Protokół Nr 2/17
ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Działdowo
odbytego w dniu 23 marca 2017 roku
W posiedzeniu uczestniczyło 13

radnych. Nieobecni radni: Krzysztof Doliński,

Zbigniew Boćko.
Spoza Rady w posiedzeniu udział wzięli:
Paweł Cieśliński

- Wójt Gminy

Jan Świniarski

- Sekretarz Gminy

Beata Antoszewska

- Skarbnik Gminy

Danuta Smereczyńska

- Kierownik Referatu Oświaty, Kultury
i Sportu

Mieczysława Skała

- Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu

Bożena Ziółkowska-Wójcicka

- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej

Aleksandra Kowalska

- Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej
w Burkacie

Katarzyna Trąbińska

- Komendant Straży Gminnej

Mariusz Margalski

- Kierownik Referatu Rozwoju, Promocji,
Inwestycji i Zamówień Publicznych

Andrzej Graszk

-

Kierownik

Gminnego

Zakładu

Usług

Komunalnych w Uzdowie
Sołtysi z terenu gminy.
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Działdowo odbywało się
w godzinach 11.00-12.30.
Ad. pkt 1
Przewodniczący Rady M. Zieliński otwierając posiedzenie powitał zebranych
i na podstawie listy obecności stwierdził jego prawomocność.
Ad. pkt 2
Przewodniczący M.Zieliński przedstawił proponowany porządek obrad:
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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 w budżecie Gminy Działdowo na
2017 r.
5. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Warmińsko –
Mazurskiego zadań w zakresie utrzymania cmentarza wojennego w Komornikach.
6. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie
na własność przez Gminę Działdowo nieruchomości położonej w obrębie
Pierławki, gm. Działdowo wchodzącej w skład Zasobu Agencji Nieruchomości
Rolnych.
7. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie
na własność przez Gminę Działdowo nieruchomości położonej w obrębie
Jankowice wchodzącej w skład Zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych.
8. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
Działdowo w 2017 roku.
9. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów

do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo

oświatowe.
10. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów i wicedyrektorów,
określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dla pedagogów,
psychologów,

