PROTOKÓŁ Nr XXVII/16
z s e s j i Rady Gminy Działdowo
odbytej w dniu 30 grudnia 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 1000-1130.

Spoza Rady w Sesji uczestniczyli:
Jarosław Gawenda

- Radny Rady Powiatu Działdowskiego

Krzysztof Radzki

- Przedstawiciel W-M Izby Rolniczej

Paweł Cieśliński

- Wójt Gminy

Jan Świniarski

- Sekretarz Gminy

Beata Antoszewska

- Skarbnik Gminy

Bożena Ziółkowska-Wójcicka

-

Kierownik

Gminnego

Ośrodka

Pomocy

Społecznej
Aleksandra Kowalska

- Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej

Mieczysława Skała

- Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

Andrzej Graszk

-Kierownik

Gminnego

Zakładu

Usług

Komunalnych w Uzdowie
Tadeusz Szeremeta

- Komendant Gminny OSP

Danuta Smereczyńska

- Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Zdrowia

Katarzyna Trąbińska

- Komendant Straży Gminnej

Wiesława Gierłachowska

- Radca prawny urzędu

Mariusz Margalski

-Kierownik

Referatu

Rozwoju,

Promocji,

Inwestycji i Zamówień Publicznych
Sołtysi z terenu Gminy Działdowo, dyrektorzy szkół, mieszkańcy gminy

Ad. pkt 1
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński dokonał otwarcia XXVII 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 wprowadzenie dodatkowych projektów uchwał:
- w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/190/16 Rady Gminy Działdowo z dnia 29 listopada
2016 r. w sprawie opłaty od posiadania psów;
- w sprawie ustalenia wysokości czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania,
wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego w innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Działdowo.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński zaproponował wprowadzenie powyższych
punktów jako pkt 14 . Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/190/16 Rady
Gminy Działdowo z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie opłaty od posiadania psów, pkt 15.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości czasu przeznaczonego na realizację
bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego w innych formach wychowania przedszkolnego, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Działdowo. Następnie kolejno pkt 16 Sprawy bieżące,
pkt 17. Zamknięcie obrad.
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła proponowane zmiany 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 XXVI Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają
z końcem roku budżetowego 2016.
7. Podjęcie uchwały w sprawie

zmiany Uchwały Nr XXV/178/16 Rady Gminy

Działdowo
z dnia 26 października 2016 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla
zakładu budżetowego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Działdowo na lata 2017-2027.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2017 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie

udzielenia pomocy finansowej dla Województwa

Warmińsko-Mazurskiego.
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11. Podjęcie uchwały w sprawie

nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej

w Burkacie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2017 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na terenie Gminy Działdowo na 2017 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/190/16 Rady Gminy
Działdowo z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie opłaty od posiadania psów.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości czasu przeznaczonego na
realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości
opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w innych formach wychowania
przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Działdowo.
16. Sprawy bieżące.
17. Zamknięcie obrad.

Ad. pkt 3
Protokół z XXVI 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. Sprawozdanie stanowi
załącznik nr 3 do protokołu.
Pytań w w/w sprawie nie było.

Ad. pkt 5
Nikt nie zabrał głosu
Ad. pkt 6
Skarbnik Gminy B. Antoszewska omówiła projekt uchwały. Uchwała dotyczy zadania:
rozbudowa kanalizacji w Uzdowie, na kwotę 60000 zł,

