PROTOKÓŁ Nr XIX/16
z s e s j i Rady Gminy Działdowo
odbytej w dniu 22 marca 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 Z.Boćko, P.Jabłonowski
Sesja odbyła się w godzinach 1000-1210.
Spoza Rady w Sesji uczestniczyli:
Jarosław Gawenda
Artur Jasionowski

Paweł Cieśliński
Jan Świniarski
Beata Antoszewska
Katarzyna Trąbińska
Tadeusz Szeremeta
Bożena Ziółkowska-Wójcicka
Mieczysława Skała
Andrzej Graszk
Grzegorz Małachowski

Mariusz Margalski
Danuta Dolińska
Kinga Wiśniewska

- Radny Rady Powiatu Działdowskiego
- Zastępca Powiatowego Komendanta Policji
w Działdowie
- Wójt Gminy
- Sekretarz Gminy
- Skarbnik Gminy
- Komendant Straży Gminnej
- Komendant Gminny OSP
- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej
- Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
- Kierownik Gminnego Zakładu Usług
Komunalnych w Uzdowie
- Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej,
Planowania Przestrzennego, Gospodarki
Gruntami i Ochrony Środowiska
- Kierownik Referatu Rozwoju, Promocji,
Inwestycji i Zamówień Publicznych
- Podinspektor ds. społecznych i ochrony
zdrowia
- pracownik świetlicy w Kisinach

Sołtysi z terenu Gminy Działdowo, przedstawiciele Powiatowej Komendy Policji
w Działdowie, media lokalne
Ad. pkt 1
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński dokonał otwarcia XIX Sesji Rady Gminy,
powitał uczestników sesji i na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad.
Ad.pkt 2
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
1

2. Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Działdowo na lata 2016-2025.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2016 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy –Miasto
Działdowo.
9. Podjęcie 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.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Działdowo
w 2016 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa w Sołectwie
Kramarzewo.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
Gminy Działdowo na lata 2016-2026 wraz z Prognozą Oddziaływania
na Środowisko.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Działdowo na 2016 rok.
14. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Działdowo
w roku 2015.
15. Sprawozdanie z realizacji Gminnych Programów: Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy
Działdowo w 2015 r.
16. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Burkacie za rok 2015.
17. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Działdowie
za rok 2015.
18. Sprawy bieżące.
19. Zamknięcie obrad.
Nie zgłoszono uwag do porządku obrad.
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Ad. pkt 3
Protokół z XVIII Sesji został przyjęty jednogłośnie bez odczytania.
Ad. pkt 4
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/.
Ponadto, Wójt Gminy przedstawił informację na temat działalności bieżącej.
W tej chwili jesteśmy w trakcie ogłoszenia przetargu na Modernizację hydroforni
w Gnojnie. Po dzisiejszej sesji ogłaszamy przetarg na Termomodernizację Szkoły
Podstawowej w Turzy Wielkiej. Inwestycja za ponad 1 500 000 zł. Do końca marca mamy
czas na złożenie wniosku na drogi. Czekamy na ogłoszenie konkursu, aby zrealizować
kanalizację Burkat –Filice. Salę gimnastyczną w Ruszkowie planujemy rozpocząć w tym roku
bez finansowania. Oczekujemy na ogłoszenie konkursu w celu przeprowadzenia modernizacji
oczyszczalni ścieków w Uzdowie wraz z modernizacją i przebudową przepompowni ścieków
jak również na konkurs na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków. Złożono około
130 wniosków, więc na wszystkie wnioski aplikowalibyśmy o środki. Potrzeby większości
mieszkańców, gdzie występuje indywidualny odbiór ścieków powinny być zaspokojone.
Pozostaną te gospodarstwa domowe, które nie są gotowe na budowę tych oczyszczalni
przydomowych lub powstające nowe posesje.
Jeżeli chodzi o drogi gruntowe, równiarka pracuje już od dwóch tygodni. Obecnie znajduje
się w rejonie Grzybin. Następnie drogi Sławkowo-Kramarzewo i południowa część gminy (od
Burkatu).
Sołtys Z.Świerczewski zwrócił się z prośbą, aby wyrównać w Sławkowie drogę prowadzącą
do krzyża.
Ad. pkt 5
Wolnych wniosków nie było.
Zastępca Powiatowego Komendanta Policji A. Jasionowski podziękował za umożliwienie
zaprezentowania narzędzia, jakim jest mapa zagrożeń bezpieczeństwa.
Prosząc po wysłuchaniu o sugestie i spostrzeżenia, które zostaną zanotowane w celu
wykorzystania w procesie tworzenia map.
Zastępca Powiatowego Komendanta Policji A. Jasionowski wskazał na:
- jednostki współuczestniczące w bezpieczeństwie,
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-czynniki wpływające niekorzystnie na obraz stanu rzeczywistego poczucia bezpieczeństwa,
(obiektywne i subiektywne),
- sposób zorganizowania policji w województwie,
- strukturę Powiatowej Komendy Policji w Działdowie, wydziały, liczbę pracowników.
Mapa zagrożeń ma odzwierciedlać zagrożenia już dostrzeżone, zarejestrowane przez służby;
wskazywać zagrożenia dostrzeżone przez obywateli. Mapa ma zawierać prognozę zagrożeń
dotyczącą organizacji

