PROTOKÓŁ Nr XVIII/16
z s e s j i Rady Gminy Działdowo
odbytej w dniu 26 lutego 2016 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 : K. Wasiak, P. Jabłonowski.
Sesja odbyła się w godzinach 1000- 1245
Spoza Rady w Sesji uczestniczyli:
Jarosław Gawenda
Mariola Stefaniak

- Radny Rady Powiatu Działdowskiego
- Dyrektor Wydziału ds. doradztwa i szkoleń
Warmińsko –Mazurskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego w Olsztynie

Paweł Cieśliński
Jan Świniarski
Beata Antoszewska
Aleksandra Kowalska
Mieczysława Skała
Andrzej Graszk

- Wójt Gminy
- Sekretarz Gminy
- Skarbnik Gminy
- Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej
- Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
- Kierownik Gminnego Zakładu Usług
Komunalnych w Uzdowie
- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej
- Komendant Straży Gminnej
- Komendant Gminny OSP
- Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Zdrowia
- Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej,
Planowania Przestrzennego, Gospodarki
Gruntami i Ochrony Środowiska
- Kierownik Referatu Rozwoju, Promocji,
Inwestycji i Zamówień Publicznych

Bożena Ziółkowska-Wójcicka
Katarzyna Trąbińska
Tadeusz Szeremeta
Danuta Smereczyńska
Grzegorz Małachowski

Mariusz Margalski

Sołtysi z terenu Gminy Działdowo, dyrektorzy szkół, media lokalne.
Ad. pkt 1
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński dokonał otwarcia XVIII Sesji Rady Gminy,
powitał uczestników sesji i na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad.
Następnie minutą ciszy uczczono pamięć zmarłej nauczycielki Publicznego Gimnazjum
w Sławkowie, pani Janiny Trzeciak.
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Ad.pkt 2
Wójt Gminy wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad dwóch dodatkowych punktów,
projektów uchwał w sprawie:
- przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe odprowadzanie
ścieków na terenie Gminy Działdowo.
- wyrażenia zgody na objęcie granicami Warmińsko- Mazurskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej gruntów położonych na terenie Gminy Działdowo.
Rada jednogłośnie przyjęła powyższe wnioski do porządku obrad przyjmując następnie
jednogłośnie porządek obrad, który po uwzględnieniu dodatkowych punktów otrzymał
brzmienie:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Prezentacja Strategii Rozwoju Społeczno –Gospodarczego Gminy Działdowo
na lata 2016-2026.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Działdowo na lata 2016-2025.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2016 r.
9. Podjęcie

uchwały

w

sprawie

udzielenia

pomocy

finansowej

Powiatowi

Działdowskiemu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa w Sołectwie Grzybiny.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Działdowo.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu
nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr 393/1 obręb Uzdowo.
13. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości
gruntowej, oznaczonej jako działka nr 393/2 obręb Uzdowo.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu
nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr 13/2 obręb Gnojno.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały NR XV/96/15 Rady Gminy
Działdowo z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu
określającego kryteria i tryb przyznawania nagród za osiągnięcia w zakresie pracy
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dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej oraz realizację innych zadań
statutowych szkoły ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Działdowo.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały NR XV/97/15 Rady Gminy
Działdowo z dnia 26 listopada 2015 r. 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.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów
w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych
i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Działdowo oraz określenia dokumentów
niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Działdowo
na 2016 rok.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy
Działdowo na 2016 rok.
20. Podjęcie uchwały w spawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych
taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Działdowo.
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie granicami WarmińskoMazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej gruntów położonych na terenie Gminy
Działdowo.
22. Sprawy bieżące.
23. Zamknięcie obrad.

Ad. pkt 3
Protokół z XVII Sesji został przyjęty jednogłośnie bez odczytania.
Ad. pkt 4
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym stanowi załącznik
nr 3 do protokołu.
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Wójt Gminy poinformował o działaniach podjętych na terenie gminy w ostatnim czasie. Jest
to okres przygotowawczy do składania nowych wniosków o dofinansowania i nowych
projektów inwestycyjnych. Składamy wniosek na przebudowę dróg w miejscowości KurkiKisiny do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (termin do końca marca). Czekamy na
ogłoszenie konkursu z PROW na kanalizację – budowa kanalizacji

Burkat –Filice.

