PROTOKÓŁ Nr XXV/16
z s e s j i Rady Gminy Działdowo
odbytej w dniu 26 października 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Działdowo.
Stan osobowy Rady wynosi 15 osób. W Sesji zgodnie z załączoną listą obecności
uczestniczyło 15 radnych.
Sesja odbyła się w godzinach 1000-1140.

Spoza Rady w Sesji uczestniczyli:
Jarosław Gawenda

- Radny Rady Powiatu Działdowskiego

Paweł Cieśliński

- Wójt Gminy

Jan Świniarski

- Sekretarz Gminy

Beata Antoszewska

- Skarbnik Gminy

Grzegorz Małachowski

- Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej,
Planowania

Przestrzennego,

Gospodarki

Gruntami i Ochrony Środowiska
Mariusz Margalski

-

Kierownik

Referatu

Rozwoju,

Promocji,

Inwestycji i Zamówień Publicznych
Katarzyna Trąbińska

- Komendant Straży Gminnej

Tadeusz Szeremeta

- Komendant Gminny OSP

Aleksandra Kowalska

- Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej

Mieczysława Skała

- Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

Andrzej Graszk

-Kierownik

Gminnego

Zakładu

Usług

Komunalnych w Uzdowie
Roman Bugowski

-Dzielnicowy KPP Działdowo

Kazimierz Kolaj

-mieszkaniec m. Księży Dwór

Sołtysi z terenu Gminy Działdowo.

Ad. pkt 1
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński dokonał otwarcia XXV Sesji Rady Gminy,
powitał uczestników sesji i na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad.
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Ad.pkt 2
Wójt Gminy wnioskował o wycofanie z porządku obrad pkt 10 i 11 dotyczących zniesienia
pomnikowości.
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła proponowaną zmianę jednocześnie przyjmując
jednogłośnie porządek obrad po zmianach w brzmieniu:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Gmin.
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 stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu
budżetowego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości
stanowiących własność Gminy Działdowo służebnością przesyłu na rzecz
przedsiębiorców.
9. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości gruntowej
położonej w obrębie Kisiny, oznaczonej jako działka nr 665/10.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Kisiny do kategorii
dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIV/176/16 Rady Gminy Działdowo
z dnia 19 września 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Działdowo.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał Rady Gminy Działdowo
w

sprawie

przystąpienia

do

sporządzenia

zmian

Miejscowego

Planu

Zagospodarowania Przestrzennego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji na temat stanu realizacji zadań
oświatowych Gminy Działdowo w roku szkolnym 2015/2016.
14. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z analizy oświadczeń majątkowych
złożonych przez radnych.
15. Informacja Wójta Gminy na temat analizy oświadczeń majątkowych złożonych
przez osoby do tego zobowiązane.
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16. Sprawy bieżące.
17. Zamknięcie obrad.
Ad. pkt 3
Protokół z XXIV Sesji został przyjęty jednogłośnie bez odczytania.
Ad. pkt 4
Wójt Gminy P.Cieślińki przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym
z uwzględnieniem wydanych zarządzeń i wykonanych uchwał. Dodał również, że uchwały
zostały podane do publicznej wiadomości oraz przesłane do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu
Wojewódzkiego i Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Pytań w w/w sprawie nie było.
Ad. pkt 5
Wolne wnioski i zapytania.
Wójt P.Cieśliński poinformował o pozyskaniu
w kwocie około 800 tyś.

dodatkowych środków zewnętrznych

złotych na budowę chodników w miejscowościach

popegeerowskich: zakończono prace w Gąsiorowie, aktualnie trwają prace w Księżym
Dworze,

natomiast w przyszłym tygodniu rozpoczną się one w Ruszkowie, Myślętach

i Pożarach. Poinformował również, że będą starania o pozyskanie dodatkowych środków
w przyszłym roku jak też o przejęcie od ANR gruntów i sprawdzeniu czy kwalifikują się do
tego typu inwestycji.
Pytań w w/w sprawie nie było.
Roman Bugowski dzielnicowy KPP w Działdowie poinformował o programie, który już
działa tj. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa . Dodał, że radni oraz sołtysi dostali
informację

na

temat

tego

programu

do

rozpowszechnienia

wśród

mieszkańców

poszczególnych miejscowości Gminy Działdowo. Dzięki tej stronie mieszkańcy będą mogli
zgłaszać zagrożenia w porządku oraz w ruchu drogowym.