które

zostanie wykonane

w pierwszym półroczu przyszłego roku. Z przyczyn technicznych i pogodowych nie było
możliwości zrealizowania zadania w tym roku.
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Rada gminy jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXVII/204/16 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają
z końcem roku budżetowego 2016.
Uchwała stanowi załącznik nr 4.
Ad.pkt 7
Skarbnik B.Antoszewska przedstawiła projekt uchwały.
Uchwała dotyczy zmiany stawek dla zakładu budżetowego. Chodzi o dopłatę do nieczystości
płynnych wywożonych wozem asenizacyjnym przez Gminny Zakład Usług Komunalnych,
gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych, znajdujących się na posesjach należących do
mieszkańców gminy Działdowo, którzy nie posiadają możliwości przyłączenia do sieci
kanalizacyjnej. Będą więc dwie stawki, dopłata do ścieków oczyszczonych dla oczyszczalni
ścieków w Uzdowie oraz do ścieków wywożonych wozem asenizacyjnym.
Wójt Gminy: wprowadziliśmy dodatkową dotację, aby ulżyć tym mieszkańcom, którzy mają
szamba, a nie mają możliwości podłączenia się do sieci kanalizacyjnej. Proszę, aby
poinformować mieszkańców. Gminny Zakład Komunalny ma inne, mniejsze stawki od
listopada. Od stycznia wchodzą zgodnie z podjętą uchwałą. Pan Andrzej Graszk będzie
jeszcze o tym informował. W miejscowościach gdzie jest sieć kanalizacyjna, a mieszkańcy
nie podłączyli się i chcą korzystać z wywozu szamba stosuje się normalne stawki
(dotychczasowe).
Sołtys E.Antosiak zapytała o oczyszczalnie przydomowe.
Wójt Gminy: czekamy na ogłoszenie konkursu. Na razie ogłoszono pierwszy konkurs na
gospodarkę wodno-ściekową. Złożyliśmy wniosek na Burkat, jesteśmy na liście rankingowej.
Trwa ocena merytoryczna wniosku. Nie ma konkursu na oczyszczalnie przydomowe. Jeżeli
pojawi się, będziemy składać wniosek.
Rada gminy jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXVII/205/16 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/178/16 Rady Gminy
Działdowo z dnia 26 października 2016 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla
zakładu budżetowego.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Ad.pkt 8
Skarbnik Gminy B.Antoszewska omówiła projekt uchwały szczegółowo przedstawiając rok
2017. Dochody ogółem na rok 2017 planowane są w wysokości 38 370 490,13 zł (w tym
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dochody bieżące 36 510 191,00 zł i majątkowe 1 860 299,13 zł). Wydatki na rok 2017
planowane są w wysokości 42 358 969,23 zł (w tym wydatki bieżące 37 187 000,87 zł,
wydatki majątkowe 5 171 968,36 zł). W następnym roku budżet kończy się deficytem 3 988 479,10 zł. Przychody budżetu planowane są w wysokości 4 772 549,54 zł. Wolne
środki w wysokości 2 422 549,54 zł. Na pokrycie deficytu jest to kwota 1 638 479,10 zł.
Planowany jest kredyt w wysokości 2 350 000 zł. Rozchody budżetu, to planowane spłaty rat
kredytów w poszczególnych latach. Kwota długu planowana na koniec roku 2017 wynosi
5 217 893,63 zł. W latach kolejnych ma tendencję spadkową, ponieważ będą spłacane
kredyty.
Skarbnik Gminy wskazała również na wskaźniki wyliczane zgodnie z ustawą oraz
zobowiązania Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na poszczególne lata.
Ponadto poinformowała, że ustawa obliguje do zamieszczenia informacji o wydatkach na
wynagrodzenia i pochodnych oraz na utrzymanie organów jst. Dotacja dla Urzędu
Marszałkowskiego planowana jest w wysokości 20 241,60 zł na poszczególne lata.
Skarbnik Gminy wskazała na środki z programów unijnych: dochody i wydatki.
Planowane przedsięwzięcia (załącznik nr 2) : Plan cyfrowy Warmii i Mazur – 20 241,60 zł,
Budowa sali gimnastycznej w Ruszkowie.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński poprosił o pytania.
Pytań nie było.
Rada gminy jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXVII/206/16 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Działdowo na lata 2017-2027.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad. pkt 9
Skarbnik Gminy B.Antoszewska przedstawiła projekt uchwały. Szczegółowo omówiła
planowane w poszczególnych działach dochody i wydatki na rok 2017. Poinformowała
o zadaniach inwestycyjnych zaplanowanych na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 3 do
budżetu gminy. Omówiła załącznik nr 4 wskazując na środki unijne zaplanowane w kolejnym
roku (dot. modernizacji dróg Kisiny , Kurki); załącznik nr 5 informujący o planowanych
wydatkach łącznie, dochodach łącznie, deficycie, spłacie kredytów;

załącznik nr 6

wskazujący na dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych; załącznik nr 7
przedstawiający środki zaplanowane w ramach porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego, w tym pomoc dla starostwa:
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- na budowę chodnika w miejscowości Turza Wielka-140 000 zł;
- na modernizację drogi powiatowej Kisiny-Kurki – 90 000 zł;
- na budowę chodnika w Gnojnie – 24 000 zł;
- na budowę chodnika w Petrykozach – 24 000 zł.
Ponadto wskazała na środki dla Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 20 241 ,60 zł, na kwotę
zaplanowaną na prowadzenie USC wspólnie z urzędem miasta 51 570 zł, na środki na
prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, pomoc dla naszej gminy w wysokości 4000 zł
dla OSP, środki na budowę sali gimnastycznej.
Skarbnik Gminy poinformowała, że w załączniku nr 8 zamieszczono planowane kwoty
dotacji na organizację koloni – 30 000 zł, dotacja przedmiotowa dla GZUK w kwocie
140 790 zł, dotacja dla instytucji kultury: GOKiS – 1026 828 zł, biblioteka 470 380 zł, sport
57 780 zł.