W miesiącach lipiec-sierpień będziemy ogłaszać przetarg na budowę sali gimnastycznej
w Ruszkowie. Wniosek o dofinansowanie będziemy składać do końca lutego przyszłego roku.
Jeśli nie zmienią się kryteria jest szansa na uzyskanie dofinansowania w wysokości do 50 %
kosztów kwalifikowanych. Pracujemy nad dokumentacją modernizacji oczyszczalni ścieków
wraz z przepompowniami.
Przedwczoraj zapadła decyzja odnośnie naprawy drogi wojewódzkiej nr 538. Bez udziału
środków unijnych, lecz z własnych środków Urzędu Marszałkowskiego przy udziale
samorządów. Odcinek Uzdowo-Gralewo będzie realizowany w roku 2018. W naszym
przypadku udział finansowy wynosi 10%, czyli około 200 000 zł. Jesteśmy w stanie ponieść
nieco większe obciążenie finansowe. Zaproponowaliśmy zwiększenie udziału. Starosta
również zaproponował udział z własnej strony. Może uda się przesunąć realizację na bliższy
termin. W tym roku rozpoczyna się naprawa odcinka w rejonie Biskupca. Środki w 80%
stanowią udział Urzędu Marszałkowskiego, 20% to udział samorządów gminnych
i powiatowych. Jest to sukces, w ubiegłym roku rozpoczęliśmy zabiegi o tę drogę
i w krótkim czasie udało się doprowadzić do realizacji.
Drobniejsze sprawy to przetarg na Modernizację hydroforni w Gnojnie; w marcu przetarg na
Termomodernizację budynku szkoły w Turzy Wielkiej. Na dzień dzisiejszy mamy 99%
gwarancji na to, że otrzymamy środki. Mamy nadzieję, że uda się do czerwca podpisać
umowy, aby w miesiącach lipiec sierpień tę inwestycję realizować. Trzeci obiekt szkolny
zostałby zrealizowany z tego programu i sześć świetlic na łączną kwotę około 4 000 000 zł.
Ponadto czekamy na unormowanie pogody. Problem jest z drogami gruntowymi, zwłaszcza
na nowych osiedlach, tam gdzie są intensywnie użytkowane. Zaczynamy powoli naprawiać
drogi.
Sołtys Z.Świerczewski nawiązując do informacji o remontach świetlic zapytał o plany
odnośnie miejscowości, które tych świetlic nie mają.
Wójt Gminy odpowiedział, że na następnej sesji będzie podejmowana uchwała w sprawie
Strategii Rozwoju Gminy i na podstawie tego dokumentu będziemy mogli opracować
Wieloletni Plan Inwestycyjny, w którym zostanie zaplanowane to czy będziemy budować
świetlice, jeśli tak to gdzie i w jakiej kolejności. Dzisiaj nie odpowiem, bowiem nie chcę
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wybiegać tak daleko w przyszłość. Będzie to opiniowane i konsultowane przez komisje.
Wspólnie wypracujemy pewne działania. Państwo otrzymają informację na ten temat
i Państwa uwagi będą również przyjmowane. Na dzień dzisiejszy nie chcę podawać
terminów.
Ad. pkt 5
Nikt nie zabrał głosu.
Ad. pkt 6
Dyrektor Wydziału ds. doradztwa i szkoleń Warmińsko –Mazurskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego w Olsztynie Mariola Stefaniak dokonała prezentacji Strategii Rozwoju
Społeczno-Gospodarczego Gminy Działdowo na lata 2016-2026.
Strategia powstała po to, abyście państwo mogli planować i realizować swoje zadania
w oparciu o środki, które będą dostępne. Zadania muszą znajdować się w Strategii, aby gmina
mogła wystąpić o środki. Strategia jest planem całościowym, który obejmuje infrastrukturę
jak i kapitał ludzki.
Strategia przewiduje pewien horyzont czasowy, który tak przyjęto, aby objął cały program
finansowania, po to, aby można było sięgać po środki europejskie w każdej dziedzinie.
Zarówno w oparciu o infrastrukturę, jej rozwój jak i modernizację, rewitalizację, rozwój
społeczeństwa, edukację.
Projekt Strategii widnieje na stronie gminy Działdowo pod adresem:
http://gminadzialdowo.pl/asp/pl_start.asp?ref=1&typ=13&menu=10&dzialy=10&akcja=artyk
ul&artykul=450 .
Wszystkie informacje zawarte w Strategii są efektem wcześniejszych spotkań.
Dyrektor M.Stefaniak podziękowała za zaangażowanie, które przejawiło się w ilości
wypełnionych przez mieszkańców ankiet jak również za pomoc jak i zaangażowanie pani
M.Grajewskiej.
W Strategii określono to, czym gmina dysponuje, a więc: układy komunikacyjne, kolejowe,
gospodarkę wodną, sanitarną, infrastrukturę społeczną, szkoły, placówki oświatowe, pomoc
społeczną, dochody gminy. Analizowano wcześniejsze działania i dokonania: budowa
chodników, termomodernizacja, budowa sieci kanalizacyjnej. Tego rodzaju diagnoza służyła
po to, abyśmy mogli ocenić słabe i mocne strony gminy, aby poprzez zrównoważony rozwój
wyeliminować słabe strony.
Analiza SWOT została opracowana w oparciu o konkretne elementy: o środowisko, strefę
społeczno- kulturową, infrastrukturę, strefę gospodarczą, strefę przestrzenną. Te elementy:
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diagnoza, statystyki, opracowanie, analizy, propozycje, przemyślenia, spowodowały, że
próbowaliśmy określić wizję rozwoju gminy. Wizja dla gminy Działdowo to gmina
Działdowo, jako atrakcyjne miejsce do życia i rozwijającej się

