Protokół Nr 2/16
ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Działdowo
odbytego w dniu 15 marca 2016 roku

W posiedzeniu uczestniczyło 15 radnych.
Spoza Rady w posiedzeniu udział wzięli:
Paweł Cieśliński

- Wójt Gminy

Jan Świniarski

- Sekretarz Gminy

Beata Antoszewska

- Skarbnik Gminy

Mieczysława Skała

- Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu

Aleksandra Kowalska

- Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej
w Burkacie

Danuta Smereczyńska

- Kierownik Referatu Oświaty, Kultury
i Zdrowia

Grzegorz Małachowski

-Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej,
Planowania

Przestrzennego,

Gospodarki

Gruntami i Ochrony Środowiska
Danuta Dolińska

- Podinspektor ds. społecznych i ochrony
zdrowia

Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Działdowo odbywało się
w godzinach 11.00- 12.00

Ad. pkt 1
Przewodniczący Rady M. Zieliński otwierając posiedzenie powitał zebranych
i na podstawie listy obecności stwierdził jego prawomocność.
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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.
6. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy
Miasta Działdowo.
7. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/85/15 Rady Gminy
Działdowo z dnia 28 października 2015 r. W sprawie stawek dotacji
przedmiotowych dla zakładu budżetowego.
8. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Działdowo w 2016 roku.
9. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa w Sołectwie
Kramarzewo.
10. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju SpołecznoGospodarczego Gminy Działdowo na lata 2016-2026 wraz z Prognozą
Oddziaływania na Środowisko.
11. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Działdowo na 2016 rok.
12. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę
Działdowo w roku 2015.
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13. Sprawozdanie z realizacji Gminnych Programów: Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy
Działowo w 2015 r.
14. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Burkacie za rok
2015.
15. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Działdowie
za rok 2015.
16. Sprawy bieżące.
17. 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

przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany

Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025.
Zmianom uległy dochody i wydatki. Kwota dochodów zwiększyła się z uwagi na
wprowadzenie

środków

związanych

z

programem

500plus,

jest

to

kwota

ok. 6 300 000 zł. Ponadto zwiększono dochody majątkowe w związku z wnioskiem
o rozszerzenie zakresu inwestycji „Termomodernizacja budynków gminnych”
(termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Turzy Wielkiej). Zwiększono
wydatki

majątkowe

i

bieżące.

Wprowadzenie

zmian

spowodowało

deficyt

w wysokości 1 324 222,25 zł, który będzie finansowany z wolnych środków.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Ad.pkt 5
Skarbnik Gminy B.Antoszewska

przystąpiła do szczegółowego omówienia zmian

w budżecie na 2016 rok.
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Dochody:
Zwiększenie dochodów o 607 448, 30 zł w związku z rozszerzeniem zadania
dotyczącego termomodernizacji budynku szkoły w Turzy Wielkiej oraz o 860 zł
z tytułu pozyskania środków przez Szkołę Podstawową w Uzdowie.

Wydatki:
Zwiększenie wydatków na realizację zadania „Termomodernizacja budynków
gminnych”: środki niekwalifikowane 770 400 zł, środki kwalifikowane: 607 448,30 zł
oraz 156 862,07 zł (z budżetu krajowego). Planowana jest pomoc finansowa
w kwocie 20 000 zł dla Gminy-Miasto Działdowo na dokumentację techniczną na
budowę drogi ul. Graniczna. Zmniejszenie środków z bieżącego utrzymania dróg na
remont, które po przeprowadzeniu przetargu, w wyniku, którego zapewne będą
mniejsze kwoty, powrócą na ten paragraf. W dziale Bezpieczeństwo
i

Ochrona

Przeciwpożarowa

przeniesienie

środków

między

Publiczne

paragrafami.

W dziale Oświata i Wychowanie zwiększenie planu z tytułu najmu sali w szkołach
w Księżym Dworze i Burkacie. Zwiększenie dotacji przedmiotowej dla zakładu
budżetowego 6600 zł oraz przeniesienie środków w związku z realizacją funduszu
sołeckiego w Sołectwach Burkat, Kisiny, Turza Wielka (przesunięcia

wydatków

inwestycyjnych na bieżące).
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Radny P.Stańczak : nie widzę jednego punktu, słyszałem, że gmina ma wydać 2 mln
złotych na wykup gruntów pod ścieżki pieszo-rowerowe w Kisinach. Mieszkańcy Kisin
twierdzą, że jest to ustalone.
Wójt Gminy odwołał się do wypowiedzi: procedura wykupu gruntu jest ustalona, po
pierwsze

