Protokół Nr 5/16
ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Działdowo
odbytego w dniu 24 sierpnia 2016 roku

W posiedzeniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny radny K.Chyliński.
Spoza Rady w posiedzeniu udział wzięli:
Paweł Cieśliński

- Wójt Gminy

Beata Antoszewska

- Skarbnik Gminy

Danuta Smereczyńska

- Kierownik Referatu OKZ

Grzegorz Małachowski

- Kierownik Referatu GKŚ

Marcin Krajewski

- Inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego
i ochrony przeciwpożarowej

Dyrektorzy szkół
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Działdowo odbywało się
w godzinach 11.00-12.00
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.
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4. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na
2016 r.
5. Przyjęcie projektu 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.
6. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze
przetargu nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr 15/2 obręb Rywoczyny.
7. Przyjęcie projektu 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.
8. Przyjęcie 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.
9. Zaopiniowanie wniosku SPZOZ w Działdowie w sprawie dofinansowania zakupu
aparatu medycznego.
10. Sprawy organizacyjne – rok szkolny 2016/2017.
11. Sprawy bieżące.
12. Zamknięcie obrad.
Nie zgłoszono wniosków do porządku obrad.
Ad. pkt 3
Protokół z ostatniego posiedzenia komisji przyjęto jednogłośnie.
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Ad. pkt 4
Skarbnik Gminy B. Antoszewska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany
w budżecie Gminy Działdowo na 2016 r.

Dochody:
zwiększenie dochodów o 900 złotych z różnych opłat. W dziale Transport i łączność
wprowadzenie środków w kwocie 298 031,07 zł pozyskanych z Agencji
Nieruchomości Rolnych w Olsztynie na remont chodników w Ruszkowie, Księżym
Dworze

i

Gąsiorowie.

W

dziale

Gospodarka

mieszkaniowa

wprowadzenie

14 758.56 zł z wpłat za wieczyste użytkowanie, z różnych opłat, sprzedaży gruntów.
W dziale Dochody od osób prawnych ... wprowadzenie dochodów za zajęcie pasa
drogowego 3.576 zł oraz z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 142.915 zł. W dziale
Różne rozliczenia zmniejszenie subwencji oświatowej o 162.199,01 zł, zwiększenie
planu o odsetki o 13.366 zł oraz z różnych dochodów o 56.410,45 zł. Nie wskazano
wpływów z rezerwy, będą wskazane w projekcie na kolejną sesję. W Oświacie
i wychowaniu zwiększenie z wpływów różnych. W dziale Pomoc społeczna
wprowadzenie dotacji. Zwiększenie planu w dziale Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska – Gminny Zakład Usług Komunalnych dokonał zwrotu dotacji za ubiegły
rok.

Wydatki:
W dziale Rolnictwo i łowiectwo, zabezpieczenie środków na wykup sieci
wodociągowej od inwestorów prywatnych kwota 6 000 zł oraz 3000 zł na umowy
zlecenia. W dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę:
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zwiększenie środków o 1 500 zł na zakup wody dla mieszkańców wsi, w związku ze
złą jakością wody.

W dziale Transport i łączność przeniesienie środków

w wysokości 15 000 zł do działu Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska oraz
wprowadzenie środków z Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie w wysokości
292 509,63 zł na remont chodników w Księżym Dworze, Ruszkowie oraz Gąsiorowie.
W

