Protokół Nr 1/16
ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Działdowo
odbytego w dniu 18 lutego 2016 roku

W posiedzeniu uczestniczyło 13 radnych. Nieobecni radni: E.Lipowska, A.Cegiełka.
Spoza Rady w posiedzeniu udział wzięli:
Paweł Cieśliński

- Wójt Gminy

Jan Świniarski

- Sekretarz Gminy

Beata Antoszewska

- Skarbnik Gminy

Grzegorz Małachowski

- Kierownik Referatu GKŚ

Danuta Dolińska

- Podinspektor ds. społecznych i ochrony

zdrowia

Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Działdowo odbywało się
w godzinach 11.00-12.30
Ad. pkt 1
Przewodniczący Rady M. Zieliński otwierając posiedzenie powitał zebranych
i na podstawie listy obecności stwierdził jego prawomocność.
Ad. pkt 2
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński przedstawił proponowany porządek obrad.
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
2. Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
4. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Działdowo na lata 2016-2025.
5. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na
2016 r.
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6. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Działdowskiemu.
7. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa w Sołectwie
Grzybiny.
8. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy
Działdowo.
9. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze
przetargu nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr 393/1 obręb Uzdowo.
10. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej
nieruchomości gruntowej , oznaczonej jako działka nr 393/2 obręb Uzdowo.
11. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze
przetargu nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr 13/2 obręb Gnojno.
12. Przyjęcie projektu 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
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.
13. Przyjęcie projektu 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.
14. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów
w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych
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i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Działdowo oraz określenia dokumentów
niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
15. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy
Działdowo na 2016 rok.
16. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji
Rady Gminy Działdowo na 2016 rok.
17. Sprawy bieżące.
18. Zamknięcie obrad.

Nie zgłoszono wniosków do porządku obrad.
Ad. pkt 3
Protokół z ostatniego posiedzenia komisji przyjęto jednogłośnie.
Ad. pkt 4
Skarbnik Gminy B.Antoszewska omówiła szczegółowo zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Działdowo na lata 2016-2025.
Zmianom uległy dochody ogółem w podziale na dochody bieżące i dochody
majątkowe oraz wydatki ogółem w tym wydatki bieżące i majątkowe. Pojawił się
deficyt w związku z wprowadzeniem nowych inwestycji. Deficyt zostanie pokryty
z wolnych środków. Kwota długu nie uległa zmianie. Na dzień dzisiejszy nie
zaciągamy kredytu.

Projekt uchwały przyjęto jednogłośnie.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Ad.pkt 5
Skarbnik Gminy B.Antoszewska przystąpiła do omówienia zmian w budżecie gminy
na rok 2016.
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Załącznik Nr 3
Wprowadzono nowe zadanie, które spowodowało deficyt „Przebudowa dróg
gminnych, miejscowość Kisiny i Kurki” na łączną kwotę 2 040 000 zł. Środki własne kwota 816 000 zł, środki unijne - kwota 1 224 000 zł.

Załącznik Nr 6
Zwiększono
w

dotację

miejscowościach

dla

GOKiS

Filice,

na

Uzdowo,

przeprowadzenie
Niestoja,

remontu

Myślęta

oraz

na

świetlic
sport

z przeznaczaniem na Samorządowy Turniej Tenisa Stołowego i Gminny Turniej
Tenisa Stołowego.
Remont świetlic i wprowadzenie nowego zadania spowodowały powstanie deficytu.
Radny K.Chyliński nawiązując do remontu świetlic, zapytał, czy środki te stanowią
wkład własny.
Skarbnik Gminy potwierdziła, informując, że pan Wójt przekaże więcej informacji na
temat świetlic.
Radny P.Stańczak zapytał, z jakiego programu będzie finansowana modernizacja
dróg Kisiny -Kurki.
Wójt Gminy poinformował, że drogi będą realizowane z PROW. Istnieje szansa
uzyskania 70-80 % dofinansowania. Jest ograniczenie kwotowe. Prawdopodobnie
limity na gminę będą wynosiły do 3,5 mln złotych. Po realizacji inwestycji
w miejscowości Kisiny, Kurki środków pozostanie niewiele.

