Protokół Nr 6/16
ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Działdowo
odbytego w dniu 14 września 2016 roku

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

- Wójt Gminy

Jan Świniarski

- Sekretarz

Beata Antoszewska

- Skarbnik Gminy

Danuta Smereczyńska

- Kierownik Referatu OKZ

Grzegorz Małachowski

- Kierownik Referatu GKŚ

Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Działdowo odbywało się
w godzinach 11.00-12.10
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. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Działdowo za I półrocze
2016 r.
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5. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Działdowo na lata 2016 – 2025.
6. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na
2016 r.
7. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Działdowskiemu.
8. Przyjęcie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr L/374/10 Rady Gminy
Działdowo z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty
adiacenckiej.
9. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Działdowo.
10. Sprawy bieżące.
11. Zamknięcie obrad.
Nie zgłoszono wniosków do porządku obrad.
Ad. pkt 3
Protokół z ostatniego posiedzenia komisji przyjęto jednogłośnie.

Ad. pkt 4
Skarbnik Gminy B. Antoszewska szczegółowo omówiła sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminy Działdowo za I półrocze 2016 r., przygotowane w formie prezentacji
multimedialnej.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
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Ad.pkt 5
Skarbnik B. Antoszewska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo na lata 2016 – 2025.
Uaktualniono dochody ogółem (w tym bieżące i majątkowe). Dochody zmieniły się
w zakresie środków przeznaczonych na inwestycje. Inwestycja - modernizacja dróg
w miejscowości Kisiny-Kurki była zaplanowana w jednym zadaniu, zmieniły się
kwoty, zostanie zrealizowana w trzech zadaniach. Kwota została zwiększona
o ponad 24 000 zł. Zmianom uległy również wydatki ogółem (w tym bieżące
i majątkowe). Uaktualniono nowe wydatki inwestycyjne. Zmieniono kwotę dotacji
w związku z uchwałą o przeznaczeniu środków dla szpitala. Zadanie Rozbudowa
budynku remizy OSP w Uzdowie zostało podzielone na dwa lata, na ten rok jest to
kwota 50 000 zł, na kolejny 110 000 zł.
Projekt uchwały przyjęto jednogłośnie.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Ad.pkt 6
Skarbnik B. Antoszewska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany
w budżecie Gminy Działdowo na 2016 r. Szczegółowo omówiła zmiany w planie
dochodów i wydatków.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4.
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Ad. pkt 7
Skarbnik B. Antoszewska przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Działdowskiemu
Projekt uchwały wiąże się z udzieleniem pomocy finansowej dla szpitala
w Działdowie z przeznaczeniem na zakup aparatu –monitora rzutu serca.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5.
Ad. pkt 8
Kierownik G. Małachowski omówił projekt uchwały.
Zgodnie z art. 98a ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami stawka procentowa
opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału
może wynosić do 30% różnicy wartości nieruchomości. W naszej gminie
funkcjonowała stawka 20%. Chodzi o to, aby gmina dopłacała mniej bądź w ogóle,
w sytuacji kiedy właściciel, który dokonuje podziału przekazuje drogi w zamian za
opłatę adiacencką.
Wójt Gminy: w momencie przekształcenia, podzielenia działek i ich sprzedaży, na
gminę spadają dodatkowe obowiązki. Wszystkie osiedla wymagają wodociągu, dróg
dojazdowych. Chcielibyśmy w tym roku jeszcze na trzech osiedlach podjąć jakieś
działania kanalizacyjno-wodociągowe. Właściciel zarabia na sprzedaży działek,
dzięki zmianie w planie, jednak gmina z tego tytułu ma dodatkowe koszty i obowiązki.
Minimalne podniesienie opłaty adiacenkiej nie zrekompensuje ale przynajmniej do
dróg nie będziemy dopłać.
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Radny P.Stańczak : opłata adiacencka będzie dotyczyła również działek, które są już
przekształcone?
Kierownik G.Małachowski: w ciągu trzech lat możemy naliczyć opłatę.
Radny P.Stańczak: ktoś przekształcając działkę, przewidział kwotę na 20% a teraz
w trakcie działalności zmieniamy.
Wójt Gminy: nie możemy wprowadzić zapisu, że jednej działki dotyczy a drugiej nie.
Trudno rozdzielić co było a co będzie. Sporo działek nie jest podzielonych czy też
przygotowanych do sprzedaży. Zakupione działki powoli się zapełniają: Burkat,
Uzdowo, dlatego potrzebna jest infrastruktura.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński zarządził głosowanie nad projektem
uchwały. W głosowaniu udział wzięło 12 radnych.
Projekt uchwały przyjęto większością głosów / 10 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”,
2 głosy „wstrzymujące się”/
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Ad.pkt 9
Kierownik G. Małachowski przedstawił projekt uchwały.
W regulaminie wprowadzono minimalne zmiany. Pominięto zapis (§6), który
uprzednio został uchylony przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego. Dokonano
zmian w odniesieniu do terminów i częstotliwości odbioru odpadów, na podstawie
uchwały

