Protokół Nr 3/16
ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Działdowo
odbytego w dniu 12 maja 2016 roku
W posiedzeniu uczestniczyło 13 radnych. Nieobecni radni: K.Wasiak, K.Chyliński
Spoza Rady w posiedzeniu udział wzięli:
Paweł Cieśliński

- Wójt Gminy

Jan Świniarski

- Sekretarz Gminy

Beata Antoszewska

- Skarbnik Gminy

Bożena Ziółkowska-Wójcicka

- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej

Grzegorz Małachowski

- Kierownik Referatu GKŚ

Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Działdowo odbywało się
w godzinach 10.00-11.15
Ad.pkt 1
Przewodniczący Rady M. Zieliński otwierając posiedzenie powitał zebranych
i na podstawie listy obecności stwierdził jego prawomocność.
Ad. pkt 2
Wójt Gminy Działdowo wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowych
punktów:
- projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych
taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Działdowo.
- projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Działdowo.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński zaproponował wprowadzenie dodatkowych
projektów uchwał w punkcie 9 i 10.
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Jednogłośnie przyjęto proponowane zmiany, przyjmując jednocześnie porządek
obrad po zmianach w brzmieniu:
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 w budżecie Gminy Działdowo na
2016 r.
5. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom
diet i zwrotu kosztów podróży służbowej.
6. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/218/12 Rady
Gminy Działdowo z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zasad przyznawania
i wysokości diet dla Radnych Gminy Działdowo.
7. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na
własność przez Gminę Działdowo nieruchomości położonej w miejscowości
Burkat wchodzącej w skład Zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych.
8. Przyjęcie

projektu

uchwały

w

sprawie

przyjęcia

od

Wojewody

Warmińsko – Mazurskiego zadań w zakresie utrzymania cmentarza wojennego
w Komornikach.
9. Przyjęcie

projektu

w

sprawie

przedłużenia

czasu

obowiązywania

dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy
Działdowo.
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10. Przyjęcie projektu w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Działdowo .
11. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2015.
12. Sprawozdanie

z

działalności

Gminnego

Ośrodka

Pomocy

Społecznej

w Działdowie za 2015 rok.
13. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2015 dla Gminy Działdowo.
14. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2015 rok.
15. Sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Gminy Działdowo za 2015 rok.
16. Sprawy bieżące.
17. Zamknięcie obrad.
Ad. pkt 3
Protokół z ostatniego posiedzenia komisji przyjęto jednogłośnie.
Ad. pkt 4
Skarbnik Gminy B. Antoszewska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany
w budżecie Gminy Działdowo na 2016 r.

Dochody:
Ponad plan wpłynęły dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego. W dziale
oświata i wychowanie zwiększenie o 4500 zł z tytułu zwrotu środków z Powiatowego
Biura Pracy za rok ubiegły z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach robót
publicznych w szkołach. W dziale Kultura fizyczna pozyskanie środków w kwocie
15 000 zł z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na