Załącznik nr 9 przedstawia plan przychodów i kosztów GZUK; załącznik

nr 10 wskazuje wydatki na realizację funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 485 371,57 zł.
Pytań ww. sprawie nie było.
Rada gminy jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXVII/207/16 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2017 r.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Ad.pkt 10
Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały.
Uchwała dotyczy udzielenia dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 20 241,60 zł na
realizację Planu Cyfrowego dla Warmii i Mazur.
Rada gminy jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXVII/208/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Ad.pkt 11
Kierownik A.Kowalska omówiła projekt uchwały. W związku ze zmianami przepisów
należało uaktualnić Statut, aby można było wprowadzić zmiany w regulaminach.
Rada gminy jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXVII/209/16 w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej
w Burkacie.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
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Ad. pkt 12
Kierownik D.Smereczyńska poinformowała, że programy Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii stanowią kontynuację
dotychczasowych działań .
Rada gminy jednogłośnie podjęła
Uchwałę

Nr

XXVII/210/16

w

sprawie

Gminnego

Programu

Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ad. pkt 13
Rada gminy jednogłośnie podjęła
Uchwałę

Nr

XXVII/211/16

w

sprawie

uchwalenia

Gminnego

Programu

Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Działdowo na 2017 rok.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Ad.pkt 14
Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały.
W uchwale Nr XXVI/190/16 w sprawie opłaty od posiadania psów, w paragrafie 5 ustęp 2
brzmiał następująco: „Pobór opłaty może odbywać się również w drodze inkasa. Inkasentami
opłaty są we wsiach sołtysi”. Nadzór stwierdził, że nie powinno być wyrazu „może” stąd
zmiana uchwały. Punkt otrzymuje brzmienie: „Zarządza się pobór opłaty od posiadania psów
w drodze inkasa. Inkasentami opłaty są we wsiach sołtysi” .
Rada gminy jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXVII/212/16 w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/190/16 Rady Gminy
Działdowo z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie opłaty od posiadania psów.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Ad.pkt 15
Kierownik D.Smereczyńska omówiła projekt uchwały.
Zniesiono

opłaty

za

dzieci

sześcioletnie

ponieważ

zostały

objęte

subwencją.

W związku z powyższym należało doprecyzować uchwałę w sprawie opłat dla dzieci do lat
pięciu. Aczkolwiek nasz punkt przedszkolny jest tylko do lat pięciu, jednak pani mecenas
uznała, że lepiej aby ten zapis wprowadzić.
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Rada gminy jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXVII/213/16 w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizacje
bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za
korzystanie