podjętej

przez

Zgromadzenie

Ekologicznego

Związku

Gmin

„Działdowszczyzna”. Regulamin z dniem 1 sierpnia b.r. stracił moc na mocy ustawy.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
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Ad. pkt 10
Sprawy bieżące.
Radny K.Chyliński: czy jest szansa na opracowanie dokumentacji na kanalizację
w Jankowicach.
Wójt Gminy: na dzień dzisiejszy czekamy na ogłoszenie konkursu, w związku
z planowaną kanalizacją Burkat- Filice. Następnie zdecydujemy co dalej. Na
komisjach trzeba wypracować stanowisko. Zostają tylko Jankowice i południowa
część gminy, czyli Zakrzewo, Gnojno i Petrykozy. Pozostaje kwestia środków
finansowych jakie będą do dyspozycji. W pierwszym rozdaniu mamy do dyspozycji
2 mln. Trudno powiedzieć czy będzie więcej.
Radny Z.Boćko zwrócił uwagę na zarastającą rzekę i potrzebę podjęcia działań w tej
kwestii.
Wójt Gminy: rzeka zarasta z dwóch powodów. Z uwagi na niski poziom wody, nurt
rzeki jest słabszy, poza tym temperatura

jest wyższa. Poza tym kiedyś Urząd

Marszałkowski zlecał wykaszanie przynajmniej dwukrotnie w ciągu roku. Nie wiem
czy w tym roku chociaż raz było wykaszane. Jest to zadanie Marszałka, jednak
można monitować.
Radny Z.Boćko: wykaszano w ubiegłym roku jesienią.
Radna J.Gancarz: czy w szkołach dożywiane są wszystkie dzieci młodsze, czy tylko
te, którym się należy.
Wójt Gminy: te, które się kwalifikują.
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Kierownik B.Ziółowska-Wójcicka: państwo podjęliście uchwałę, która zwiększa
kryterium dochodowe nawet do 150 %. Wiele osób nie złożyło jeszcze wniosku. Od
poniedziałku, w pierwszym dniu zapisanych na dożywianie było 161 osób.
Monitowałam, aby w szkołach na rozpoczęciu roku szkolnego dyrektorzy informowali
rodziców, którzy składali wnioski. Doszło około 40 -50 wniosków więcej. W zeszłym
roku szkolnym dożywialiśmy ponad 300 osób. Myślę, że w tym roku też osiągniemy
ten poziom. Z uwagi na 500 plus, część osób nie korzysta z dożywiania. Dożywianie
organizowane w drodze przetargu zgodnie z prawem zamówień publicznych.
W grudniu będziemy ogłaszać przetarg. Mieliśmy ofertę z okolic Bydgoszczy, gdzie
proponowano zupę w kwocie 1,80 zł oraz drugie danie za 3 zł. Mieliśmy problem,
jednak udało się odrzucić tę ofertę. Chcielibyśmy aby był to obiad dwudaniowy,
dobrze przygotowany w granicach 10 zł. Obecnie posiłki są treściwe, firma jest
dobra, kontrolowana przez sanepid.
Następnie Wójt Gminy odwołał się do tematu dodatkowych zajęć sportowych
w naszych szkołach. Do tej pory nie było ich wiele. Część nauczycieli prowadziła je
we własnym zakresie, część dzieci grających w piłkę uczęszcza do klubów miejskich.
Był wniosek pana Chojaka, aby uruchomić sekcję tenisa stołowego dla młodszych
dzieci. Mam również wniosek pana Kraśniewskiego z Uzdowa. Do tej pory trzeba
było szukać trenerów i instruktorów spoza terenu. Obecnie są na miejscu, w tenisie
stołowym pan Krzykowski, zatrudniony w Sławkowie i Uzdowie, pan Kraśniewski,
dyrektor Szczepaniak, w Księżym Dworze nauczyciel w-f z uprawnieniami trenerskimi
chciałby poprowadzić zajęcia piłki nożnej, lekkoatletyka w Ruszkowie. Takie kierunki
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można by było rozwijać , może przy niewielkim nakładzie finansowym. Chciałbym
abyście państwo zastanowili się i przemyśleli w