różnych imprez, nie tylko masowych;

ma służyć ocenie

i optymalizacji dotychczasowych struktur organizacyjnych służb, w tym policji; umożliwiać
weryfikację publikowanych przez ośrodki badania opinii publicznej ocen poczucia
bezpieczeństwa obywateli z danymi, które posiada policja; być jednym z narzędzi wymiany
informacji pomiędzy służbami odpowiedzialnymi z bezpieczeństwo obywateli.
Determinanty dotyczące mapy zagrożeń: kompleksowe wykorzystanie źródeł informacji
o zagrożeniach . Lokalne społeczności będą źródłem i adresatem informacji o zagrożeniach.
Informacje od społeczności lokalnych są bardzo ważnym źródłem wspierającym statystyki
poszczególnych służb. Jest to uniwersalne narzędzie służb państwowych - perspektywa
rozwoju, a więc możliwość wykorzystania informacji na różnych poziomach, centralnym,
wojewódzkim i powiatowym.
Utworzenie tego narzędzia, rzetelnego, czytelnego służy do komunikacji ze społecznością
lokalną, pozwoli na przedstawienie skali i rodzaju zidentyfikowanych zagrożeń przez
instytucje współodpowiedzialne za bezpieczeństwo i porządek publiczny. Narzędzie, które
służy do optymalnej alokacji zasobów sprzętowo-osobowych służb, w szczególności do
podejmowania decyzji o tworzeniu nowych komisariatów i posterunków policji (na podstawie
map zagrożeń będziemy stwierdzać czy w danym miejscu potrzebny jest posterunek, czy
trzeba wysyłać więcej służby patrolowej,

czy służby ruchu drogowego czy też

dzielnicowych). Założeniem mapy jest kwartalna częstotliwość odświeżania prezentowanych
map. Narzędzie o strukturze kaskadowej, czyli poziom krajowy, wojewódzki i powiatowy.
Powiatowa mapa zagrożeń powinna obejmować teren odpowiedzialności całej jednostki
organizacyjnej policji szczebla powiatowego. Dane, które powinny się w niej znaleźć:
zagrożenia przestępczością ogółem, czyli przestępstwa stwierdzone, wyrażone liczbą
bezwzględną; zagrożenia przestępczością kryminalną ogólną, przestępstwa stwierdzone
wyrażone liczbą bezwzględną;

zagrożenia

przestępczością kryminalną w siedmiu

podstawowych kategoriach ogółem, przestępstwa stwierdzone, wyrażone liczbą bezwzględną;
zagrożenia przestępczością gospodarczą ogółem, przestępstwa stwierdzone, wyrażone liczbą
bezwzględną;