Zgłoszone miejsca będą

sprawdzane przez Policję. Dzielnicowy wspomniał także o innej aplikacji internetowej, która
dostarcza informacji o swoim dzielnicowym oraz komendzie policji a będąc w innym mieście
informacji o najbliższej komendzie miejsca aktualnego pobytu. Prosił również o zgłaszanie
informacji na temat osób innych narodowości min. romskiej, które próbowały popełnić
przestępstwo. Dodał, że do tej chwili zostało zaznaczone jedno miejsce niebezpieczne
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w Wysokiej. Po rozmowie z Panią Sołtys m. Wysoka zostało sprawdzone to zgłoszone
miejsce niebezpieczne dotyczyło ono

ruchu drogowego. W Wysokiej wielu kierowców

złapano na radar.
Więcej pytań do Dzielnicowego nie było.
Pan Kazimierz Kolaj mieszkaniec Księżego Dworu zabrał głos w sprawie Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego a konkretnie budowy

stacji bazowej telefonii

komórkowej. Pan Kolaj wyjaśnił zebranym, iż baza taka emituje sygnały elektomagnetyczne.
Zapytał czy Wójt zaciągnął opinii inspektora środowiska o oddziaływaniu na zdrowie. Dodał,
że sprawa ciągnie się od stycznia br. a zainteresowani zostali o tym fakcie poinformowani
około 2 -3 tygodnie temu. Zapytał też Wójta jak na działce o powierzchni 20/30 m może być
zbudowana wieża o wysokości 32 m, jeśli plan dopuszcza budowę nie wyższą niż 10 m.
Pan Kolaj zaznaczył, że w Starostwie dowiedział się, że ta inwestycja będzie miała wysokość
32 m. Działki stracą na swojej wartości. Dodał, że zabrano drogi w zamian za opłaty
adiacenckie i w tej chwili za te drogi powinni dostać zapłatę. Pan Kolaj zapytał, co z tą
sprawą dalej zrobić? Wspomniał także o rozmowie z Panem Wójtem około 3 tygodni
wcześniej dotyczącej odpowiedzi na wniosek kiedy budowlowa przekracza 10 m .Czy nie
narusza to ustaleń Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego?
Wójt Gminy P.Cieśliński wyjaśnił, że zmiany w planie powstały kilkanaście lat temu. Na
działkach wzdłuż ul. Granicznej za działkami P. Jaroszewskiego wprowadzono zabudowę
wielorodzinną. Pan Kolaj sprecyzował wypowiedź Wójta stwierdzając, że nie za działkami
P. Jaroszewskiego tylko na działkach tego Pana. Wójt kontynuując swoją wypowiedź dodał,
że taka była koncepcja zmian w planie, która powstała kilkanaście lat temu. Wprowadzająca
możliwość zabudowy wielorodzinnej i cały kompleks działek zabudowy jednorodzinnej.
Zaznaczył też że grunty słabej jakości 5-6 kl ,,piaski” przekształcono w działki budowlane,
które zyskały na wartości i dzięki czemu właściciele tych działek mogą zarobić na ich
sprzedaży. Poprosił, aby nie zarzucano zabrania działek na drogi. Stwierdził, że aby dojechać
do tych działek należało zrobić drogi. Zaznaczył, że za drogi należy się zapłata bądź są one
wytyczane w zamian za opłatę adiacencką. Takie osiedla powstały nie tylko w Księżym
Dworze, ale też w innych miejscowościach naszej gminy. I nikt nie ma o to pretensji wręcz
przeciwnie mieszkańcy są za przekształcaniem działek pod zabudowę. W międzyczasie
powstał zamiar budowy bazy. Informację taką przesłało nam Starostwo. Wójt wspomniał
o podobnej sprawie budowy bazy w Ruszkowie, która trwała ponad rok. Zajmowano się nią
na sesji jak również odwoływano się do Wojewody i innych możliwych instytucji. Nie ma
zapisów wprowadzających ograniczenia dla takich inwestycji. W całym Planie nie można
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wprowadzić zakazu dla tego typu inwestycji , bo byłoby to niekonstytucyjne. Jeśli
wybralibyśmy niektóre działki,