gospodarki w zakresie

rolnictwa i turystyki.
Doprecyzowaniem wizji jest misja gminy Działdowo, a więc zapewnienie wysokiego
standardu życia mieszkańców oraz wspieranie lokalnego ośrodka społeczno-gospodarczego.
Kolejnym elementem, doprecyzowaniem wizji, misji było określenie celów strategicznych,
następnie celów operacyjnych i przełożenie ich na konkretne działania. Wskazano jednostki,
które mają je realizować jak i jednostki wspierające.
Dyrektor M.Stefaniak wskazała i omówiła cele strategiczne określone w dokumencie.
1.Ciągły wzrost jakości życia mieszkańców Gminy Działdowo poprzez rozwój kapitału
ludzkiego i społecznego.
2.Harmonijny rozwój

Gminy, zachowujący ład przestrzenny zgodnie z potrzebami

mieszkańców i zasadami ochrony walorów środowiska naturalnego.
3.Infrastruktura techniczna i dostępność komunikacyjna czynnikiem poprawy spójności
społeczno-ekonomicznej w Gminie Działdowo.
4.Rozwój potencjału gospodarczego Gminy Działdowo i poprawa sytuacji na lokalnym rynku
pracy.
5. Progospodarcza polityka przestrzenna Gminy Działdowo.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński poprosił o pytania.
Radny K.Chyliński zapytał, czy po przyjęciu tego dokumentu będzie można go
w przyszłości modyfikować.
Dyrektor M.Stefaniak odpowiedziała, że oczywiście tak. Jednym z elementów zarządzania
Strategią rozwoju jest sposób monitorowania celów i przyjmowania analiz. W Strategii
przyjęto zasadę monitorowania i ewaluacji zapisanych celów.
Ad.pkt 7
Skarbnik Gminy omówiła szczegółowo projekt uchwały.
Państwo radni otrzymali autopoprawkę projektów uchwał w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Działdowo na lata 2016-2026 oraz w sprawie zmiany
w budżecie gminy Działdowo na 2016 r.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XVIII/124/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Działdowo na lata 2016- 2025.
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Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Ad.pkt 8
Skarbnik Gminy omówiła proponowane zmiany w budżecie gminy na 2016 r., zgodnie
z uzasadnieniem do projektu uchwały.
Radny P.Stańczak nawiązał do kwestii dotacji podmiotowej udzielonej dla GOKIS.
Wykonawca miał podpisaną umowę, czy były aneksy na dodatkowe roboty, czy roboty
zostały już zafakturowane czy dopiero po tych zmianach będą podejmowane z wykonawcą
sprawy płatności.
Kierownik G.Małachowski poinformował, że prace zostały wykonane, nie zostały
zafakturowane.
Radny P.Stańczak zapytał, czy wystawiono już faktury oraz czy będzie to w formie
dodatkowego aneksu.
Kierownik G.Małachowski odpowiedział, że faktury nie zostały wystawione. Na każdy
obiekt będzie oddzielna umowa. Zgodnie z kosztorysami przedstawionymi na komisji.
Radny