logopedów,

doradców

zawodowych,

nauczycieli

zajęć

rewalidacyjnych, nauczycieli prowadzących zajęcia specjalistyczne z zakresu
pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz norm zatrudnienia nauczycieli
biblioteki szkolnej, nauczycieli świetlicy, nauczycieli oddziałów przedszkolnych
w grupach zróżnicowanych wiekowo w szkołach i innych formach wychowania
przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Działdowo.
11. Sprawozdanie z realizacji Gminnych Programów: Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy
Działdowo w 2016 r.
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12. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Burkacie za rok
2016.
13. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Działdowie
za 2016 rok.
14. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2016 rok.
15. Sprawozdanie z działalności stałych komisji Rady Gminy Działdowo za 2016 rok.
16. Sprawy bieżące.
17. Zamknięcie obrad.
Ad. pkt 3
Protokół z ostatniego posiedzenia komisji przyjęto jednogłośnie bez odczytania.
Ad. pkt 4
Skarbnik B. Antoszewska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany
w budżecie Gminy Działdowo na 2017 r. Szczegółowo omówiła zmiany po stronie
dochodowej jak i wydatkowej.
Zmiany w dochodach mają charakter kosmetyczny. Zmieniamy paragrafy bowiem
zmieniają się interpretacje ministerstwa finansów. Wprowadzono subwencję
oświatową. W szkołach podstawowych były zaplanowane środki na budowę sali
gimnastycznej, zmienił się przepływ środków, które nie będą wpływały z Urzędu
Marszałkowskiego lecz bezpośrednio z budżetu państwa dlatego też zmieniła się
nazwa paragrafu. Zmieniono dotację na oddziały przedszkolne oraz wprowadzono
środki na budowę świetlicy w Kramarzewie z PROW.
Wydatki:
- Rolnictwo i Łowiectwo: środki na wynagrodzenie radcy prawnego za prowadzenie
spraw sądowych, zakup usług remontowych –remont kanalizacji w Kisinach;
- Gospodarka mieszkaniowa: zmiany na paragrafach w wyniku zmiany interpretacji;
- Administracja Publiczna: zwiększenie planu na bieżącą działalność;
- Bezpieczeństwo Publiczne: przesunięcie środków między paragrafami;
- Oświata i Wychowanie: uaktualnienie kwot na wynagrodzeniach i pochodnych,
nowe zadanie : środki na dokumentację budowy przedszkola w Burkacie 65000 zł,
uaktualnienie środków na dzieci niepełnosprawne;
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- Ochrona Zdrowia; zwiększenie planu o środki niewydatkowane z ubiegłego roku
związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi;
- Pomoc Społeczna: zmniejszenie dotacji dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej
w Działdowie;
- Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska: wprowadzenie dotacji celowej dla
Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Uzdowie, zmiany w zakresie funduszu
sołeckiego;
- Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego: wprowadzenie zadania budowa
świetlicy w Kramarzewie wraz z wykonaniem dokumentacji (środki własne
116 000 zł, środki PROW 134 000 zł) oraz realizacja funduszu sołeckiego.
Skarbnik Gminy omówiła również załączniki nr 3, 4, 5, 6 i 7 do niniejszego projektu
uchwały.
Radny P.Stańczak zapytał na co zaplanowano dotację dla GZUK.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że na przepompownię w Kurkach i Myślętach.
Wójt Gminy: kanalizacja była robiona zgodnie z nową technologią, ale niestety nie
jesteśmy przystosowani do nowej technologii i musimy przerabiać wszystkie
przepompownie bowiem zalewa posesje. W Myślętach jak i w Kurkach mamy
wezwania do zwrotu poniesionych kosztów sprzątania, czyszczenia, czy zepsutych
urządzeń , pralki i innych. Niestety musimy to zrobić.
Radny P.Stańczak zaznaczył, że w Myślętach jest kosz.
Wójt Gminy wyjaśnił, że trzeba zrobić jeszcze jeden kosz. Po prawej stronie za
świetlicą jest blok i jeżeli tam się zapycha wówczas wszystko się cofa i wybija
u p.Górneckiego. Trzeba zrobić drugą przepompownię odcinającą w tym miejscu.
Jest kosz przy dużej przepompowni. W tym roku były już dwie awarie w Myślętach
i trzy w Kurkach. W Turzy są kosze i nie ma problemu.
Radna E. Lipowska: czy to prawda, że od września ubiegłego roku państwo z Kurek
to zgłaszali, mówili o tym od dłuższego czasu. Teraz to było apogeum, do piwnicy
wybija komuś to co nagromadzone jest w całej wsi.
Wójt Gminy:

nie mamy takiej możliwości, aby to robić od razu, przebudowywać

awaryjnie, za 30 000 zł robić przepompownię. Jest to zaplanowane i zostanie
wykonane przez firmę ze Szczytna, która robiła kanalizację w Turzy Wielkiej.
Radny P.Stańczak zapytał czy zrobiono już projekt na świetlicę w Kramarzewie.
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Wójt Gminy: jest koncepcja i kończona dokumentacja. Nieduża świetlica, z małą salą,
zapleczem sanitarnym, małą kotłownią na piec i pomieszczeniem na komputery.
Radny P. Stańczak zapytał komu zlecono dokumentację na przedszkole.
Wójt Gminy odpowiedział, że A.Wiśniewskiemu z Księżego Dworu.
Projekt uchwały przyjęto jednogłośnie.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Ad. pkt 5
Kierownik G.Małachowski przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia od
Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zadań w zakresie utrzymania cmentarza
wojennego w Komornikach.
Kierownik G.Małachowski zaznaczył, że potrzebne są większe środki na ogrodzenie
w kwocie co najmniej 50 000 zł. Co roku dostajemy środki na utrzymanie cmentarza
w Komornikach. W tym roku 10 marca wpłynęło pismo o możliwości pozyskania
środków w wysokości 5000 zł na utrzymanie cmentarza. Warunkiem uzyskania
środków jest podjęcie uchwały po czym zostanie podpisane porozumienie.
Jednogłośnie przyjęto projekt uchwały.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Ad.pkt 6
Kierownik G.Małachowski omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
nieodpłatne nabycie na własność przez Gminę Działdowo nieruchomości położonej
w obrębie Pierławki, gm. Działdowo wchodzącej w skład Zasobu Agencji
Nieruchomości Rolnych, wskazując na lokalizację nieruchomości na mapie.
Działka o powierzchni około 70 arów położona jest w obrębie Pierławki,
w miejscowości Rudolfowo. Występujemy z wnioskiem o jej przejęcie. Warunkiem
jest podjęcie uchwały.
Jednogłośnie przyjęto projekt uchwały
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
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Ad. pkt 7
Kierownik G.Małachowski przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
nieodpłatne nabycie na własność przez Gminę Działdowo nieruchomości położonej
w obrębie Jankowice wchodzącej w skład Zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych.
Kierownik G.Małachowski poinformował, że znajduje się tam stara hydrofornia.
Kiedyś zwracaliśmy się o przejęcie tej nieruchomości, teraz ponownie wznawiamy
procedurę.
Radny