które objętoby zakazem budowania stacji to na sąsiednich

działkach i tak powstaną tego typu obiekty. Mamy takie zapisy w MPZP i musimy wydawać
zaświadczenia zgodne z nimi. Gmina dowiaduje się z decyzji Starosty, że takie wszczęto
postępowanie. Decyzje wydaje Starosta nie Wójt. Żadna instytucja w tym kraju a
w szczególności w naszym województwie nie uważa za szkodliwe budowanie tego typu
inwestycji. Wójt wspomniał tu także o budowie kurników, które według innych instytucji nie
są szkodliwe. Tak twierdzi zarówno SANEPID w Działdowie czy RDOŚ w Olsztynie a my z
problemem zostajemy sami. Te instytucje nas nie wspierają. Wójt dodał ,że oddziaływanie
jest , zastrzeżenia ogromne a winą obarcza się

Gminę. Jeśli Państwo zgłosicie działki, na

których wprowadzi się zakaz takich budowli to

będzie to uwzględnione, ale i tak na

sąsiednich działkach powstaną tego typu obiekty, bo tam zakazu nie będzie. Wójt dodał, że
przy najbliższych zmianach w planie można wprowadzić takie zakazy, ale to nie zablokuje
budowy tych inwestycji.
Pan Kolaj powiedział , że ma pretensję o jeden punkt zapisu jednocześnie pytając czy wieża
nie jest obiektem budowlanym? W Starostwie uzyskał informacje, że wszystko zależało od
Wójta. Zapytał, dlaczego nie było konsultacji społecznych na ten temat? Wójt odpowiedział,
że inwestor występuje o wydanie zaświadczenia dotyczącego zapisów w Planie.
Ad. pkt 6
Skarbnik Gminy B. Antoszewska omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie
Gminy Działdowo na 2016 r.
Pani Skarbnik przedstawiła zmiany w planie dochodów, zmiany w planie wydatków, zmiany
w planie zadań inwestycyjnych oraz zmiany w dochodach i wydatkach związanych
z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień.
Do w/w uchwały nie było pytań.
Rada gminy jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXV/177/16 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2016 r.
Uchwała stanowi załącznik nr 4.

Ad.pkt 7
Skarbnik B. Antoszewska przedstawiła uchwałę w sprawie dotacji przedmiotowych dla
zakładu budżetowego.
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Skarbnik poinformowała o stawkach dotacji oraz o łącznej kwocie dotacji przedmiotowej ,
która wyniesie 140.790 zł.
Wójt powiedział, że na ostatniej Komisji P. Kierownik A. Graszk złożył wniosek w sprawie
stawek dotacji przedmiotowych. Ustalono dotację mniejszą niż rok wcześniej o 25 tyś.
Zaproponowano, aby nie zmniejszać tej dotacji a tę kwotę dołożyć do wywozu ścieków
oczyszczonych cena 1m3 2,19 oraz nieczystości płynnych dowożonych beczkowozami 4 zł.
Dodał ,że to będzie znacząca pomoc dla mieszkańców Gminy. Dotacja to 25% mniej na ścieki
dowożone tylko i wyłącznie przez GZUK. Wójt dodał, że kto będzie chciał skorzystać
z usług GZUK-u będzie mógł

jednocześnie skorzystać z tej dotacji. Dotacja oficjalnie

wchodzi w życie z dniem 01.01.2017 r., a od listopada br. można będzie już korzystać z tej
usługi.. Wójt zaznaczył, że chcielibyśmy wiedzieć jaka będzie skala i ilość ścieków
dowożonych przez

Gminny Zakład Usług Komunalnych. Dodał, że wywóz będzie

realizowany nie później niż 2-3 dni o dnia zgłoszenia.
Pan Przewodniczący poprosił Kierownika ,aby poinformował mieszkańców Gminy o tej
usłudze. Dodał, że Kierownik A. Graszk zdeklarował się, że zakład poradzi sobie z wywozem
nieczystości od wszystkich zainteresowanych.
Rada gminy jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXV/178/16 w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu
budżetowego.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Ad.pkt 8
Kierownik G.Małachowski omówił uchwałę w sprawie określenia zasad obciążania
nieruchomości stanowiących własność Gminy Działdowo służebnością przesyłu na rzecz
przedsiębiorców. Kierownik wyjaśnił, że taka sprawa pojawiła się po raz pierwszy.
Nieruchomość znajduje się w Burkacie po lewej stronie za wiaduktem. Właścicielem tej
nieruchomości była ANR w Olsztynie. Zakład Energetyczny wystąpił z wnioskiem o zgodę
na ułożenie przyłącza średniego napięcia i taką zgodę uzyskał. W międzyczasie działka ta
została przejęta przez Gminę Działdowo i teraz należy obciążyć za tzw. przesył.
Kierownik wyjaśnił, że na podstawie tej uchwały zostanie zlecone wykonanie operatu
szacunkowego na podstawie którego będzie można obciążyć przedsiębiorcę. Pan
Małachowski zaznaczył, że wpłata będzie jednorazowa do dnia zawarcia umowy.
Pytań w/w sprawie nie było.
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Rada gminy jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXV/179/16 w sprawie
stanowiących

