
Baranowskiemu.
Sołtys Sołectwa Niestoja W.Nadwodny nawiązał do kwestii realizacji szerokopasmowego
internetu.
Sekretarz Gminy J.Świniarski odpowiedział, że do końca 2015 roku trwa pierwszy etap
polegający na budowie szkieletów, węzłów szkieletowych i położeniu światłowodów
w drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Na terenie naszej gminy znajdują się
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trzy punkty szkieletowe tj. w Ruszkowie, Turzy Wielkiej i Księżym Dworze. Województwo
ogłosiło przetarg na wyłonienie operatora, który zajmie się budową tzw. „ostatniej mili”. Jest
to Spółka z o.o. ORSS w Olsztynie. Nie posiadamy na bieżąco informacji. Będą podłączenia,
będą opłaty, ale nie wiemy jakiej wysokości.
Sołtys W.Nadwodny zwrócił uwagę, że internet miał być dostępny nieodpłatnie.
Sekretarz Gminy powiedział, że nie przekazywał takich informacji. Internet na pewno nie
będzie dostępny bezpłatnie.
Sołtys Sołectwa Zakrzewo M.Augustyniak zapytała, dlaczego państwo radni, gmina dzielą
mieszkańców na równych i równiejszych. Mieszkańcy, którzy mają kanalizację otrzymają
dopłatę w wysokości 2,44 zł do każdego metra sześciennego, a ci, którzy wybierają ścieki
beczkowozem nie mają takiej dopłaty. Nie mamy kanalizacji, utrudniony jest wywóz.
Płacimy więcej o 80 % w porównaniu do tych, którzy mają kanalizację, nie otrzymujemy ulg.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński zwrócił się do pani Sołtys, informując, że
rozmawiano na ten temat na ostatniej sesji. Na spotkaniu z przewoźnikiem uzgodniliśmy, że
limit beczek wywożonych do Uzdowa zostanie zwiększony. Poprzez zwiększony limit
przewoźnik mniej zapłaci za beczkę. Następnie Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy
ktoś w ostatnim czasie wywoził nieczystości i zapłacił mniej .
Sołtys M.Augustyniak poinformowała, że zapłaciła mniej, jednak z tego co się dowiedziała
inni zapłacili normalną stawkę, tj.120 zł za niecałe sześć metrów sześciennych. Zapytała, czy
jest szansa, aby gmina zajęła się wywozem nieczystości.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński podkreślił, że limit zwiększono po to, aby
przewoźnik zapłacił mniej i tym samym, aby mniej płacili mieszkańcy.
Radny P.Stańczak odwołał się do wypowiedzi pani Sołtys M.Augustyniak, informując, że
wiele rozmawiano na ten temat na komisjach, zwracając się również z pytaniem o prawną
możliwość dotowania ścieków dowożonych beczkowozami. Nie dotyczy to transportu,
bowiem nie ma takiej możliwości, ale zrzutu ścieków. Radny K.Chyliński wypowiadał się
wiele w tej sprawie. Nie wiemy czy jest taka prawna możliwość. Na razie nie otrzymaliśmy
odpowiedzi.
Przewodniczący Rady Gminy dodał, że pan Graszk ma zmierzać do tego, aby zakład
odbierał jak najwięcej ścieków.
Wójt Gminy podkreślił, że nie jest działaniem rady, aby dzielić mieszkańców na lepszych
i gorszych. Staramy się równo traktować mieszkańców, niezależnie od tego czy jest to mała
czy duża wieś. Problem jest takiej natury, że pewne działania natrafiają na opór. Na
zebraniach zapytam mieszkańców Gnojna, Petrykóz i Zakrzewa, jakie jest zainteresowanie
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kanalizacją. Na dzień dzisiejszy zwiększyliśmy ilość przyjmowanych beczek do Uzdowa, na
jednej beczce przewoźnik ma o 50 zł taniej. Będziemy rozmawiać z miastem na temat
obniżenia stawek na oczyszczalni miejskiej. Miejscowości, które są w trudniejszej sytuacji
traktujemy może nieco lepiej, m.in. Zakrzewo płaci za śmieci mniej niż połowę (3 zł).
Staramy się pomóc mieszkańcom a nie utrudniać. Najlepiej byłoby pobudować oczyszczalnie
w

tym

rejonie,

zobaczymy

jakie

będzie

zainteresowanie

mieszkańców.