K.Chyliński:

zapytał

czy

będzie

wiązało

się

to

w

jakiś

sposób

z jej utrzymaniem.
Wójt Gminy: nie ma wymogu utrzymywania jej w takim stanie, w jakim być powinna.
Mamy wodociąg więc nie ma obowiązku utrzymywania jej w standardach.
Jednogłośnie przyjęto projekt uchwały.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Ad. pkt 8
Kierownik G.Małachowski przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie gminy Działdowo w 2017 roku.
Wymóg ustawowy wynikający z art. 11 a ustawy o ochronie zwierząt. Do końca
marca

rada gminy jest zobowiązana uchwalić program opieki nad zwierzętami

bezdomnymi. Treść nie zmienia się, natomiast kwota jest inna.

Zaplanowaliśmy

90000 zł, jednak nie wiemy czy wystarczy środków.
Jednogłośnie przyjęto projekt uchwały.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Ad. pkt 9
Kierownik D.Smereczyńska omówiła projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci
szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego
ustawą – Prawo oświatowe:
Szanowni Państwo przechodzimy do dalszego etapu uchwał w związku z nową
reformą oświaty. Obowiązkiem naszym, na podstawie art. 208 i 209 ustawy Przepisy
wprowadzające ustawę –Prawo oświatowe było przesłanie uchwały w sprawie
projektu sieci szkół do zaopiniowania do związków zawodowych i do Kuratora
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Oświaty. Po uzyskaniu tych opinii możecie państwo uchwalić tę właściwą uchwałę
o dostosowaniu sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
Kierownik D.Smereczyńska poinformowała, że nie wszystkie opinie dotarły.
Mieliśmy

uzyskać

opinię

Związku

Nauczycielstwa

Polskiego

w Działdowie, Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego „Solidarność”
oraz od Forum Związków Zawodowych w Warszawie.
W dniu 24 lutego uchwała w sprawie projektu sieci szkół została przesłana do
związków i do Kuratora.
Następnie Kierownik odczytała przesłane w tej sprawie opinie:
Niezależny Samorządowy Związek Zawodowy „Solidarność” pozytywnie zaopiniował
niniejszą uchwałę.
Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Dziadowie pismem z dnia 3 marca
2017 r.

zrezygnował z prawa do opiniowania przesłanej uchwały, uzasadniając

negatywnym stosunkiem do wprowadzonej reformy oświaty.
Nie otrzymano żadnej informacji z Forum Związków Zawodowych.
Kurator Oświaty pozytywnie i bez zastrzeżeń zaopiniował przesłaną uchwałę.
Przepisy prawa nie przewidują wpływu opinii związków na uchwałę i wiążącą jest
tylko opinia Kuratorium więc w takiej sytuacji przedłożono uchwałę w sprawie
dostosowania sieci szkół . Tak naprawdę nic się nie zmieniło w porównaniu do
uchwały, którą podejmowano 23 lutego. Nie ma słowa projekt, bowiem to już nie jest
projekt, jest to konkretnie sieć.
Radny K.Chyliński zapytał czy są szanse na wycofanie reformy.
Kierownik D.Smereczyńska: tak daleko to poszło, więc nie wiem co musiałoby się
wydarzyć, aby to wycofano.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński zapytał czy na spotkaniu z panią minister
mówiono o zamyśle wypłacania subwencji na oddziały jak też o przekazaniu części
zadań w zakresie oświaty w postaci płacy nauczycieli na rzecz państwa.
Kierownik D.Smereczyńska odpowiedziała, że była na spotkaniu z panią minister.
Pani minister odpowiedziała na dziewięć pytań jednak w żadnym z nich nie były
zawarte te treści, o których pan Przewodniczący wspomina. Z tego co wiem jest
planowana zmiana finansowania ale nie mówi się o przejęciu finansowania
nauczycieli przez rząd ale mówi się o likwidacji jednorazowego dodatku
uzupełniającego w ten sposób, że nauczyciele mieliby otrzymać podwyżki,
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zlikwidowanoby te dodatki, które dotyczą głównie nauczycieli wiejskich (wiejski,
mieszkaniowy). Miałyby one być wliczone w podstawę pensji. Dodatków tych nie ma
w mieście więc musiałyby obowiązywać chyba dwie tabele wynagrodzeń.
Na przykładzie wzrostu wynagrodzeń o 500 zł do pensji zasadniczej,