zagrożenia

przestępczością

narkotykową

ogółem,

wyrażone

liczbą
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bezwzględną; zagrożenia wykroczeniami, jeżeli chodzi o szczególnie uciążliwe społecznie,
wyrażone liczbą bezwzględną; liczba wypadków drogowych wyrażana w liczbach
bezwzględnych; liczba ofiar śmiertelnych w wypadkach komunikacyjnych; liczba wypadków
drogowych w przeliczeniu na 10 000 mieszkańców; liczba ofiar śmiertelnych wypadków
drogowych w przeliczeniu na 10 000 mieszkańców; liczba ofiar śmiertelnych wypadków
drogowych w przeliczeniu na 100 000 mieszkańców; liczba wypadków drogowych
w przeliczeniu na 100 km dróg publicznych; zdiagnozowane zagrożenia i oczekiwania
w obszarze ruchu drogowego zgłoszone przez lokalne społeczności. W cyklu rocznym
prezentowany będzie wykaz najbardziej zagrożonych powiatów, wskazanych na podstawie
dwóch występujących łącznie kryteriów; ogólnej liczby wypadków drogowych oraz liczby
ofiar śmiertelnych, których wartość jest wyższa niż średnia garnizonu.
Zastępca Komendanta A.Jasionowski przedstawił wizualizację przykładowej powiatowej
mapy zagrożeń oraz mapę zagrożeń na szczeblu województwa.
Następnie dziękując za uwagę poprosił o ewentualne wnioski.
Radna E.Lipowska zwróciła się z prośbą, aby dzielnicowi odwiedzili świetlice na terenie
gminy. Dobrze, jeśli mogłoby to odbyć się w piątek, kiedy jest więcej młodzieży na
świetlicach. Chodzi głównie o kwestię narkotyków.
Kierownik Dzielnicowych T.Gawryński odpowiedział, że zanotuje i będzie miał to na
uwadze. Pan dzielnicowy ustali w jakich godzinach pracują świetlice.
Sołtys P. Trąbiński zapytał jak miałaby wyglądać współpraca w związku z mapą zagrożeń.
Zastępca Komendanta A.Jasionowski odpowiedział, że jeśli byłoby takie życzenie, aby
spotykać się raz w miesiącu, bądź raz na dwa miesiące czy kwartał to nie ma problemu.
Forma jaką przyjmiemy zależy od państwa.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński potwierdził możliwość uczestnictwa policji na
sesji raz w kwartale.
Sołtys P.Trąbiński głównie chodzi o to, aby spotkania odbywały się na podstawie dyskusji,
spotkań z mieszkańcami.
Naczelnik K.Iwan: jeżeli państwo sołtysi macie spotkania wiejskie, jeżeli nas zaproście, my
przyjedziemy na spotkanie, jeżeli nurtują problemy my przyjedziemy, jeżeli przekraczana jest
prędkość, ktoś rozrabia na przystanku, my zwiększymy tam patrole. Nie wiemy o wszystkim,
pracujemy dla Was, staramy się pomóc.
Radny P.Stańczak: po pierwsze zbliża się wiosna, więc prośba o zwiększenie uwagi na
chuligaństwo. Mieliśmy takie przypadki, że układano kamienie na drodze wojewódzkiej
nr 538, uszkodzono dość poważnie kilka samochodów. Stanowiło to bardzo wysokie
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zagrożenie wypadkiem. Druga sprawa, zagrożenia narkotykowe na mapie wyrażone jako
wartość bezwzględna przestępstw. W przypadku narkotyków trzeba inaczej patrzeć na tę
sprawę. Jeżeli nie będziemy łapać winnych, przestępstw nie będzie, a wiemy, że narkotyki,
używki stają się coraz bardziej popularne na wsi. Kierunek jeden jak wspomniano to
świetlice, drugi to miejsca spotkań młodzieży, aby od czasu do czasu sprawdzić. Staje się to
nagminne i dotyczy coraz młodszych dzieci.
Sołtys Sołectwa Myślęta B.Gocławska wspomniała o sytuacji, jaka miała miejsce
w Myślętach: chłopak biegał z bronią (wiatrówką), wpadł do świetlicy, w której były dzieci.
Wezwano

policję,

która

wylegitymowała

chłopaka

(nie

był

mieszkańcem

wsi)

i wypuściła. Wydaje mi się, że policja powinna go zabrać. Sytuacja ta miała miejsce około
trzech tygodni temu.
Zastępca Komendanta A.Jasionowski: jeżeli chodzi o zwalczanie przestępczości
narkotykowej to naprawdę proszę o współpracę. Jesteśmy nielicznym powiatem w skali
garnizonu, który ma bardzo dużą ujawnialność osób posiadających narkotyki. Myślę, że to
jest dobre. Przestępcy nie znają dnia ani godziny. Mamy wyspecjalizowanych w tym zakresie
policjantów. Tego zdarzenia, o którym pani mówi nie kojarzę. Musielibyśmy zbadać tę
sytuację.
Ad.pkt 6
Skarbnik Gminy B.Antoszewska omówiła projekt uchwały.
Zmiany dochodów majątkowych i wydatków majątkowych w związku ze złożeniem wniosku
o rozszerzenie zakresu inwestycji „Termomodernizacja budynków gminnych”.

