PR OTOKÓŁ Nr XXIX/17
z s e s j i Rady Gminy Działdowo
odbytej w dniu 30 marca 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Działdowo.
Stan osobowy Rady wynosi 15 osób, w Sesji zgodnie z załączoną listą obecności
uczestniczyło 13 radnych. Nieobecni radni: K.Chyliński, K. Doliński.
Sesja odbyła się w godzinach 1130-1300.
Spoza Rady w Sesji uczestniczyli:
Paweł Cieśliński
Jan Świniarski
Beata Antoszewska
Grzegorz Małachowski

Mariusz Margalski
Katarzyna Trąbińska
Bożena Ziółkowska-Wójcicka
Aleksandra Kowalska
Mieczysława Skała
Andrzej Graszk

- Wójt Gminy
- Sekretarz Gminy
- Skarbnik Gminy
- Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej,
Planowania Przestrzennego, Gospodarki
Gruntami i Ochrony Środowiska
- Kierownik Referatu Rozwoju, Promocji,
Inwestycji i Zamówień Publicznych
- Komendant Straży Gminnej
- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej
- Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej
- Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
- Kierownik Gminnego Zakładu Usług
Komunalnych w Uzdowie

Sołtysi z terenu Gminy Działdowo, dyrektorzy szkół, media lokalne oraz mieszkańcy gminy.
Ad. pkt 1
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński dokonał otwarcia XXIX Sesji Rady Gminy,
powitał uczestników sesji i na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad
Ad.pkt 2
Wójt Gminy P.Cieśliński wnioskował o wprowadzenie dodatkowego punktu do porządku
obrad - projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działek
rolnych nr 66, 35, 54/1, 54/2 w obrębie ewidencyjnym Lipówka od osoby fizycznej.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński zaproponował wprowadzenie powyższego
punktu do porządku obrad jako pkt 18. Następnie pkt 19 .Sprawy bieżące, pkt 20. Zamknięcie
obrad.
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Jednogłośnie przyjęto proponowane zmiany, przyjmując następnie jednogłośnie porządek
obrad po zamianach w brzmieniu:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2017 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zadań
w zakresie utrzymania cmentarza wojennego w Komornikach.
8. Podjęcie 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.
9. Podjęcie

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.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Działdowo w 2017 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów
do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
12. Podjęcie 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.
13. Sprawozdanie z realizacji Gminnych Programów: Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy
Działdowo w 2016 r.
14. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Burkacie za rok 2016.
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15. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Działdowie
za 2016 rok.
16. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2016 rok.
17. Sprawozdanie z działalności stałych komisji Rady Gminy Działdowo za 2016 rok.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działek rolnych
nr 66, 35, 54/1, 54/2 w obrębie ewidencyjnym Lipówka od osoby fizycznej.
19. Sprawy bieżące.
20. Zamknięcie obrad.
Ad. pkt 3
Protokół z XXVIII Sesji został przyjęty jednogłośnie bez odczytania.
Ad. pkt 4
Wójt Gminy