Załącznik nr 1
Zaplanowano środki na drogi po stronie dochodów. Spodziewamy się, że pod koniec
roku wpłyną środki z PROW. Po przetargu kwoty mogą ulec zmianie. Obecnie jest to
kwota 1 224 000 zł. W dziale Gospodarka mieszkaniowa: zmieniła się klasyfikacja
budżetowa.
publiczna:

Pewne

wpływy

zaplanowano

inaczej

środki

zostaną

pozyskane

zakwalifikowane.
z

Powiatowego

Administracja
Urzędu

Pracy

na szkolenia.
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Załącznik nr 2
Wprowadzono jeszcze jedno nowe zadanie inwestycyjne „Modernizacja hydroforni
w Gnojnie” na kwotę 360 000 zł. Transport i łączność, zmiany związane z budową
drogi Kisiny –Kurki, zaplanowanie środków na wypłatę odszkodowań za drogi
przejęte z mocy prawa w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami w obrębach
Księży Dwór, Kisiny, Burkat. Dział Gospodarka mieszkaniowa: wprowadzenie
nowego paragrafu na podatek od towarów i usług. W dziale Administracja Publiczna:
środki zaplanowane na szkolenia. W dziale Oświata i wychowanie: przesunięcie
z

wynagrodzeń,

wydatków

bieżących

szkół,

w

których

uczą

się

dzieci

niepełnosprawne, kwoty wskazanej przez Ministerstwo Oświaty do rozdziału 80150.
W dziale Pomoc społeczna: na wniosek GOPS, przesunięcie środków z uwagi na
inną formę zatrudnienia opiekunek, nie na podstawie umowy zlecenia lecz jako
opłata za usługi opiekunów PCK. W dziale Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska zaplanowanie 5000 zł na utrzymanie zieleni. W dziale Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego: 111 000 zł dla GOKiS na remonty świetlic oraz 3000 zł na
imprezę sportową ( dział kultura fizyczna).

Załącznik Nr 5
Pokazano dochody, wydatki i deficyt 502 929,56 zł, który zostanie pokryty w części
z przychodów, czyli wolnych środków pozostałych na koncie. Raty kredytów nie
uległy zmianom.
Następnie Skarbnik Gminy poprosiła o pytania.
Wójt Gminy P.Cieśliński zabrał głos w sprawie wprowadzonych zmian w budżecie.
W

związku z tym, że zakończyliśmy całą termomodernizację, w między czasie

wystąpiły prace dodatkowe, których nie można było przewidzieć, bądź zostały
w trakcie zlecone dodatkowo do realizacji. Nadszedł czas na rozliczenie i zapłacenie.
Kierownik G.Małachowski przedstawił informację na temat dodatkowych prac
wykonanych w budynkach.
Świetlice w miejscowościach Myślęta, Niestoja i Filice miały sceny. W pierwszej
wersji miały one pozostać. Ostatecznie zostały zdemontowane.
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Koszt prac realizowanych dodatkowo w Myślętach to kwota 19500 zł (brutto).
W miejscowości Niestoja okazało sie, że krokwie są co półtora metra, należało więc
dodatkowo wzmocnić dach. Łączny koszt prac związanych z dachem i sceną to
kwota 26 400 zł (brutto).
W Uzdowie położono blachodachówkę (miała być papa termozgrzewalna),
wstawiono dodatkowe drzwi, wykonano klamrowanie ściany, w miejscu apteki
położono nową podłogę. Koszt prac to kwota ok. 28 000 zł (brutto).
W Filicach usytuowano kotłownię w innym miejscu niż wcześniej planowano, co
wymagało postawienia nowego komina. W audycie przewidziano do wymiany tylko
okna w niższej części, ale wymieniono okna również w tej wyższej części. Łączny
koszt to kwota około 36 500 zł (brutto). Łącznie kwota ok.111 000 zł.
Wójt Gminy dodał, że w Pożarach i Krasnołące również wykonywano dodatkowe
prace, ale w związku z tym, że dach był robiony wcześniej z naszych środków,
rozliczone to zostało na dodatkowe roboty.
Kierownik G.Małachowski powiedział, że będą jeszcze dopłaty na gimnazjach.
Wójt Gminy dodał, że kosztorysy są udostępnione do wglądu. W sumie, łącznie
z gimnazjami będzie to koszt około 200 000 zł. Przy remontach pewnych rzeczy nie
można zaplanować. Jako pierwsi zakończyliśmy fizycznie program, otrzymaliśmy już
deklarację o przyznaniu środków na budynek w Turzy Wielkiej. Prawdopodobnie
w marcu będzie podpisywana umowa. Remont szkoły dobrze byłoby zrobić
w miesiącach lipiec-sierpień, więc czasu na rozstrzygnięcie przetargu jest niewiele.
Przy okazji chcemy wykonać kilka prac dodatkowych, których nie obejmuje
dofinansowanie m.in. remont łazienek, wymiana terakoty.