trzeba

zrobić

wycenę,

przygotować

dokumenty,

podjąć

uchwały,

zabezpieczyć środki itd. Sytuacja prawdopodobnie w niektórych przypadkach będzie
taka jak z ulicą Graniczną. Sprawa została już skierowana do Starosty w związku
z brakiem porozumienia między gminą Miasto Działdowo a osobami, które nie chcą
sprzedać gruntu za określoną kwotę. Podobna sytuacja jest w Kisinach, jeśli chodzi
o przejęcie dróg na działkach przekształconych przez gminę. Żądania, są
wygórowane. W takim przypadku sprawa zostanie przekazana do Starosty
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i będzie prowadzona zgodnie ze specustawą. Procedury są określone, jeśli nie uda
się dojść do porozumienia mamy ten mechanizm i możemy jako gmina skierować
sprawę do Starosty, który z mocy ustawy przygotuje teren pod inwestycję. Inwestycja
nie będzie kosztowała 2 mln złotych więc dziwię się skąd takie pomysły. Nie ma
jeszcze pełnej zgody Marszałka na inwestycję. Pełna zgoda będzie kiedy zostaną
zabezpieczone pieniądze w budżecie sejmiku.
Radny P.Stańczak : mamy porozumienie w tej sprawie?
Wójt Gminy: nie ustalano szczegółów, podzielimy się zapewne długościami. Mamy
mniej więcej 50 %, miasto podobnie. Trzeci partner to starostwo, zapewne więc
podzielimy na trzy części.
Radny P.Stańczak zapytał o wkład Zarządu Dróg Wojewódzkich.
Wójt Gminy: udział Marszałka to 50%, następne 50 % leży po stronie samorządów.
Do wykupu gruntu będzie mogło dojść jak będzie dokumentacja i będzie wiadomo
jakiej wielkości to będą działki. Ten rok będzie okresem przygotowawczym
a w przyszłym

roku miejmy nadzieję realizacja. Jeśli oczekiwania mieszkańców

byłyby wygórowane to nie miałoby sensu. Robimy to dla mieszkańców. Wydamy na
pewno duże pieniądze a do tego problem natury technicznej będzie się przewijał.
Wójt Gminy wspomniał o bieżącej działalności: oprócz prac związanych
z

inwestycjami

drogowymi,

będzie

realizowana

termomodernizacja.