Za wyjątkiem Jankowic, północ będzie zrobiona, pozostanie włączenie Gnojna, Zakrzewa
i Petrykóz do jednej oczyszczalni.
Przedstawiciel W-M Izby Rolniczej Karol Bojarowski przekazał nieoficjalną wypowiedź
ministra, o rekompensatach do wieprzowiny i mleka. Od 4 stycznia będzie można składać
wnioski do Agencji.
Głos zabrał mieszkaniec z Mosznicy, P.Wojciechowski, który poparł panią Sołtys
M.Augustyniak. Poinformował, że nie wszystkie małe miejscowości w naszej gminie są
zauważane. Mieszkańcy Mosznicy od dawna domagają się chodnika. W dokumentacji panuje
chaos. Dopiero w tym roku wyjaśniło się, kiedy geodeci wyznaczyli granice, że działka
będąca własnością mieszkańca w części (1,5 m) znajduje się w drodze powiatowej, za którą
płacił podatek do gminy. Obiecano zajazd przy przystanku szkolnym. Do chwili obecnej tego
nie wykonano. Poprzedni radny powiatu miał tę sprawę pilotować ale temat się urwał.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński zapytał, czy obiecał to powiat.
Pan P.Wojciechowski potwierdził. Z Zarządu Dróg był kierownik i powiedział, że zostanie
to zrobione.
Wójt Gminy odwołał się do wypowiedzi mieszkańca Mosznicy przypominając
o przedsięwzięciach zrealizowanych w Mosznicy.

Robiono stawy, wykonano wodociąg,

oczyszczalnie przydomowe. Będą robione jeszcze wewnętrzne drogi za stawami oraz zostaną
dobudowane oczyszczalnie przydomowe. Nic więcej nie będzie zrobione.
Pan P.Wojciechowski zapytał o chodnik.
Wójt Gminy powiedział, że w tej sprawie należy zwrócić się do Starostwa. Mogę
zadeklarować, jeśli będzie taka propozycja, aby budować chodnik w Mosznicy partycypację
w kosztach (za zgodą rady). Gmina nie może zrealizować chodnika, bowiem jest to droga
powiatowa. Nie ma wniosku ze starostwa, w który byśmy nie uczestniczyli. Była jedna taka
sytuacja z wnioskiem dotyczącym chodnika do Malinowa, nie było środków, ale do tego
tematu zapewne powrócimy. Do każdej inwestycji drogowej dokładamy środki.
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Pan P.Wojciechowski powrócił do tematu działki, znajdującej się w drodze asfaltowej,
za którą płacił dotychczas podatek. Dopiero w tym roku zmieniono granice, działka była
gminna nie powiatowa. Płaciłem za nią podatek do gminy.
Wójt Gminy wyjaśnił, że jeśli powiat na nowo wytyczył działki to dzisiaj ewentualnie muszą
uporządkować sprawy własności, wykupić tę część drogi. Podatek pan płaci jako właściciel
do momentu zakończenia procedury. Drogę robiono około 40 lat temu, a dzisiaj trzeba to
uporządkować.
Przewodniczący Rady Gminy przekazał, że jeśli jest więcej takich problemów to poprosi
pana Starostę oraz Dyrektora Zarządu Dróg na najbliższą sesję. Doradził, aby mieszkaniec
zwrócił się w tej sprawie do pana Starosty.
Kierownik M.Skała zaprosiła na finał halowej piłki nożnej, który odbędzie się 10 stycznia
od godz. 10.00 w Burkacie. Udział wezmą mieszkańcy miejscowości: Burkat, Uzdowo,
Jankowice, Petrykozy, Zakrzewo, Sękowo. W dniach 23-24 stycznia odbędą się Mistrzostwa
Gminy w Halowej Piłce Nożnej Dziewcząt i Chłopców (rocznik 2000 i młodsi).
Radny P.Stańczak zwrócił uwagę, że jest jeden rocznik 1999, który nie kwalifikuje się, do
żadnej z grup wiekowych, młodzież nie może wystąpić w turniejach.
Uzgodniono, aby rocznik 1999 uwzględnić w regulaminie tego turnieju.
Przewodniczący Rady Gminy zaprosił wszystkich na Samorządowy Turniej w Halowej
Piłce Nożnej, który odbędzie się 17 stycznia br. Poinformował, że w terminie późniejszym
odbędzie się samorządowy turniej tenisa stołowego , następnie turniej charytatywny.
Ad. pkt 16
Wobec wyczerpania porządku dziennego Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Zieliński
o godz. 11.20 zamknął XVII Sesję Rady Gminy Działdowo.
Protokołowała:
Marta Patalon
/podinspektor/

Przewodniczyli:
Mirosław Zieliński
/Przewodniczący Rady Gminy/
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