Z.Boćko

zapytał

o

możliwość

zakupu

samochodu

dowożącego

dzieci

niepełnosprawne oraz o to, czy będzie składany wniosek o dofinansowanie zakupu z PFRON.
Sekretarz

Gminy

wyjaśnił,

że

przez

trzy

kolejne

lata

o dofinansowanie, którego nie otrzymaliśmy. Od tego roku

składano

wnioski

zmieniono zasady

dofinansowania. Bezpośrednio z funduszu są dofinansowywane jednostki takie jak OREW.
Gmina na dzień dzisiejszy w zasadzie nie może składać wniosku. Rozważamy możliwość
zakupu nowego samochodu ze środków własnych. Jeśli zapadnie taka decyzja na sesji zostaną
zwiększone środki na zakup samochodu.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XVIII/125/16 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2016 r.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Ad. pkt 9
Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Działdowskiemu.
Pomoc finansowa dla powiatu w kwocie 2600 zł przeznaczona jest na prowadzenie Ośrodka
Interwencji Kryzysowej. Od kilku lat zabezpieczamy środki na ten cel.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XVIII/126/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Działdowskiemu.
7

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Ad. pkt 10
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński przedstawił projekt uchwały.
Dotychczasowy Sołtys Sołectwa Grzybiny złożył rezygnację z pełnienia tej funkcji
w

związku

z

czym

należy

podjąć

uchwałę

w

sprawie

zarządzenia

wyborów

przedterminowych.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XVIII/127/16 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa w Sołectwie
Grzybiny.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Ad. pkt 11
Kierownik G.Małachowski omówił projekt uchwały.
Taryfy zgodnie z ustawą obowiązują przez okres roku. W ciągu roku taryfy uchwalane są
dwukrotnie. W lutym zatwierdzamy taryfy za wodę i ścieki z naszych urządzeń, natomiast
w maju na podstawie przesłanej uchwały z Urzędu Miasta w Działdowie i kosztów
podejmujemy uchwałę dotyczącą taryf za ścieki odprowadzane do oczyszczalni miejskiej oraz
za wodę zakupywaną z miasta Działdowo.
Taryfa za wodę z naszych urządzeń wzrasta z kwoty 2,89 zł/m3 do kwoty 2, 93 zł/m3 /brutto/.
Zakładając średnie zużycie wody na terenie gminy jako 2 m3 na osobę, koszty zużycia wody
w czteroosobowej rodzinie wzrosną o 32 grosze miesięcznie. Opłata abonamentowa pozostaje
bez zmian – 1,62 /brutto/ miesięcznie. Taryfa za ścieki z miejscowości Kramarzewo, Pożary,
Gąsiorowo z kwoty 5,60 zł/m3 /brutto/, została obniżona do kwoty 5,50 zł/m3 /brutto/.
W Uzdowie, zgodnie z ustaleniami na posiedzeniu komisji zostanie podtrzymana
obowiązująca taryfa za ścieki w wysokości 5,60 zł/m3 /brutto/. W związku, z czym GZUK
otrzyma większą dotację. W przypadku Gąsiorowa, gdzie ścieki odprowadzane są
ciśnieniowo, taryfa wynosi 5,30 zł/m3. Taryfa za ścieki przemysłowe to kwota 8,16 zł/m3
/brutto/.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XVIII/128/16 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Działdowo.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
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Ad. pkt.12
Kierownik G.Małachowski przedstawił projekt uchwały wskazując na mapie na lokalizację
nieruchomości.
Działka nr 393/1 posiada dostęp do drogi w związku z czym po podjęciu uchwały sprzedaż
nastąpi w drodze przetargu nieograniczonego. Nieruchomość gruntowa zajmuje powierzchnię
72 m2. Zgodnie z operatem szacunkowym została wyceniona na kwotę 1 479 zł.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XVIII/129/16 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu
nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr 393/1 obręb Uzdowo.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Ad. pkt 13
Kierownik G.Małachowski