Jednogłośnie przyjęto projekt uchwały.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Ad.pkt 6
Skarbnik Gminy B.Antoszewska przedstawiła projekt uchwały.
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Corocznie przekazywana jest kwota 2600 zł na prowadzenie Ośrodka Interwencji
Kryzysowej w Działdowie.

Projekt uchwały przyjęto jednogłośnie.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Ad. pkt 7
Sekretarz Gminy J.Świniarski omówił projekt uchwały.
W dniu 1 lutego dotychczasowy sołtys Sołectwa Grzybiny pan Mirosław Wróblewski
złożył rezygnację z pełnienia funkcji sołtysa. W związku z powyższym, zgodnie
z art. 24 Statutu Sołectwa należy zarządzić wybory przedterminowe.

Projekt uchwały przyjęto jednogłośnie.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Ad. pkt 8
Kierownik G.Małachowski przedstawił projekt uchwały.
Taryfa za wodę została ustalona w kwocie 2,93 zł /m3 (było 2,89 zł). Zakładając
średnie zużycie wody w gminie, czteroosobowa rodzina zapłaci miesięcznie 32 gr
więcej. Opłata abonamentowa pozostaje bez zmian 1,62 zł /brutto/ miesięcznie.
Stawka za ścieki w Gąsiorowie, Pożarach i Kramarzewie spada o 10 gr. Było 5,60 zł
jest 5,50 zł/m3. W Uzdowie stawka wzrasta o 12 gr, na kwotę 5,72 zł/ m3. Informował
o tym, na jesieni pan kierownik A.Graszk, kiedy składał wniosek do budżetu
o dotację. Dotacja do metra sześciennego ścieków na rok 2015 wynosiła 2,96 zł,
obecnie jest 2,44 zł. W roku 2014 dotacja dla GZUK wyniosła ok. 152 000 zł,
w

roku 2015 ok. 146 000 zł, na rok 2016 przyjęto dotację w wysokości ok.

