Protokół Nr 4/16
ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Działdowo
odbytego w dniu 23 czerwca 2016 roku

W posiedzeniu uczestniczyło 13 radnych. Nieobecni radni Z.Boćko, K.Doliński.
Spoza Rady w posiedzeniu udział wzięli:
Paweł Cieśliński

- Wójt Gminy

Beata Antoszewska

- Skarbnik Gminy

Bożena Ziółkowska-Wójcicka

- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Działdowie

Grzegorz Małachowski

- Kierownik Referatu GKŚ

Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Działdowo odbywało się
w godzinach 11.00- 12.15.
Ad. pkt 1
Przewodniczący Rady M. Zieliński otwierając posiedzenie powitał zebranych
i na podstawie listy obecności stwierdził jego prawomocność.
Ad. pkt 2
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński przedstawił proponowany porządek obrad.
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
2. Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
4. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Działdowo na lata 2016-2025.
5. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na
2016 r.
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6. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za 2015 r.
7. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium
z tytułu wykonania budżetu na 2015 rok.
8. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy
Działdowo.
9. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej.
10. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na
własność przez Gminę Działdowo nieruchomości położonej w miejscowości
Gąsiorowo wchodzącej w skład Zasobu Agencji nieruchomości Rolnych.
11. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze
przetargu nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr 71 obręb Lipówka.
12. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze
przetargu nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 29/9 obręb Wilamowo.
13. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie Strategii rozwiązywania problemów
społecznych w gminie Działdowo na lata 2016-2026.
14. Sprawy bieżące.
15. Zamknięcie obrad.
Nie zgłoszono wniosków do porządku obrad, przystępując do jego realizacji
w powyższym brzmieniu.
Ad. pkt 3
Protokół z ostatniego posiedzenia komisji przyjęto jednogłośnie.
Ad. pkt 4
Skarbnik Gminy B.Antoszewska

przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo.
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W związku z wprowadzeniem zmian do budżetu dokonano zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej. Wprowadzano aktualne kwoty dochodów i wydatków. Kwota
długu pozostaje bez zmian.
Wójt Gminy: koniec czerwca nie jest okresem, w którym możemy mówić
o dochodach gminy.

Najczęściej się zwiększają. Miesiąc sierpień –wrzesień jest

czasem kiedy możemy mówić o wpływach do budżetu. Na dzień dzisiejszy budżet
niewiele się zmienia.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Ad.pkt 5
Skarbnik Gminy B.Antoszewska

przystąpiła do omówienia zmian w budżecie na

2016 rok, zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały.
Wójt Gminy nawiązał do środków zaplanowanych w wysokości 838 647,54 zł,
pozyskanych z Agencji Nieruchomości Rolnych na zadanie „Remont budynku
mieszkalnego w Turzy Wielkiej”.
Wystąpiliśmy do konserwatora o uzgodnienia. Projektant zaproponował wymianę
łupka na szarą dachówkę. Konserwator nie wyraził zgody, więc trzeba będzie wrócić
do łupka. Zmieni się wartość. W tej sytuacji trzeba przekazać dokumentację do
Agencji, do poprawienia i prawdopodobnie w tym roku nie uda się tego zrealizować.
Jeżeli uda się nawet uzyskać pozwolenie na budowę we wrześniu, to pozostaje
jeszcze ogłoszenie przetargu i nie ma możliwości aby w tym roku to zakończyć.
Potrzebne są trzy , cztery miesiące na wykonanie remontu. Zależy nam na tym, aby
były to miesiące letnie, bowiem musimy wynająć dla dwóch rodzin mieszkania na
czas remontu. Jeżeli realizacja przebiegałaby w okresie zimowym, wydłużyłby się
czas realizacji i zwiększyły koszty. Zgodnie z porozumieniem wprowadzamy zadanie
do budżetu, jednak dziś otrzymaliśmy pismo w sprawie nieuzgodnienia pokrycia
dachu.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

