PROTOKÓŁ Nr XXI/16
z s e s j i Rady Gminy Działdowo
odbytej w dniu 20 maja 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Działdowo.
Stan osobowy Rady wynosi 15 osób. W Sesji zgodnie z załączoną listą obecności
uczestniczyło 12 radnych. Nieobecni radni: M.Stokłos, K.Wasiak, P.Jabłonowski.
Sesja odbyła się w godzinach 1000-1150.

Spoza Rady w Sesji uczestniczyli:
Jan Korona

- Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Działdowskiego

Jarosław Gawenda

- Radny Rady Powiatu Działdowskiego

Paweł Cieśliński

- Wójt Gminy

Jan Świniarski

- Sekretarz Gminy

Beata Antoszewska

- Skarbnik Gminy

Katarzyna Trąbińska

- Komendant Straży Gminnej

Tadeusz Szeremeta

- Komendant Gminny OSP

Bożena Ziółkowska-Wójcicka

- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej

Aleksandra Kowalska

- Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej

Mieczysława Skała

- Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

Andrzej Graszk

- Kierownik Gminnego Zakładu Usług
Komunalnych w Uzdowie

Danuta Smereczyńska

- Kierownik Referatu Oświaty, Kultury
i Zdrowia

Grzegorz Małachowski

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

Mariusz Margalski

- Kierownik Referatu Rozwoju, Promocji,
Inwestycji i Zamówień Publicznych

Sołtysi z terenu Gminy Działdowo.
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Ad. pkt 1
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński dokonał otwarcia XXI Sesji Rady Gminy
Działdowo, powitał uczestników sesji i na podstawie listy obecności stwierdził
prawomocność obrad.

Ad.pkt 2
Wójt Gminy P.Cieśliński wnioskował o wprowadzenie dodatkowego punktu do porządku
obrad:
- projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność przez
Gminę Działdowo nieruchomości położonej w miejscowości Turza Wielka wchodzącej
w skład Zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych.
Jest to budynek dworku w Turzy Wielkiej. Agencja chce go przekazać wraz z pieniędzmi na
remont. Dwie rodziny zajmują część pomieszczeń. Są jeszcze wolne pomieszczenia, z których
można zrobić co najmniej dwa mieszkania bądź przeznaczyć na inne cele. Wartość
kosztorysowa remontu wynosi 840 000 zł. Problem stanowi krótki termin realizacji, do
15 grudnia. Nie ma jeszcze pozwolenia na budowę. Budynek znajduje się w złym stanie
technicznym. Jest okazja, aby go wyremontować i zyskać powierzchnię dla gminy.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński zaproponował wprowadzenie dodatkowego
projektu uchwały w punkcie 18. Następny punkt 19. Sprawy bieżące, pkt 20. Zamknięcie
obrad.
Rada gminy jednogłośnie przyjęła proponowaną zmianę przyjmując również jednogłośnie
porządek obrad po wprowadzeniu dodatkowego punktu w brzmieniu:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Gminy.
4. Informacja wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2016 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet
i zwrotu kosztów podróży służbowej.
8. Podjecie 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 Rady Gminy Działdowo.
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9. Podjęcie 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.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Warmińsko - Mazurskiego
zadań w zakresie utrzymania cmentarza wojennego w Komornikach.
11. Podjęcie

uchwały

w

sprawie

przedłużenia

czasu

obowiązywania

dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy
Działdowo.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Działdowo.
13. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2015 rok.
14. Sprawozdanie

z

działalności

Gminnego

Ośrodka

Pomocy

Społecznej

w Działdowie za 2015 rok.
15. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2015 dla Gminy Działdowo.
16. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2015 rok.
17. Sprawozdanie z działalności Stałych Komisji Rady Gminy Działdowo za 2015
rok.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na
własność przez Gminę Działdowo nieruchomości położonej w miejscowości
Turza Wielka wchodzącej w skład Zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych.
19. Sprawy bieżące.
20. Zamknięcie obrad.
Ad. pkt 3
Protokół z XX Sesji został przyjęty jednogłośnie bez odczytania.
Ad. pkt 4
Wójt