własność

Gminy

określenia zasad obciążania nieruchomości

Działdowo

służebnością

przesyłu

na

rzecz

przedsiębiorców.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Ad. pkt 9
Kierownik

G.Małachowski

omówił

uchwałę

w

sprawie

nieodpłatnego

przejęcia

nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Kisiny, oznaczonej jako działka nr 665/10.
Zaznaczył, że działka ta została przekazana nieodpłatnie przez Państwa Ewę i Romana
Kociela z przeznaczeniem na drogę gminną. Podkreślił, że będzie dzięki temu dojazd do
działek istniejących jak również tych, które powstaną w przyszłości.
Rada gminy jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXV/180/16 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości gruntowej
położonej w obrębie Kisiny, oznaczonej jako działka nr 665/10.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Ad.pkt 10
Kierownik G.Małachowski omówił projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi
w miejscowości Kisiny do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
Kierownik poinformował w jakim miejscu Kisin znajduję się ta droga. Wyjaśnił, że dzięki
podjęciu tej uchwały, będzie można wystąpić do Urzędu Marszałkowskiego o nadanie
numeru tej drodze. Dodał, że przedmiotowa uchwała wymaga też opinii Zarządu Powiatu
o zaliczenie drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych. Opinię taką otrzymaliśmy
w październiku . Wobec tego możemy dalej działać w tej kwestii.
Pytań do w/w uchwały nie było
Rada gminy jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXV/181/16 w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Kisiny do kategorii
dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

7

Ad.pkt 11
Kierownik

G.Małachowski

przestawił

projekt

uchwały

zmieniającej

uchwałę

Nr XXIV/176/16 Rady Gminy Działdowo z dnia 19 września 2016 r. w sprawie Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Działdowo.
Kierownik poinformował, że są to niewielkie zmiany. W ubiegłym roku zapisy takie były
w tym roku należy dokonać niewielkich zmian. W innych gminach to przeszło niestety u nas
nie w związku z czym należy takie niewielkie zmiany w zapisach wprowadzić.
Pytań do w/w uchwały nie było.
Rada gminy jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXV/ 182 /16 w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIV/176/16
Rady Gminy Działdowo z dnia 19 września 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Działdowo.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Ad. pkt 12
Wójt Gminy omówił projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwał Rady Gminy Działdowo
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego.
Wójt poinformował , że uchwały te nie zostały przyjęte i nie weszły w życie. Z tego względu
należałoby je uchylić. Są to uchwały dotyczące miejscowości Grzybiny, Jankowice ,Mosznica
następnie Grzybiny, Jankowice, Wysoka, Sławkowo dot. terenów eksploatacyjnych oraz
Kisiny, Księży Dwór ,Uzdowo dot. terenów pod budownictwo jednorodzinne. W związku
z tym, że te uchwały nie zostały podjęte należałoby je uchylić. Dodał, że na następnej sesji
zaplanowano przystąpienie do kolejnego planu. Wszystkie małe plany zostaną połączone
w jeden większy plan.
Pytań do w/w uchwały nie było.
Rada gminy jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXV/ 183 /16 w sprawie uchylenia uchwał Rady Gminy Działdowo
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
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Ad. pkt 13
Kierownik D. Smereczyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia informacji
na temat stanu realizacji zadań oświatowych Gminy Działdowo w roku szkolnym 2015/2016.
Wyjaśniła, że ustawodawca zobowiązał Wójta do przedstawienia