134 000 zł. Chcąc taryfę za ścieki w Uzdowie zrównać do kwoty 5,50 zł, trzeba
byłoby zwiększyć dotację dla GZUK o 12 100 zł.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński odwołał się do kwestii taryf.
To nie jest argument, że jeśli pan Graszk wnosi o mniejszą dotację to stawkę za
ścieki trzeba podnieść. Nie może dziać się to kosztem dopłaty przez mieszkańców.
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Kierownik G.Małachowski odpowiedział, że znaczącym kosztem jest energia. W roku
2014 koszt energii to kwota ok. 76 000 zł , natomiast w roku 2015 -119 565 zł.
Radny P.Stańczak zaznaczył, że kwota energii nie wzrosła o tyle. Po podłączeniu
Turzy Wielkiej miało być taniej, jednak jest drożej.
Wójt Gminy powiedział, że okaże się to dopiero za rok bądź pod koniec tego roku.
Kierownik G.Małachowski wspomniał, że w Turzy Wielkiej jest przepompownia
a w Myślętach przepompownia pracuje więcej.
Radny P.Stańczak zapytał, o ile wzrosną koszty za ścieki w czteroosobowej rodzinie.
Kierownik G.Małachowski dokonując obliczeń poinformował, że wzrosną o 96 gr
miesięcznie.
Wójt Gminy poinformował o planach dotyczących modernizacji oczyszczalni
w Uzdowie. Mamy nadzieję, że wpłynie to na zmniejszenie kosztów. Planuje się
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, aby bieżące zużycie energii było
mniejsze. Od 20 lat zakład ogrzewa się energią elektryczną. Planujemy przenieść
biuro GZUK na teren przy oczyszczalni, gdzie planowana jest również kotłowania.
Przy okazji tej inwestycji planowana jest przebudowa najbardziej wadliwych
i najstarszych przepompowni (8 obiektów). Mamy nadzieję, że sprawi to, że koszty
będą mniejsze.
Radny P.Stańczak zapytał o ile wzrosła stawka za ścieki przemysłowe.
Kierownik G.Małachowski odpowiedział, że generalnie spadła. Jest 8, 16 zł, było
8, 56 zł. Praktycznie ścieków przemysłowych nie ma.
Radny P.Stańczak zapytał, dlaczego obniżono stawkę.
Kierownik G.Małachowski odpowiedział, że

taka stawka wynika z kosztów.

Poinformował, że jeśli zwiększonoby dotację o 12.100 zł, wówczas stawka za ścieki
mogłaby wynosić w Uzdowie tyle co w innych miejscowościach.
Przewodniczący Rady Gminy zaproponował utrzymanie jednakowej stawki dla
wszystkich oczyszczalni.
Kierownik G.Małachowski wyjaśnił, że stawkę liczymy dla każdej oczyszczalni
oddzielnie. Nie można kosztów z oczyszczalni w Uzdowie przerzucać na koszty
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oczyszczalni np. Kramarzewie. Można zwiększyć dotację, wówczas stawka będzie
5,50 zł. Każdy obiekt powinien mieć udokumentowane koszty.
Skarbnik Gminy przedstawiła uzasadnienie dla wniosku składanego w ubiegłym roku
przez GZUK w sprawie dotacji, celem przypomnienia.
W toku dyskusji radni jednogłośnie zdecydowali o utrzymaniu taryfy za ścieki
w Uzdowie na dotychczas obowiązującym poziomie – 5,60 zł/m3, co wiąże się
jednocześnie ze zwiększeniem dotacji dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych
w Uzdowie.
W związku z powyższym w wyniku ustaleń przyjęto taryfę za wodę
w wysokości 2,93/m3 (brutto),

taryfę za zbiorowe odprowadzanie ścieków

komunalnych grawitacyjnie z miejscowości Gąsiorowo, Pożary, Kramarzewo
w wysokości 5,50 zł/m3(brutto), taryfę za zbiorowe odprowadzanie ścieków
komunalnych grawitacyjnie z miejscowości Uzdowo w wysokości 5,60 zł/m3 (brutto),
taryfę za zbiorowe odprowadzanie ścieków komunalnych ciśnieniowo z miejscowości
Gąsiorowo w wysokości 5,30 zł/m3(brutto), taryfę za zbiorowe odprowadzanie
ścieków przemysłowych do oczyszczalni w Uzdowie w wysokości 8,16 zł/m3.
Kierownik G.Małachowski poinformował, że w wyniku ustaleń kwota dotacji zostanie
zwiększona o kwotę ponad 6000 zł, natomiast na najbliższą sesję w projekcie
uchwały zostaną wprowadzone zmiany wynikające z ustaleń.
Ad.pkt 9
Kierownik G.Małachowski wskazał na położenie przedmiotowej nieruchomości na
mapie. Wartość rynkowa działki o powierzchni 0,0072 ha została oszacowana na
kwotę 1 479, 00 zł.