P.Cieśliński

przedstawił

sprawozdanie

z

działalności

w

okresie

międzysesyjnym z uwzględnieniem wydanych zarządzeń i wykonanych uchwał.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Ad. pkt 5
Wolne wnioski i zapytania.
Nie zgłoszono wniosków.
Ad. pkt 6
Skarbnik B. Antoszewska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie
Gminy Działdowo na 2017 r. szczegółowo omawiając wprowadzane zmiany, zgodnie
z uzasadnieniem.
Radny P.Stańczak: prośba o dokładne wytłumaczenie w jaki sposób ma być finansowana
budowa przedszkola w Burkacie. Podejmujemy uchwałę o wydaniu konkretnych środków,
jest to potrzebne, ale czy konieczne, abyśmy już teraz wydatkowali środki. Może
poczekalibyśmy aż sytuacja w oświacie się trochę unormuje. Budujemy kolejny budynek
oświatowy nie mając pewności czy nie będzie potrzeby adaptacji któregoś z istniejących
budynków szkoły. Jeżeli są środki i szanse , że otrzymamy na to zadanie w tym czy kolejnym
roku duże środki to oczywiście tak, ale prosiłbym o wyjaśnienie jak ma to dokładnie
wyglądać pod względem finansowym.
Wójt Gminy: środki, które są zaplanowane to środki na dokumentację. Jak wiadomo aby
złożyć wniosek musimy mieć co najmniej przygotowaną dokumentację i kosztorysy. W tym
roku do końca kwietnia wyznaczono termin na złożenie wniosków o dofinansowanie.
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Dofinansowanie jest na poziomie 85 % więc większego nie uda się uzyskać. W tym roku
środki prawdopodobnie będą. Konkurs ma być ogłoszony w kwietniu. Jeżeli będą środki
w tym roku to nie wiadomo, czy będą również w przyszłym. Czekanie do przyszłego roku
mija się z celem, tym bardziej, że ten rok może być ostatnim jeśli chodzi o te działania. Jeśli
chodzi natomiast o lokalizację przedszkola jest ona bardzo ważnym elementem.
Najwygodniej mieszkańcom jest jednak dowozić do Burkatu dlatego ta lokalizacja jest
skierowana na miejscowość Burkat. Czy budynki będą wykorzystane, trudno powiedzieć, jeśli
będzie taka tendencja, spadek urodzeń, pewnie za rok, pięć, dziesięć lat pewne budynki będą
do zamknięcia. Będzie to naturalny proces i trzeba będzie się zastanowić co dalej zrobić.
Prawdopodobnie będzie wtedy potrzeba budowy nie kolejnego przedszkola lecz domu
pomocy społecznej albo domu spokojnej starości. Na dzień dzisiejszy jest ta szybka decyzja
i ostateczna dlatego , że środki są planowane w tym roku.
Radny P.Stańczak zapytał z jakiego funduszu są to środki.
Wójt Gminy odpowiedział, że są to środki unijne, jednak nie pamięta dokładnie działania,
jest ono związane z budową bazy przedszkolnej.
Radny P.Stańczak zapytał o koszt budowy.
Wójt Gminy: prawdopodobnie w graniach 2,5 miliona złotych. Chcemy zrobić większe
zaplecze kuchenne, aby przejąć dowożenie posiłków i zaopatrywać nasze szkoły w tym
zakresie. Jest problem z przetargami. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej co roku się z tym
boryka. Firmy nie wywiązują się do końca z obowiązku. Jedzenie nie jest takiej jakości
jakbyśmy chcieli. Mam sygnały od dyrektorów szkół i rodziców. Jedzenie dowożone jest
ponad 100 km. Chcemy przygotować się aby zaopatrywać nasze placówki w posiłki, z czym
będzie się wiązało większe zatrudnienie, transport, ale myślę, że będzie warto. Dożywianie
będzie i myślę że powinno być, a jakość powinna być lepsza a nie gorsza.
Rada gminy jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXIX/230/17 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2017 r.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Ad.pkt 7
Kierownik G .Małachowski przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody
Warmińsko-Mazurskiego