Dotyczy

budynku Szkoły Podstawowej w Turzy Wielkiej. Dochody ogółem po zwiększeniu wynoszą
37 117 961,52 zł, natomiast wydatki ogółem 38 442 183,77 zł. W wyniku wprowadzenia
inwestycji powstał deficyt, który w tej chwili wynosi 1 324 222,25 zł. Będzie on finansowany
z wolnych środków. Spłaty rat kredytów w poszczególnych latach nie uległy zmianie. Kwota
długu nie uległa zmianie.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński poprosił o pytania.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XIX/139/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Działdowo na lata 2016- 2025.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Ad.pkt 7
Skarbnik Gminy omówiła szczegółowo proponowane zmiany w budżecie gminy na 2016
rok.
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Dochody:
Zwiększenie dochodów o 607 448, 30 zł w związku z termomodernizacją budynku Szkoły
Podstawowej w Turzy Wielkiej. Jest to kwota przed przetargiem, może ulec zmianie.
Zaplanowanie środków w wysokości 860 zł z tytułu pozyskania środków przez Szkołę
Podstawową w Uzdowie.
Wydatki:
Zmniejszenie środków z usług remontowych o 101 304,38 zł. Zaplanowanie dotacji
w kwocie 20 000 zł dla Gminy-Miasto Działdowo na dokumentację techniczną na budowę
drogi ul. Graniczna. Zwiększenie wydatków na realizację termomodernizacji. Łączny
wydatek to kwota 1 534 710,37 zł; wydatki niekwalifikowane 770 400 zł, budżet norweski:
607 448,30 zł , budżet krajowy: 156 862,07 zł. W dziale Bezpieczeństwo