3

Ad.pkt 5
Skarbnik Gminy B.Antoszewska omówiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego za 2015 r.
Skarbnik Gminy przygotowała prezentację z wykonania budżetu oraz sprawozdania
finansowego,
obejmujący

na które składa się z bilans z wykonania budżetu, łączny bilans
dane

z

bilansów

samorządowych

jednostek

budżetowych

i samorządowych zakładów budżetowych, łączny rachunek zysków i strat obejmujący
dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych
i samorządowych zakładów budżetowych, łączne zestawienie zmian w funduszu,
obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych
jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.
Skarbnik B.Antoszewska

przedstawiła szczegółowo sprawozdanie

z wykonania

budżetu

wskazując

i

za

2015

rok

na

wykonanie

dochodów

wydatków

w poszczególnych działach.
Wójt Gminy nawiązał do funduszu sołeckiego. Miasta obecnie reklamują się
w zakresie realizowania budżetu obywatelskiego. W naszym przypadku budżetem
obywatelskim jest funduszu sołecki. Wszystkie sołectwa angażują się w realizację.
Dzięki temu nasze miejscowości wyglądają inaczej, lepiej.
Wójt P.Cieśliński wspomniał również o zmianach w ustawie dotyczącej transportu
publicznego. Organizatorami transportu publicznego mają być samorządy gminne.
Obawiamy się, że zostaną zniesione dotacje z Urzędu Marszałkowskiego. Obecnie
na przewozy wykupywane są bilety. Przewoźnik dostaje od nas należną kwotę, około
700 000 zł, tj. 51 % kosztów przewozu, natomiast 49 % pozyskuje z Urzędu
Marszałkowskiego. Obawiamy się, że dotacja zostanie zniesiona i będziemy musieli
dołożyć z własnych środków. Jeżeli to się potwierdzi być może przewóz uczniów
będzie nas kosztował około miliona złotych.
Wójt Gminy nawiązał do termomodernizacji budynków gminnych: w związku
z modernizacją naszych obiektów, koszty z tego tytułu wzrosną. Nie wszędzie były
piece, zużycie węgla będzie większe. Będą rosły koszty, ale jest taka konieczność
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i konsekwencje. Świetlice są dobrze wykorzystywane, w każdej jest zawsze grupa
dzieci, które z niej korzystają.
Projekt uchwały przyjęto jednogłośnie.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Ad. pkt 7
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za
2015 r. stanowiący załącznik do Uchwały Nr 1/16 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Działdowo z dnia 7 czerwca 2016 roku.
Następnie przedstawił również:
- opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Działdowo za 2015 r. ( Uchwała RIO.IV -0120-73/16),
- opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Działdowo (Uchwała RIO.IV.IV-0120-183/16).
Projekt uchwały przyjęto jednogłośnie.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Ad. pkt 8
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński omówił projekt uchwały.
W roku 2012

obniżono stawkę diet radnych jak i wynagrodzenie Wójta. Jest

propozycja, aby powrócić do składowych wynagrodzenia Wójta, jakie było przed
obniżeniem. Proponowane wynagrodzenie:
- wynagrodzenie zasadnicze – 5900 zł,
- dodatek funkcyjny – 1850 zł,
- dodatek za wieloletnią pracę – 1180 zł,
- dodatek specjalny – 3100 zł.
Łącznie 12030 zł brutto.
Projekt uchwały przyjęto jednogłośnie.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
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Ad.pkt 9
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński przedstawił projekt uchwały.
Poprosił o zabranie głosu panią radną a zarazem sołtys Sołectwa Wysoka
I.Szkotnicką.
Radna I.Szkotnicka: Sołtys wraz z Radą Sołecką wsi Wysoka wystąpili z inicjatywą
upamiętnienia pobytu króla Władysława Jagiełły we wsi

Wysoka w okresie

11-13.VII.1410 roku w drodze na pola Grunwaldu. Chcieliśmy upamiętnić to
zdarzenie. Tablica zostanie umieszczona koło szkoły.
Radny P.Stańczak wspomniał, że należałoby uaktualnić szlak Grunwaldzki.
Sołtys I.Szkotnicka dodała: docelowo strategia przewiduje rozwój turystyki. Nie
zawsze mamy jeziora, góry czy inne atrakcje charakterystyczne dla Krainy Jezior
Mazurskich, ale tego typu obiekty są również atrakcją turystyczną.
Projekt uchwały przyjęto jednogłośnie.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Ad.pkt 10
Kierownik G.Małachowski przedstawił projekt uchwały wskazując na mapie na
lokalizację przedmiotowej działki.
Kierownik G.Małachowski wskazał na drogę, wjazd do pana Kowalskiego,
informując, że jeden z jego budynków w części położony jest w drodze. Pan Kowalski
złożył akces o wykup, jednak gdybyśmy sprzedali zamknęlibyśmy drogę. Obok jest
działka Agencji Nieruchomości Rolnych. Złożyliśmy wniosek o przejęcie działki,
otrzymując pozytywną odpowiedź. Warunkiem jest podjęcie uchwały i przekazanie jej
do Agencji Nieruchomości Rolnych Powierzchnia działki wynosi 3 ary. Koszty
geodezyjne poniesie gmina.
Radny K.Chyliński zapytał dokąd prowadzi ta droga, wspominając również
o ogródkach działkowych.
Wójt Gminy odpowiedział, że droga prowadzi do gospodarstwa pana Kowalskiego.
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Kierownik G.Małachowski wskazał na drogę prowadzącą do ogródków, informując,
że będzie jeszcze druga więc nie powinno być problemu. Działkę przejmujemy
nieodpłatnie.
Projekt uchwały przyjęto jednogłośnie.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu
Ad. pkt 11
Kierownik G.Małachowski omówił projekt uchwały.
Działka oznaczona nr 71. W planie zagospodarowania przestrzennego