pracownik

miasta dostanie tę kwotę „na czysto” natomiast jeśli naszym nauczycielom odliczymy
dodatek wiejski i mieszkaniowy to może dostaliby około 50 % tej kwoty.
Pani minister mówiła o planach w zakresie zmiany sposobu subwencjonowania
i o tym, że chcą wspierać małe szkoły, że będzie subwencja na oddział. Nie wiem
w jaki sposób zostanie to zrobione.
Projekt uchwały przyjęto większością głosów /11 głosów „za”, 2 głosy

„przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Ad.pkt 10
Kierownik D.Smereczyńska przedstawiła projekt uchwały .
Zmiany w zakresie sieci i typu szkół powodują zmiany w kolejnych przepisach, m.in.
w uchwale, która mówi o zniżkach. Zgodnie z art. 42 Karty Nauczyciela organ
prowadzący ustanawia zniżki dla osób pełniących stanowiska kierownicze jak
również ustala zasady wymiaru zniżek na zajęcia a także na tygodniowy
obowiązkowy wymiar godzin zajęć szkół dla nauczycieli nie wymienionych w Karcie
Nauczyciela, m.in. dla logopedów, pedagoga.

Chcąc przystąpić do planowania

kolejnego roku szkolnego a jesteśmy tak naprawdę na etapie tworzenia nowego
arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2017/2018 musimy przystąpić do zmian
w przepisach dotyczących zniżek. W poprzedniej uchwale były uwzględnione
gimnazja i szkoły podstawowe. Od września będą funkcjonowały tylko szkoły
podstawowe, stąd zmiana uchwały. Zmiana

polega również na tym, że

w poprzedniej uchwale był zastosowany przelicznik na liczbę oddziałów w szkole. Im
więcej było oddziałów tym wymiar pracy dydaktycznej dyrektora był niższy. Docelowo
tych oddziałów będzie w każdej szkole tyle samo, czyli osiem oddziałów klas
podstawowych plus oddział przedszkolny. W szkołach będzie jednak różna
liczebność uczniów. Okazałoby się, że dyrektor, który ma 50 uczniów w ośmiu
oddziałach plus oddział zerowy ma taki sam wymiar godzin jak dyrektor, który ma
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200 uczniów w tej samej liczbie oddziałów. Stąd zaproponowany przelicznik
uzależniony jest od liczby uczniów w placówkach:
- do 80 uczniów dyrektor będzie musiał wypracować 10 godzin w tygodniu;
- od 81 do 120 uczniów dyrektor będzie musiał wypracować 8 godzin w tygodniu;
- przy 121 uczniach