Publiczne

i Ochrona Przeciwpożarowa przeniesienie środków między paragrafami- 118 zł. W dziale
Oświata i Wychowanie zaplanowanie środków z tytułu najmu sali w szkołach w Księżym
Dworze i Burkacie oraz przeniesienie środków między paragrafami w rozdziale
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. W dziale Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska 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).
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński poprosił o pytania.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XIX/140/16 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2016 r.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. pkt 8
Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały.
Jest to odrębna uchwała dotycząca przekazania środków dla Gminy-Miasto Działdowo na
dokumentację techniczną w zakresie budowy ulicy Granicznej.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XIX/141/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy-Miasto
Działdowo.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Ad. pkt 9
Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały.
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Jest to projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości stawek dotacji
przedmiotowych dla zakładu budżetowego, podjętą w październiku ubiegłego roku. Stawka
dotacji wzrasta o 12 groszy. Po zmianach wynosi 2,56 zł/m3.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XIX/142/16 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.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Ad. pkt 10
Kierownik G.Małachowski omówił projekt uchwały.
Każdego roku do końca marca, rada gminy zobowiązana jest uchwalić program opieki nad
zwierzętami bezdomnymi. Treść programu nie uległa zmianie. Zmienia się tylko kwota na
realizację zadań wynikających z programu. Zaplanowano na ten rok kwotę 88 500 zł. Obecnie
mamy 29 psów w Tatarach. Schronisko w Ruskiej Wsi z końcem roku wypowiedziało nam
umowę.
Rada gminy jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XIX/143/16 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Działdowo
w 2016 roku.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad. pkt.11
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński przedstawił projekt uchwały.
Dotychczasowa pani sołtys Żaneta Misiopecka zrezygnowała z pełnienia funkcji Sołtysa
w Sołectwie Kramarzewo w związku z czym zachodzi konieczność zarządzenia wyborów.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XIX/144/16 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa w Sołectwie
Kramarzewo.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy o godzinie 1100 zarządził przerwę w obradach.
O godzinie 1120 Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady XIX Sesji Rady Gminy
Działdowo.
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Ad. pkt 12
Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały.
Strategia określa zadania, które powinniśmy realizować. Dodatkowymi dokumentami będzie
Wieloletni Plan Inwestycyjny, w którym określimy co będziemy robić i w jakiej kolejności.
Co trzy lata muszą być wykonywane okresowe analizy i uaktualnienia. Proces przygotowania
inwestycji to czas minimum dwóch lat. Około roku trwa opracowanie dokumentacji
i następnie oczekiwanie na ogłoszenie konkursu i realizacja. Aktualizacja jest co trzy lata,
bowiem mogą być środki na inne cele niż planowano. Przykładem jest dokumentacja na
przebudowę dróg Kisiny i Kurki. Są dwie miejscowości i myśleliśmy, że możemy złożyć
jeden wniosek. Okazuje się, że w miejscowości Kurki droga od Księżego Dworu przez Kurki
do Narzymia, stanowiąca dla nas jedną drogę ma dwa numery. Rozdziela ją droga powiatowa.
Możemy ją jednak uwzględnić w jednym wniosku, natomiast droga równoległa do niej ma
inną kategorię i musimy ją ująć w oddzielnym wniosku. W miejscowości Kisiny droga
biegnąca od drogi wojewódzkiej w kierunku torów, wiaduktu jest drogą gminną, ma jeden
numer, jednak droga przy świetlicy jest drogą wewnętrzną i musimy złożyć oddzielny
wniosek. Niestety takie przekazano nam warunki z Urzędu Marszałkowskiego. Wynika
to z faktu, że środków jest mało, kryteria są wysokie. Pod koniec 2026 roku zostanie
opracowany końcowy raport, informujący o tym, co udało się zrealizować a czego nie.
Dokument ten jest podstawą do działania, pewnym fundamentem. Wieloletni Plan
Inwestycyjny był opracowany na wyrost. Mimo, ze nie został w pełni zrealizowany to
kolejność inwestycji nie uległa zmianom, mimo zmian w radzie czy w składzie sołtysów.
Radny P.Stańczak: kiedy zostanie przygotowany Wieloletni Plan Inwestycyjny. Mówimy
już od dwóch lat, że trzeba go opracować.
Wójt Gminy: w najbliższych dwóch, trzech miesiącach musimy go przygotować.
Radny P. Stańczak: nie pamiętam, aby w planie wieloletnim była przebudowa dróg KurkiKisiny.
Wójt Gminy: możemy założyć, że w tym półroczu przygotujemy plan inwestycyjny. Proszę
przemyśleć co chcemy zrobić. Ustalimy pewne priorytety i kolejność realizacji.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XIX/145/16

w

sprawie

przyjęcia

Strategii

Rozwoju

Społeczno-

Gospodarczego Gminy Działdowo na lata 2016-2026 wraz z Prognozą Oddziaływania na
Środowisko.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
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Ad.pkt 13
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XIX/146/16 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Działdowo na 2016 r.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Ad. pkt 14
Podinspektor D.Dolińska przedstawiła sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach powadzonych
przez Gminę Działdowo w roku 2015.
Ustawa Karta Nauczyciela zapewnia nauczycielom osiągnięcie średnich wynagrodzeń.
Art.30 ustawy zobowiązuje organ do analizy wynagrodzeń za dany rok budżetowy. Jeżeli
nauczyciel

