PROTOKÓŁ Nr VII/15
z s e s j i Rady Gminy Działdowo
odbytej w dniu 27 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Działdowo.
Stan osobowy Rady wynosi 15 osób, w Sesji zgodnie z załączoną listą obecności
uczestniczyło 15 radnych.
Sesja odbyła się w godzinach 1000-1200
Spoza Rady w Sesji uczestniczyli:
Teresa Nowakowska

- Radna Sejmiku Województwa WarmińskoMazurskiego

Jan Korona

- Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Działdowskiego

Paweł Cieśliński

- Wójt Gminy

Jan Świniarski

- Sekretarz Gminy

Beata Antoszewska

- Skarbnik Gminy

Grzegorz Małachowski

- Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej,
Planowania Przestrzennego, Gospodarki
Gruntami i Ochrony Środowiska

Mariusz Margalski

- Kierownik Referatu Rozwoju, Promocji,
Inwestycji i Zamówień Publicznych

Andrzej Graszk

- Kierownik Gminnego Zakładu Usług
Komunalnych w Uzdowie

Bożena Ziółkowska-Wójcicka

- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Działdowie

Mieczysława Skała

- Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

Tadeusz Szeremeta

- Komendant Gminny OSP

Danuta Dolińska

- Podinspektor ds. społecznych i ochrony zdrowia

Katarzyna Trąbińska

- Komendant Straży Gminnej

Marcin Krajewski

- Inspektor ds. obrony cywilnej, ochrony
przeciwpożarowej

Sołtysi z terenu Gminy Działdowo, media lokalne.
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Ad. pkt 1
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński dokonał otwarcia VII Sesji Rady Gminy, powitał
uczestników sesji i na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad.
Ad.pkt 2
Przewodniczący M.Zieliński przedstawił proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Gminy.
4. Wolne wnioski i zapytania.
5. Informacja Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Działdowo na lata 2015-2021.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2015 r.
8. Podjęcie

uchwały

w

sprawie

udzielenia

pomocy

finansowej

Powiatowi

Działdowskiemu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Działdowo
w 2015 r.
11. Sprawozdanie z realizacji Gminnych Programów: Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy
Działdowo w 2014 r.
12. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Działdowie
za rok 2014.
13. Sprawy bieżące.
14. Zamknięcie obrad.
Nie zgłoszono wniosków do porządku obrad.

Ad. pkt 3
Protokół z VI Sesji został przyjęty jednogłośnie bez odczytania.
Ad. pkt 4
Nikt nie zabrał głosu.
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Ad.pkt 5
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/.
Wójt Gminy poinformował o zmniejszeniu subwencji oświatowej dla gminy Działdowo.
Ministerstwo zmniejszyło środki finansowe na gimnazja. Dla miejskich gimnazjów, gdzie jest
około 30 uczniów w klasie praktycznie to niewiele zmieniło. Jednak w naszych gimnazjach,
gdzie są mniej liczne klasy subwencja zostaje zmniejszona o 200 000 zł. Ponadto szumnie
podkreślano, że będą wspierane i dofinansowywane na wyższym poziomie małe szkoły.
Nie jest tak do końca, bowiem ministerstwo zdecydowało, aby doliczyć domniemaną liczbę
uczniów z pierwszego półrocza 2014 r. (od września) sześciolatków, które teoretycznie
powinny rozpocząć naukę a nie rozpoczęły (50%). Wskaźnikiem 3, 4 % doliczamy do liczby
uczniów uczęszczających. Szkoła w Petrykozach liczy 69 uczniów, jak doliczymy wskaźnik
3,4 przestaje być małą szkołą. Nie kwalifikuje się, bowiem próg wynosi 70 uczniów,
a po wyliczeniu liczebność wyniesie ponad 71. Wobec tego na jedną szkołę nie dostaliśmy
subwencji, co powoduje zmniejszenie subwencji oświatowej o 70 000 zł. Wysłaliśmy pismo
do ministerstwa. Po ustnych informacjach okazuje się, że zapewne nie otrzymamy środków
w tym roku. Nie wiadomo jak będzie w przyszłym. Nie wiemy czy ten wskaźnik
wprowadzono zgodnie z prawem, jeżeli nie, oddamy sprawę do sądu. W sumie subwencja
oświatowa jest mniejsza o 270 000 zł w stosunku do roku poprzedniego, to jest naprawdę
dużo.
Kolejna informacja jaką przekazał Wójt Gminy dotyczyła zatwierdzenia listy rankingowej
odnośnie planowanej termomodernizacji. Nasz projekt uplasował się na trzeciej pozycji, czyli
bardzo wysoko. W przyszłym tygodniu ogłosimy przetarg. Umowa zapewne zostanie
podpisana w ciągu dwóch miesięcy. Do końca kwietnia przyszłego roku musimy zakończyć
projekt. Będą przygotowane harmonogramy działań, na pewno w okresie wakacyjnym
planujemy