Projekt uchwały przyjęto jednogłośnie.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
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Ad.pkt 10
Kierownik G.Małachowski przekazał, że wnioskodawcami

są p. Michał i Marek

Kruszewscy. Nie mają dostępu do drogi. Korzystają z przejazdu zwyczajowo.
Możemy ją zbyć bez przetargu jako działkę na poprawienie warunków. Wartość
rynkowa działki wyniosła 2 974 zł.

Projekt uchwały przyjęto jednogłośnie.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 11
Kierownik

G.Małachowski

wskazał

na

lokalizację

działki

o

nr

13/2.

Wartość rynkowa gruntu o powierzchni 0,50 ha została oszacowana na kwotę
10 000 zł.

Projekt uchwały przyjęto jednogłośnie.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 12
Podinspektor D.Dolińska omówiła projekt uchwały.
Pojawiły się błędy w momencie przepisywania uchwały do programu Legislator.
Z tego powodu zostały podjęte kroki mające na celu zmianę uchwały. Procedura
została zachowana, uzyskano opinię związków zawodowych. Zmiany dotyczyły § 6
i §7, które w uchwale Nr XV/96/15 z dnia 26 listopada 2015 r. brzmiały następująco:
„§ 6. Nagrodę Dyrektora może otrzymać nauczyciel, który posiada wyróżniającą
ocenę pracy pedagogicznej i spełnia odpowiednio co najmniej 5 z kryteriów,
o których mowa w § 5;
§ 7. Nagrodę Wójta Gminy Działdowo mogą otrzymać dyrektorzy, nauczyciele, którzy
posiadają wyróżniającą ocenę pracy pedagogicznej i spełniają co najmniej 5
kryteriów określonych w § 5.”
Obecnie otrzymują brzmienie:
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„ § 6. Nagrodę Dyrektora może otrzymać nauczyciel, który posiada wyróżniającą
ocenę pracy pedagogicznej i spełnia odpowiednio co najmniej 5 z kryteriów,
o których mowa w § 4;
§ 7. Nagrodę Wójta Gminy Działdowo mogą otrzymać dyrektorzy, nauczyciele, którzy
posiadają wyróżniającą ocenę pracy pedagogicznej i spełniają co najmniej 5
kryteriów określonych w § 4.”
W paragrafie 5 nie było zapisów dotyczących kryteriów.

Projekt uchwały przyjęto jednogłośnie.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 13
Podinspektor D.Dolińska omówiła projekt uchwały.
Błędy w treści dotyczyły § 4. W uchwale Nr XV/97/15 § 4 ust.2 brzmiał następująco:
„Nabycie prawa do dodatku za wysługę lat oraz wysokość tego dodatku określa:
1) dla dyrektora – Wójt Gminy,
2) dyrektorowi – Wójt Gminy Działdowo.”
W niniejszym projekcie §4 ust.2 otrzymuje brzmienie:
„Nabycie prawa do dodatku za wysługę lat oraz wysokość tego dodatku określa:
1) dla nauczyciela – dyrektor,
2) dla dyrektora – Wójt Gminy Działdowo.”.

Projekt uchwały przyjęto jednogłośnie.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 14
Podinspektor D.Dolińska przedstawiła projekt uchwały.
W ustawie o systemie oświaty zostały opisane zasady przyjmowania uczniów do
szkół podstawowych i gimnazjów (obwodowych). Może wystąpić jednak sytuacja, że
dysponujemy wolnymi miejscami w szkołach i wówczas możemy przyjąć do szkoły
dzieci spoza obwodu. W projekcie uchwały określono kryteria w postępowaniu
rekrutacyjnym kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych oraz klas
pierwszych gimnazjum zamieszkałych poza obwodami szkół.
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Projekt uchwały przyjęto jednogłośnie.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 15

Projekt uchwały przyjęto jednogłośnie.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 16

Projekt uchwały przyjęto jednogłośnie.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
Ad.pkt 17

Sprawy bieżące
Wójt Gminy przedstawił informacje na temat działań, które zasygnalizowano
w zmianach do budżetu, ale również o sprawach inwestycyjnych na kolejne sesje.
Planowane inwestycje: Modernizacja hydroforni w Gnojnie, droga Kisiny-Kurki
(wnioski

będą przyjmowane do końca marca). Do końca marca również będą

przyjmowane

wnioski

na

dofinansowanie

budowy

sali

gimnastycznej.

