PROTOKÓŁ Nr XXIII/16
z s e s j i Rady Gminy Działdowo
odbytej w dniu 30 sierpnia 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: K.Doliński, K.Chyliński.
Sesja odbyła się w godzinach 1000- 1200.
Spoza Rady w Sesji uczestniczyli:
Jarosław Gawenda
Paweł Cieśliński
Jan Świniarski
Beata Antoszewska
Katarzyna Trąbińska
Tadeusz Szeremeta
Bożena Ziółkowska-Wójcicka
Aleksandra Kowalska
Mieczysława Skała
Andrzej Graszk
Grzegorz Małachowski

Mariusz Margalski

- Radny Rady Powiatu Działdowskiego
- Wójt Gminy
- Sekretarz Gminy
- Skarbnik Gminy
- Komendant Straży Gminnej
- Komendant Gminny OSP
- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej
- Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej
- 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

Sołtysi z terenu Gminy Działdowo, przedstawiciele firmy EUCO Helena Kasperska,
Sławomir Żurawski.
Ad. pkt 1
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński dokonał otwarcia XXIII Sesji Rady Gminy,
powitał uczestników sesji i na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad.
Ad.pkt 2
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński przedstawił proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
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3. Przyjęcie protokołu z XXII 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 ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za
udział członków ochotniczej straży pożarnej w działaniu ratowniczym lub szkoleniu
pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu
nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr 15/2 obręb Rywoczyny.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność
przez Gminę Działdowo nieruchomości położonej w miejscowości Pożary
wchodzącej w skład Zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność
przez Gminę Działdowo nieruchomości położonej w miejscowości Myślęta
wchodzącej w skład Zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych.
11. Sprawy bieżące.
12. Zamknięcie obrad.
Nie zgłoszono wniosków do porządku obrad przystępując do jego realizacji w powyższym
brzmieniu.
Ad. pkt 3
Protokół z XXII Sesji został przyjęty jednogłośnie bez odczytania.
Ad. pkt 4
Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym
z uwzględnieniem wydanych zarządzeń i wykonanych uchwał /sprawozdanie stanowi
załącznik nr 3 do protokołu/.
Ponadto, Wójt Gminy poinformował o działalności bieżącej.
Kontynuujemy inwestycje związane z budową sali gimnastycznej w Ruszkowie. Budowa
daleko zaawansowana. Do 15 sierpnia przyszłego roku wyznaczono termin zakończenia
inwestycji. Na ukończeniu remont szkoły w Turzy Wielkiej. Rozpoczynamy 1 września rok
szkolny w Turzy Wielkiej. Przeprowadzono generalny remont szkoły z dofinansowaniem
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Do 15 września zakończenie elewacji
zewnętrznej a do 1 września zakończenie wszelkich prac związanych z remontem wewnątrz
budynku.
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Ponadto złożyliśmy pięć wniosków do Agencji Nieruchomości Rolnych, z czego na trzy
otrzymaliśmy środki: na dokończenie chodnika przy blokach w Gąsiorowie, pętlę wokół
parkingu w Ruszkowie oraz drogę przez osiedle w Księżym Dworze. Otrzymaliśmy na te
zadania kwotę 250 000 zł. Dwa wnioski czekają na rozstrzygniecie (Myślęta i Pożary).
Podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim na realizację 3 wniosków z PROW na drogi
lokalne Kurki-Kisiny. Złożyliśmy trzy wnioski i na wszystkie otrzymaliśmy dofinansowanie.
Droga przez miejscowość Kurki wraz z budową chodnika, od mostu na rzece Wkrze do
ostatniego zabudowania w kierunku na Narzym. W Kisinach droga wewnętrzna za szkołą
oraz nawierzchnia asfaltowa na drodze gruntowej, od drogi wojewódzkiej w kierunku
wiaduktu kolejowego. Realizacja tych inwestycji do czerwca przyszłego roku. Rozpoczniemy
wiosną. Zimą rozstrzygniemy przetargi, nie chcemy realizować tej inwestycji w okresie
zimowym. Warunki pogodowe będą lepsze. Najważniejsze, że zabezpieczono środki.
Zaplanowaliśmy drugi etap modernizacji dróg w miejscowości Kurki. W październiku ma się
pojawić ogłoszenie odnośnie schetynówek. Spróbujemy złożyć wniosek do tego konkursu.
W grudniu zapadną kolejne decyzje, jaką drogę przygotowywać do modernizacji, aby mieć
dokumentację w razie pojawienia się środków zewnętrznych. Drogi gruntowe, którymi
przejeżdżają autobusy zostały przygotowane. Pozostałe przed zimą będą naprawiane. Drogi są
w dobrym stanie. Naprawianie kruszywem a nie pospółką daje skutek na dłuższy czas.
Ad. pkt 5
Nie zgłoszono wniosków.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński w tym punkcie udzielił głosu przedstawicielom
firmy EUCO Dyrektor H.Kasperskiej oraz S. Żurawskiemu.
Dyrektor H.Kasperska przedstawiła informacje na temat możliwości ubiegania się
o odszkodowanie z tytułu OC sprawcy w przypadku wypadków