gminy

oznaczona symbolem Rz3- tereny rolnicze z zakazem zabudowy przeznaczonej na
stały pobyt ludzi, z możliwością lokalizacji zabudowy gospodarczej. Powierzchnia
działki wynosi 1,0700 ha. Nieruchomość została wyceniona na kwotę 27 000 zł.
Sprzedaż nastąpi w drodze przetargu.
Radny K.Chyliński: ktoś wnioskował o zakup?
Kierownik

G.Małachowski:

zazwyczaj

tak

jest,

kiedy

jest

zainteresowanie

rozpoczynamy procedurę. Są to koszty.
Wójt Gminy: po podniesieniu stawek za czynsz wzrasta zainteresowanie nabyciem
działek.
Projekt uchwały przyjęto jednogłośnie.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu
Ad. pkt 12
Kierownik G.Małachowski przedstawił projekt uchwały.
Mieszkaniec Wilamowa złożył akces o wykup działki. Powierzchnia działki wynosi
0,1836 ha. Została wyceniona na kwotę 9300 zł. W planie zagospodarowania
przestrzennego oznaczona jako tereny zabudowy usług uciążliwych. Sprzedaż
nastąpi w drodze przetargu.
Projekt uchwały przyjęto jednogłośnie.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu
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Ad. pkt 13
Kierownik B.Ziółkowska-Wójcicka omówiła projekt uchwały.
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Działdowo obejmuje
poszczególne

działy:

informacje

ogólne,

ludność,

gospodarka,

zasoby

mieszkaniowe, dostępność usług społecznych, oświata, wychowanie, opieka
zdrowotna, kultura i sport, ośrodki wsparcia, główne problemy: dysfunkcje rodzin,
uzależnienia; główne cele i kierunki niezbędnych działań; warunki skutecznej
realizacji celów.
Strategia koreluje ze Strategią Rozwoju Gminy. Będziemy ją aktualizować jeśli
zajdzie taka potrzeba. Jest to niezbędny dokument jeśli chodzi o pozyskiwanie
środków unijnych.
Projekt uchwały przyjęto jednogłośnie.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Ad. pkt 14
Sprawy bieżące
Radny K.Chyliński zapytał o kwestie przejęcia działki w Jankowicach.
Wójt Gminy: mamy nadzieję, że sprawy przyspieszą. W tym roku przejmujemy
kolejne działki. Jeśli w tym tempie będzie to przebiegało w okresie półtora roku
powinniśmy przejąć te wszystkie zaległe działki o które wnioskowaliśmy. Na niektóre
już od dziesięciu lat ponawiamy wnioski. Porządkujemy sprawy związane z drogami,
placami zabaw (Myślęta, Ruszkowo). Wszystkie chcemy uregulować i przyjrzeć się
jeśli docelowo jakaś działka będzie potrzebna pod oczyszczalnię czy przepompownię
po to, aby w planie miejscowym zapisać i wystąpić o przekazanie. Proszę rozejrzeć
się we własnym terenie czy będzie potrzebna nam jakaś działka agencyjna.
Radna E.Lipowska: Aktywne Kurki dziękują za oddane głosy na projekt. Dostaliśmy
w ubiegłym tygodniu bon na 5000 zł. Środki powinny znaleźć się na koncie GOKiS do
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końca czerwca. Pani Magda udzieliła nam parasola ochronnego. Podziękowania
również dla pana Wójta za pomoc. Zapraszamy na ćwiczenia po otwarciu.
Wójt

Gminy:

bardzo

fajne

są

takie

projekty.