Dofinansowanie do sal gimnastycznych na poziomie 50 %. Powstał problem. Jeżeli
będziemy chcieli uzyskać pozwolenie od konserwatora, chcąc łącznikiem połączyć
obiekt zabytkowy z nowym, potrwa to pół roku bądź i dłużej. Jeżeli nie potwierdzą
nam możliwości uzyskania warunków w ciągu najbliższego miesiąca, nie połączymy
pawilonu ze starym budynkiem szkoły. Połączymy salę z pawilonem a krótki odcinek
pozostawimy i pobudujemy oddzielnie, po uzyskaniu zgody. Staramy się do końca
lutego uzyskać pozwolenia, aby złożyć wniosek na początku marca. Prace dotyczące
kanalizacji Burkat –Filice są na ukończeniu. Planowana lokalizacja oczyszczalni za
budynkami po lewej stronie w kierunku Skurpia (w części działka gminna, w części
ANR). Weryfikujemy przyłącza. Konkurs nie został jeszcze ogłoszony. Po tym jak
rozpoczniemy te inwestycje, przystąpimy to przygotowania dokumentacji na kolejne
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inwestycje.

Pozostaje

do

zrobienia

wodociąg

w

Gąsiorowie,

kanalizacja

w Jankowicach i w południowej części gminy.
Następnie Wójt Gminy wspomniał o wspólnej inwestycji z miastem, dotyczącej ulicy
Granicznej. Miasto jest liderem, jednak z naszej strony również padły deklaracje. Pan
Burmistrz zwraca się o dofinansowanie opracowania dokumentacji, symbolicznie 20 000 zł.
Ponadto, Wójt Gminy wspomniał o planach w zakresie budowy dróg (granica Gminy
Działdowo

i

Gminy

Miasto

Działdowo,

ulica

Przemysłowa-

Komorniki)

w związku z koncepcją nowej inwestycji Dekroglass - budową nowego zakładu, który
stworzy około 200 miejsc pracy oraz o objęciu gruntów Specjalną Strefą
Ekonomiczną. Zakład zatrudniający powyżej 200 osób nie może ubiegać się
o dotację z innych źródeł, może tylko i wyłącznie starać się o ulgi, związane ze
Specjalną Strefą Ekonomiczną. Będziemy starali się pomóc. Drogi będą musiały być
przebudowane, w

związku z czym będziemy zwracali się do miasta o wspólne

finansowanie tego terenu. Będziemy przygotowywać dokumentację na poszerzenie
dróg. Traktujemy to jako wspólną inwestycję, bowiem będą tam pracowały osoby
z terenu miasta Działdowo jak i naszej gminy. Jeżeli firma do końca roku uzyska
wszystkie pozwolenia, prawdopodobnie wiosną przyszłego roku rozpocznie się
budowa.
Kierownik G.Małachowski poinformował, że 8 lutego do urzędu gminy wpłynęło
pismo, skierowane przez pana Burmistrza G.Mrowińskiego, w którym informuje
o przetargu na wykonanie dokumentacji na