Gminy

P.Cieśliński

przedstawił

sprawozdanie

z

działalności

w

okresie

międzysesyjnym. Odczytał informację na temat podjętych uchwał i wydanych zarządzeń,
odwołując się szerzej to wybranych z nich:
- zarządzenie z dnia 23 marca w sprawie powołania członków komisji przetargowej oraz
trybu jej pracy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Termomodernizacja i remont budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Turza Wielka,
gm.Działdowo”.
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Jesteśmy po przetargu, po podpisaniu umowy. Firma wchodzi na plac budowy po Święcie
Bożego Ciała. Rozpoczną prace demontażowe i wewnętrzne, które nie będą kolidowały
z funkcjonowaniem szkoły. Termin zakończenia wyznaczono na dzień 15 września. Przetarg
wygrało konsorcjum firm COLOR-BET i LEGAR. Liczymy, że zrealizują w terminie.
Wartość inwestycji 1 230 000 zł. Dofinansowanie z NFOŚ w granicach 60%. Faktycznie
ponad 80 % ale z uwagi na to, że chcemy zrobić remont całego budynku znaczna część
kosztów jest niekwalifikowanych.
Radny P. Stańczak: jaka była wartość kosztorysowa inwestycji.
Wójt Gminy: ponad półtora miliona złotych. Nastąpi remont całego budynku stąd wskaźnik
ostatecznie nieco zmalał.
-zarządzenie z dnia 7 kwietnia w sprawie wyrażenia zgody na spłatę zadłużenia z tytułu
należności za najem lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy
Działdowo w formie świadczenia rzeczowego.
Zarządzenie związane z odrabianiem zaległości czynszowych. Zgłosiło się czterech
mieszkańców, faktycznie pracuje jeden. Nie ma chętnych. Praca nie jest ciężka. Będziemy
starali się mobilizować dłużników, aby odrabiali zaległości czynszowe.
- zarządzenie z dnia 22 kwietnia w sprawie zgłoszenia reprezentanta Gminy Działdowo do
składu Rady Nadzorczej Działdowskiej Agencji Rozwoju Spółka Akcyjna z siedzibą
w Działdowie.
W związku z upływem kadencji powołałem ponownie jako reprezentanta pana
J.Świniarskiego. Zasiadając do Rady Nadzorczej trzeba mieć uprawnienia, zdać egzaminy
państwowe bądź być prawnikiem.
- zarządzenie z dnia 11 maja w sprawie powołania członków komisji przetargowej oraz trybu
jej pracy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„ Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Ruszkowie, gm.
Działdowo”.
W dniu dzisiejszym zostanie ogłoszony przetarg na budowę sali. Udało się uzyskać
pozwolenie na budowę i połączenie budynku zabytkowego z salą gimnastyczną przeszklonym
łącznikiem. Termin rozpoczęcia lipiec-sierpień tego roku. Zakończenie koniec sierpnia
przyszłego roku. Dofinansowanie w przyszłym roku od 30-50 % z Ministerstwa Sportu.
Wartość inwestycji 2 300 000 zł. Sala bardzo droga, jednak to z uwagi na łącznik, połączenie
trzech budynków.
Radny P.Stańczak: wymiary sali takie jak w Uzdowie?
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Wójt Gminy: sala gimnastyczna taka jak wszystkie z dwiema salami dodatkowymi.
Chcemy, zgodnie z uwagami państwa