komunikacyjnych,

wypadków na drogach, wypadków w gospodarstwach rolnych. Przybliżyła przepisy prawne
jak i terminologię w tym zakresie.
Ad. pkt 6
Skarbnik Gminy B. Antoszewska omówiła szczegółowo proponowane zmiany w budżecie
gminy, informując, że autopoprawka uchwały, którą otrzymali państwo radni wynika
z konieczności zwiększenia środków na zakup wody.
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Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXIII/167/16 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2016 r.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Ad. pkt 7
Wójt Gminy P.Cieśliński omówił projekt uchwały.
Uchwała dotyczy podniesienia stawek dla ochotników straży pożarnej. Kwoty urealniono.
Za udział w działaniu ratowniczym ustalono stawkę w wysokości 15 zł za każdą godzinę
udziału w akcji, natomiast za udział w szkoleniu stawka wynosi 10 zł za każdą godzinę.
Podstawowe szkolenia są to zazwyczaj szkolenia weekendowe. Szkolenia specjalistyczne
trwają nawet tydzień. Dotychczasowe stawki wynosiły: za udział w akcji ratowniczej 10 zł za
każdą godzinę, za udział w szkoleniu 6 zł za każdą godzinę.
Rada gminy jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXIII/168/16 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego
za udział członków ochotniczej straży pożarnej w działaniu ratowniczym lub szkoleniu
pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Ad.pkt 8
Kierownik G.Małachowski przedstawił projekt uchwały wskazując lokalizację działki na
mapie.
Przedmiotowa nieruchomość położona jest w Rywoczynach. Zajmuje powierzchnię
0,6000 ha. W planie zagospodarowania przestrzennego gminy Działdowo nieruchomość
oznaczona jest symbolem R- tereny rolne. Wartość działki według operatu wynosi 18 000 zł
W przypadku podjęcia uchwały działka zostanie zbyta w drodze przetargu.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXIII/169/16 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu
nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr 15/2 obręb Rywoczyny.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Ad. pkt 9
Kierownik G. Małachowski omówił projekt

uchwały

przedstawiając położenie

przedmiotowej nieruchomości na mapie.

4

Nieruchomość

położona jest w Pożarach, chcemy ją przejąć nieodpłatnie od Agencji

Nieruchomości Rolnych.
Rada gminy jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXIII/170/16 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie
na własność przez Gminę Działdowo nieruchomości położonej w miejscowości Pożary
wchodzącej w skład Zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Ad. pkt 10
Kierownik G.Małachowski przedstawił projekt uchwały wskazując na mapie położenie
nieruchomości.
Nieruchomość położona jest Myślętach. Zajmuje powierzchnię 0,04 ha. Chcemy przejąć ją
nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych.
Rada gminy jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXIII/ 171 /16 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na
własność przez Gminę Działdowo nieruchomości położonej w miejscowości Myślęta
wchodzącej w skład Zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Ad. pkt 11
Sprawy bieżące
Sołtys Sołectwa Malinowo: przy przystanku w Malinowie rosną

