PROTOKÓŁ Nr XXVI/16
z s e s j i Rady Gminy Działdowo
odbytej w dniu 29 listopada 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: A.Cegiełka, K.Doliński, Z. Boćko.
Sesja odbywała się w godzinach 1000-1125.

Spoza Rady w Sesji uczestniczyli:
Jarosław Gawenda

- Radny Rady Powiatu Działdowskiego

Paweł Cieśliński

- Wójt Gminy

Jan Świniarski

- Sekretarz Gminy

Beata Antoszewska

- Skarbnik Gminy

Katarzyna Trąbińska

- Komendant Straży Gminnej

Aleksandra Kowalska

- Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej

Mieczysława Skała

- Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

Bożena Ziółkowska-Wójcicka

-

Kierownik

Gminnego

Ośrodka

Pomocy

Społecznej
Tadeusz Szeremeta

- Komendant Gminny OSP

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.

Ad. pkt 1
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński dokonał otwarcia XXVI Sesji Rady Gminy
Działdowo, powitał uczestników sesji i na podstawie listy obecności stwierdził
prawomocność obrad
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Ad.pkt 2
Wójt Gminy wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego punktu: projektu
uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/85/15 Rady Gminy Działdowo z dnia
28 października 2015 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński zaproponował wprowadzenie powyższego
projektu uchwały w punkcie 25 porządku obrad, następnie punkt 26 sprawy bieżące, punkt
27 zamknięcie obrad.
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 XXV 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 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
8. Podjęcie uchwały w sprawie

określenia wysokości stawek podatku od środków

transportowych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru
podatku rolnego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad
sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Działdowo oraz
udzielania bonifikat.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Działdowo
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2017.
15. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
16. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
17. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
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18. 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.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego
Planu

Zagospodarowania

Przestrzennego

Gminy

Działdowo

w

obrębach

geodezyjnych: Gnojenko, Grzybiny, Sławkowo.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego
Planu

Zagospodarowania

Przestrzennego

Gminy

Działdowo

w

obrębach

geodezyjnych: Burkat, Filice, Grzybiny, Kisiny, Komorniki, Księży Dwór, Kurki,
Pierławki, Ruszkowo, Wysoka.
21. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia apelu Rady Miejskiej w Prószkowie do Prezesa
Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej
zmiany granic Gminy Prószków.
22. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Dąbrowa do Prezesa Rady
Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany
granic Gminy Dąbrowa.
23. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Komprachcice do Prezesa
Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej
zmiany granic Gminy Komprachcice.
24. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Dobrzeń Wielki do Prezesa
Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej
zmiany granic Gminy Dobrzeń Wielki.
25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/85/15 Rady Gminy Działdowo
z dnia 28 października 2015 r. w spawie stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu
budżetowego.
26. Sprawy bieżące.
27. Zamknięcie obrad.
Ad. pkt 3
Protokół z XXV Sesji został przyjęty jednogłośnie bez odczytania.
Ad. pkt 4
W tym punkcie Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Burkacie M.Lorkowska zwróciła się
z prośbą o wsparcie dla chorej Pauliny, absolwentki Publicznego Gimnazjum w Burkacie.
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Kierownik D.Smereczyńska: pani dyrektor wraz ze swoimi pracownikami, rodzicami jak
i uczniami podjęła akcję wspomagania rodziny z uwagi na trudną sytuację finansową.
Dyrektor M.Lorkowska dodała: jest to nasza absolwentka. Zbiórka była organizowana
z inicjatywy proboszcza jak i w szkole. Zorganizowaliśmy kiermasz ciast. Rada rodziców
naszej szkoły wyraziła zgodę, aby pieniądze, które co roku były przeznaczane na słodycze dla
dzieci z okazji Mikołajek w tym roku przekazać na rzecz Pauliny.
Następnie Dyrektor zwróciła się z prośbą o obejrzenie przygotowanej prezentacji, po czym
przekazała informacje o numerze konta, na które można wpłacać środki na rzecz Pauliny
Fundacja Kawałek nieba.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński wspomniał o zbiórce na ten cel.
Kierownik M.Skała poinformowała, że jako GOKiS również włączają się w akcję.
17

grudnia

odbędzie

się

wystawa

z

okazji

Bożego

Narodzenia.