zadań

w

zakresie

utrzymania

cmentarza

wojennego

w Komornikach.
10 marca wpłynęło pismo od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie przekazania
zadań w zakresie utrzymania cmentarza wojennego oraz dotacji w kwocie 5000 zł. Procedura
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jest taka sama jak zawsze. Po podjęciu uchwały przez radę zostanie podpisane porozumienie
pomiędzy Wojewodą a panem Wójtem, po czym przystępujemy do realizacji.
Rada gminy jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXIX/231/17 w sprawie przyjęcia od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
zadań w zakresie utrzymania cmentarza wojennego w Komornikach.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński podziękował pani dyrektor M.Lorkowskiej
za opiekę nad placem w Komornikach.
Ad.pkt 8
Kierownik G. Małachowski przedstawił projekt uchwały wskazując na lokalizację
przedmiotowej nieruchomości na mapie.
Działka położona jest w Rudolfowie. Oznaczona jest nr 277 i zajmuje powierzchnię około 70
arów. Jeżeli Agencja Nieruchomości Rolnych wyrazi zgodę przejmiemy ją nieodpłatnie.
Rada gminy jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXIX/232/17 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.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Ad. pkt 9
Kierownik G. Małachowski omówił projekt uchwały wskazując na lokalizację
nieruchomości na mapie.
Działka zajmuje powierzchnię około 18 arów. Usytuowana jest tam obecnie stara hydrofornia.
Robimy kolejne podejście w celu przejęcia tej nieruchomości.
Rada gminy jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXIX/233/17 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie
na własność przez Gminę Działdowo nieruchomości położonej w obrębie Jankowice
wchodzącej w skład Zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Ad. pkt 10
Kierownik G. Małachowski omówił projekt uchwały.
Obowiązek wynika z art. 11a ustawy o ochronie zwierząt. Corocznie, do końca marca rada
gminy jest zobowiązana uchwalić program opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz
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zapobiegania bezdomności zwierząt. Program opiniuje Powiatowy Lekarz Weterynarii,
organizacje związane z ochroną zwierząt jak również koła łowieckie.

Treść programu

pozostaje taka sama. Zmienia się kwota, którą przeznaczamy na realizację programu. Na rok
2017 zaplanowano 90 000 zł. W tej chwili mamy 37 psów w schronisku w Tatarach.
Rada gminy jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXIX/234/17 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Działdowo
w 2017 roku.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Ad.pkt 11
Kierownik D. Smereczyńska przedstawiła projekt uchwały.
Szanowni państwo, w dniu 23 lutego podjęliście uchwałę w sprawie projektu dostosowania
sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Uchwała podlegała
zaopiniowaniu przez związki zawodowe i kuratorium oświaty. Otrzymaliśmy opinię
związków i kuratorium oświaty, które odczytam.
W tym miejscu Kierownik D. Smereczyńska odczytała pisma, które wpłynęły od związków
zawodowych:
- Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego „Solidarność” Region Mazowsze
Oddział Działdowo: uchwałę zaopiniowano pozytywnie,
- Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Działdowie: zrezygnowano z prawa do
opiniowania przesłanej uchwały w związku z negatywnym stosunkiem ZNP do
wprowadzanej reformy oświaty,
Jak poinformowała pani kierownik D.Smereczyńska powyższe opinie nie są wiążące.
Wiążąca jest opinia Kuratorium oświaty, które pozytywnie zaopiniowało przesłaną uchwałę.
Kierownik D.Smereczyńska odczytała opinię przesłaną przez Kuratora Oświaty.
W związku z powyższym zasadne jest podjęcie uchwały, która już nie jest projektem
dostosowania sieci szkół lecz jest już uchwałą określającą sieć szkół na terenie gminy
Działdowo. Uchwała niewiele różni się od podejmowanej poprzednio, pozbawiona jest słowa
projekt.
Rada gminy większością głosów /11 głosów „za”, 2