jakim kierunku pójść i jak te

dyscypliny poprowadzić. Część dzieci gra w Kozłowie, cześć w Działdowie, a
mogłyby u nas, tym bardziej że mamy własnego trenera. Moglibyśmy zachęcić dzieci,
zatrzymać na miejscu. U nas rodzice przyzwyczaili się, że jeśli gmina coś organizuje
to i finansuje. W miejskich klubach jest inaczej, trzeba opłacić składki, kupić stroje,
dowieźć. Mam wstępną informacją od pana Kraśniewskiego, mam otrzymać
informacje w zakresie piłki nożnej.

Można zaprosić instruktorów na posiedzenie

komisji i zapytać co mogą zaproponować. Proszę, abyście zastanowili się , jaka jest
potrzeba na danym terenie.
Radny P.Stańczak: jeśli chodzi o samoobronę, pan Kraśniewski prowadzi od dwóch
lata zajęcia bezpłatnie. Coraz młodsze dzieci się zapisywały. Jest również grupa
starszych. Trzeba się skoncentrować wokół instruktorów z naszej gminy, nie szukać
na siłę.
Wójt Gminy: mamy miejscowych trzech instruktorów. Jeżeli okaże się, że dobrze się
sprawdzają i do tego jest jeszcze zainteresowanie w innych miejscowościach nie ma
problemu aby to wprowadzić. Chodzi o to, aby dzieci z pobliskich miejscowości
dojechały.
Radny P.Stańczak: trzeba rodzicom zainteresowanych dzieci wytłumaczyć, że
pewne koszty będą musieli ponieść, gmina opłaci instruktora.
Przewodniczący Rady Gminy: trzeba będzie ustalić regulamin, ramy funkcjonowania
grupy zależne od liczby uczestników.
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Wójt Gminy: chodzi o to, aby dzieci korzystały z obiektów, uprawiały sport. Na
komisję zbiorę oferty od instruktorów i będziemy mieli o czym rozmawiać.
Wójt Gminy: chciałbym abyśmy do końca roku opracowali Wieloletni Plan
Inwestycyjny. Trzeba planować kolejne lata.

Trudno mówić o dofinansowaniu

zewnętrznym, ale i tak musimy planować, jeśli będą środki zewnętrzne realizacja
inwestycji będzie przebiegała szybciej, jeśli tylko z własnych środków wolniej.
Kolejna

sprawa,

wielofunkcyjnych.

o
Sal

czym

rozmawialiśmy

gimnastycznych

nie

wielokrotnie
będziemy

już

to

budowa

budować.

boisk
Boisko

wielofunkcyjne jest mniejsze niż typowe trawiaste, oświetlone z monitoringiem i od
wczesnej wiosny do późnej jesieni do użytkowania, również w godzinach
wieczornych. Koszt rzędu 300 000 zł – 400 000 zł. Temat otwarty, do WPI takie
wnioski będę chciał przedstawić. Również proszę pomyśleć o inwestycjach
standardowych, jak kanalizacja. Myślimy o kolejnych sprawach, jak modernizacja
kolejnej stacji uzdatniania wody (Kurki, następnie Turza Wielka) czy stacji
podnoszącej

ciśnienie

wody

(osiedle

Komorniki,

Mosznica)

.

Będziemy

przygotowywać również drogi gruntowe, tam gdzie jest duży ruch i tam gdzie
dowozimy dzieci.
Radny P.Stańczak: jeśli chodzi o plan rozmawiano, że musimy go stworzyć do końca
wakacji. Stwórzmy plan spotkań w tej sprawie.
Wójt Gminy: przygotujemy na kolejne posiedzenie schemat roboczy, jakie potrzeby
z naszej strony, a państwo będą doprecyzowywać. Jak dojdziemy do porozumienia
przygotujemy dokument, przyjmiemy go i będziemy realizować.
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Ad.pkt 11
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński
zamknął wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Działdowo o godz.12.10.
Protokołowała:

Przewodniczył:

Marta Patalon

Mirosław Zieliński

/Podinspektor/

/Przewodniczący Rady Gminy/
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