cztery drzewa. Jedno

zostało poważnie uszkodzone przez wiatry, najlepiej aby zostało usunięte.
Kolejna sprawa, autobus do Malinowa, słyszałem że będzie połączenie między Księżym
Dworem a Malinowem przez Działdowo. Prośba o to, aby to zrealizować. Warto, aby
mieszkańcy mogli dostać się do Działdowa i wrócić.
Wójt Gminy: jest to aleja zabytkowa, trzeba skierować wniosek do starostwa o wydanie
decyzji. Jeżeli drzewa należą do alei zabytkowej będą wymagały uzgodnienia z Regionalnym
Dyrektorem Ochrony Środowiska. Będziemy starali się rozwiązać tę sprawę jak najszybciej.
Jeśli chodzi o autobusy nie chce się wypowiadać w kwestii komunikacji miejskiej, jeśli
miasto ma takie plany to dobrze. Jeśli chodzi o Malinowo, w tej chwili wystąpił Zarząd Dróg
Powiatowych o budowę ciągu pieszo-rowerowego do Malinowa, chcą od nas około
200 000 zł, musimy to rozważyć. Ważny odcinek dla bezpieczeństwa, ale jeśli chodzi
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o odpoczynek i rekreacje to głównie dla miasta. Miasto z tego korzysta więcej niż nasi
mieszkańcy. Jeśli miasto nie przystąpi to my również.
Sołtys P.Trabiński: pytanie dotyczy przedszkola w Ruszkowie, miały być dwa oddziały,
a ma być jeden. Czterolatki , pięciolatki i sześciolatki będą razem. Drugie pytanie dotyczy
kwestii wywożenia odpadów z placów zabaw, przystanków. Nie są wszędzie wywożone.
Wójt Gminy: jeśli chodzi o rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017, było to tematem
posiedzenia komisji, udało się doprowadzić do sytuacji, że tam gdzie jest to możliwe nie
tworzymy klas łączonych. Jest regulamin, który mówi o maksymalnej liczbie dzieci. Jeśli nie
przekracza liczby maksymalnej powstaje jedna klasa. Tam gdzie przekracza są dzielone. Nie
pamiętam szczegółów. Na dzień dzisiejszy sytuacja jest optymalna. Zrobiono wszystko to co
jest możliwe. Jeśli oddziały zerowe były mało liczne, dopełniano młodszymi dziećmi,.
Szczegóły można uzyskać u pani Kierownik D.Smereczyńskiej. Udało się przy pewnym
nakładzie finansowym zoptymalizować sieć szkół. Problem zacznie się w przyszłym roku.
Wygasną gimnazja, powstaną siódme klasy szkół podstawowych. Powinniśmy dwie szkoły
zamknąć, albo w co najmniej pięciu szkołach stworzyć klasy łączone. Nie ma opcji, aby nie
doszło do zwolnień nauczycieli. Mamy nadzieję, że część przejdzie na emerytury pomostowe.
W przyszłym roku, nowe regulaminy, nowa sieć szkół. Powstają szkoły powszechne, z czym
wiąże się zmiana statutów, pieczątek. Pojawia się pytanie, co zrobić ze szkołami. Nie ma
wytycznych na przyszły rok. W maju trzeba podejmować decyzje, bo wtedy są
przygotowywane

wstępne

arkusze,

wypowiedzenia.