utworzenie siłowni

zewnętrznej w Pożarach.
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Wydatki:
W dziale Rolnictwo i łowiectwo zmiany na zadaniach inwestycyjnych: zmniejszenie
na Modernizacji hydroforni w Gnojnie o 120 000 zł w wyniku postępowania
przetargowego. Zwiększenie o 20 000 zł na zadaniu Dokumentacja na modernizację
oczyszczalni ścieków w Uzdowie.
W dziale Transport i łączność zwiększenie na remont dróg oraz zmiany na zadaniu
Budowa chodnika w Księżym Dworze, zmniejszenie planu o 11 792 zł, zwiększenie
planu o 6200 zł na zadaniu Budowa chodnika w Grzybinach. W dziale Gospodarka
mieszkaniowa zwiększenie planu o 7000 zł na zakup materiałów i wyposażenia.
W dziale Administracja publiczna zwiększenie planu o 21 060 zł z przeznaczeniem
na zwiększenie diet dla sołtysów i radnych. W dziale oświata i wychowanie
przesunięcia między paragrafami na wniosek dyrektorów szkół na bieżące
utrzymanie. W dziale Ochrona zdrowia zwiększenie o środki niewydatkowane
z ubiegłego roku o kwotę 4 104,28 zł. W dziale kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego zwiększenie planu dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
o 15 800 zł z przeznaczeniem na: założenie monitoringu oraz alarmu w świetlicy
w Pożarach (11 000 zł); wymianę okna i czterech parapetów zewnętrznych do
świetlicy w Jankowicach (1800 zł); najem akcesoriów dmuchanych dla dzieci na
festyn – Gminny Turniej Wsi (3000 zł). W dziale Kultura fizyczna wprowadzenie
środków w kwocie 23 687 zł na siłownię w Pożarach. Środki pozyskane z Urzędu
Marszałkowskiego stanowią kwotę 15 000 zł, środki własne 8 687 zł. Przesunięcie
między paragrafami na nagrody konkursowe o 2400 zł.
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Radny P.Stańczak: założenie monitoringu na świetlicy w Pożarach ze środków
zewnętrznych, funduszu sołeckiego czy jest to dotacja w całości z budżetu.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński: monitoring związany jest z realizacją
projektów. Napisano dwa na kwotę około 60 000 zł. Mamy kolejny, chcemy pozyskać
środki z Ministerstwa Ochrony Środowiska. Na spotkaniu w tej sprawie sugerowano,
że warunkiem zatwierdzenia projektu jest monitoring. Trwałość projektu wymagana
jest przez okres pięciu lat. Przedstawiciel z Ministerstwa stwierdził, że występuje
dewastacja urządzeń, na które przyznawane są środki. Istnieje możliwość, że
wprowadzą zapis odnoszący się do funkcjonowania monitoringu. Jeśli nie będzie
monitoringu

projekt

nie

będzie

rozpatrywany.

Planowany

projekt

dotyczy

modernizacji parku na kwotę około 30000 zł.
Radny P.Stańczak: na ostatnim spotkaniu w sprawie oświaty powiedział pan, że albo
wszędzie albo nigdzie i tu też na tej zasadzie, mamy dwadzieścia kilka świetlic.
Wójt Gminy: mówimy o dwóch sprawach. Tu mamy do czynienia z projektami, na
które aktywne sołectwo stara się pozyskać środki. Druga sprawa to jak powiedział
pan Przewodniczący, że jeśli będziemy wprowadzać pewne nowe elementy na
świetlicach czy placach zabaw to będziemy starali się wprowadzać je wszędzie.
Zaczynamy od Pożar a później po kolei zaplanujemy gdzie mamy co wprowadzać.
Są miejscowości, gdzie nie ma konieczności montowania monitoringu, ale tam gdzie
będzie to niezbędne będziemy starali się uzupełniać.
Radny P.Stańczak: tak ale jak wytłumaczyć mieszkańcom, że zaczynamy jak zawsze
od Pożar.
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Wójt Gminy: dlatego, że Pożary są najaktywniejszą miejscowością.
Sekretarz Gminy: nie można tego rozpatrywać w kategorii „znowu Pożary”. Wieś
Pożary przystąpiła do Programu Odnowy Wsi, który nadzoruje Urząd Marszałkowski.
Są granty i konkursy. Kilka osób pracuje społecznie. Nabór był oficjalny. Chętnych
nie było. W tym roku miał być kolejny nabór. Jeśli będą chętni będziemy wspierać.
Takie inicjatywy należy wspierać.
Wójt Gminy: namawiam wszystkich do składania wniosków. Będziemy uczestniczyć
finansowo, jeśli Stowarzyszenia będą aplikowały o środki.