zabrać dzieci z piętra w szkole w Ruszkowie

i przenieść na parter.
Następnie Wójt Gminy nawiązał do planowanej modernizacji dróg w miejscowościach
Kurki-Kisiny.
Nie wiemy jaki jest stopnień zaawansowania konkursu na drogi. Czekamy na informację.
Myślę, że w czerwcu będzie sprawa rozstrzygnięta, więc byłby czas na ogłoszenie przetargu
i realizację.
W zakresie gospodarki wodno-ściekowej prawdopodobnie konkursy będą ogłaszane
w miesiącu wrześniu, czyli kanalizacja Burkat-Filice i budowa oczyszczalni przydomowych.
Będziemy chcieli zrobić ponad 130 oczyszczalni, tyle wpłynęło wniosków. Na przełomie
lipca-sierpnia będziemy starali się zrobić badania geologiczne, aby mieć informacje na temat
działek, lokalizacji i wyboru typu oczyszczalni.
Praktycznie zakończono prace równiarki na drogach głównych. Są jeszcze miejsca gdzie
dowozimy i uzupełniamy drogi mniej uczęszczane. Jeśli są jakieś sprawy i będą środki,
będziemy starali się je realizować. Był wniosek z Burkatu dotyczący dróg osiedlowych.
Wstrzymujemy się z uwagi na planowaną kanalizację. Zaplanowano rozbudowę kanalizacji,
wodociągu na nowych osiedlach więc wstrzymujemy się z pracami na drogach.
Ad. pkt 5
Radny P.Stańczak: w Uzdowie pojawił się problem. Z uwagi na szkody łowieckie coraz
więcej rolników zamierza grodzić pola. Zwrócił się do mnie jeden z gospodarzy. Jeżeli
ogrodzi pole zostanie utrudniony przejazd kombajnem czy innym sprzętem (drogą koło
szkoły). Jest propozycja, aby uporządkować i wyrównać teren na miedzy przy współpracy
z gminą.
Wójt Gminy: możemy się spotkać i uzgodnić szczegóły.
Sołtys Sołectwa Sękowo P.Biema zwrócił się w sprawie naprawy drogi Sękowo-Turza
Wielka.
Wójt Gminy: odcinek od drogi wojewódzkiej do miejsca budowy budynków będzie
modernizowany. Myślę, że prace ruszyły. Miał być zrobiony rów, nawieziony tłuczeń. Na
dalszym odcinku potrzeba nawieźć materiału i wznowić granice, bo trudno wjechać
równiarką.
Sołtys E.Antosiak: zwróciła się z prośbą o nawiezienie tłucznia na drogę przy świetlicy.
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Wójt Gminy podkreślił, że na drodze jest bruk więc równiarką nie bardzo można wjechać.
Sołtys B.Jaroszewski: czy można jeszcze składać wnioski na oczyszczalnie przydomowe.
Wójt Gminy: można, dopóki nie przygotujemy wniosku do Urzędu Marszałkowskiego.
Sołtys P.Trąbiński: pytanie dotyczy funduszu sołeckiego, czy można zamontować
monitoring na placu zabaw.
Sekretarz Gminy: można, wszystko co zwiększy bezpieczeństwo jest zadaniem publicznym.
Sołtys Z.Jankowski zwrócił się o wyrównanie drogi Komorniki-Sarnowo.
Wójt Gminy: równiarka zostanie skierowana do miejscowości Komorniki.
Sołtys Sołectwa Turza Wielka M.Waśkowiak zwrócił się z prośbą o naprawę drogi za
szkołą.
Wójt Gminy: będąc w Turzy Wielkiej zobaczymy co można zrobić z tą drogą.
Sołtys P.Trąbiński: droga w Lipówce (do Bieńkowskich), była równana ale podobno trzeba
nawieźć materiał.
Wójt Gminy: trzeba nawieźć materiał, trudno ją wyrównać.
Ad. pkt 6
Skarbnik Gminy B. Antoszewska omówiła szczegółowo proponowane zmiany w budżecie
gminy na 2016 rok, zgodnie z uzasadnieniem.
Rada

gminy większością głosów /10 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się”, 1 głos