omówił projekt uchwały wskazując na lokalizację

nieruchomości na mapie.
Przedmiotowa nieruchomość zostanie sprzedana w formie bezprzetargowej na rzecz pana
Marka Kruszewskiego oraz pana Michała Kruszewskiego, których posesja nie ma dostępu do
drogi. Zwyczajowo od lat korzystają z tej działki, bowiem muszą mieć dostęp do drogi.
Nieruchomość gruntowa zajmuje powierzchnię 324 m2. Została wyceniona na kwotę 2974 zł.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę

Nr

XVIII/130/16

w

sprawie

sprzedaży

w

drodze

bezprzetargowej

nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 393/2 obręb Uzdowo.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Ad.pkt 14
Kierownik G.Małachowski przedstawił projekt uchwały wskazując na lokalizację
nieruchomości na mapie.
Działka nr 13/2 zajmuje powierzchnię 0,50 hektra. W miejscowym planie oznaczona jako
tereny rolne. Zgodnie z operatem szacunkowym wartość rynkowa działki wynosi 10 000 zł.
Nieruchomość gruntowa posiada dostęp do drogi, więc sprzedaż może nastąpić tylko
w drodze przetargu nieograniczonego.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XVIII/131/16 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu
nieruchomości gruntowej , oznaczonej nr 13/2 obręb Gnojno.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
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Ad. pkt 15
Kierownik D.Smereczyńska omówiła projekt uchwały.
W listopadzie ubiegłego roku podjęto uchwały dotyczące uregulowań w sprawie
wynagrodzeń dla nauczycieli jak i nagród dla nauczycieli. Niestety dopiero po ogłoszeniu ich
w dzienniku urzędowym okazało się, że wkradły się błędy. W związku z tym potrzebne są
zmiany do uchwał. Są to błędy, które nie mają wpływu na sytuację finansową.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XVIII/132/16 w sprawie zmiany uchwały NR XV/96/15 Rady Gminy
Działdowo z dnia 26 listopada 2015 r. 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
prowadzonych przez Gminę Działdowo.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Ad. pkt 16
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XVIII/133/16 w sprawie zmiany uchwały NR XV/97/15 Rady Gminy
Działdowo z dnia 26 listopada 2015 r. 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 13 do protokołu.
Ad. pkt.17
Kierownik D.Smereczyńska przedstawiła projekt uchwały.
Ustawodawca nałożył obowiązek wprowadzenia zasad rekrutacyjnych. Na dzień dzisiejszy
jeżeli dziecko mieszka w obwodzie szkoły mamy obowiązek przyjąć je do klasy pierwszej
szkoły podstawowej czy gimnazjum, natomiast jeśli dysponujemy wolnymi miejscami i zgłosi
się dziecko spoza obwodu szkoły musimy przeprowadzić postępowanie rekrutacyjne. W tym
celu, aby postępowanie było jednolite organ prowadzący został zobligowany do podjęcia
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uchwały w sprawie kryteriów przyjęcia dzieci do szkoły. Takie kryteria zamieszczono w tejże
uchwale.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XVIII/134/16 w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów
w