termomodernizację

budynków

szkół.

Radny P.Stańczak zapytał czy specyfikacja techniczna do przetargu jest już gotowa.
Wójt Gminy potwierdził, informując, że szczegóły są jeszcze doprecyzowywane. Są inaczej
finansowane środki. Jest możliwość zaliczkowania projektu. Inaczej będzie wyglądała
specyfikacja, będzie można płacić w transzach. Jeśli chodzi o wykonawców na pewno
ustalimy wysokie progi, aby dobrze wykonano i aby jedna firma była w stanie to zrealizować.
Czasu jest niewiele.
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Ponadto Wójt Gminy powiedział, że rozpoczęto bieżące naprawianie stanu dróg gminnych.
Miejscowości po inwestycji są realizowane w innym trybie, Kisiny są zakończone, Kurki
będą realizowane po świętach. W trakcie realizacji jest Wysoka, Burkat-Filice zakończono.
Wszystkie miejscowości kolejno będą naprawiane.
Radna E.Lipowska zapytała czy są przewidziane środki na remont drogi z Kurek
do Księżego Dworu, bowiem na początku marca doszło nawet do wypadku, kierowcy omijają
dziury.
Wójt Gminy powiedział, że standardem jest stawianie znaku.
Radna E.Lipowska wspomniała, że tego znaku nie ma.
Wójt Gminy przekazał, że zrobienie tego odcinka drogi jest bardzo kosztowne jednak
potrzebne. W wyniku inwestycji realizowanych w Działdowie i wokół Działdowa nasze drogi
zostały zniszczone. Nie wiemy, w jakim zakresie będą finansowane modernizacje dróg
lokalnych w nowym rozdaniu finansowym. Oprócz tej drogi równie ważne są drogi
wewnętrzne w poszczególnych miejscowościach. Zlecono przygotowanie dokumentacji
na modernizację dróg w miejscowościach Kisiny i Kurki. Do października mają być
zakończone wszystkie prace, abyśmy wiedzieli, jakie środki są potrzebne, czy możemy coś
ująć w przyszłorocznym budżecie. Pozostaje kwestia tego, czy będą środki i będzie
to wykonywane kompleksowo z drogami dojazdowymi i drogami wewnętrznymi
w miejscowościach, czy nie będzie na to środków i trzeba będzie podzielić prace na etapy.
Radna E.Lipowska zapytała, czy można liczyć na doraźne załatanie dróg.
Wójt Gminy odpowiedział, że nie, ewentualnie na spoinowanie, na wycinanie nie ma
środków. Zaplanowane są niewielkie środki na łatanie dziur w asfaltach, co będzie
wykonywane w miesiącach kwiecień-maj, kiedy będą wyższe temperatury.
Radna E.Lipowska wskazała na potrzebę choćby doraźnego załatania.
Sołtys M.Augustyniak zapytała, czy jest szansa na zrobienie czegokolwiek z dwiema drogami
w Zakrzewie.