„przeciw”/ podjęła
Uchwałę Nr XXI/149/16 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2016 r.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Ad. pkt 7
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany
wysokości diet dla sołtysów. Ustala się dietę w formie miesięcznego ryczałtu dla sołtysów
w wysokości 300 złotych.
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił również uwagę sołtysom na ich nieobecność na
sesjach.
Rada gminy jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXI/150/16 w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet
i zwrotu kosztów podróży służbowej.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
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Ad.pkt 8
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński przedstawił projekt uchwały.
W uchwale Nr XXVIII/218/12 Rady Gminy Działdowo z dnia 28 grudnia 2012 roku
w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych §2 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„§2.1. Ustala się zryczałtowaną dietę miesięczną w wysokości:
1) dla przewodniczącego Rady – 1300 złotych,
2) dla wiceprzewodniczącego Rady – 650 złotych,
3) dla przewodniczących stałych komisji Rady – 650 złotych,
4) dla radnego-członka komisji stałej Rady – 600 złotych”
Rada większością głosów /10 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się”, 2 głosy „przeciw”/
podjęła
Uchwałę Nr XXI/151/16 w sprawie zmiany uchwały XXVIII/218/12 w sprawie zasad
przyznawania diet dla radnych Rady Gminy Działdowo.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński poinformował, że powyższe uchwały w sprawie
diet dla sołtysów i radnych będą obowiązywały od 1 lipca b.r.
Ad. pkt 9
Kierownik G. Małachowski przedstawił projekt uchwały.
Przygotowano dokumentację na kanalizację Burkat-Filice wraz z oczyszczalnią ścieków
w miejscowości Burkat. Działkę pod oczyszczalnię o powierzchni 0,10 ha przejmujemy
nieodpłatnie.
Rada gminy jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXI/152/16 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność
przez Gminę Działdowo nieruchomości położonej w miejscowości Burkat wchodzącej
w skład Zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Ad. pkt 10
Kierownik G.Małachowski omówił przedmiotowy projekt uchwały.
Temat ponawiany każdego roku. Zaproponowano 5000 zł na utrzymanie cmentarza
wojennego w Komornikach.
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Rada gminy jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXI/153/16 w sprawie przyjęcia od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
zadań w zakresie utrzymania cmentarza wojennego w Komornikach.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Ad. pkt.11
Kierownik G.Małachowski omówił projekt uchwały.
Projekt uchwały dotyczy miejscowości Bursz, która zaopatrywana jest z wodociągu gminy
Iłowo. Taryfa nie ulega zmianie, wyniesie 2,61 zł/m3.
Jednogłośnie podjęto
Uchwałę Nr XXI/154/16 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych
taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Działdowo.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Ad. pkt 12
Kierownik G.Małachowski przedstawił projekt uchwały.
Projekt uchwały dotyczy taryf za wodę zakupywaną z gminy Miasto Działdowo i taryf za
ścieki odprowadzane do oczyszczalni ścieków w Działdowie. Taryfa za wodę dotyczy
miejscowości: Pierławki, Wysoka, Prusinowo, Księży Dwór, Komorniki, Rudolfowo,
Malinowo, natomiast za ścieki: Księży Dwór, Komorniki, Rudolfowo, Kisiny i Kurki. Taryfa
za wodę wynosi 3,05 zł/m3 (było 3,02zł/m3). Taryfa za ścieki wynosiła 5,72 zł/m3 , obecnie
została ustalona na kwotę 5,68 zł/m3.
Rada gminy jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXI/155/16 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Działdowo.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Ad.pkt 13
Kierownik B. Ziółkowka-Wójcicka przedstawiła sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu
wspierania rodziny za 2015 rok.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 11.

Ad. pkt 14
Kierownik B. Ziółkowska-Wójcicka omówiła sprawozdanie z działalności Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej za 2015 rok.
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Sprawozdanie stanowi załącznik nr 12.
Ad. pkt 15
Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2015 stanowi załącznik nr 13 do niniejszego
protokołu.
Ad. pkt.16
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Ad. pkt 17
Sprawozdania stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Ad. pkt 18
Wójt Gminy P.Cieśłińki omówił projekt uchwały.
Sprawa pilna. Rozmowy prowadzono na jesieni ubiegłego roku. Dokumentacja została
zakończona w grudniu. Następnie była weryfikowana w Warszawie. W związku z tym, że
kwota przekracza 500 000 zł decyzje dotyczące zatwierdzenia projektu i umowy zapadają
w Warszawie. Działka do przekazania w całości wraz z budynkami. Dwa mieszkania są
zasiedlone. Połowa budynku pozostaje do zagospodarowania. Stan jest tragiczny.
Przewidywany jest kapitalny remont całego budynku wraz z wymianą dachu. Konserwator
zaproponował dachówkę w kolorze ciemnoszarym. Na parterze znajdują się dwa mieszkania.
Mamy koncepcję, aby mieszkania przenieść na piętro a na piętrze zrobić dodatkowe
mieszkania bądź