na

określonym

stopniu

awansu

zawodowego

nie

osiągnął

średniego

wynagrodzenia, jako organ musimy wypłacić jednorazowy dodatek uzupełniający. Analiza
musi być przeprowadzona do 20 stycznia każdego roku. W roku 2015 kwota bazowa została
utrzymana na tym samym poziomie, wynosi 2717,59 zł. Dla poszczególnych stopni awansu
zawodowego nauczycieli określony jest stopień kwoty bazowej. Dla stażysty wynosi 100 %
kwoty bazowej, dla nauczyciela kontraktowego 111 % kwoty bazowej, dla nauczyciela
mianowanego 144 % kwoty bazowej oraz dla nauczyciela dyplomowanego 184 % kwoty
bazowej. Na wynagrodzenie nauczycieli składają się takie składniki jak wynagrodzenie
zasadnicze, dodatki za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny oraz za warunki pracy,
wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagrody i inne
świadczenia wynikające ze stosunku pracy z wyłączeniem Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 15
Podinspektor D.Dolińska przedstawiła sprawozdanie z realizacji Gminnych Programów:
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
na terenie Gminy Działdowo w 2015 r.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny
Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 zostały przyjęte uchwałami z dnia
30 grudnia 2014 roku. Na realizację Gminnego Programu rozwiązywania Problemów
Alkoholowych wydatkowano 109 625,73 zł, natomiast na Gminny Program Przeciwdziałania
Narkomanii 2441,70 zł. Łącznie 112 067,43 zł. Wydatki w roku 2015 były nieco większe niż
wpływy z opłat uzyskanych za zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.
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Wynika to z tego, że w roku 2014 była nadwyżka, która została wprowadzona do budżetu
i wykorzystana w roku 2015.
Realizacja zadań w 2015 roku w poszczególnych działach programów przedstawiała się
następująco:
- GKRPA odbyła 12 posiedzeń, na które wezwała 30 osób na rozmowy motywujące do
podjęcia leczenia. Przeprowadzono rozmowy z 18 osobami, 12 osób zostało skierowanych do
Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Działdowie. GKRPA zaopiniowała 18
wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
- skierowano 14 wniosków do sądu o nałożenie obowiązku poddania się leczeniu. Pokryto
koszty wykonania opinii przez dwóch niezawisłych biegłych (psychologa i psychiatry)
w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz koszty opłaty sądowej od wniosków
kierowanych do sądu;
- Sfinansowano szkolenia: przeszkolono 14 osób z Zespołu Interdyscyplinarnego, 20
nauczycieli w temacie Uzależnienia najnowsze zagrożenia, 1 osoba wzięła udział w szkoleniu
Rodzina Polaka – wolna od przemocy, 15 osób uczestniczyło w superwizji zespołu
terapeutycznego w Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, rodzice 70 uczniów
uczestniczyli w szkoleniu na temat uzależnień;
- GKRPA współpracuje z nauczycielami i pedagogami z placówek oświatowych z terenu
gminy Działdowo, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminnym Zespołem
Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Policją oraz kuratorami.
Wspólnie z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej kwalifikuje się dzieci na
kolonie z programem terapeutycznym.
- sfinansowano pozalekcyjne zajęcia sportowe oraz zajęcia edukacyjno – informacyjne
w szkołach:
1.Zajęcia socjoterapeutyczne w Zespole Szkół w Księżym Dworze – „Agresja w nas i wokół
nas”, „Chemiczna pułapka – narastający problem narkomanii wśród młodzieży”
2.Program „Żyj Zdrowo” w PG w Sławkowie
3. „Jestem – Myślę - Wyrażam Siebie” w SP w Ruszkowie
4.Profilaktyczne zajęcia sportowe w PG w Burkacie
W ramach profilaktycznych, pozalekcyjnych zajęć sfinansowano: zakup materiałów
biurowych do prowadzenia zajęć, 2 wyjazdy na basen, 1 wyjazd na lodowisko, 3 wyjazdy do
kina do Olsztyna, wyjazd do Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego, wyjazd do
Welskiego Parku Krajobrazowego, wyjazd do rezerwatu „Źródła Łyny”, wyjazd na Piknik
Naukowy w Kamionce, wyjazd do Muzeum Przyrody w Olsztynie, 2 rajdy piesze, rajd
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rowerowy „Na spotkanie z naturą” do miejscowości Miłkowiec, , biegi przełajowe dziewcząt
i chłopców, zorganizowano warsztaty tworzenia z filcu, warsztaty wykonywania kanapek,
pieczenia ciast i ciasteczek, zakupiono piłki nożne do prowadzenia zajęć sportowych oraz
puchary i statuetki do organizacji turnieju piłki nożnej;
- sfinansowano zimowiska z programem profilaktycznym;
- realizowano programy profilaktyczne i warsztaty:
1. Cyberprzemoc, przemoc, agresja wśród młodzieży – 219 uczniów SP
2.Przeciwdziałanie uzależnieniom od dopalaczy „Odlot czy upadek?” – 106 uczniów GIM
3.Spektakle profilaktyczne pt.: „Zbójecki kapelusz”, „Uwierz w siebie”, „Zaczarowany
bagaż” – 401 uczniów SP
4.”Zanim uderzysz” – 242 uczniów GIM;
- zorganizowano Festyn Rodzinny „Postaw na Rodzinę!”, Turniej Rodzin dla społeczności
lokalnej, Festyny z okazji Dnia Dziecka w szkołach oraz w sołectwie Zakrzewo, Festyn
z okazji zakończenia wakacji w Pożarach;
- sfinansowano udział szkół w Ogólnopolskiej Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł;
- zakupiono plakaty, ulotki, scenariusze lekcji dotyczących dopalaczy. Zakup do szkół
książek pt.: ”Konflikty w szkole. Narkotyki w szkole”. Zakup odblasków w ramach akcji
„Trzeźwy za kółkiem”;
- w ramach konkursu ofert zorganizowano wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży: 40 dzieci
wyjechało na kolonie z programem profilaktycznym do Ustki. Organizatorem wypoczynku
było Polskie Towarzystwo Krajoznawcze z Zielonej Góry;
- wspomagano działalność Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Działdowie:
zakupiono materiały niezbędne do pracy z pacjentami;
- sfinansowano oprawę muzyczna mitingu otwartego AA;
- zaopiniowano 18 wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów
alkoholowych;
- przeprowadzono kontrolę 5 sklepów;
- odbywały się cykliczne posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, podczas których prowadzono rozmowy motywacyjne.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński poprosił o pytania.
Sołtys Sołectwa Lipówka P.Trąbiński zapytał, czy ktoś z osób leczonych się wyleczył.
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Podinspektor D.Dolińska odpowiedziała, że niektóre osoby są kierowane nawet dwukrotnie
na leczenie. Prawda jest taka, że jeśli dana osoba nie będzie chciała przestać pić to nawet po
odbyciu terapii powróci do spożywania alkoholu.
Sołtys P.Trąbiński zapytał, w jaki sposób są weryfikowane osoby.
Podinspektor D.Dolińska odpowiedziała, że jest to informowanie o stanie zdrowia, ustawa
o ochronie danych osobowych zabrania prowadzenia ewidencji, wskazującej na to, czy dana
osoba odbyła leczenie. Wyznaczany jest nadzór kuratora. Kurator posiada ewentualne
informacje