Jedna droga prowadzi do bloków, potrzeba nawiezienia kruszywa,

a drugą trzeba choćby wyrównać, bo jest grzęzawisko.
Wójt Gminy odpowiedział, że wszystkie drogi gruntowe równiarka będzie poprawiała.
Również tę przy stawach. W kwestii nawiezienia kruszywa na drogę prowadzącą do bloków,
wyłożoną płytami, nie bardzo jest to możliwe, najważniejszy jest zjazd. Auta wyrzucają
kruszywo. Uzupełnimy ten odcinek na długości 2-3 m.
Sołtys S.Pepłowski

zgłosił potrzebę wyrównania drogi w Malinowie, prowadzącej

do państwa Szczech. Zapytał kiedy będzie wyrównana, co może przekazać mieszkańcom.
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Wójt Gminy powiedział, że był dwa tygodnie temu u pana Kamińskiego. Sprawdzano stan
dróg, było mokro. Jest odcinek drogi 50-70 m , który trzeba wzmocnić, a pozostały
wyrównać. Dopóki nie dojdziemy do porozumienia w kwestii poszerzenia drogi, nie
osiągniemy cudów. Droga znajduje się w zagłębieniu, trudno wyrównać ją równiarką.
Poprosił, aby mieszkańcy kontaktowali się z nim w tej sprawie.
Następnie sołtys Sołectwa Malinowo wspomniał, że dowiedział się, że lipy rosnące wzdłuż
drogi prowadzącej do szkoły, nie są szczególnie uprzywilejowanymi. Powiedział, że jedna
lipa wymaga generalnego remontu, mieszkańcy chcieliby ją ściąć.
Wójt Gminy poinformował o konieczności złożenia przez gminę wniosku do Starostwa, gdzie
sprawdzą status drzew i podejmą decyzję w porozumieniu z RDOŚ. Jeżeli dostaniemy
decyzję to i tak ze skutkiem od października.
Sołtys S.Pepłowski zapytał czy napisać pismo w tej sprawie.
Wójt Gminy potwierdził, prosząc, aby wskazano, o które drzewo chodzi.
Ad.pkt 6
Skarbnik Gminy B.Antoszewska poinformowała, że zmiany wynikają ze zmniejszenia
subwencji oświatowej w wyniku, której zmianie uległy dochody i wydatki. Obecnie dochody
(ogółem) wynoszą 31 484 181,06 zł, natomiast wydatki (ogółem) 30 829 130,01 zł. Zmiany
wynikają również z wprowadzenia aktualnych wydatków majątkowych oraz z wprowadzenia
przychodów z budżetu - aktualnej kwoty wolnych środków. Kolumny dotyczące spłaty rat
kredytów czy też rozchodów nie ulegają zmianie. Przedsięwzięcia również nie ulegają
zmianie.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr VII/37/15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Działdowo na lata 2015-2021.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad.pkt 7
Skarbnik Gminy B.Antoszewska przedstawiła proponowane zmiany do budżetu gminy
na rok 2015 /zgodnie z uzasadnieniem/.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr VII/38/15 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2015 r.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
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Ad.pkt 8
Inspektor M.Krajewski poinformował, że projekt uchwały dotyczy dofinansowania
na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Działdowie, który mieści się w Caritasie.
Od 8 lat podpisujemy umowę z powiatem, który prowadzi ośrodek a my przekazujemy środki
na jego utrzymanie. Kwota wsparcia na rok 2015 wnosi 2 600 zł. Wszystkie zasady
w zakresie udzielenia pomocy reguluje umowa podpisywana po podjęciu uchwały.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr VII/39/15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Działdowskiemu.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad.pkt 9
Sekretarz Gminy poinformował, że na dzień 10 maja 2015 r. zostały zarządzone wybory
na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z art.12 § 4 ustawy Kodeks wyborczy,
wybory przeprowadza się w stałych obwodach głosowania i w odrębnych obwodach
głosowania. W 2013 r. rada gminy ustaliła
z przepisem odrębny obwód głosowania

11 stałych obwodów głosowania. Zgodnie

tworzy się m.in. w szpitalach, w aresztach,

w domach opieki społecznej. Wymogiem jest, aby w dniu wyborów przebywało w nim
co najmniej 15 wyborców. W Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie warunek jest spełniony,
bowiem

przebywa w nim zawsze ok. 70 pensjonariuszy. W związku z powyższym na

podstawie art.12 § 4 należy utworzyć odrębny obwód głosowania nr 12 w Domu Pomocy
społecznej w Uzdowie.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr VII/40/15 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński o godz. 10.45 zarządził przerwę w obradach.
O godz. 11. 00 Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady VIII Sesji Rady Gminy.