pomieszczenia użytkowe. Mieszkania po remoncie będą mogły być

wykupione. Budynek zagraża bezpieczeństwu. Powinien już dawno być wyremontowany.
Sołtys Sołectwa Turza Wielka M.Waśkowiak zapytał co będzie z mieszkańcami na czas
remontu.
Wójt Gminy: zapewne trzeba będzie coś wynająć na czas remontu. Jeżeli do końca czerwca
uda się załatwić formalności, w lipcu byłby przetarg i pozostaje niewiele czasu na realizację.
Rada gminy jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXI/156/16 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność
przez Gminę Działdowo nieruchomości położonej w miejscowości Turza Wielka
wchodzącej w skład Zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
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Ad. pkt 19
Sprawy bieżące
Przewodniczący

Rady

Gminy

M.Zieliński

poprosił

o

zabranie

głosu

Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Działdowskiego J.Koronę.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J.Korona: chciałbym prosić pana Wójta o wyjaśnienie
sprawy dotyczącej remontu chodników w Turzy Wielkiej i nawierzchni. Z tego co wiem ma
być podpisane porozumienie ze Starostwem odnośnie remontu.
Wójt Gminy:

pewne rozmowy są prowadzone. Przygotowano dokumentację na

modernizację drogi od Filic przez Turzę Wielką. Nie wiadomo kiedy będzie realizowana.
Ostatnie rozmowy z panem dyrektorem zarządu dróg, były takie, że może nie będzie środków
w najbliższych latach na ten remont, ale może udałoby się zrobić chociaż chodniki. Z panem
Starostą na ten temat nie rozmawiałem. Decyzje zapadają w Starostwie.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J.Korona: chodniki to bardzo pilna sprawa. Szpecą
wieś, jest niebezpiecznie. Proszę o zaangażowanie. Wiem, że był to zamysł pana Wójta. Tym
bardziej, że nie ma również chodnika w kierunku szkoły. Będę pilotował tę sprawę.
Wójt Gminy: o Turzy Wielkiej nie zapominamy. Poprzedni radny napracował się, abyśmy
przygotowali kilka działań, od kanalizacji począwszy po kilka innych elementów, łącznie
z termomodernizacją budynku szkoły, której szanowny kolega inicjował budowę. Wydatki
kierowane na Turzę Wielką są znaczne. Do tej pory temat dróg poza dokumentacją nie był
podejmowany z uwagi na budowę kanalizacji. Część sieci położona jest w pasie dróg
powiatowych i gminnych. Była rozmowa z dyrektorem J.Grochockim na temat samych
chodników, nie było rozmowy z głównym decydentem. Zarząd ze Starostą na czele i z radą
musi podjąć decyzję i zaproponować, oby nie 50%.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J.Korona: dziwię się bo w zeszłym roku nie było
żadnego wniosku z gminy Działdowo o sfinansowanie ze Starostwa.
Wójt Gminy: w zeszłym roku nie mieliśmy możliwości wydatkowania pieniędzy na drogi
powiatowe. Mieliśmy dużo własnych zadań. Wnioski składał Zarząd Powiatu: wniosek na
Malinowo - 150 000 zł. Nie jesteśmy zainteresowani, bowiem korzystają głównie mieszkańcy
miasta i uczniowie Zespołu Szkół, więc dlaczego gmina ma ponosić 50% kosztów tej
inwestycji, gdzie może być co najmniej trzech partnerów. Do pewnych działań nie dokładamy
bowiem mamy ważniejsze wydatki.