na

ten

temat.

Jako

Gminna

Komisja

nie

rozmawiamy

o

tym

z kuratorami.
Radny P.Stańczak powiedział, że dostrzega w swojej miejscowości osoby, który wyszły
z uzależnienia.

Ad. pkt.16
Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Burkacie za rok 2015
stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 17
Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu M.Skała przedstawiła sprawozdanie
z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu za rok 2015 prezentując zdjęcia ukazujące
działalność GOKiS w zakresie kultury i sportu.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 18
Sprawy bieżące
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński zwrócił uwagę na niską frekwencję sołtysów na
sesji.
Kierownik G.Małachowski w związku z zakończeniem termomodernizacji ośmiu budynków
na terenie gminy zaprezentował zdjęcia obiektów przed remontem jak i po jego zakończeniu,
wskazując na zakres wykonanych prac:
- Publicznego Gimnazjum w Burkacie,
- Publicznego Gimnazjum w Sławkowie,
- świetlicy wiejskiej w Krasnołące,
- świetlicy wiejskiej w Pożarach,
- świetlicy wiejskiej w Myślętach,
- świetlicy wiejskiej w Uzdowie,
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- świetlicy wiejskiej w Niestoi,
- świetlicy wiejskiej w Filicach.
Ponadto, poinformował o przetargu na termomodernizację kolejnego obiektu, tj. budynku
Szkoły Podstawowej w Turzy Wielkiej.
Sołtys Sołectwa Krasnołąka B.Jaroszewski wspomniał, że potrzebne są pewne poprawki,
są niedociągnięcia.
Kierownik G.Małachowski odpowiedział, że są gwarancje. Po świętach zostanie wykonany
przegląd wszystkich budynków. Poprosił o zgłaszanie usterek na bieżąco.
Ad. pkt 19
Wobec wyczerpania porządku dziennego Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński
zamknął o godz.1210 zamknął XIX Sesję Rady Gminy Działdowo.
Protokołowała:
Marta Patalon
/podinspektor/

Przewodniczyli:
Mirosław Zieliński
/Przewodniczący Rady Gminy/
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