Wniosków niestety

wpływa bardzo mało.
Radny P. Stańczak: jeżeli chodzi o dofinansowywanie projektów (siłowni) nie mam
nic przeciwko, Pożary działają jako jedyne Stowarzyszenie i nie ujmuję im tego.
Sekretarz Gminy: jest również LGD, która wieś, Stowarzyszenie przystąpiło do
jakiegokolwiek projektu. Ja znam tylko Pożary. Tu chodzi o mieszkańców, nie
radnego czy sołtysa.
Wójt Gminy: pierwszy monitoring w szkołach został zamontowany w szkole
w Uzdowie. Można to różnie przedstawiać. Nie kłóćmy się o drobiazgi.
Przewodniczący Rady Gminy: nie można porównywać szkół do monitoringu.
Monitoringu może nie być, jednak szkoła musi być. Jest Stowarzyszenie składające
się z 15 osób, ludzie pracują w wolontariacie z własnej woli. Chcemy pozyskać środki
na zdewastowany przez ubiegłoroczną wichurę park, ale pojawia się warunek
monitoringu. Jego koszt stanowi 10 % wartości projektów.
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Projekt uchwały przyjęto większością głosów /12 głosów „za”, 1 głos „przeciw”,
0 głosów „wstrzymujących się”/
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 2.
Ad.pkt 5
Sekretarz Gminy omówił projekt uchwały:
Jest to propozycja zwiększenia diet sołtysów o 50 zł. Opracowano nową uchwałę,
która uchyla poprzednią, z uwagi na to, że oprócz zmiany wysokości diet
uregulowano również kwestie związane z podróżami służbowymi sołtysów.
Projekt uchwały przyjęto jednogłośnie.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3.
Ad.pkt 6
Sekretarz Gminy przedstawił projekt uchwały.
Pan Wójt zaproponował również zmianę wysokości diet dla radnych.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński poprosił o pytania.
Pytań nie było.
Projekt uchwały przyjęto większością głosów /11 głosów „za”, 1 głos „przeciw”, 1 głos
„wstrzymujący się”/
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 7
Kierownik G. Małachowski omówił projekt uchwały.
Przygotowano dokumentację na kanalizację Burkat –Filice. Planowana jest
oczyszczalnia. Potrzebowaliśmy działki na ten cel.

Za plebanią, jadąc w stronę
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Skurpia znajduje się działa o powierzchni 10 arów, którą przejmiemy nieodpłatnie.
Jednogłośnie przyjęto projekt uchwały.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5.
Ad. pkt 8
Kierownik G. Małachowski przedstawił projekt uchwały.
Wojewoda złożył propozycję przekazania

środków w wysokości 5000 zł na

utrzymanie cmentarza wojennego w Komornikach. Za tę kwotę można wykonać
drobne prace porządkowe. Po podjęciu uchwały zostanie podpisane porozumienie.
Projekt uchwały przyjęto jednogłośnie.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Ad.pkt 9
Kierownik G.Małachowski omówił projekt uchwały.
Projekt uchwały dotyczy miejscowości Bursz, która jest zaopatrywana przez gminę
Iłowo. Gmina Iłowo przedłużyła obowiązujące taryfy wobec czego taryfa pozostaje
bez zmian- 2,61 zł/m3.
Jednogłośnie przyjęto projekt uchwały.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Ad. pkt 10
Kierownik G.Małachowski omówił projekt uchwały.
Projekt uchwały obejmuje miejscowości, które są zaopatrywane w wodę przez miasto
Działdowo oraz te z których ścieki są odprowadzane do oczyszczalni miejskiej.
Dopiero 5 maja b.r. wpłynęło oficjalne pismo w tej sprawie. Jeśli chodzi o wodę taryfa
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wynosiła 3, 02 zł/m3 , nastąpił wzrost o 3 grosze i obecnie wyniesie 3,05 zł/ m3 .
Natomiast taryfa za ścieki dla miejscowości Księży Dwór, Komorniki, Rudolfowo,
Kisiny i Kurki jest niższa o 4 grosze, wyniesie 5,68 zł/m3.