dziale

Gospodarka

mieszkaniowa

zwiększenie

planu

o

6

000

zł

na

Termomodernizację budynków. W dziale Administracja publiczna zmiany w planie na
wynagrodzeniach i pochodnych. W dziale Obrona narodowa zabezpieczenie środków
na rekompensaty dla żołnierzy rezerwy (zgodnie z ustawą o powszechnym
obowiązku obrony). W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
zmiany na wynagrodzeniach i pochodnych. W dziale Oświata i wychowanie zmiany
na wynagrodzeniach i pochodnych, zabezpieczenie środków na umowy zlecenia dla
osób zatrudnionych na dowóz dzieci, z powodu braku środków z biura pracy.
W dziale Ochrona zdrowia przesunięcia środków w wysokości 30 000 zł,
zaplanowanych na koloniach na innych paragrafach. W dziale Pomoc społeczna
wprowadzenie dotacji. W działach Gospodarka komunalna, Kultura, Ochrona
Dziedzictwa Narodowego, Kultura Fizyczna zmiany w zakresie funduszu sołeckiego
oraz zwiększenie dotacji dla GOKiS na: remont dachu w świetlicy w Zakrzewie 10.000 zł, renowację wyposażenia terenu rekreacyjnego w Grzybinach - 3.500 zł,
zakup nagród za udział w zawodach sportowych podczas Święta plonów oraz na
dożynki 4 300 zł.
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Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński odwołał się do kwestii zakupu nagród na
dożynki. Organizowano dożynki w Skurpiu, gdzie swoje stoiska wystawiały również
miejscowości z terenu naszej gminy. Za stanowiska przyznawano nagrody. Wójt
Gminy Płośnica nie uwzględnił nagród dla naszych stoisk, więc pan Wójt podjął
decyzję o nagrodzeniu naszych stoisk.
Skarbnik Gminy wskazała na zmiany w załączniku inwestycyjnym (załącznik nr 3).
Radna M. Cegiełka zapytała, który chodnik będzie remontowany w Księżym Dworze.
Wójt Gminy: przejęty od Agencji Nieruchomości Rolnych, droga przez osiedle.
Czekamy na uregulowanie spraw i przejęcie działek w Pożarach i Myślętach.
Szukamy kolejnych działek na osiedlach, jeśli będą środki będziemy wnioskować
o ich pozyskanie.
Radny P.Stańczak: jeżeli rozmawiamy o budynkach popegeerowskich, miałem
zapytanie, które dotyczyło dachu z eternitu. Wiadomo z jakiego programu
można skorzystać w gminie, ale może jest szansa na dofinansowanie wymiany
pokrycia dachowego na budynkach przekazanych dla wspólnot przez Agencję.
Wójt Gminy: nie ma środków na usuwanie azbestu. W regulaminie są określone
zadania, na które można ubiegać się o dofinansowanie (jak gospodarka wodnościekowa, drogi). Nie ma środków na oświatę, a był okres, że udawało się
pozyskiwać środki na remont czy doposażenie świetlic. Jeżeli będą możliwości na
pewno będziemy starali się z nich skorzystać i zaproponować mieszkańcom
najlepsze rozwiązanie.
Radna M.Cegiełka zapytała czy znany jest termin realizacji chodnika.
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Wójt Gminy: dzisiaj ustalamy szczegóły z wykonawcą.
Kierownik G.Małachowski: są dwie umowy, jedna na dwie miejscowości do
15 października i druga na jedną do 30 października.
Wójt Gminy: wracając do kolejnych spraw, jutro podpisujemy z panią Skarbnik
umowę na drogi Kurki-Kisiny. Wszystkie wnioski przyjęto. Dwa odcinki w Kisinach:
w kierunku wiaduktu nawierzchnia bitumiczna i za szkołą drugi odcinek, natomiast
w Kurkach asfalt istniejący przez całą wieś wraz z chodnikiem. Realizacja
w przyszłym roku. Będziemy przygotowywać procedurę w okresie zimowym. Termin
zakończenia: czerwiec przyszłego roku.
Radna I.Szkotnicka: czy chodniki w Rudolfowie przy budynkach popegeerowskich
należą do wspólnot czy jeszcze do Agencji Nieruchomości Rolnych.
Wójt Gminy: sprawdzamy każde osiedle i tam gdzie będzie to możliwe będziemy
starali się o przejęcie jak i dofinansowanie.
Radna

I.Szkotnicka:

jeżeli

przejęła

wspólnota

to

jest

jakaś

szansa

na

dofinansowanie?
Wójt Gminy: niestety nie.
Radna J.Gancarz: zapytała czy zostanie położona kostka koło sali.
Wójt Gminy: limit inwestycji w Ruszkowie został wyczerpany. Będzie, jednak nie
wiemy kiedy.
Projekt stanowi załącznik nr 2.
Ad.pkt 5
Inspektor M.Krajewski omówił projekt uchwały:
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Jest to uchwała zmieniająca stawki dla członków jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych za udział w akcjach i szkoleniach organizowanych przez Państwową
Straż Pożarną bądź gminę. Dotychczas funkcjonująca uchwała została podjęta
w 2008 roku. Od tego czasu stawek nie zmieniano. Proponowane stawki
przedstawiają się następująco: za udział w działaniu ratowniczym w wysokości 15 zł
za każdą godzinę udziału w akcjach oraz 10 zł za każdą godzinę udziału
w szkoleniach pożarniczych. Przepisy prawne regulujące tę kwestię to ustawa
o ochronie przeciwpożarowej, która zobowiązuje do płacenia za udział w akcjach.
Maksymalna stawka, którą określa ustawa wynosi około 22 zł/godzinę. Myślę, że
proponowana stawka jest motywująca.
Wójt Gminy: coraz trudniej znaleźć chętnych do udziału w akcjach. Dotychczasowe
stawki nie motywowały do udziału. Podobnie ze szkoleniami. Jednostki są dobrze
doposażone. Najważniejszym elementem jest udział w akcjach jak i wyszkolenie
ochotników. Podstawowe szkolenia dla ochotników trwają cały weekend (kilkanaście
godzin), specjalistyczne jeszcze dłuższej, co wymaga urlopu od pracy. Chcemy
zmotywować ochotników. Dotychczasowa stawka nie motywowała.
Radny P.Stańczak: ile wynosiła stawka za udział w szkoleniu.
Wójt Gminy: 6 złotych.
Inspektor M.Krajewski: chcemy wypłacać nowe stawki od 1 września br.
Projekt stanowi załącznik nr 3.
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Ad.pkt 6
Kierownik G.Małachowski przedstawił projekt uchwały, wskazując na lokalizację
działki na mapie.
Powierzchnia działki wynosi 60 arów. Zgodnie z operatem jej wartość została
wyceniona na kwotę 18 000 zł. Sprzedaż nastąpi w drodze przetargu, jeśli państwo
jako rada taką wolę wyrazicie.
Projekt uchwały załącznik nr 4.