Środki

ze sprzedaży stroików zostaną przekazane na ten cel.
Radny P.Stańczak zaproponował organizację turnieju charytatywnego jak również zapytał
o możliwość zbiórki podczas zawodów w piłce nożnej.
Dyrektor M.Lorkowska poinformowała, że zorientuje się jak to wygląda od strony prawnej,
podziękowała za uwagę.
Wójt Gminy P.Cieślińki 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:

Ogłosiliśmy przetargi na drogi w miejscowościach Kurki, Kisiny (trzy odcinki dróg), na które
uzyskaliśmy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na zadanie wartości 1800 000 zł. Liczymy na to, że w tym okresie uda nam się
uzyskać dobrą cenę i do końca roku rozstrzygnąć przetarg. Od nowego roku firma mogłaby
planować inwestycje. Zakończenie inwestycji wyznaczono na koniec czerwca. Ceny na dzień
dzisiejszy są bardzo korzystne, nawet zakasujące. W sąsiedniej gminie w Płośnicy zadanie
z tego projektu zostało już zrealizowane. Byliśmy zaskoczeni niskimi cenami. Okazuje się, że
duże firmy pospłacały sprzęty w leasingu i mogą zejść dość sporo ze stawek.
Zakończono drogi na osiedlach popegeerowskich: Ruszkowo, Gąsiorowo, Księży Dwór.
W poniedziałek odbiór prac w Pożarach i Myślętach. Wartość remontu dróg wynosi ponad
500 000 zł. Osiedla nabiorą innego wyglądu.
Wójt Gminy nawiązał również do kwestii odśnieżania dróg. Wszystkie drogi wojewódzkie
praktycznie do godzin popołudniowych nie były posypane (jak i powiatowe).
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Radny P.Stańczak zwrócił uwagę, że w zakresie odśnieżania dróg gminnych jak
i wojewódzkich jest ten sam wykonawca.
Wójt Gminy: tak, ale nasze drogi rano były już posypane, przynajmniej te główne, gdzie jest
większy ruch. Drogi powinny być przejezdne we wszystkich miejscowościach. Problem
pojawia się na drogach powiatowych i wojewódzkich.
Sołtys T.Reut zgłosił, że w Filicach przejechał traktor ale śniegu nie zepchnął.
Sołtys P.Trąbiński zapytał, kto obsługuje drogi gminne.
Wójt Gminy: przede wszystkim Spółki wodne, czasami nasza równiarka, jeśli jest potrzeba
(rejon Burkat, Pierławki). Proszę o informacje jeżeli coś jest nie tak, do referatu gkś
w godzinach pracy urzędu bądź do pana T.Derbin, który jest w terenie.
Ad. pkt 5
Nikt nie zabrał głosu.
Ad. pkt 6
Skarbnik Gminy B. Antoszewska omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie
Gminy Działdowo na 2016 r. Szczegółowo przedstawiła dochody i wydatki.
Wójt

Gminy:

rozbudowa

wodociągu

i

kanalizacji

dotyczy

nowych

osiedli

w miejscowościach: Uzdowo, Księży Dwór, Turza Wielka. Przy świetlicy w Sękowie
planowana jest budowa oczyszczalni przydomowej, natomiast w Komornikach stacja
podnosząca ciśnienie wody. W Komornikach występuje duży pobór wody a planuje się
budowę kolejnych dwóch czy trzech bloków.
Spróbujemy w grudniu zrobić to co planowano w budynku świetlicy w Rywocinach tak jak
i łazienkę w świetlicy w Jankowicach. Są to dodatkowe zadania, które będą realizowane
z oszczędności. Staramy się wykonać niezbędne rzeczy. Przyszły rok inwestycyjny, więc na
tym będziemy się skupiać. Rok 2018 będzie rokiem zadań bieżących, skończą się środki
unijne. W przyszłym roku, w miarę oszczędności będziemy robić dodatkowe zadania. Poza
środkami agencyjnymi ponad 300 000 zł przeznaczyliśmy na drobne zadania.
Rada gminy jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXVI/185/16 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2016 r.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
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Ad.pkt 7
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński: na wspólnym posiedzeniu stałych komisji rady
gminy przedyskutowaliśmy wszystkie stawki podatku. Radni zdecydowali, aby stawek nie
podwyższać.
Skarbnik Gminy: tak jak wspomniał pan Przewodniczący stawki pozostają takie jak w tym
roku. W niektórych przypadkach gdzie stawki przekraczały stawki maksymalne ministerialne,
zostały obniżone do stawek maksymalnych.
Wójt Gminy: w niektórych przypadkach musieliśmy obniżyć, tam gdzie to jest konieczne,
zgodnie ze wskaźnikami ministerstwa finansów.
Skarbnik Gminy odczytała w jakich przypadkach stawki zostały obniżone i do jakiej kwoty:
- od gruntów pod wodami (…) - 4,54 zł
- od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji(…) – 2,98 zł
- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym -10,59 zł
- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych - 4,61 zł
Rada gminy jednogłośnie podjęła
Uchwałę