do 30 października

corocznej informacji Radzie Gminy o realizacji zadań oświatowych. Poinformowała, że na
terenie Gminy Działdowo znajduje się 35 miejscowości z czego 31 to sołectwa. Najliczniejsza
grupa osób to ludzie w wieku 31-45 lat. Na terenie Gminy działa 230 przedsiębiorstw.
Zadania oświatowe to stworzenie takich warunków, aby szkoły mogły realizować swoje
obowiązki min. wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne jak też ocena pracy dyrektorów,
zatwierdzenie arkuszy organizacyjnych oraz obsługa administracyjna.
Do innych zadań oświatowych należą także: refundacja kosztów kształcenia młodocianych
pracowników, dowóz uczniów do szkół, pomoc materialna i finansowa dla uczniów,
finansowanie

dokształcania

nauczycieli,

przyznawanie

świadczeń

zdrowotnych

nauczycielom.
Na terenie Gminy odnotowano spadek liczby uczniów zarówno w szkołach podstawowych,
gimnazjach jak i w przedszkolach.
Kierownik Smereczyńska

poinformowała, że najwięcej uczniów z uzyskaną najwyższą

średnią było w Szkole Podstawowej w Uzdowie to 32 % społeczności . Najwyższa
frekwencję odnotowano w Szkole Podstawowej w Ruszkowie. Najwięcej uczniów brało
udział w godzinach dydaktyczno- wychowawczych w Szkole Podstawowej w Uzdowie 116
osób. Były to zajęcia w ramach tzw. godzin karcianych. Niestety te godziny zostały przez
panią Minister zniesione. Uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych było 16 i 4 dzieci
uczęszczające do OREW-u i do Szkoły dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie.
Uczniowie korzystali także z zajęć pozalekcyjnych oraz kół zainteresowań.
Pani Kierownik dodała, że uczniowie ze szkół Gm. Działdowo brały udział w olimpiadach
i konkursach. Najwięcej bo 31% w konkursach sportowych,24,15% w konkursach
przedmiotowych,7,7% artystycznych, 3,9 muzycznych i innych.
Kierownik Smereczyńska przedstawiła także dane dotyczące kadry nauczycielskiej, która
zmniejszyła się. Nastąpiła zmiana wśród nauczycieli pełnozatrudnionych , których jest więcej.
Dążono do zmniejszenia tzw. „częściówek”. Nauczyciele pełnozatrudnieni mają także
nadgodziny. Dane będą dostępne na stronie internetowej.
Przedstawiono także wykształcenie nauczycieli: większość bo prawie 95% posiada wyższe
wykształcenie magisterskie

z przygotowaniem pedagogicznym natomist 6% wyższe

zawodowe z przygotowaniem pedagogicznym bez tytułu magistra. Większość nauczycieli
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w Gminie Działdowo posiada najwyższy stopień awansu - nauczyciela dyplomowanego.
Nieliczna grupa to stażyści.
Wspomniano też o formach pomocy przyznanej uczniom w formie stypendiów oraz zasiłków
szkolnych (w przypadku zgonu rodzica/ów ucznia). W ubiegłym roku zasiłków takich nie
udzielono natomiast stypendia udzielono 376 uczniom. Najwięcej udzielono stypendiów
w szkołach podstawowych i gimnazjach najmniej w szkołach ponadgimnazjalnych.
Dowożenie uczniów do szkół od 2 lat jest dobrze zorganizowane.
Obowiązek szkolny jest także monitorowany. Najwięcej uczniów w Gminie Działdowo
uczęszcza do LO i Techników. W roku ubiegłym najwięcej uczniów ukończyło zawód
sprzedawców

i

mechaników

samochodowych.

Dofinansowano

koszty

kształcenia

25 młodocianych u 25 pracodawców na terenie Gminy i Miasta na kwotę 162 tyś. zł.
Wspomniano także o remontach przeprowadzonych w szkołach.
Poinformowano o kosztach utrzymania uczniów w przeliczeniu na 1 ucznia