Ad. pkt 7
Kierownik G. Małachowski omówił projekt uchwały przedstawiając położenie
przedmiotowej nieruchomości na mapie:
Działka położona w Pożarach. Chcemy ją przejąć nieodpłatnie. Powierzchnia
nieruchomości wynosi 0,08 ha.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5.
Ad. pkt 8
Kierownik G. Małachowski zaprezentował projekt uchwały wskazując na lokalizację
działki, będącej przedmiotem projektu uchwały.
Działka położona w Myślętach. Powierzchnia jej wynosi 0,04 ha.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad.pkt 9
Kierownik

D.Smereczyńska

odczytała

wniosek

Dyrektora

Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie w sprawie dofinansowania
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zakupu aparatu medycznego (monitor rzutu serca). Wniosek stanowi załącznik nr 7
do protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński zapytał o opinię radnych w tej sprawie.
Radni wyrazili aprobatę dla tego przedsięwzięcia.
Kierownik D.Smereczyńska poinformowała, że złożono wniosek o rezerwę subwencji
oświatowej. Otrzymaliśmy dodatkowe środki na wyposażenie gabinetów pielęgniarek
– 37 000 zł. W ramach tych środków Burkat zostanie wyposażony w defibrylator,
a pozostałe szkoły w dodatkowy sprzęt.
Radny P.Stańczak poinformował o drugiej edycji biegów przełajowych Uzdowo na 5,
które odbędą się 24 września. Zwrócił się do dyrektorów szkół z prośbą
o wytypowanie reprezentacji, co ma na celu zaktywizowanie w większym stopniu
dzieci i młodzieży. Regulamin zostanie przekazany na sesji. Będą wręczane puchary,
medale, nagrody rzeczowe.
Ad. pkt 10
Kierownik D.Smereczyńska: przed wakacjami omawiano problem klas łączonych
w szkołach podstawowych, który dotyczył Szkoły Podstawowej w Turzy Wielkiej
i Szkoły Podstawowej w Uzdowie. Tak jak wspominałam na poprzednim spotkaniu,
wakacje mogą przynieść kolejne zmiany i nie jesteśmy w stanie wszystkiego
przewidzieć co się stanie, tym bardziej w dobie migracji ludności, i tak też się stało.
Szkoła Podstawowa w Uzdowie: zgodnie z projektem miało być 8 dzieci do klasy
pierwszej. W ciągu wakacji przeprowadziła się rodzina więc przybyło jeszcze jedno
dziecko, co daje 9 dzieci, ale to nie spełnia bezwzględnego warunku utrzymania
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oddzielnego oddziału jakim jest 10 dzieci. W międzyczasie wpłynęło do pana Wójta
pismo. Zgodnie z zarządzeniem, jeśli do szkoły zgłasza się dziecko spoza obwodu,
a przyjęcie jego powoduje zwiększenie oddziałów bądź podział na dodatkowe klasy
zgodę wyraża pan Wójt. Podanie wpłynęło od pracowników przewoźnika, oboje są
kierowcami. Mieszkają poza obwodem szkoły. Decyzja należy do pana Wójta czy to
dziecko przyjmiemy. Jeśli pan Wójt wyrazi zgodę, wówczas powstaje oddział
dziesięciorga dzieci.
Szkoła Podstawowa w Turzy Wielkiej: 8 dzieci było do zerówki natomiast 12 do klasy
pierwszej. W związku z tym, że sześciolatki zostały w przedszkolach zabrakło miejsc
dla trzylatków. Dwoje rodziców trzylatków złożyło prośbę o przyjęcie tych dzieci do
oddziału. Zrobiłam kalkulację. Połączenie klas 0 i 1 byłoby krzywdzące. W momencie
gdybyśmy przyjęli dwoje trzylatków powstałby oddział a my zatrudnilibyśmy
w ramach robót publicznych nauczyciela wspomagającego i problem łączenia klas
byłby rozwiązany.
Wójt Gminy:

nie została jeszcze podjęta decyzja w sprawie przyjęcia dziecka

z obwodu, chciałbym usłyszeć państwa opinię.
Kierownik D.Smereczyńska: pan Wójt poddaje to pod dyskusję państwa, bowiem
liczymy się z tym, że dziecko w chwili obecnej jest bowiem pracują rodzice, nie mają
możliwości zajęcia się dzieckiem, jednak w perspektywie zmian jakie nas czekają
może zdarzyć się tak, że ten przewoźnik nie będzie naszym przewoźnikiem
a dziecko wróci do szkoły na swoim terenie zamieszkania, koszty wzrosną bo oddział
pozostanie.
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Wójt Gminy: trzeba liczyć się z tym , że przy takiej migracji ludzi może być różnie.
Nie wyrażono sprzeciwu w kwestii przyjęcia dziecka spoza obwodu szkoły.
Kierownik D.Smereczyńska

poinformowała o jeszcze jednej kwestii. Zarządzenie

Wójta wskazuje, że przy klasach łączonych wszystkie zajęcia prowadzone są łącznie.
Taką sytuację mamy na dzień dzisiejszy w Klęczkowie. W indywidualnych
przypadkach pan Wójt może przyjąć inne rozwiązanie. Pan Wójt przeanalizował
sytuację i stwierdziliśmy, że jeśli jest jedna godzina w tygodniu np. historii dla dwóch
klas jest to krzywdzące. Pan Wójt pozwolił rozdzielić część ścisłych zajęć, idąc
w kierunku dobra naszych uczniów. Przyniesie to na pewno zwiększone koszty.
Radny P.Stańczak zapytał jak wygląda sytuacja jeśli chodzi o gimnazja oraz jak
rozwiązano kwestię godzin karcianych, których teraz nie ma a wiele zajęć
dodatkowych prowadzono w tej formie.
Kierownik D.Smereczyńska: godziny karciane zostały oficjalnie

zniesione przez

panią minister. Po wspólnej naradzie z dyrektorami naszych placówek, po
stwierdzeniu, że dawały bardzo dużo jeśli chodzi o dodatkowe zajęcia szkolne,
dyrektorzy wspólnie ze mną postanowili, że utrzymają te dwie godziny.

Każdy

nauczyciel powinien przepracować 40 godzin tygodniowo. 18 godzin to pensum
dydaktyczne. W tych 40 godzinach mieszczą się wywiadówki, wycieczki, spotkania,
dyskoteki i inne zajęcia. Dyrektor indywidualnie będzie dysponował tymi godzinami.
W tym momencie wzrośnie liczba godzin świetlicowych. Nie ma godzin karcianych
i nie możemy wykorzystać ich na świetlicy.
Radny P.Stańczak: świetlica jest to godzina dydaktyczna?

11

Kierownik D.Smereczyńska: jest to godzina opiekuńcza trwająca 60 minut. Musimy
zaopiekować się dziećmi w czasie oczekiwania na autobus bądź przed rozpoczęciem
zajęć. Jeśli chodzi o gimnazja niewiele się zmieniło. Mamy jedną klasę w Burkacie
i dwie w Sławkowie. W każdym z gimnazjów jest pięć oddziałów.
Radny P.Stańczak: czy były zwolnienia nauczycieli.
Kierownik D.Smereczyńska: w Sławkowie zwolniono nauczyciela fizyki, w związku
z tym, że miał ukończony tylko jeden kierunek, nie było możliwości uzupełnienia
innymi zajęciami.
Dyrektor G.Kosewska: jeden nauczyciel odszedł na świadczenia kompensacyjne.
Ad. pkt 11
Sprawy bieżące
Wójt Gminy zwrócił się z prośbą o informację, jeśli w okolicy funkcjonuje firma, która
zajęłaby się rozbudową remizy w Uzdowie. Jeżeli jest taka firma, podejmie rozmowę.

Ad.pkt 12
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady M.Zieliński o godz. 12.00
zamknął wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Działdowo.

Protokołowała:
Marta Patalon
/Podinspektor/

Przewodniczył:
Mirosław Zieliński
/Przewodniczący Rady Gminy/
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