Teraz

udało

się

bezboleśnie

zorganizować nowy rok szkolny.
Sołtys K.Roman zwróciła się o pomoc, w związku ze złym stanem drogi przy
zabudowaniach na stacji. Czy podejmowano jakieś działania w tej kwestii. Samochody po
śmieci nie podjeżdżają, zalało posesję w wyniku ulewy. Mieszkańcy chcieliby tę sprawę
rozwiązać. Mówią, że jeśli nie będzie reakcji z gminy przekażą sprawę do pani Jaworowicz.
Radny P. Stańczak: Ci ludzie nie wiedzą co robić, zwracają się do wszystkich wokół, ja nie
umiem tego zrozumieć, że gmina zezwoliła na sprzedaż. Przy sprzedaży działki najważniejsze
jest zapewnienie wszystkim okolicznym działkom drogi dojazdowej.
Wójt Gminy: my nie wyrażaliśmy zgody na sprzedaż, nigdy nie mieli drogi dojazdowej.
Sprzedano im nieruchomość bez drogi dojazdowej. Wszystkie działki były własnością jednej
firmy i nic się nie zmieniło, mieli służebność dojazdu. W tej chwili właścicielem jest
CEMEX, ale mają dojazd, obecnie nawet utwardzony. Mają dojazd, ale chodzi o to czy
będzie tam podjeżdżał samochód czy nie. Jest możliwość dojazdu. Wszyscy mają
współwłasność w tych działkach. To nie jest kwestia gminy, własności drogi tylko kwestia
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aby zgłosić do Ekologicznego Związku Gmin, aby samochód podjeżdżał pod budynek
(bezpośrednio do pana Kordeckiego). Może trzeba będzie przenieść i wystawić pojemniki na
odpady nieco dalej. Będę interweniował, do pana Kordeckiego, aby samochód podjeżdżał po
odpady. Jeśli będzie miał problem z manewrowaniem może uda się dowieźć na drogę
materiał.
Sołtys K.Roman: nawiązała również do kwestii dożynek, brakuje informacji, chcielibyśmy
wiedzieć, czy są gminne dożynki i gdzie się odbywają.
Wójt Gminy: nie organizujemy gminnych dożynek, nie mamy centralnej miejscowości, poza
tym mamy trzy diecezje na terenie gminy. Trudno zgrać gminne dożynki. W związku z nowo
powstałą parafią, której proboszcz aktywnie działa po raz trzeci odbywały się dożynki
parafialne. Uczestniczymy w dożynkach, wyróżniamy stoiska. W Płośnicy też nas nie
informowano, że nie będzie nagród dla naszych miejscowości. Nie mamy wpływu na terminy.
Z mojej strony jest deklaracja, że jeśli proboszcz jest chętny

do współpracy to my

pomożemy, oczekując również tego samego od proboszcza, kiedy gmina coś organizuje.
Sołtys W.Nadwodny: co z internetem, nie ma operatora?
Wójt Gminy: jeśli chodzi o szerokopasmowy internet, rozprowadzono sieć szkieletową
między miejscowościami, teraz etap „ostatniej mili”- przeprowadzenia sieci do budynku.
Część sieci musi przebiegać w drogach gminnych, aby dotrzeć do budynku. Ogłoszono
przetargi na obsługę. Znaleźli się operatorzy dla miasta, lecz na tereny wiejskie nie ma
operatorów. W ubiegłym tygodniu podpisałem deklarację z firmą, która objęłaby tę sieć.
Mowa również o ulgach w opłatach z tytułu umieszczenia urządzeń w drogach gminnych.
Będziemy nad tym pracować i ustalać jaka to kwota. Może uda się w najbliższym czasie
wybrać operatora. Jest zainteresowana firma. Będziemy prowadzić rozmowy przy udziale
urzędu marszałkowskiego, który pilotuje tę inwestycję. Nasz udział i deklaracje są takie, aby
zrealizowano to jak najszybciej. W miastach prosta sprawa, bazują na istniejących kanałach.
Na terenach wiejskich funkcjonuje to inaczej. Samo przeprowadzenie przyłącza to kwestia
dwóch , trzech lat.
Sołtys Sołectwa Krasnołąka B.Jaroszewski: zwrócił się o wycięcie dębu rosnącego przy
figurce. W drzewo uderzył piorun. Teraz usycha. Mieszkańcy obawiają się o bezpieczeństwo.
Sołtys Sołectwa Rywociny E.Antosiak: zapytała o remont świetlicy, jakie prace będą
wykonywane.
Wójt Gminy: jest koncepcja działań, jakie mają być zrealizowane. Pracownicy przygotowują
kalkulację. Na dzisiejszej sesji zaplanowano środki na remont dachu w Zakrzewie. Może
znajdziemy środki na remont sufitu w Rywocinach.
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Sołtys E.Antosiak zwróciła się o wymianę drzwi, przy okazji remontu.
Sołtys Sołectwa Lipówka P.Trabiński zwrócił się