Ad.pkt 10
Kierownik G.Małachowski poinformował, że w związku z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o ochronie zwierząt rada gminy określa w drodze uchwały, corocznie do dnia
31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt. Tekst praktycznie jest ten sam, zmienia się kwota. Program obejmuje realizację
takich zadań jak:
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1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt (obecnie mamy
umieszczone psy w schronisku w Ruskiej Wsi k.Ełku. Niedługo będzie czynne schronisko
w Tatarach koło Nidzicy, gdzie część psów skierujemy),
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
3) odławianie bezdomnych zwierząt,
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt,
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
6) usypianie ślepych miotów,
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt.
Kierownik G.Małachowski poinformował, że do dnia 21 lutego program jest przekazywany
do konsultacji/zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii, organizacjom
społecznym, dzierżawcom oraz zarządcom obwodów łowieckich. Podmioty mają 21 dni na
wydanie opinii na temat programu, jeśli tego nie zrobią uważa się, że program został przyjęty
milcząco. W ubiegłym roku na realizację programu wydatkowano kwotę 44 382, 32 zł, z tego
na schronisko w Ruskiej Wsi - 25 708,03 zł i na miejsce czasowego przetrzymania psów
w Uzdowie 16 599, 29 zł. Koszty usługi weterynaryjnej wyniosły 2075 zł. Na rok bieżący
zabezpieczono kwotę 60 000 zł.
Kierownik wyjaśnił również, że gmina nie ma obowiązku zabierania każdego zgłoszonego
psa. Zacytował art. 11 ust. 3 ustawy, który wskazuje na to, że zabrania się odławiania
zwierząt bezdomnych bez zapewnienia im miejsca w schronisku, chyba że stanowi zagrożenie
dla ludzi. W Tatarach będzie ok. 20 miejsc dla psów z terenu gminy, wobec czego zostaną
przeniesione psy z Uzdowa. Ze schroniska w Ruskiej Wsi psy nie będą zabierane.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr VII/41/15 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Działdowo
w 2015 r.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad.pkt 11
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Podinspektor D.Dolińska przedstawiła sprawozdanie z realizacji gminnych Programów
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
w 2014 roku. /Sprawozdanie stanowi załącznik nr 9 do protokołu/.
Podinspektor D.Dolińska poinformowała, że Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2014 został zatwierdzony Uchwałą Nr XXXIX/315/13
Rady Gminy Działdowo z dnia 30 grudnia 2013 r., natomiast

Gminny Program

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 został zatwierdzony Uchwałą Nr XXXIX/314/13
Rady Gminy Działdowo z dnia 30 grudnia 2013 r. Programy finansowane są z wpływów
z opłat uzyskanych za zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, które
w 2014 r. wyniosły 105 476,40 zł. Na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania
Problemów

Alkoholowych

wydatkowano

75 901,06

zł,

Gminnego

Programu

Przeciwdziałania Narkomanii - 2 522,69 zł. W roku 2014 wydatkowano również 39 142 zł
jako środki niewykorzystane w 2013 r. , które zostały przeniesione na rok 2014 jako wydatki
niewygasające z końcem roku 2013 .
Środki finansowe niewygasające w roku 2013 r. zostały wykorzystane w roku 2014 r.
na organizację Festynu Rodzinnego w ramach obchodów XVI Warmińsko - Mazurskich Dni
Rodziny, obchody Dnia Dziecka, zakup materiałów do kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł
2014 i Postaw na Rodzinę!, szkolenia członków GKRPA, szkolenia nauczycieli, realizację
programów profilaktycznych w szkołach oraz na zakup materiałów niezbędnych do pracy
z pacjentami dla Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Działdowie. Łącznie
na realizację programów w 2014 wydatkowano kwotę 117 565,75 zł.
Następnie podinspektor D.Dolińska omówiła zadania zrealizowane w ramach poszczególnych
działów programu /zgodnie z treścią sprawozdania/.