z

wychowania

przedszkolnego

w

innych

formach

wychowania

przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Działdowo.
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Ad. pkt 16
Sprawy bieżące
Wójt Gminy P.Cieśliński nawiązał do kwestii szerokopasmowego internetu, o którym
informuje się od pięciu lat. Szkieletowa instalacja została położona wzdłuż dróg
wojewódzkich, powiatowych, gminnych. Została ostatnia mila, czyli podłączenie do posesji.
Problem jest jeden. Nikt nie wziął pod uwagę, że są to wsie, zabudowania rozproszone. Nie
ma operatorów zainteresowanych obszarem wiejskim. Rozpoczęło się poszukiwanie środków.
Urząd Marszałkowski i Ministerstwo tego nie przewidziało. Można było w budżecie ze
środków unijnych zaplanować dofinansowanie budowy ostatniej mili. Tego nie zrobiono, stąd
konieczność poszukania środków. Pewne działa zostały wdrożone. Gmina Działdowo
obniżyła stawki opłat za umieszczenie sieci kablowej w gminnych drogach i działkach.
Są jeszcze inne propozycje, na przykład dofinansowanie do każdego przyłącza, zwolnienie
z podatku. Zwolnienie z podatku odbywa się na wniosek z pewnych przyczyn, np. braku
dochodów, trudnej sytuacji finansowej. Przedstawiane propozycje nie są na dzień dzisiejszy
do zaakceptowania. Działania, które były możliwe zostały podjęte. Czekamy na dalsze kroki,
na określenie ile to przyłącze ma kosztować. Temat będzie wciąż w toku, zanim znajdzie się
operator i dojdzie do działania. Piąty rok trwa procedura. Decyzje ze strony gmin były
podejmowane szybko, aby ten internet powstał. Wszyscy czekamy na internet, nasze
jednostki również.
Następnie Wójt Gminy wspomniał o zaplanowanej w budżecie budowie kanalizacji
w miejscowości Burkat. Jest to zadanie budowa kanalizacji Burkat-Filice, jednak rozbiliśmy
zadanie na dwa etapy z uwagi na niższe finansowanie tych projektów z Urzędu
Marszałkowskiego. Pierwszy etap- budowa w Burkacie. Jak wspomniałem jesteśmy na liście
rankingowej. Około dwóch miesięcy będzie trwała analiza. Są wątpliwości co do inspektorów
nadzoru, przetargów. Nie wiemy czy pracownik w ramach obowiązków nie będzie
nadzorował. Czekamy na rozstrzygnięcia. Są sygnały i telefony o drogi. Padają deszcze, drogi
są wybite, są kałuże. Trudno wysłać równiarkę czy sypać materiałem, a tym bardziej
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w Burkacie gdzie planowana jest kanalizacja. W Burkacie nie będzie innej naprawy poza
pracą równiarki.
Kolejna informacja, decyzje ostateczne nie zapadły, ale już jesteśmy po omówieniu przez
komisje rady gminy spraw dotyczących oświaty. Temat kontrowersyjny na dzień dzisiejszy.
Chcemy poinformować, podjęliśmy decyzję, że wszystkie budynki szkolne będą
funkcjonowały jako szkoły podstawowe, czyli przekształcamy gimnazja w szkoły
podstawowe. Prawdopodobnie niektóre szkoły będą mniejsze, inne większe .Wracamy do
starych obwodów szkolnych sprzed poprzedniej reformy oświatowej. Tam gdzie są
sześcioklasowe szkoły podstawowe powstaną szkoły ośmioklasowe oraz tam gdzie są
gimnazja powstaną ośmioklasowe szkoły podstawowe. Jest to najłagodniejsza forma, jaka
może być, bowiem byłaby okazja aby zamknąć jedną czy nawet dwie szkoły. Nie wiemy
jednak czy za kilka lat będą skutki 500plus, czy zwiększy się liczba dzieci czy też nie.
Wspólnie z radnymi wypracowaliśmy najbardziej łagodny sposób przekształcenia szkół
i wejścia w reformę oświatową. Szkoły są wyremontowane, więc szkoda pozostawiać
placówki bez obsady. Ponadto zaczyna się robić problem związany z przedszkolem. Może
przystąpimy w styczniu bądź na początku lutego do dyskusji nad kwestią przedszkola,
budowy czy adaptowania pomieszczeń. Wariant przedszkola byłby odpowiednim podejściem
przyszłościowym. Wyzwań oświatowych jest nie mało. Nie zmniejszą się wydatki na oświatę.
W związku z tym, że niektóre placówki będą z niewielką ilością dzieci, będą zachodziły
przypadki łączenia klas. Będą jednak to szkoły na miejscu. Odległości będą dużo mniejsze.
Trzeba będzie inaczej zorganizować transport. Na dzień dzisiejszy jest to

najbardziej

optymalny wariant, który pozwoli dzieciom funkcjonować w dobrych warunkach.
Sołtys M.Waśkowiak: jaka jest to perspektywa czasowa, czy pan Wójt gwarantuje, że szkoła
w Turzy Wielkiej będzie na 100 %.
Wójt Gminy: zapewniamy z radą, że wszystkie placówki będą funkcjonowały jako szkoła
podstawowa. Tyle, że prawdopodobnie będą klasy łączone.
Sołtys M.Waśkowiak: zapytał czy jest szansa na powstanie boiska wielofunkcyjnego
w Turzy Wielkiej.
Wójt Gminy: bardzo daleka, ale jest. Nie możemy skupiać się tylko na Turzy Wielkiej.
Potrzeb jest bardzo wiele. Jest 35 miejscowości. Chcielibyśmy w każdej miejscowości coś
zrobić.
Sołtys P.Trąbiński: poinformował, że wcześniej Lipówka była podzielona, część dzieci
uczęszczało do szkoły w Ruszkowie, część do szkoły w Sławkowie, pytając następnie jak
będzie po zmianach.
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Wójt Gminy: najlepiej byłoby, aby uczęszczały do Sławkowa. Jest mało dzieci, a dużo
przestrzeni. W Ruszkowie będzie trochę ciasno. Lipówka jest wsią rozciągnięta. Do jednej
szkoły będzie łatwiej dowieźć dzieci. Patrzymy pod kątem warunków.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński zwrócił uwagę na możliwość zorganizowania
zebrania z mieszkańcami.
Wójt Gminy: poparł propozycje, informując, że na zebraniu zostaną przedstawione
argumenty za i przeciw.
W dalszej części sesji dokonano zbiórki pieniędzy na leczenie Pauliny, absolwentki
Publicznego Gimnazjum w Burkacie w kwocie 1535 zł oraz wyznaczono termin turnieju
charytatywnego, organizowanego na ten cel, na dzień 15 stycznia b.r. (sala gimnastyczna
w Burkacie).

Ad.pkt.17
Wobec wyczerpania porządku dziennego Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński
o godz. 11.30 zamknął XXVII Sesję Rady Gminy Działdowo.
Protokołowała:
Marta Nazarewicz
/Podinspektor/

Przewodniczyli:
Mirosław Zieliński
/Przewodniczący Rady Gminy/
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