Rada Powiatu powinna bardziej pochylić się nad

drogami powiatowymi na terenie gminy Działdowo.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J.Korona: myślimy również o położeniu chodnika
asfaltowego z miejscowości Turza Wielka do miejscowości Myślęta. Rolnicy narzekają.
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Wójt Gminy: tam pozostaje droga do przejęcia. W części powiatowa, w części Cemexu. Nie
ukrywam, że staramy się dokładać do chodników, dróg 50 %. Przy strategicznych drogach
jest to niezbędne. Czasami nie zawsze te 50 % jest konieczne. Będziemy negocjować warunki
po budżecie powiatu. Mamy również wiele własnych dróg do remontu. Nie ukrywam, że
w Turzy Wielkiej, jeśli nie nawierzchnia asfaltowa to chodniki powinny być zrobione.
W zasadzie jest to jedyna miejscowość z chodnikami w tak złym stanie.
Sołtysi zwrócili się z problemami dotyczącymi złego stanu dróg powiatowych.
Sołtys Sołectwa Rywociny E.Antosiak: w Rywocinach nie ma chodnika. Od wiaduktu do
granicy z Łążkiem miał być przygotowany projekt na modernizację drogi powiatowej.
Wójt Gminy: nie wiem, kiedy, wiem o dokumentacji na drogę Filice-Turza Wielka. Jeśli
chodzi o pozostałe trudno powiedzieć. Faktycznie droga od Kurek w stronę Zakrzewa,
Rywocin jest w fatalnym stanie. Asfalt jest wyniesiony, coraz więcej wyrw. Jest to również
skutek modernizacji dróg, tras kolejowych i spowodowanych tym objazdów. Chcielibyśmy
dużo zrobić, ale mamy mało środków. Połowa dróg na terenie gminy to drogi powiatowe.
Radny P.Stańczak: kiedy była ostatnio realizowana inwestycja na drogach powiatowych.
Wójt Gminy: ostatnio odcinek od Turzy do Myśląt (na łuku), odcinek około 200 m,
Ruszkowo 10 lat temu.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński: mam odczucie, że na terenie gminy jest
najmniej działań ze strony powiatu.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J.Korona: nie ma wniosku ze strony gminy.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński: jeśli jest to droga powiatowa, wniosek powinien
być ze strony Starostwa.
Sołtys B. Jaroszewski: droga powiatowa z Klęczkowa do Krasnołąki została tak zrobiona, że
kamienie odpadają i uderzają w samochody. Można byłoby również powycinać gałęzie.
W Krasnołące nie ma chodników w ogóle.
Sołtys P.Trabiński: wskazał na potrzebę wycięcia krzaków na poboczach, które ograniczają
widoczność.
Sołtys E.Antosiak: od Rywocin do Kęczewa jest odcinek drogi powiatowej, o którym
zapomniano.
Sołtys K.Trybel: wykonano chodnik wzdłuż drogi gminnej od figurki do szkoły, kiedy
powiat zrobi chodnik wzdłuż drogi powiatowej. Drogą poruszają się piesi, dzieci, dorośli. Nie
ma oświetlenia, nie ma chodnika, jest tylko biała linia.
Sołtys K.Trybel zwrócił również uwagę na problem z ustaleniem właściciela drzewa, które
jest pochylone na jezdnię. Nie ma kto tego ściąć.
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Wójt Gminy: wierzba została usunięta. znajdowała się na działce leśnej. Wycieli ją leśnicy
wspólnie z Powiatowym Zarządem Dróg.
Sołtys K.Trybel : kolejne drzewo jest pochylone. Prawdopodobnie znajduje się na działce
dawnego sołtysa.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński poinformował, że w związku z licznymi
pytaniami na najbliższą sesję zaprosi pana Starostę jak i pana Dyrektora Powiatowego
Zarządu Dróg.
Radny P.Stańczak: otrzymaliśmy pismo od rodziców dzieci ze szkoły z Uzdowa. Będzie ono
traktowane jako petycja? Prośba, aby rozpatrzyć je jak najszybciej.
Przewodniczący Rady Gminy: właśnie jadę w tej sprawie do Klęczkowa. Rozeszła się
informacja, że w Uzdowie klasy nie będą łączone a w innych szkołach są łączone.
W przyszłym tygodniu wybieram się również do Petrykóz w tej sprawie. Nie wiem, kto
rozpowszechnia takie informacje.
Kierownik D.Smereczyńska; należy uzupełnić, że oprócz Uzdowa w tym roku dochodzi
również szkoła w Turzy Wielkiej.
Wójt Gminy: określeniem czy to jest petycja, czy nie zajmie się pan Sekretarz. Tematem
będziemy musieli się zająć. Najlepsza porą, aby się tym zająć i podjąć konkretne decyzje jest
sierpień. Wtedy przygotowywane są nowe arkusze, wiadomo jak liczne są klasy, ile pozostaje