Ad.pkt 12
Kierownik M.Skała dokonała prezentacji na temat działalności Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu za rok 2014. /Sprawozdanie stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu/.
Poinformowała, że jednostka prowadziła działalność w oparciu o statut oraz plan pracy na
2014 rok zaakceptowany przez Wójta Gminy Działdowo, w którym uwzględniono
różnorodne działania mające na celu dotarcie możliwie do najszerszego grona odbiorców.
Kierownik M.Skała przedstawiła szczegółowo działania podejmowane w zakresie kultury
i sportu. Zaprezentowała zdjęcia z prowadzonych zajęć na świetlicach, z festynów, turniejów,
warsztatów, konkursów, wystaw.
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Ponadto Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu poinformowała o wydatkach
poniesionych na zadania

z zakresu kultury- 638 322,79 zł oraz sportu 29 221,05 zł,

o projektach sporządzanych przez pracowników oraz młodzież uczęszczającą na świetlicę
i pozyskanych środkach na ich realizację.

Ad. pkt 13
Sprawy bieżące
Sołtys Sołectwa Kisiny M.Wiszowaty poinformował, że most zlokalizowany na Kanale
Brodowskim wymaga naprawy.
Sołtys Sołectwa Sławkowo Z.Świerczewski zapytał, czy budynek kotłowni w Sławkowie
zostanie przeznaczony do rozbiórki.
Sołtys Sołectwa Zakrzewo M.Augustyniak zapytała o hydranty przeciwpożarowe, zgłaszała to
jesienią, jednak dotychczas znajdują się w rozsypce.
Kierownik A.Graszk odpowiedział, że rozpoczęto wymianę hydratów. Wczoraj wymieniono
jeden w Kisinach, pozostał jeszcze jeden do wymiany, następnie dwa w Zakrzewie i jeden
w Kurkach. Tam gdzie są zgłoszenia stopniowo są wymieniane. W Zakrzewie zostaną
wymienione w najbliższym tygodniu.
Wójt Gminy nawiązując do informacji sołtysa na temat stanu mostu w Kisinach powiedział,
że były już zgłoszenia od rolników. W miarę możliwości będziemy starali się go naprawić.
Mosty coraz częściej są niszczone, dlatego że mamy coraz cięższy sprzęt. Kiedyś mosty
wytrzymywały obecnie większość wymaga remontu. W zależności od skali problemu będą
naprawiane po kolei bądź kompleksowo. Zgłoszenie było również w Księżym Dworze.
Są zaplanowane środki na melioracjach, jednak niezbyt wiele. Jeśli będą wymagały drobnego
remontu będziemy wykonywać, natomiast jeśli poważniejszego, trzeba będzie zaplanować
środki i wówczas zostaną wykonane w późniejszym terminie.
Następnie Wójt Gminy odpowiedział na pytanie dotyczące rozbiórki budynku dawnej
kotłowni w Sławkowie. W marcu uzyskano zgodę na rozbiórkę, trzeba jeszcze poszukać
wykonawcy.
Sołtys Sołectwa Zakrzewo zgłosiła, że na drodze w stronę bloków nie ma oświetlenia. Droga
wyłożona jest płytami, z których wystają druty. Rok temu był wypadek, mieszkanka przebiła
nogę drutem. Zapytała o możliwość ustawienia dwóch lamp. Ponadto wspomniała, że koło
przystanku od kilku lat leży stary połamany słup.
Sołtys Sołectwa Lipówka P.Trąbiński przypomniał o braku oświetlenia w miejscowości
Lipówka. Podkreślił, że jest to jedyna miejscowość nieoświetlona w gminie.
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Sołtys B.Jaroszewski