Taryfa za zbiorowe

odprowadzanie ścieków komunalnych ciśnieniowo z miejscowości Kisiny i Kurki
wyniesie 5,48 zł/m3 .Opłata abonamentowa pozostaje bez zmian, 1,62 zł /brutto/
miesięcznie.
Jednogłośnie przyjęto projekt uchwały.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 11
Kierownik B. Ziółkowska-Wójcicka

przedstawiła sprawozdanie z realizacji zadań

z zakresu wspierania rodziny za 2015 rok.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Ad.pkt 12
Kierownik B. Ziółkowska-Wójcicka przedstawiła sprawozdanie z działalności
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie za 2015 rok.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 8.
Ad. pkt 13
Ocena zasobów pomocy społecznej stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Kierownik B. Ziółkowska-Wójcicka nawiązała do Programu 500 plus. Działa bez
zarzutu. Wypłacono pierwsza transzę. Przygotowujemy kolejną do wypłaty. Złożono
bardzo dużo wniosków. Przekroczyło to nasze oczekiwania. Na dzień dzisiejszy
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złożono około 800 wniosków. Szacunkowo okazuje się, że będziemy wypłacać
prawdopodobnie kwotę około miliona złotych miesięcznie. Są to bardzo duże kwoty.
Radna A.Cegiełka powiedziała, że jeden z mieszkańców pytał o kwestię opieki nad
osobami starszymi.
Kierownik B.Ziółkowska-Wójcicka wyjaśniła, że są to zasiłki pielęgnacyjne. Osoby
z terenu gminy zwracają się w tej sprawie do świadczeń rodzinnych (pokój nr 9)
natomiast osoby z terenu miasta muszą zgłosić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej.
Ad. pkt 14
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2015 r. stanowi załącznik nr 10.
Ad. pkt 15
Sprawozdanie z działalności stałych komisji stałych stanowi załącznik nr 11.
Ad. pkt 16

Sprawy bieżące
Wójt Gminy:
Zbliżają się Światowe Dni Młodzieży. Do tych dni przygotowuje się również Powiat
Działdowski, w tym nasza gmina. Większość zadań przejął Dekanat Działdowski,
jednak również na nas spadły pewne obowiązki. Obowiązki finansowe niewielkie.
Przyjedzie grupa 79 Kolumbijczyków. Najwięcej spotkań odbywa się na terenie
miasta Działdowo. Jest propozycja, aby naszym udziałem była kwota 3000 zł na
koszulki i jakieś gadżety dla uczestników. Organizacyjnie, będziemy jeszcze ustalać,
czy będziemy uczestniczyć w festynach.
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Sekretarz Gminy: głównym organizatorem jest episkopat, dekanaty. Gminy wspierają
w tych działaniach. Miasto Działdowo jest miastem misyjnym na terenie naszego
dekanatu. Główny ciężar organizacyjny spoczywa na mieście, gdzie jest najwięcej
imprez. Ks. M.Sokołowski jest głównym koordynatorem.

Nasza gmina będzie

wspierała plener malarski. Będą również festyny sportowe. Głównym organizatorem
jest sztab: Starosta, Burmistrz Miasta Działdowo, Komendant Policji, Komendant
Straży Pożarnej. Młodzież przyjedzie 19 lipca dwoma autokarami, spotkanie
informacyjne odbędzie się w szkole nr 2 w Działdowie. Doprecyzowywany jest
szczegółowy harmonogram.
Radna E.Lipowska poinformowała, że w Kurkach utworzyła się nieformalna grupa
Aktywne Kurki, która napisała projekt „Kurki ćwiczą w Fitness Sali”. Można oddawać
głosy na ten projekt w sklepach Tesco w Nidzicy, Mławie i Działdowie do dnia
7 czerwca.
Radna A.Cegiełka przypomniała o potrzebie oznaczenia pasów na jezdni w Księżym
Dworze.
Ad.pkt 17
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął o godz.11.15
wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Działdowo.
Protokołowała:

Przewodniczył:

Marta Patalon

Mirosław Zieliński

/Podinspektor/

/Przewodniczący Rady Gminy/
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