postępowaniu

rekrutacyjnym

do

klas

pierwszych

szkół

podstawowych

i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Działdowo oraz określenia dokumentów
niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Ad. pkt 18
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XVIII/135/16 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Działdowo
na 2016 rok.
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Ad. pkt 19
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XVIII/136/16 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady
Gminy Działdowo na 2016 rok.
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński o godz. 1110 zarządził przerwę w obradach.
O godz. 1210 Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński wznowił XVIII Sesję Rady Gminy
Działdowo.
/Stan rady po przerwie - 12 radnych./
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński powitał gości, którzy przybyli na sesję:
- ppłk Adama Basak – Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Ostródzie oraz rodzinę
Państwa Zgliczyńskich, Panią Genowefę Zgliczyńską wraz z synami.
Ad. pkt 20
Kierownik G. Małachowski omówił projekt uchwały.
Taryfa za ścieki w Uzdowie zostaje przedłużona o rok. Obowiązywała taryfa 5,60 zł/m3 i tak
pozostaje, co wyniknęło z wniosku państwa radnych na posiedzeniu komisji. Rada gminy
może podjąć uchwałę o dopłacie do określonej grupy odbiorców lub do wszystkich, co
spowoduje, że Gminny Zakład Usług Komunalnych otrzyma o ponad 6000 zł większą
dotację. Reasumując taryfa za ścieki odprowadzane do oczyszczalni w Uzdowie pozostaje na
niezmienionym poziomie, taryfa w wysokości 5,60 zł/m3 zostaje przedłużona o rok.
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Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XVIII/137/16 w sprawie przyjęcia przedłużenia czasu obowiązywania
dotychczasowych taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy
Działdowo.
Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Ad.pkt 21
Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały.
Projekt uchwały przygotowano bardzo szybko w związku z planowaną inwestycją na terenie
gminy Działdowo. Grunty przeznaczone pod inwestycję mają być objęte Specjalną Strefą
Ekonomiczną. Na wniosek firmy Dekorglass trzy działki 384/1, 384/15 i 391 zostaną objęte
granicami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Planowana jest budowa
zakładu, który będzie zatrudniał około 200 osób. Jest to cenna informacja dla gminy. Oprócz
podatku od nieruchomości również podatek dochodowy od osób fizycznych będzie wpływał
do gminy, ponieważ spośród dwustu zatrudnionych osób zapewne sporą grupą będą nasi
mieszkańcy. Procedura jest bardzo długa. Jeśli uda się skompletować wszystkie dokumenty
i decyzje będą pozytywne, jest szansa, że na koniec 2017 roku zakład będzie funkcjonował.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XVIII/138/16 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie granicami WarmińskoMazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej gruntów położonych na terenie Gminy
Działdowo.
Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
Ad. pkt 22
Sprawy bieżące.
Radna I.Szkotnicka