Nr

XXVI/186/16

w

sprawie

określenia

wysokości

stawek

podatku

od nieruchomości.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Ad.pkt 8
Skarbnik Gminy: stawki podatku od środków transportowych, zgodnie z ustaleniami
pozostają na obowiązującym poziomie, za wyjątkiem stawek, które przekraczały stawki
maksymalne ogłoszone przez ministerstwo i zostały obniżone do stawek maksymalnych.
Rada gminy jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXVI/187/16 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Ad. pkt 9
Skarbnik Gminy: proponuje się przyjęcie stawki ogłoszonej przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego, wynoszącej 52,44 zł za 1q żyta, co w przeliczeniu daje 131,10 zł za
1 ha przeliczeniowy (3 zł mniej niż w roku ubiegłym).
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Rada gminy jednogłośnie odrzuciła projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu
żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
Jako podstawę do ustalenia podatku rolnego przyjęto stawkę ogłoszoną w Komunikacie
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w wysokości 52,44 zł za 1 q.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Skarbnik Gminy poinformowała, że na posiedzeniu wspólnym stałych komisji rady gminy dla
podatku leśnego przyjęto stawkę ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
tj. 191,01 zł, co daje w przeliczeniu 42,02 zł za ha fizyczny.
Ad.pkt 10
Skarbnik Gminy: uchwała dotyczy obniżenia odsetek naliczanych za należności podatkowe
od daty złożenia podania o umorzenie bądź rozłożenie na raty, do rozpatrzenia podania.
Propozycja stawki opłaty prolongacyjnej wynosi 20 %.
Rada gminy jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXVI/188/16 w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Ad.pkt 11
Skarbnik Gminy: stawki opłaty targowej ustalono na poziomie obowiązującym:
- za sprzedaż z koszyka – 21 zł
- za sprzedaż ze stoiska – 25 zł
- za sprzedaż z samochodu osobowego lub dostawczego – 31 zł
- za sprzedaż z samochodu ciężarowego – 62 zł
- sprzedaż inna – 10 zł
Rada gminy jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXVI/189/16 w sprawie opłaty targowej.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Ad. pkt 12
Skarbnik Gminy: proponuje się, aby opłatę za jednego psa zwiększyć do kwoty 20 zł.
Koszty upomnienia wynoszą 11,60 zł.
Kierownik G.Małachowski: wydajemy około 100 000 zł rocznie na psy.
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Rada gminy jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXVI/190//16 w sprawie opłaty od posiadania psów.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Radny P.Stańczak: nie było informacji o obniżeniu podatku od obiektów elektrowni
wiatrowych do 1%.
Skarbnik Gminy: zapis jest w treści uchwały, zgodnie z ustaleniami na posiedzeniu komisji.
Radny P.Stańczak: jednak sołtysi nic o tym nie wiedzą.
Skarbnik Gminy: od budowli jest 2% a od elektrowni wiatrowych 1 %. Podatek był liczony
od części a obecnie od całości budowli (w wyniku zmiany ustawy).
Ad. pkt 13
Sekretarz Gminy J.Świniarski: przepis art. 16 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych aktów prawnych mówi o tym, że w przypadku zmiany uchwały istnieje
obowiązek wydania tekstu jednolitego uchwały w ciągu dwunastu miesięcy od daty zmiany
tej uchwały. Tekst jednolity wydaje się w formie obwieszczenia, stąd też projekt uchwały.
Rada gminy jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXVI/191/16 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie
zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Działdowo oraz
udzielania bonifikat.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Ad.pkt 14
Kierownik M.Margalski: program uchwalany jest corocznie zgodnie z ustawą o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie. Na początku września został rozesłany do wszystkich
sołtysów i stowarzyszeń z terenu gminy. Nie było uwag do programu.
Rada gminy jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXVI/192/16 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy
Działdowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2017.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
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Ad.pkt 15
Kierownik G.Małachowski: pierwsze dwie uchwały (dot. pkt 15 i 16) zostały wycofane
z porządku obrad poprzedniej sesji z uwagi na brak uzgodnienia przez Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska. Nowa uchwała (dot. pkt 17) obejmuje dwa drzewa rosnące
również wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 542 (Niestoja, Uzdowo).
Rada gminy jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXVI/193/16 w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Ad.pkt 16
Rada gminy jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXVI/194/16 w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Ad.pkt 17
Rada gminy jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXVI/195/16 w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Ad.pkt 18
Kierownik G.Małachowski: działka znajduje się pomiędzy blokami, usytuowany jest tam
m.in. plac zabaw. Uchwała w tej sprawie była już podejmowana w 2013 r., jednak z uwagi na
roszczenia Agencja Nieruchomości Rolnych nie mogła przekazać tej działki.
Rada gminy jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXVI/196/16 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 16 do protokołu.
Na sesję przybył radny K.Chyliński.
Ad.pkt 19
Wójt Gminy P.Cieśliński omówił projekt uchwały, wskazując na wnioskowane zmiany