przebudowę ulicy Granicznej wraz

z infrastrukturą techniczną. Mieszkańcy naszej gminy na tym skorzystają, bowiem
będą mogli włączyć się do kanalizacji. Szacunkowy koszt opracowania wynosi
120 000 zł. Pan Burmistrz zwraca się o partycypację w wysokości 20 000 zł.
Jednocześnie wyraża nadzieję, że Gmina Miasto Działdowo będzie mogła liczyć na
wsparcie ze strony Gminy Działdowo w dalszej realizacji inwestycji.
Wójt Gminy wspomniał o wizycie wraz z panem Burmistrzem u Dyrektora Zarządu
Dróg Wojewódzkich i u Marszałka Województwa. Przygotowane są dwa wnioski
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(wspólnie ze Starostwem) odnośnie budowy ścieżki do Kisin oraz przebudowy ulicy
Grunwaldzkiej. W przyszłym tygodniu w środę udaję się na spotkanie do Marszałka
w sprawie drogi 538 i przyjęcia harmonogramu modernizacji tej drogi. W grudniu na
takim spotkaniu byli wszyscy wójtowie i burmistrzowie gmin, których dotyczy ta
sprawa. Realizacja nastąpi etapami.
Na kolejnych komisjach przedstawimy dokumentację w zakresie budowy sali
gimnastycznej z łącznikiem w Ruszkowie, drogi Kisiny-Kurki oraz wszystko co jest
przygotowane do złożenia oraz Strategię, na podstawie, której będziemy mogli
opracowywać Wieloletni Plan Inwestycyjny.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński w związku z koniecznością przygotowania
projektu uchwały, zapytał radnych o zdanie w sprawie przekazania środków
w wysokości 20 000 zł dla Gminy –Miasto Działdowo.
Nikt z radnych nie wyraził sprzeciwu.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński zapytał, czy radni mają jeszcze jakieś
pytania.
Radny K.Chyliński zapytał,

jakie są szanse na opracowanie dokumentacji na

kanalizację w Jankowicach.
Wójt Gminy odpowiedział, że jeżeli uda się w tym roku pozyskać środki na budowę
kanalizacji Burkat-Filice, wówczas na rok 2017 przygotujemy kolejną. Pozostaje
podjęcie decyzji, czy robimy Jankowice, czy południe gminy (Petrykozy, Gnojno
i Zakrzewo). Tam jest zadanie większe, bo być może trzeba powrócić do pierwszej
koncepcji, czyli oczyszczalni przy wysypisku. Biorę pod uwagę te dwa zadania.
Decyzja pozostaje do demokratycznego ustalenia. Niestety Jankowic nie możemy
realizować ze środków agencyjnych, bowiem mamy porozumienie z roku 1998 r.
i musimy tę miejscowość tak jak i Kramarzewo zrealizować z własnych środków.
Będziemy starali się o środki unijne. Może uda się wodociąg w Gąsiorowie wykonać
przy udziale środków agencyjnych. To ostatnia inwestycja i gmina byłaby w 100 %
zwodociągowana.
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Radna K.Wasiak w imieniu mieszkańców zapytała, czy są dotacje do pieców na
pelet.
Wójt Gminy odpowiedział, że wszelkiego rodzaju dotacje do ekologicznych
elementów, są wprowadzane w niektórych gminach, które mają więcej środków bądź
są bardzo zagrożone zanieczyszczeniem środowiska, przekroczeniem norm. U nas
takiego zagrożenia nie ma.

Ekogroszek raczej jest lepszym i tańszym źródłem

ciepła. Opracowano program dotyczący usuwania azbestu i w tej kwestii będziemy
starali się o dofinansowania. Jeśli będą w przyszłości kolejne programy w postaci
dofinansowania fotowoltaiki, małych turbin czy innych, będziemy starali się
przekonać mieszkańców do skorzystania. Mamy ogromne powierzchnie dachowe,
mnóstwo obiektów w gminie, które można wykorzystać do zamontowania paneli
fotowoltaicznych. Jednak jeśli nie ma uregulowań prawnych nie ma o czym mówić.
Muszą być źródła finansowania i uregulowania prawne.
Ad.pkt 18
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął wspólne
posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Działdowo o godz.12.30

Protokołowała:
Marta Patalon
/Podinspektor/

Przewodniczył:
Mirosław Zieliński
/Przewodniczący Rady Gminy/
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