Koszty

niekwalifikowane są duże jednak chcemy wykonać remont łazienek, wymienić
terakotę. Pani Skarbnik przesunęła środki na inwestycje, jednak prawdopodobnie po
przetargach kwoty będą realniejsze i powrócą. W związku z tym, że nie będzie
dofinansowania na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych
z PFRON, planujemy zakup ze środków własnych. Może uda się zakupić w okresie
wakacyjnym. Ogłoszono przetarg na Modernizację hydroforni w Gnojnie. Po sesji
zostanie ogłoszony przetarg na Termomodernizację. Do końca marca złożymy
wniosek na drogi. Przetarg na salę chcielibyśmy ogłosić w okresie wakacyjnym (jeśli
uda się porozumieć z konserwatorem). Ponadto, mamy informację, że w tym
tygodniu prawdopodobnie zostanie powołana komisja do szacowania szkód po zimie.
Rolnicy mogą składać wnioski.
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Ad. pkt 6
Kierownik G.Małachowski omówił projekt uchwały.
Na ostatnim posiedzeniu komisji odczytałem pismo Burmistrza w sprawie
dofinansowania dokumentacji technicznej w zakresie budowy ulicy Granicznej wraz
z infrastrukturą techniczną, do czego państwo ustosunkowali się przychylnie.
Skutkiem tego jest niniejszy projekt uchwały. Szacunkowy koszt wynosi 100 000 zł,
oczywiście po przetargu kwota będzie niższa.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 7
Skarbnik Gminy B.Antoszewska przedstawiła projekt uchwały.
Projekt uchwały zmieniający uchwałę podjętą w październiku w sprawie określenia
stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego. Po zmianach wysokość
stawki wyniesie 2,56 zł. Łączna kwota dotacji po zmianach :140 800 zł.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 8
Kierownik G.Małachowski omówił projekt uchwały.
Do końca marca rada gminy jest zobowiązana do uchwalenia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi. Treść w zasadzie jest tożsama treści z ubiegłego roku.
Zmieniła się kwota. Planowane są środki w wysokości 88 500 zł. W ubiegłym roku
wydatkowano na ten cel kwotę ok. 58 000 zł. W tym roku będzie zdecydowanie
więcej, bowiem Schronisko w Ruskiej Wsi wypowiedziało nam umowę. Wszystkie
nasze zwierzęta znajdują się w Tatarach. Na dzień dzisiejszy jest 29 sztuk. Faktury
za styczeń były wystawione na kwotę 5541 zł, natomiast za luty 5110 zł.
Radny P.Stańczak zapytał czy w Uzdowie znajdują się obecnie zwierzęta.
Kierownik G.Małachowski :w Uzdowie w tej chwili nie ma zwierząt. Jeżeli jest
możliwość staramy się od razu przewozić je do schroniska.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
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Ad.pkt 9
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński przedstawił projekt uchwały.
Dotychczasowa pani Sołtys Żaneta Misiopecka złożyła rezygnację, stąd konieczność
zarządzenia wyborów przedterminowych.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Ad.pkt 10
Sekretarz Gminy omówił projekt uchwały.
Cała procedura wymagana przepisami prawa została przeprowadzona. Strategia jest
to generalnie rzecz biorąc wytyczenie pewnych horyzontów, celów strategicznych,
celów operacyjnych. Od strony 85 zamieszczono szczegółowe cele operacyjne.
Realizując Strategię, kolejne zadania będą przyjmowane do budżetu.
Radny P.Stańczak zapytał o możliwość wniesienia zmian do Strategii.
Sekretarz Gminy wyjaśnił, że był czas na składanie wniosków. Na końcu Strategii
jest rozdział mówiący o monitoringu, ewaluacji. W każdej chwili Strategię można
zmienić i doskonalić. To nie jest dokument zamknięty.
Kierownik M.Margalski poinformował, że Strategia zostanie załączona do wniosku
o dofinansowanie na drogi.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 11
Nie wniesiono uwag do planu pracy Komisji Rewizyjnej.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 12
Kierownik D. Smereczyńska przedstawiła informacje na temat wysokości średnich
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
w szkołach prowadzonych przez Gminę Działdowo w roku 2015, przekazując
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dodatkowe informacje ukazujące jak kształtują się wynagrodzenia w poszczególnych
szkołach.
Mamy obowiązek sprawozdawczy jeżeli chodzi o wynagrodzenie nauczycieli.
Art. 30 ust.1 ustawy Karta Nauczyciela zobowiązuje do przekazania sprawozdania,
które informuje czy nauczyciele osiągnęli wyznaczony przez ustawodawcę poziom
wynagrodzeń.

W

naszej

gminie

po

raz

czwarty

nie

wypłacamy

dodatku

jednorazowego, co oznacza, że nauczyciele osiągnęli poziom wynagrodzenia
wyznaczony przez ustawodawcę a nawet zarabiają więcej. Liczby oznaczone na
czerwono wskazują, że w danej placówce, w określonym stopniu awansu
zawodowego nauczyciele nie uzyskali wymaganego wynagrodzenia. W związku
z tym, że wynagrodzenia oblicza się na poziomie globalnym, całej gminy, okazuje
się, że jesteśmy na plusie.
Przewodniczący Rady Gminy wskazał na Szkołę w Turzy Wielkiej, gdzie nauczyciele
nie osiągają wymaganego wynagrodzenia.
Kierownik D.Smereczyńska wyjaśniła, że Szkoła w Turzy Wielkiej jest tą specyficzną
placówką, pod którą podlega Punkt Przedszkolny w Burkacie, gdzie mamy 4 „czyste”
etaty, nie ma subwencji, jest dotacja. Nie wypracowują wymaganego wynagrodzenia.
Wymagane wynagrodzenie osiągane jest kiedy jest etat i co najmniej

trzy

nadgodziny.
Radny P.Stańczak wskazał, że nauczyciele dyplomowani mają najwięcej nadgodzin.
Kierownik D.Smereczyńska potwierdziła. Nauczyciele dyplomowani ukończyli co
najmniej po dwa, trzy kierunki i mają uprawnienia do nauczania kilku przedmiotów.
Stażysta to nauczyciel, który ma najczęściej jeden kierunek.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 13
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
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Ad. pkt 14
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 15
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 16

Sprawy bieżące
Kierownik M.Skała zaprosiła zebranych na Wystawę Wielkanocną, która odbędzie
się 19 marca na świetlicy w Filicach.
Ad.pkt 17
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński
zamknął o godz.12.00 wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Działdowo.

Protokołowała:

Przewodniczył:

Marta Patalon

Mirosław Zieliński

/Podinspektor/

/Przewodniczący Rady Gminy/
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