przeznaczenia działek w poszczególnych załącznikach w obrębach geodezyjnych Gnojenko,
Sławkowo i Grzybiny.
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Rada gminy jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXVI/197/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Działdowo w obrębach
geodezyjnych: Gnojenko, Grzybiny, Sławkowo.
Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Ad.pkt 20
Wójt Gminy P.Cieśliński omówił projekt uchwały. Przedstawił wnioskowane zmiany
przeznaczenia działek w poszczególnych załącznikach w obrębach geodezyjnych: Burkat,
Filice, Grzybiny, Kisiny, Komorniki, Księży Dwór, Kurki, Pierławki, Ruszkowo, Wysoka.
Rada gminy większością głosów /10 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 2 głosy
„wstrzymujące się”/ podjęła
Uchwałę Nr XXVI/198/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Działdowo w obrębach
geodezyjnych: Burkat, Filice, Grzybiny, Kisiny, Komorniki, Księży Dwór, Kurki,
Pierławki, Ruszkowo, Wysoka.
Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
Ad.pkt 21
Rada gminy jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXVI/199/16 w sprawie poparcia apelu Rady Miejskiej w Prószkowie do
Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części
dotyczącej zmiany granic Gminy Prószków.
Uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
Ad.pkt 22
Rada gminy jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXVI/200/16 w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Dąbrowa do Prezesa
Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej
zmiany granic Gminy Dąbrowa.
Uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
Ad.pkt 23
Rada gminy jednogłośnie podjęła
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Uchwałę Nr XXVI/201/16 w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Komprachcice do
Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części
dotyczącej zmiany granic Gminy Komprachcice.
Uchwała stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
Ad.pkt 24
Rada gminy jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXVI/202/16 w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Dobrzeń Wielki do
Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części
dotyczącej zmiany granic Gminy Dobrzeń Wielki.
Uchwała stanowi załącznik nr 22 do protokołu.
Ad.pkt 25
Skarbnik Gminy: w październiku podejmowaliśmy uchwałę na przyszły rok, w której objęto
dotacją również nieczystości płynne dowożone. Chcąc dopłacać w miesiącu listopadzie
i grudniu do nieczystości płynnych dowożonych konieczna jest zmiana uchwały w sprawie
stawek dotacji na rok 2016. Łączna dotacja na rok 2016 wyniesie 143 800 zł.
Wójt Gminy: informowaliśmy o tym na poprzedniej sesji. Uchwała na rok kolejny jest
również podjęta. Chcielibyśmy uzyskać informację jak to funkcjonuje, czy mieszkańcy z tego
korzystają. Zastanawiamy się czy nie dokonać modyfikacji w treści uchwały podjętej na
przyszły rok, czy nie dopisać, że obejmuje tylko tych mieszkańców, którzy nie mają
możliwości włączenia się do sieci kanalizacyjnej. Mamy miejscowości gdzie sieć
kanalizacyjna jest i mieszkańcy mogą się włączyć do sieci. Jeżeli się podłączą do sieci będą
płacić jeszcze mniej.
Rada gminy jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXVI/203/16 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 23 do protokołu.
Ad. pkt 26
Sprawy bieżące
Sołtys P.Trąbiński poprosił o nawiezienie piasku na place przy szkołach, przystankach.
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Wójt Gminy: piasek jest rozwożony. Od wielu lat są miejsca do tego wyznaczone: przy
placówkach oświatowych, świetlicach. Jeżeli państwo uważacie, że jest gdzieś taka potrzeba
dowieziemy. Będziemy w latach następnych przy budynkach oświatowych obsadzać
pojemniki na piasek.
Kierownik M.Skała: odbyły się eliminacje w halowej piłce nożnej dzieci. Do finału dostały
się Filice, Ruszkowo, Burkat Kurki, Zakrzewo i Jankowice. Finał odbędzie się 3 grudnia
w sobotę w Burkacie, na który serdecznie zapraszam.
Kolejna sprawa: utworzono sekcje piłki nożnej dla młodszych i starszych dzieci oraz sekcję
tenisa stołowego. W sobotę 26 listopada odbyło się pierwsze spotkanie. Zainteresowanie jest
dość duże. W Księżym Dworze było 19 dzieci (od zerówki do klasy trzeciej), ale jest już 26.
W Burkacie było 30 osób, obecnie jest więcej (kilka osób dopisało się z Turzy Wielkiej).
Pierwsze spotkanie treningowe odbędzie się w Burkacie, w czwartek o godzinie 15.30,
natomiast w Księżym Dworze we wtorek o godzinie 17.00. Koszt wynosi 10 zł, jest to
jednorazowa opłata za ubezpieczenie. Ponadto rodzice nie ponoszą innych kosztów.
Na zajęcia tenisa w Uzdowie zapisało się 16 osób. Zajęcia odbywają się w poniedziałki, środy
i piątki od godz. 16.00 do godz. 17.30.
Radna D.Pawłowska: w jakim wieku są dzieci w Burkacie ?
Kierownik M.Skała: od klasy czwartej szkoły podstawowej do gimnazjum włącznie. Jeżeli
będzie duża rozbieżność pomyślimy, aby stworzyć dwie grupy. Drugi dzień treningu to
sobota w godz. 9.00-10.30.
Zachęcam do udziału w wystawie Bożonarodzeniowej, która odbędzie się 17 grudnia.
Informacje dostępne są na stronie. Kilka regulaminów mam przy sobie dla zainteresowanych.
Ad. pkt 27
Wobec wyczerpania porządku dziennego Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński
o godz. 11.25 zamknął XXVI Sesję Rady Gminy Działdowo.
Protokołowała:
Marta Nazarewicz
/Podinspektor/

Przewodniczyli:
Mirosław Zieliński
/Przewodniczący Rady Gminy/
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