i więcej dyrektor będzie musiał wypracować 6 godzin

w tygodniu;
- dyrektor szkoły podstawowej z oddziałami prowadzonymi poza głównym budynkiem
szkoły będzie musiał wypracować 3 godziny w tygodniu. Dotyczy to Szkoły
Podstawowej w Księżym Dworze, która będzie miała oddziały przedszkolne
w Wysokiej i Kurkach oraz Szkoły Podstawowej w Burkacie, która przejmuje Punkt
Przedszkolny. Jest to zwiększona liczba obowiązków.
W uchwale określono również o ile mniej godzin będzie pracował wicedyrektor o ile
taki zostanie powołany. Wicedyrektora z mocy prawa powołuje się w szkołach
powyżej 12 oddziałów. W uchwale określono również obowiązkowy tygodniowy
wymiar zajęć dla pedagoga, psychologa oraz innych osób prowadzących zajęcia
specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, logopedy, doradcy
zawodowego i nauczycieli zajęć rewalidacyjnych. Dotychczas zajęcia rewalidacyjne
realizowano w zakresie zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologicznopedagogicznej jednak podczas audytu okazało się, że godziny dla nauczyciela zajęć
rewalidacyjnych powinny być wyszczególnione oddzielnie. Nauczyciel w oddziałach
przedszkolnych mieszanych, który obejmuje dzieci sześcioletnie i młodsze ma do
wypracowania 22 godziny tygodniowo, nauczyciel oddziału w punkcie przedszkolnym
ma 25 godzin. Sposób przeliczania godzin świetlicy pozostaje taki sam, czyli
1 godzina na 15 uczniów dojeżdżających, co obejmuje również oddział przedszkolny.
W sierpniu jeśli będą zgłoszone zapotrzebowania od rodziców godziny zostaną
zwiększone. Jeżeli chodzi o godziny pracy biblioteki równa się liczbie oddziałów
powiększonej o jedną godzinę przeznaczoną na pracę wewnętrzną biblioteki.
Radny P.Stańczak: jak będą liczone oddziały, jeżeli są klasy łączone. Jeżeli jest
osiem klas, w tym jedna łączona to będzie osiem czy siedem oddziałów ?
Kierownik D.Smereczyńska: osiem oddziałów, każdy jest oddzielnym oddziałem i do
subwencji będą podawane jako oddzielne oddziały bez względu na liczbę dzieci.
Radny P.Stańczak nawiązał do godzin świetlicy, gdzie brane są pod uwagę dzieci
dojeżdżające, a są informacje, że dzieci miejscowe również chciałyby korzystać.
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Kierownik D.Smereczyńska: tak jak powiedziałam, od czegoś musimy wyjść. Jest to
projekt arkusza, ale całość arkusza zmienia się w sierpniu, na podstawie
zapotrzebowania, wniosków rodziców, rozmów. Na uzasadniony wniosek dyrektora
godziny te będą najprawdopodobniej zwiększane.
Radna K.Wasiak odwołała się do zapisu w §1 ust.2 „Dyrektor szkoły podstawowej
z oddziałami prowadzonymi poza głównym budynkiem szkoły” , wskazując , że nie
ma podanej liczby uczniów , czyli wymiar godzin bez względu na liczbę uczniów?
Kierownik D.Smereczyńska: potwierdziła, że bez względu na liczbę uczniów.
Projekt uchwały przyjęto jednogłośnie.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Kierownik D.Smereczyńska dodała, że w uzasadnieniu do projektu uchwały są
wypunktowane miejsca. Nie było możliwości wpisania terminów. Do tej uchwały są
również potrzebne opinie związków zawodowych. W dniu wczorajszym otrzymaliśmy
pozytywną opinię Solidarności. Czekamy jeszcze na opinię Związku Nauczycielstwa
Polskiego. Do sesji uzasadnienia zostaną uzupełnione.
Ad.pkt 11
Kierownik D.Smereczyńska przedstawiła sprawozdanie z realizacji Gminnych
Programów:

Profilaktyki

i

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych

oraz

Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Działdowo w 2016 r.
Wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 104 540,67 zł. Na
realizację

Gminnego

Programu

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych

wydatkowano 62 895,93 zł, na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii wydatkowano 1944 zł. Łącznie 64 839,93 zł. Plan wynosił 106 904,28 zł,
więc zostały środki, o których pani Skarbnik wspominała przy zmianach do budżetu.
W ramach profilaktyki jest prowadzona Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, która w ciągu roku odbyła 12 posiedzeń, na które wezwała 40 osób.
Przeprowadzono rozmowy z 28 osobami, 19 osób zostało skierowanych do Ośrodka
Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Działdowie. GKRPA zaopiniowała
4 wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W ramach
środków prowadzono programy profilaktyczne np. w Księżym Dworze, Sławkowie,
Burkacie, „Historyczne wędrówki ..Tu żyję!...” w Uzdowie; Profilaktyczne zajęcia
sportowe w Ruszkowie. W ramach pozalekcyjnych zajęć profilaktycznych dzieci
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wyjeżdżały: do Olsztyna, na kręgle, do Warszawy, Nidzicy, do Wioski Garncarskiej ,
do Parku Rozrywki „Nowa Holandia” , do Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku
Krajobrazowego i wiele innych.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Ad.pkt.12
Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Burkacie za rok 2016
stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Ad.pkt.13
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Działdowie za
2016 rok stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Ad.pkt.14
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2016 rok stanowi załącznik nr 13
do protokołu.
Ad.pkt.15
Sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Gminy Działdowo za 2016 rok.
stanowią załącznik nr 14 do protokołu.
Ad.pkt.16
Sprawy bieżące.
Radna E.Lipowska zwróciła się z prośbą o postawienie w Kurkach znaku
ostrzegającego o złych warunkach na drodze.
Kierownik G.Małachowski poinformował, że w ciągu 2-3 tygodni firma rozpocznie
prace na drogach.
Następnie przystąpiono do omówienia proponowanych obszarów do uwzględnienia
w projekcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmian w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z wnioskami sołtysów, radnych,
mieszkańców. Dotyczy to objęcia obszarów zagrożonych lokalizacją dużych ferm
drobiu.
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Wójt