nawiązując

do

uchwalonego

Programu

usuwania

wyrobów

zawierających azbest, zapytała, czy osoby, które zdjęły eternit przed uchwaleniem programu
(jest on zabezpieczony i składowany) mogą liczyć w przyszłości na jakąś refundację oraz czy
będą musiały składać wnioski.
Wójt Gminy odpowiedział, że mieszkańcy mogą liczyć na dofinansowanie. Ustalimy
procedurę i poinformujemy.
Następnie radna I.Szkotnicka przypomniała o sprawach, z którymi zwracała się jakiś czas
temu na piśmie: naprawienie znaku w Sołectwie Pierławki oraz zabezpieczenie studzienki.
Kolejna kwestia, o której przypomniała radna to prośba o pisemną analizę kosztów montażu
i eksploatacji lamp solarnych i tradycyjnych.
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Kierownik G.Małachowski wyjaśnił, że jest to bardzo trudne. Jest wiele typów lamp
solarnych. Cena ich uzależniona jest od wysokości słupa, od wielkości panela, mocy
akumulatora. Cena lamp kształtuje się od kwoty 3800 zł netto do 12 -13 000 zł netto. Koszty
lampy tradycyjnej uzależnione są od tego czy jest słup i sieć, czy też trzeba budować nową
linię, uzyskać pozwolenie itp. Średnie zużycie lamp możemy obliczyć na podstawie faktury
z danej miejscowości, jednak inne zużycie jest jesienią inne latem.
Radna I.Szkotnicka zapytała, jakie są koszty utrzymania.
Kierownik G.Małachowski odpowiedział, że na terenie gminy znajdują się 703 lampy.
Środki na ten rok na konserwację wraz z energią zostały zaplanowane w wysokości
350 000 zł.
Wójt Gminy powiedział, że porównując lampy solarne z eksploatacją lamp stacjonarnych
z sieci energetycznej okazuje się, że zawsze tańsza jest eksploatacja lamp zasilanych przez
energię elektryczną. Lampy solarne stawiamy tylko w tych miejscach, gdzie nie ma
możliwości rozbudowy sieci energetycznej czy oświetleniowej, ewentualnie jeśli jest
dofinansowanie zewnętrzne. Koszty rzędu 6000-7000 zł, a mniej więcej w tej cenie lampy
stawiamy to oczywiście zużycie energii przez lampę stacjonarną, która jest zasilana przez
energię elektryczną na około 20 lat.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński poprosił panią Kierownik B.ZiółkowskąWójcicką o informacje na temat przygotowań do wypłaty 500 plus.
Kierownik B.Ziółkowska-Wójcicka udzieliła informacji w tym temacie.
Od pierwszego kwietnia 2016 roku wchodzi w życie ustawa dotycząca programu „Rodzina
500 plus”. Jesteśmy w fazie przygotowań. Czekamy na dodatkowe wskazówki z ministerstwa.
Na dzień dzisiejszy przygotowujemy się logistycznie, aby przyjąć tak dużą liczbę osób, która
zgłosi się po te świadczenie rodzicielskie. Będzie ono wypłacane na drugie dziecko bez
względu na dochód. W rodzinie z jednym dzieckiem będzie brany pod uwagę dochód.
W przypadku rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym jest to dochód 1200 zł na osobę,
natomiast w rodzinie gdzie nie ma niepełnosprawności 800 zł. Wnioski będą przyjmowane na
parterze, ustalamy jak to rozmieścić logistycznie. Myślę, że zostanie to przeprowadzone
sprawnie. Na stronie BIP ośrodka zamieszczono informacje na ten temat 500+. Podano
również linki na stronę ministerstwa, które wyjaśnia te sprawy, które do końca nie są jasne.
Podaliśmy numer na infolinię, którą obsługuje Urząd Województwa WarmińskoMazurskiego. Z wszelkimi pytaniami proszę zwracać się na chwilę obecną do mnie. Dopiero
w poniedziałek, wtorek będziemy ogłaszać konkurs na stanowisko referenta, który będzie
zajmował się tego typu sprawami administracyjnymi. Myślę, że zdążymy się przygotować.
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Tym bardziej, że mamy trzy miesiące na przyjmowanie wniosków. Wnioski będą
przyjmowane i rozpatrywane od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca. Wypłata środków, dla
osób, które złożą wniosek w maju lub czerwcu nastąpi z wyrównaniem od kwietnia.
Natomiast, jeśli ktoś złoży wniosek w lipcu otrzyma świadczenie od lipca. Okres zasiłkowy
trwa do 30 września. Od 1 października będzie liczony nowy okres zasiłkowy. Jak wynika
z danych podawanych przez ministerstwo ze świadczenia skorzysta 2, 7 miliona rodzin,
w tym 1,1 miliona mieszkających na wsi. W roku 2016 do rodzin z obszarów wiejskich może
trafić około ośmiu miliardów złotych, natomiast w roku 2017 około jedenastu miliardów
złotych.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński zapytał, ile trzeba będzie utworzyć stanowisk do
obsługi.
Kierownik B.Ziółkowska-Wójcicka odpowiedziała, że będą dwa stanowiska. Ponadto
będziemy posiłkować się stażystami. Przenosimy jedną osobę, która jest doświadczona