Dziś

zakończenie

projektu

w Uzdowie, gdzie pani B. Strzelecka realizowała projekt z dziećmi z zerówki
„przedsiębiorcze dzieci”. Prowadziła zajęcia na temat tego, skąd biorą się pieniądze,
o wydatkowaniu i planowaniu środków, w tym wycieczka do banku, do instytucji, do
sklepu. Dzieci bardzo się zaangażowały.
Radny K.Chyliński zapytał jak przebiega realizacja programu 500 plus.
Kierownik B.Ziółkowska-Wójcicka: wpłynęło pismo od wojewody, który ponagla do
wypłaceń. Zgodnie z art. 49 ustawy zachowujemy termin trzymiesięczny na wydanie
decyzji. Opracowano większość wniosków. Niewiele wniosków wpłynęło w maju
i czerwcu, najwięcej wpłynęło w kwietniu (ponad 800 wniosków). Złożono ponad
1000 wniosków. Jeżeli dokonamy wypłaty w miesiącu czerwcu będzie to kwota 1900
000 zł. Jeszcze nie wiemy ile będzie we wnioskach z czerwca i maja. Kwota rzędu
800-900 000 zł miesięcznie. Są to ogromne środki.
Radny P.Stańczak: w mediach mówi się o kontrolach, na jakiej podstawie i kto
kontroluje.
Kierownik B.Ziółkowska-Wójcicka: jeśli jest zgłoszenie z terenu, wyjeżdża pracownik
socjalny, przeprowadza wywiad i on ocenia jak zostały wydatkowane środki. Takiej
informacji nie otrzymaliśmy. W ustawie została określona również pomoc rzeczowa
bądź rozdysponowanie pieniędzy przy pomocy pracownika socjalnego.
Radny P.Stańczak wspomniał o sytuacji w szkole. Jest grupa rodzin, która korzysta
z programu, jednak dzieci, które nie wyjeżdżały na wycieczki nadal nie wyjeżdżają,
a rodzice nie płacą składek.
Kierownik B.Ziólkowska –Wójcicka: proszę w takim razie o informację. Kwota 500 zł
jest to kwota na dziecko. Nie udzielę zasiłku celowego, jeżeli ktoś zwróci się o środki
na obuwie, książki a otrzymuje 500 zł na dziecko.
Przewodniczący Rady Gminy: trzeba uczulić dyrektorów szkół, oni posiadają
najwięcej informacji.
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Wójt Gminy: jeśli chodzi o stypendia, różnie to się odbywało. Trzeba było okazać się
fakturą i dopiero środki były wypłacane. W wyjątkowych sytuacjach kiedy rodziny nie
było stać na zakup sprzętu, ubrań sportowych podpisywałem upoważnienie, środki
przekazywano na przelew. W tej sytuacji nie będzie zgody na przelewy. Rodziny
otrzymują środki i w pierwszej kolejności z tych pieniędzy mają dokonać zakupu.
Ocena wniosków trwa długu. Niestety ludzie często podają nieprawdziwe informacje.
Nie wiedząc o tym, że złożyli oświadczenia czy że są dokumenty w świadczeniach
rodzinnych. W świadczeniach rodzinnych są już dokumenty, które potwierdzają
dochód a w tym przypadku go nie ma.
Kierownik B.Ziółkowska-Wójcicka: pan Wojewoda wymaga , abyśmy wypłacali na
podstawie oświadczeń. Nie można tak zrobić, bowiem np. w świadczeniu rodzinnym
jest dochód wykazany a w świadczeniu wychowawczym nie ma. Musimy wszystko
sprawdzić. W przypadku kontroli, sprawdzania korelacji pomiędzy świadczeniem
rodzinnym a wychowawczym zajdą niezgodności.
Radny P.Stańczak: wówczas przy takim oświadczeniu zachodzi odpowiedzialność
karna.
Kierownik B.Ziółkowska-Wójcicka: tak, ale jeśli dochodzi do zwrotu nienależnie
pobranych środków pojawią się problemy. Lepiej, abyśmy sprawdzili, wezwali do
uzupełnienia dokumentów.
Ad.pkt 15
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady M.Zieliński zamknął
wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Działdowo o godz.12.15.

Protokołowała:
Marta Patalon
/Podinspektor/

Przewodniczył:
Mirosław Zieliński
/Przewodniczący Rady Gminy/
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