Gminy

przedstawił

lokalizację

zaproponowanych

działek,

położonych

w obszarach następujących miejscowości: Księży Dwór (teren bezpieczny z uwagi na
to, że jest tam Natura 2000), Klęczkowo-Krasnołąka jako uzupełnienie, PożaryWilamowo, Grzybiny, Uzdowo, Myślęta, Kisiny, Jankowice, Lipówka, Wysoka, Turza
Wielka. Zwrócono również uwagę na konieczność uwzględnienia obszarów
w obrębie miejscowości Mosznica.
Wójt Gminy poinformował, że do wtorku można jeszcze składać wnioski.
Wójt Gminy podkreślił, że zmiana planu trwa około roku jak również, że poza
zaangażowaniem jego osoby jak i rady ważne

jest

także zaangażowanie

mieszkańców. Przykładem są mieszkańcy Krasnołąki, Klęczkowa. Dodał, że dopóki
nie powstaną uregulowania ustawowe trudno będzie wygrać.
Sołtys W.Nadwodny powiedział, że rozmawiał z protestującymi z Rybna, którzy byli
na spotkanku z wiceministrem panem Z.Babalskim, na którym powiedziano, że
wszystko jest w rękach gminy. W miejscowym planie musi być zapis o zakazie tego
typu hodowli. W Żurominie był prezydent i była ta sama sprawa, powiedziano, że
wszystko jest w gestii gminy.
Mieszkaniec Mosznicy P.Wojciechowski wspominał o podpisach zbieranych wśród
mieszkańców jak i o planowanym spotkaniu z panią senator Orzechowską.
Wójt Gminy: proszę działać. My mamy ograniczone możliwości. Wszyscy mówią, że
jest to sprawa wójta, gminy, plany miejscowe itd.. Na walkę z kurnikami wydaliśmy
już 100 000 zł. Kolejna zmiana w planie będzie kosztowała znacznie ponad
100 000 zł. Nie wiemy czy uda się zablokować wszystkie obszary. Jeżeli instytucja,
która powinna analizować bardzo dokładnie szkodliwość tego typu inwestycji na
środowisko nie robi tego, bo nie ma specjalisty albo środków na analizy i wydaje
pozytywną opinię, że jeśli będzie robione zgodnie z zasadami to będzie dobrze.
Tylko gdzie jest robione zgodnie z zasadami?
Radny P.Stańczak: ustawa odorowa jest w Niemczech, we Francji i tam
pobudowanie kurnika zgodnie z warunkami określonymi w ustawie odorowej
zwiększa co najmniej o 100 % koszty. W Polsce mówi się o ustawie odkąd ja jestem
radnym.
Sołtys E.Żmijewska zwróciła uwagę , że w Polsce mówi się , że odór nie wychodzi
poza ogrodzenie, poza obszar działki.
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Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński podkreślił, że nie można za wszystko winić
gminy, bowiem instytucje, które powinny o to dbać nie dbają jak RDOŚ czy sanepid.
Wójt Gminy podsumowując powiedział, że takie są wstępne założenia, w piątek
odbędzie się spotkanie z projektantami aby omówić wnioski.
Sołtys W.Nadwodny: poprosił o wyjaśnienia, dlaczego w Niestoi miało być 5 kurników
a jest 15.
Sołtys E.Żmijewska podkreśliła, że w Niestoi nikt nie walczył przeciwko kurnikom.
Radna A.Cegiełka poprosiła o informację na temat obszaru w Księżym Dworze, który
został wskazany przez sołtysa.
Wójt Gminy wskazał na wnioskowane działki.
Wójt Gminy poinformował również, że w przypadku Klęczkowa-Krasnołąki dla raportu
przedstawionego przez inwestora