z zapytaniem odnośnie nawiezienia

materiału na drogi i wyrównania.
Wójt Gminy: jak informowałem równiarka zakończyła prace na drogach, którymi
przejeżdżają autobusy do szkół. Przed zimą będziemy starali się zrobić jeszcze drogi gminne
a tam gdzie potrzeba o ile wystarczy środków również nawieźć materiał.
Radny Z.Boćko zapytał o zakup samochodu przewożącego dzieci niepełnosprawne.
Wójt Gminy: jak tylko będzie to możliwe kupimy samochód dla niepełnosprawnych.
Wójt Gminy: przygotowana jest koncepcja na budowę ciągu pieszo-rowerowego
z Działdowa do Kisin. Są dwa warianty, we wrześniu będziemy dopracowywać z Zarządem
Dróg Wojewódzkich, który wariant. Mam nadzieję, że w przyszłym roku do budżetu zarządu
wejdzie przynajmniej jak nie wykup gruntu to dokumentacja a realizacja w 2018.
Sołtys K. Roman: zapytała o fragment drogi w Uzdowie, od stacji paliw do sklepu
w Uzdowie.
Wójt Gminy: droga 538 jest przygotowana do modernizacji. W 2018 r. realizacja odcinka od
Gralewa do Uzdowa. Mamy nadzieję, że przy tej inwestycji uda się ten odcinek zrobić, nawet
przy udziale naszych środków. To co jest możliwe staramy się zrobić. Niestety w fatalnym
stanie są drogi powiatowe.
Radna E.Lipowska: zgłosiła potrzebę zamontowania lampy oświetleniowej w Kurkach.
Przesunięto znak „teren zabudowany” a pierwsze lampy są na skrzyżowaniu. Drogą
przechodzi wielu pieszych, powstają nowe budynki.
Kierownik G.Małachowski: na ten rok jest pięć lamp, nie zdecydowaliśmy jeszcze gdzie
zostaną zamontowane.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński: pierwsze pytanie dotyczy wystawiania przez
GZUK faktur w nowej formie, mieszkańcy nie wiedzą o co chodzi. Drugie dotyczy odbioru
odpadów z placów zabaw.
Kierownik A.Graszk: jest wyznaczona trasa odbioru odpadów z placów zabaw
i przystanków. Wszystkie miejscowości są ujęte.

Zrobię grafik, przedstawię sołtysom,

w których miejscowościach, w jakich dniach będziemy.
Jeżeli chodzi o faktury zmienił się program do obsługi w związku z centralizacją VAT. Opłata
miesięczna za wodomierz pozostaje niezmienna, jednak wyliczana jest stawka dniowa
i obliczana zgodnie z ilością dni między odczytami poboru wody /przedstawiono zasady
obliczania opłaty/.
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Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński poprosił, aby w przypadku takich zmian
informować inkasentów, aby wiedzieli o zmianach i przekazywali je mieszkańcom.
Ponadto, Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że we wrześniu na sesję przyjedzie pan
K. Margol, który poinformuje o możliwościach ubiegania się o środki zewnętrzne.
Następnie zaprosił na dożynki parafialne, które odbędą się 4 września w Pożarach.

Ad. pkt 12
Wobec wyczerpania porządku dziennego Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński
o godz. 12.00 zamknął XXIII Sesję Rady Gminy Działdowo.
Protokołowała:
Marta Patalon
/Podinspektor/

Przewodniczyli:
Mirosław Zieliński
/Przewodniczący Rady Gminy/
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