w zakresie wydawania decyzji administracyjnych.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński powiedział, że rozumie, że będą to osoby
z terenu gminy Działdowo.
Kierownik B.Ziółkowska-Wójcicka odpowiedziała, że nie wie czy będą to osoby z terenu
gminy Działdowo. Konkurs wygrywa zawsze osoba najlepsza.
Sołtys M.Waśkowiak zapytał, czy wchodzi w grę złożenie wniosku za pośrednictwem
internetu.
Kierownik B.Ziółkowska-Wójcicka odpowiedziała, że są cztery drogi. Zgłosiły się banki.
Prawdopodobnie ministerstwo ustala, jakie to będą banki, gdzie będzie można składać
wnioski. Będzie można złożyć wniosek również w ZUS, drogą elektroniczną na Epuap.
Wniosek przejdzie, jeśli będzie prawidłowo wypełniony. Te drogi będą dostępne.
Następnie Sołtys M.Waśkowiak zapytał, kiedy będą opróżniane pojemniki na odpady na
przystankach.
Kierownik A.Graszk powiedział, że zostanie to uzgodnione.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński dodał, że po uzgodnieniu państwo sołtysi zostaną
powiadomieni.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński podziękował paniom radnym, które
pomagały podczas Samorządowego Turnieju w Halowej Piłce Nożnej, E. Zielskiej,
E.Lipowskiej, K.Wasiak, D.Pawłowskiej. Wspominając sytuację kiedy jeden z zawodników
zasłabł podczas turnieju, który miał być rozegrany w pierwszym terminie w styczniu,
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się o zabezpieczenie środków na zakup defibrylatora.
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Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński przypomniał, że w sobotę w Księżym Dworze
odbędzie się Turniej Samorządowy w tenisie stołowym.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy poinformował sołtysów o planowanym wyjeździe
do Parlamentu i poczynionych w tej kwestii ustaleniach.
Kierownik M.Skała zaprosiła na Mistrzostwa Gminy w Halowej Piłce Siatkowej, które
zostaną rozegrane w niedzielę w dwóch grupach (Grupa A w Burkacie: Burkat, Kramarzewo,
Kurki, Lipówka natomiast Grupa B w Uzdowie: Uzdowo, Myślęta, Pożary, Uzdowo), na
Gminny Turniej Tenisa Stołowego, który odbędzie się 5 marca oraz na Konkurs Wielkanocny
do Filic, który odbędzie się 19 marca i zostanie połączony z otwarciem świetlicy po
termomodernizacji.
Radna E. Lipowska zapytała, czy został ustalony termin finału rozgrywek w siatkówce.
Kierownik M.Skała poinformowała, że planuje 6 marca, ale pozostaje to do ustalenia.
Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk. A.Basak
Szanowni Państwo, Panie Wójcie, Szanowna Pani Zgliczyńska, bo pani jest w tym punkcie
najważniejszą osobą i jedyną, która będzie przyjmować największe honory, jakie możemy
pani świadczyć. Będziemy uczestnikami uroczystego wręczenia złotego medalu „za zasługi
dla obronności kraju”. W swojej historii, będąc czwarty rok komendantem, wręczam drugi raz
złoty medal. Pozwolę sobie odczytać genezę tego odznaczenia.
Medal „za zasługi dla obronności kraju”, jest polskim odznaczeniem wojskowym nadawanym
przez Ministra Obrony Narodowej. Został ustanowiony przez sejm ustawą z dnia 21 kwietnia
1966 r. . Przyznawany jest osobom, które swoją pracą, działalnością przyczyniają się do
rozwoju umocnienia obronności kraju a także rodzicom, których trzech lub więcej synów
pełniło lub pełni służbę wojskową. Trzech i czterech srebrny medal, od pięciu wzwyż złoty.
Pani Zgliczyńska posłała do wojska sześciu synów. Dzisiaj obecnych jest pięciu synów. Jest
mi niezmiernie miło witać byłych żołnierzy, bowiem zapewne teraz są już w stanie
spoczynku. Odznaczenie jest bardzo ważne. My jako żołnierze zawodowi otrzymujemy takie
odznaczenie po wielu latach służby. Z tego co wiem poniżej 20 lat wysługi nikt nie otrzymał
złotego medalu, więc to nie jest mało znaczące odznaczenie.
Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk. A.Basak podziękował panom Zgliczyńskim za
odbytą służbę wojskową oraz pani G.Zgliczyńskiej, która jak powiedział „była
drogowskazem, aby dzieci ukierunkować na dobrych i prawych obywateli”.
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Następnie ppłk. A.Basak odczytał Decyzję Ministra Obrony Narodowej w sprawie nadania
złotego medalu „za zasługi dla obronności kraju” Pani Genowefie Zgliczyńskiej, po czym
wręczył odznaczenie.
Pan Zgliczyński wyraził wdzięczność za umożliwienie uhonorowania jego mamy
G.Zgliczyńskiej.
Ad. pkt 23
Wobec wyczerpania porządku dziennego Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński
o godz. 12.43 zamknął XVIII Sesję Rady Gminy Działdowo.
Protokołowała:
Marta Patalon
/Podinspektor/

Przewodniczyli:
Mirosław Zieliński
/Przewodniczący Rady Gminy/
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