dzieci. W tym czasie zawierane są ewentualne umowy z nauczycielami i zapadają decyzje
odnośnie łącznia czy rozłączenia klas. W dalszym ciągu nie wiemy czy tych dzieci będzie tyle
ile faktycznie jest. Chcielibyśmy, aby nasze dzieci uczyły się w jak najlepszych warunkach.
Mamy regulamin, zarządzenie, które mówi o tym, że tworzymy klasy oddzielne, jeżeli liczą
co najmniej 10 dzieci. Na podstawie tego dokumentu dochodzi do łączenia klas, jeżeli są
nieliczne i taka sytuacja ma miejsce w Petrykozach i Klęczkowie. W tym roku dochodzi
również Uzdowo i Turza Wielka. Wszystko wskazuje na to, że tam również powinny być
klasy łączone, ponieważ są zbyt mało liczne klasy pierwsze (z uwagi na zmiany
organizacyjne w systemie oświaty). Rozmawiałem z rodzicami z Uzdowa i w ten sposób
przedstawiłem sprawę. Na dzień dzisiejszy nie jestem w stanie podjąć decyzji czy będą klasy
łączone czy nie. Jeżeli będzie taka możliwość będziemy robili wszystko, aby dzieci miały jak
najlepsze warunki do nauki. Jeżeli podejmiemy decyzję to będzie dotyczyła wszystkich szkół.
Nie można tworzyć precedensu, że w Uzdowie i Turzy Wielkiej będą oddzielne klasy
a w Klęczkowie i Petrykozach tak jak dotychczas. Nie mamy dużego wpływu na to, czy
dzieci odejdą ze szkoły. Staramy się, aby warunki były jak najlepsze, poziom nauczania
również jak najlepszy.
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Padł wniosek ze strony pana G. Chojak, aby w Uzdowie zorganizować zajęcia dla dzieci
w zakresie tenisa stołowego, około 6 godzin. Musielibyśmy sfinansować te dodatkowe sześć
godzin dla nauczyciela. Pan Chojak proponuje sprzęt, a my musielibyśmy sfinansować zajęcia
instruktora. Mam na myśli pana Sz.Krzykowskiego, który pracuje jako nauczyciel w szkole
w Uzdowie. Może być tak, że niektóre dzieci zdolne po ukończeniu szkoły podstawowej
zostaną przeciągnięte do szkół w Działdowie, oczywiście ze szkodą dla nas, jednak albo coś
robimy dla dzieci albo nie. Czasami sami namawiamy, aby dzieci zdolne poszły do innych
szkół, bowiem u nas możliwości rozwoju w sporcie są ograniczone.
Chciałbym abyśmy do tego tematu wrócili w miesiącu sierpniu. Jeśli będą możliwości
finansowe zaproponuję, aby od września wprowadzić te zajęcia. Byłyby to dodatkowe zajęcia
SKS. W tym czasie rozwiąże się również kwestia łączenia klas. Rodzice mają swoje
oczekiwania, nauczyciele swoje.
Radny P.Stańczak: jedno dziecko, które odejdzie w zerówce to nie tylko na rok 2016 lecz
na dziewięć lat.
Wójt Gminy: trzeba sobie jednak zdawać sprawę, że konsekwencje finansowe będą ciągnęły
się przez najbliższe sześć lat.
Radny P.Stańczak: rozporządzenie Ministra Edukacji wskazuje również na zmniejszenie
klas w szkołach wiejskich, mowa o 7 uczniach. Na ten rok Minister Edukacji zrobiła wyjątek.
Kierownik D.Smereczyńska: rozporządzenie wskazuje, że 7 to liczba, która mówi o tym, że
Wójt może przenieść do innej placówki. Wymagana liczba 10 do istnienia klasy, to nasze
wspólne ustalenie. Mieliśmy problem z zerówkami wtedy zastanawialiśmy się nad
rozwiązaniem.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński: tę dyskusję może przeniesiemy na później.
Zastanówmy się nad możliwością zwiększenia liczby godzin prowadzonych oddzielnie
w przypadku ważniejszych przedmiotów (dla wszystkich szkół).
Wójt Gminy: decyzja będzie wspólna. Będą konsekwencje finansowe i tego musimy być
świadomi. Przygotujemy z panią kierownik pewne propozycje złagodzenia sytuacji ale
również i skutki finansowe z tym związane. To również jest istotne. Jeżeli podejmiemy
decyzję na tak, trzeba będzie przygotować dodatkowe środki. Trzeba wszystko
przeanalizować.
Kierownik D.Smereczyńska: jeżeli chodzi o Uzdowo, zastanawiałam się nad projektem, aby
klasę choć łączoną powiększyć i wprowadzić nauczyciela wspomagającego, co dla gminy
jest mniej kosztowne. To jest kolejny zamysł. Nie mogliśmy z panem Wójtem pozwolić sobie
na łamanie prawa, stąd połączenia. Sierpień pozostaje do dalszych ewentualnych decyzji.
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Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński zwrócił się do Wójta w sprawie odpadów
odbieranych z przystanków autobusowych:

odpady są wywożone z przystanków,

wspominałem też o opróżnianiu pojemników na placach zabaw. Pan kierownik Graszk mówi,
że nie posiada na ten temat informacji. W większości przypadków place zabaw znajdują się
w pobliżu przystanków.
Sołtys K.Roman: zakup koszy jak i koszt wywozu uwzględniłam w ramach środków
funduszu sołeckiego.
Wójt Gminy: zwrócił się do sołtysów z prośbą, aby nie zabezpieczali kosztów wywozu
odpadów ze środków funduszu sołeckiego. Zostaną poniesione z budżetu. Poprosił tylko
o zakup koszy ze środków funduszu sołeckiego.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński poinformował sołtysów o wyjeździe do Sejmu
w dniu 22 czerwca.
Kierownik M.Skała poinformowała o planowanych zawodach sportowych. W dniu 22 maja
odbędą się eliminacje w piłce nożnej. Gospodarzami będą Kurki i Gnojno. Dziękuję państwu
za przygotowanie boisk. Będą dwie grupy. Finał odbędzie się 29 maja. Kolejna sprawa to
Turniej Wsi, który odbędzie się 11 czerwca w Gnojnie. Dotychczas zapisały się: Burkat,
Zakrzewo, Petrykozy, Ruszkowo, Kisiny. Niewiele. Termin mija 25 maja, bardzo proszę o
zapisywanie się na turniej. W zeszłym roku było 16 drużyn. Wszelkie informacje
zamieszczono na stronach internetowych. Ponadto organizujemy Turniej piłki plażowej
w Burkacie w dniu 3 lipca, natomiast 18 czerwca odbędą się zawody wędkarskie w
Grzybinach. Proszę o zamieszczenie przekazanych informacji w gablotach bądź w innych
miejscach dostępnych dla mieszkańców.
Ad. pkt 20
Wobec wyczerpania porządku dziennego Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński
o godz. 1150 zamknął XXI Sesję Rady Gminy Działdowo.
Protokołowała:

Przewodniczyli:

Marta Patalon

Mirosław Zieliński
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