przypomniał, że dwa lata temu mieszkańcy Krasnołąki poruszali

problem związany z oczyszczeniem rzeki. Skierowali się w tej sprawie do pana Wójta.
Wojewoda miał przekazać środki na ten cel, czy coś wiadomo w tej sprawie. Rzeka zalewa
łąki.
Wójt Gminy nawiązując do Lipówki, powiedział, że zajmujemy się tym problemem, jak
skutecznie nie wiadomo. Mamy koncepcje, ale zależy to od uruchomienia środków
zewnętrznych. Jeśli chodzi o rozbudowę oświetlenia tylko 4 lampy zostaną zamontowane
w ramach konserwacji, jeśli pozostaną środki dodatkowo zakupimy kilka lamp solarnych.
W drugim półroczu spróbujemy o tym porozmawiać. Lipówka musi czekać na środki
zewnętrzne. Będzie potrzeba zamontowania około 30 lamp. Inwestycja być może nawet
za kwotę 1 miliona złotych.
Następnie Wójt Gminy nawiązał do pytania dotyczącego rzeki Szkotówki. Wyjaśnił, że
realizacja projektu leży po stronie powiatu nidzickiego. Dokumentacja jest przygotowana.
Jesteśmy w kontakcie z panem Kowalskim z zarządu melioracji. Stara się, aby tę sprawę
załatwić. Mamy nadzieję, że Nidzica coś zrobi w tym kierunku, zacznie wnioskować o środki
i przystąpi do realizacji. Jeżeli nie, będziemy rozmawiali z marszałkiem, aby tę sprawę
odwrócić i przekazać jednostce, która zrobi to szybciej.
Wójt Gminy nawiązując do pytania o słupek przy przystanku odpowiedział, że jeżeli
nikt z mieszkańców nie usunie tego słupka, wówczas zostanie zabrany przez pracowników
pana A. Graszk. Ponadto przekazał, że przystanki zlokalizowane w miejscowościach zostaną
doposażone w kosze. Raz w miesiącu kosze będą opróżniane przez Gminny Zakład Usług
Komunalnych.
Sołtys P.Trąbiński zapytał czy wszystkie miejscowości zostaną wyposażone w kosze czy
tylko wybrane.
Wójt Gminy odpowiedział, że wszystkie przystanki w obrębie miejscowości.
Sołtys S.Pepłowski

powiedział, że stan przystanku autobusowego w Malinowie uległ

znacznej poprawie, za co podziękował.
Radna E.Zielska zapytała, czy Petrykozy doczekają się przystanku. Dzieci stoją pod „gołym
niebem”.
Wójt Gminy odpowiedział, że dwa miesiące temu zdemontowano przystanek, bowiem stał na
prywatnym gruncie. W tym roku go postawimy, jeżeli nie uda się tego zrobić w ciągu
miesiąca czy dwóch to na pewno do 1 września powstanie. Pojawił się jednak problem,
w którym miejscu go postawić.
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Sołtys T.Reut poinformował, że przystanek w Filicach był stawiany późną jesienią.
Malowano po zamontowaniu. Pogoda nie była sprzyjająca i teraz farba odpada. Zapytał kto
go poprawi.
Kierownik A.Graszk powiedział, że przy okazji montażu koszy zostanie pomalowany.
Radna T.Nowakowska podziękowała za zaproszenie na sesję. Pogratulowała wyboru radym,
panu wójtowi oraz sołtysom. Wskazała na gospodarność gminy. Podkreśliła, że jeśli chodzi
o zasoby, fundusze to gmina Działdowo nie znajduje się na początku, ale jest to jedna z lepiej
gospodarujących gmin na naszym terenie, życząc, aby dalej tak było. Powiedziała, że ze
strony województwa temat gorący stanowią drogi wojewódzkie. Niebawem realizacja drogi
Działdowo-Iłowo. Pozostała jeszcze do realizacji droga od Nidzicy do Rybna. Radna sejmiku
powiedziała, że będzie się starała, aby w tym roku podjęto decyzję i aby tę drogę realizowano,
jeśli się uda w przyszłym roku. Ponadto poinformowała, że w najbliższym czasie, z wizytą
wybiera się Przewodniczący Sejmiku Piotr Żuchowski, obecnie jako urzędujący jeszcze
wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego. W najbliższy poniedziałek, jeśli nic się nie
zmieni złoży wizytę w gminie. Jeździ po terenie powiatu, aby spisać problemy, które nękają
samorządy.
Na zakończenie wypowiedzi z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych radna sejmiku
województwa warmińsko-mazurskiego T.Nowakowska złożyła życzenia uczestnikom sesji.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński dołączył się do życzeń świątecznych złożonych
przez radną sejmiku T.Nowkakowską.
Kierownik M.Skała wraz z radnym Z.Boćko zaprosili wszystkich zebranych na Wystawę
Wielkanocną do Kisin.
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