przedstawiliśmy swój raport, w którym

wskazaliśmy , że oddziaływanie nie kończy się na granicy działki, jest o wiele dalsze.
Nikt nie bierze pod uwagę tego, że pod powiatem działdowskim jest największy
zbiornik wody pitnej w Polsce na głębokości 300 m. Prędzej czy później ten zbiornik
może być skażony. Chcemy mieszkać w dobrych warunkach i pozostawić takie
naszym dzieciom. Działania muszą być obopólne. Podjęliśmy decyzję, że będziemy
wykładać środki na działania, obsługę prawną. Powiat mławski, żuromiński są
zastawione kurnikami, rozpoczyna się ekspansja w naszym kierunku. Z każdej strony
są próby, w sąsiednich gminach również. Walka będzie dość długa.
Radna K.Wasiak zapytała na jakim etapie są działania w zakresie kanalizacji Burkat
–Filice.
Wójt Gminy: czekamy na rozstrzygnięcie.

Były uzupełnienia , przekazano je do

Urzędu Marszałkowskiego i mamy nadzieję, że będą decyzje. Chcielibyśmy aby jak
najszybciej je rozstrzygnięto. Rok jest krótki a chcielibyśmy jeszcze w tym roku
zakończyć inwestycję.
Kierownik

B.Ziółkowska

–Wójcicka

zabrała

głos

w

kwestii

wprowadzenia

dodatkowego punktu w sprawie przejęcia nieruchomości położonych w obrębie
Lipówka od osoby fizycznej. W ustawie o pomocy społecznej jest zapis mówiący
o tym, że gmina jest zobowiązana kierować osoby do domu pomocy społecznej.
W naszym przypadku zaistniała taka sytuacja, że mieszkaniec miejscowości Lipówka
zwrócił się Wójta Gminy Działdowo o przekazanie gruntów, nieruchomości na rzecz
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odpłatności jakie gmina będzie ponosiła na jego pobyt w domu pomocy społecznej.
Przygotowano projekt uchwały. Łączna powierzchnia gruntów wynosi 14, 29 ha.
Kierownik odczytała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński poinformował, że nie widzi przeszkód, aby
projekt wprowadzić do porządku sesji.
Kierownik B.Ziółkowska-Wójcicka dodała, że zostanie sprawdzona jeszcze dokładnie
podstawa

prawna.

Poinformowała,

że

mieszkaniec

nie

chce

przekazać

nieruchomości na rzecz innej osoby, nie wyraża zgody na sprzedaż, chce przekazać
na rzecz gminy. Dzierżawa jest zawarta i będzie aktualna. Mieszkaniec przebywa już
w Domu Pomocy Społecznej.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński poinformował o szkoleniu, które odbędzie
się

4

kwietnia

w

urzędzie

gminy.

Poprowadzą

je

przedstawiciele

LGD.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o powiadomienie stowarzyszeń. Szkolenie
w zakresie pisania wniosków do LGD. Dotychczas trzeba było wyłożyć własne
środki. Po

zakończeniu

zadania

Urząd Marszałkowski zwracał

środki

dla

stowarzyszeń. Środki będą w formie pożyczki dla stowarzyszeń. Chciałbym, aby
chociaż trzy organizacje napisały wnioski. Ponadto19 kwietnia odbędzie się kolejne
spotkanie na temat pozyskiwania środków.
Radna E.Zielska zapytała kiedy będą naprawiane drogi gruntowe.
Wójt Gminy odpowiedział, że drogi są naprawiane. Równiarka zbliża się do Petrykóz.
Kruszywo jest zamówione i drogi są równane.
Radna E.Zielska nawiązała również do awarii wodociągu.
Wójt Gminy powiedział, że awarie należy zgłaszać do Gminnego Zakładu Usług
Komunalnych.
Radna E.Zielska poinformowała, że pani sołtys zgłosiła awarię.
Ad.pkt 17
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński
o godz.12.30 zamknął wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Działdowo.
Protokołowała:
Marta Nazarewicz
/Podinspektor/

Przewodniczył:
Mirosław Zieliński
/Przewodniczący Rady Gminy/
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