to kwota

9.342 zł., z budżetu państwa otrzymujemy 7,740 zł gmina dokłada średnio ok. 1600 zł.
Najniższe koszty były w SP w Uzdowie najwyższe w mniejszych szkołach Gm. Działdowo.
Kierownik Smereczyńska przedstawiła wyniki egzaminów gimnazjalnych w szkołach z terenu
Gm. Działdowo.
Na koniec Pani kierownik pokazała zdjęcia szkół jak wyglądały dawniej a jak wyglądają
dziś.
Radny Krystian Chyliński zapytał z czego wynika wzrost liczby nauczycieli jeśli nastąpił
spadek liczby uczniów?
Kierownik D. Smereczyńska odpowiedziała, że rok temu podjęto decyzję o zatrudnieniu
logopedów i pedagogów oraz wprowadzono dodatkowe zajęcia do szkół stąd wzrost liczby
nauczycieli.
Przewodniczący M.Zieliński zaapelował do dyrektorów, aby zgodnie z wcześniejszymi
rozmowami zachęcili i zmotywowali dzieci do uczestniczenia w zawodach sportowych.
Powiedział, że dzieci są chętne do brania udziału w różnych zawodach brak jest jednak jego
zdaniem motywacji. Jeśli będzie potrzeba dowozu uczniów na zawody należy zgłosić się do
Pani Kierownik Smereczyńskiej , wtedy taka pomoc zostanie udzielona.
Pytań do w/w uchwały więcej nie było.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXV/184/16 w sprawie przyjęcia informacji na temat stanu realizacji zadań
oświatowych Gminy Działdowo w roku szkolnym 2015/2016.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
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Ad.pkt 14
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński przedstawił informację z analizy oświadczeń
majątkowych złożonych przez radnych.
Oświadczenia przekazano do Urzędu Skarbowego w Działdowie w dniu 16 maja 2016 r.
Przewodniczący dodał, że jawne informacje oświadczeń majątkowych radnych zostały
umieszone w BIP-ie Urzędu Gminy Działdowo.
Informacja z analizy oświadczeń majątkowych stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Ad.pkt 15
Wójt Gminy przedstawił informację na temat analizy oświadczeń majątkowych złożonych
przez osoby do tego zobowiązane.
Oświadczenia przekazano do Urzędu Skarbowego w Działdowie. Jawne informacje zostały
umieszczone w BIP-ie Urzędu Gminy Działdowo.
Informacja z analizy oświadczeń majątkowych stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Ad.pkt 16
Sprawy bieżące.
Sołtys Rywoczyn E.Antosiak zapytała o remont świetlicy w Rywocinach.
Sołtys Sławkowa Z. Świerczewski zapytał o uregulowanie spraw działki w Sławkowie.
Radny K. Chyliński zgłosił potrzebę remontu przystanku w Gąsiorowie.
Radna E. Lipowska poprosiła o wyrównanie dróg równiarką. Podziękowała też Pani
Kierownik M. Skała za występy Grupy Przygoda pracownicom GOKiS-u za występy dla
dzieci.
Sołtys Zakrzewa M. Augustyniak zgłosiła potrzebę remontu drogi gminnej.
Radna K. Wasiak przypomniała o wymianie żarówek w 2 lampach ulicznych oraz potrzebę
równiarki do wyrównania dróg.
Kierownik M. Skała zaprosiła wszystkich na obchody 11 Listopada do Burkatu.
Poinformowała również o komunikatach na stronach internetowych Gminy i GOKiS-u
dotyczące piłki nożnej dla dzieci , młodzieży oraz dorosłych. Pani Kierownik dodała, że jest
zaniepokojona niewielką ilością zgłoszeń. Poprosiła o zgłaszanie drużyn do końca tygodnia.
Pani M. Skała poinformowała także o planach utworzenia w gminie Działdowo szkółki piłki
nożnej prowadzonej przez P. Kamila Werner oraz grupy gry w tenisa prowadzonej przez
P. Szymona Krzykowskiego. Osoby te posiadają niezbędne kwalifikacje do prowadzenia tego
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typu zajęć. Poinformowała, że zgłoszenia przyjmowane będą do końca tygodnia. Dodała, że
planowane jest otwarcie II grup piłki nożnej kl. od 0 do 3 zajęcia odbywać się będą w sali
gimnastycznej w Księżym Dworze od klas 4 do gimnazjum sala gimnastyczna w Burkacie .
Zajęcia będą odbywać się 2 razy w tygodniu. Tenis w SP w Uzdowie. Zajęcia będą bezpłatne.
Dowóz dzieci na zajęcia zapewniają rodzice. Pierwsze spotkanie organizacyjne zaplanowano
na dzień 26.11.2016 r. (ustalenie godzin z zainteresowanymi).
Ad.pkt 17
Wobec wyczerpania porządku dziennego Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński
o godz. 11.40 zamknął XXV Sesję Rady Gminy Działdowo.
Protokołowała:

Przewodniczyli:

Edyta Dembska

Mirosław Zieliński

/Podinspektor/

/Przewodniczący Rady Gminy/
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