głosy „przeciw”, 0 głosów

„wstrzymujących się”/ podjęła
Uchwałę Nr XXIX/235/17 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju szklonego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
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Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Ad.pkt 12
Kierownik D. Smereczyńska omówiła projekt uchwały.
W związku z reformą oświaty a w konsekwencji ze zmianą typów szkół na terenie gminy
Działdowo nastąpiła konieczność wprowadzenia zmian w zakresie zniżek dla wymiaru etatu
dyrektorów, wicedyrektorów oraz niektórych nauczycieli, dla których Karta Nauczyciela nie
określa wymiaru etatu. Takie uprawnienie daje art. 42 ust. 6 i 7 Karty Nauczyciela, stąd
zmiana uchwały, w której określone są zniżki dla poszczególnych dyrektorów placówek.
W poprzedniej uchwale zniżki były dostosowane do ilości oddziałów w poszczególnych
placówkach. W związku z tym, że docelowo każda szkoła będzie miała 8 klas szkoły
podstawowej plus oddział przedszkolny, a więc liczba oddziałów nie będzie się różniła ale
będzie się różniła pod względem liczebności uczniów stąd powstała potrzeba zastosowania
innego przelicznika. Zastosowano przelicznik do ilości dzieci w szkole.
Dyrektor szkoły podstawowej:
- do 80 uczniów - będzie musiał wypracować 10 godzin zajęć dydaktycznych w tygodniu;
- od 81 do 120 uczniów - będzie musiał wypracować 8 godzin dydaktycznych
w tygodniu;
-

przy

121

uczniach

i

więcej

-

będzie

musiał

wypracować

6

godzin

dydaktycznych 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 w Burkacie. Jest to zwiększona liczba obowiązków.
W uchwale określono również zniżki dla wicedyrektora. Zgodnie Kartą Nauczyciela tworzy
się stanowisko wicedyrektora jeżeli w szkole istnieje co najmniej dwanaście oddziałów.
Wicedyrektorowi ustala się zniżkę o 4 godziny mniejszą od zniżki ustalonej dla dyrektora
danej szkoły. Określono również wymiary etatów dla nauczycieli, dla których Karta
Nauczyciela nie określa tego wymiaru. W tabeli dopisano zgodnie z sugestią pani audytor
wymiar dla nauczyciela zajęć rewalidacyjnych. Korzystaliśmy z

zajęć specjalistycznych

z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, jednak pani audytor wskazała, że musi być
wyodrębniony etat nauczyciela rewalidacji. Jest on taki sam jak poprzednio, wynosi
24 godziny.
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Określono również godziny pracy biblioteki. Zasada jest taka, że szkoła dostaje tyle godzin
pracy biblioteki ile ma oddziałów plus jedna godzina wewnętrzna dla nauczyciela biblioteki.
W uchwale zawarto także przelicznik godzin świetlicy w postaci jednej godziny świetlicy na
15 uczniów dojeżdżających. Są to godziny wyjściowe. W sierpniu, w aneksie do arkusza
godziny świetlicy w miarę możliwości i potrzeby będą najprawdopodobniej zwiększane.
Rada gminy jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXIX/236/17 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.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Ad.pkt. 13
Kierownik D. Smereczyńska przedstawiła sprawozdanie z realizacji Gminnych Programów:
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
na terenie Gminy Działdowo w 2016 r.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016
został zatwierdzony Uchwałą Nr XXVI/108/15 Rady Gminy Działdowo z dnia
9 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 został
zatwierdzony Uchwałą Nr XVI/109/15 Rady Gminy Działdowo z dnia 9 grudnia 2015 r.
Wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły

104 540,67 zł. Na

realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydano
62 895,93 zł, na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano
1944 zł. Łącznie 64 839,93 zł. Działania w zakresie realizacji programów przedstawiają się
następująco:
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ciągu roku odbyła
12 posiedzeń, na które wezwała 40 osób na rozmowy motywujące do podjęcia leczenia.
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 oraz przeprowadziła kontrolę pięciu sklepów.
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Skierowano 15 wniosków do sądu o nałożenie obowiązku poddania się leczeniu. Pokryto
koszty wykonania opinii przez dwóch niezawisłych biegłych w przedmiocie uzależnienia od
alkoholu oraz koszty opłaty sądowej od wniosków kierowanych do sądu. Z tychże środków
finansowano szkolenia dla członków komisji jak i innych osób zajmującymi się problemami
alkoholowymi. Ponadto współpracujemy z nauczycielami, pedagogami z placówek
oświatowych z terenu gminy . W ramach tej współpracy przeprowadzono programy i zajęcia
edukacyjne, które mają na celu odciągnąć dzieci od tego typu uzależnień:
- Program socjoterapeutyczny „ W ogrodzie uczuć” w szkole w Księżym Dworze,
- Program „ Edukacja medialna- kształtowanie osobowości i sposobu myślenia o świecie”
w szkole w Księżym Dworze,
- Program „Żyj zdrowo” w gimnazjum w Sławkowie,
- Program „Jestem -Myślę-Wyrażam Siebie” w Ruszkowie,
- Profilaktyczne zajęcia sportowe w gimnazjum Burkacie,
- Historyczne wędrówki ..Tu żyję! Uzdowo wczoraj i dziś” w Uzdowie,
- Profilaktyczne zajęcia sportowe w Ruszkowie,
- Program Profilaktycznych Zajęć Artystyczno-Teatralnych w Burkacie.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Ad.pkt.14
Kierownik A. Kowalska przedstawiła sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki
Publicznej w Burkacie za rok 2016 w formie prezentacji multimedialnej.
Gminna Biblioteka Publiczna w Burkacie jest instytucją kultury działającą w obrębie krajowej
sieci bibliotecznej. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Działdowo. W jej skład wchodzą
obecnie: Biblioteka Główna w Burkacie oraz filie biblioteczne: Gnojno, Kisiny, Kurki,
Petrykozy, Ruszkowo, Turza Wielka, Uzdowo. Wybrane kierunki rozwoju Gminnej
Biblioteki Publicznej w Burkacie wyznaczają następujące cele strategiczne: dostosowanie
oferty bibliotecznej do potrzeb użytkowników, modernizacja pomieszczeń i zakup sprzętu
bibliotecznego, poprawa jakości zbiorów w kierunku ich atrakcyjności i aktualności,
wdrażanie zintegrowanego systemu MAK+,
i edukacyjnych społeczności

zaspokajanie potrzeb informacyjnych

lokalnej, zapewnienie bezpłatnego dostępu do internetu,

organizacja spotkań autorskich, konkursów, lekcji bibliotecznych , wystaw, prelekcji, akcji
czytelniczych, promocja biblioteki i jej działalności w środowisku lokalnym, w mediach,
w internecie. Filie biblioteczne połączone są ze świetlicami wiejskimi i otwarte w godzinach
od 12.00 do 20.00.
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Baza lokalowa i wyposażenie: w bibliotekach znajdują się : 34 komputery, 8 konsol d gier,
8 aparatów cyfrowych, 15 urządzeń wielofunkcyjnych. W roku 2016 zakupiono serwer,
5 zestawów komputerowych, 2 drukarki, 8 czytników kodów, ekran projekcyjny, projektor
multimedialny, 3 lady biblioteczne, 1 biurko. Przeprowadzono remont filii bibliotecznej
w Ruszkowie oraz naprawiono okna w Kurkach.
Stan księgozbioru: 48 412 książek . W roku 2016 przybyło 1172 książki i 1 zbiór specjalny.
Kierownik A.Kowalska podziękowała panu Henrykowi Mazur, sołtysowi Sołectwa
Ruszkowo za coroczne wyodrębnianie środków na zakup książek w ramach funduszu
sołeckiego.
Czytelnictwo i udostępnianie zbiorów: biblioteki wypożyczyły 35 349 książek i czasopism.
Było 4584 więcej wypożyczeń w stosunku do roku ubiegłego. Zarejestrowano 1060
czytelników.
Sprawy kadrowe: biblioteka złożyła dwa wnioski do PUP na dofinansowanie odbycia stażu
i pracownika na roboty publiczne ze skutkiem pozytywnym. Od 1.01.2016 r. pracownik filii
bibliotecznej w Kisinach zatrudniony został na ½ etatu ( był zatrudniony na ¼), zatrudniono
na umowę zlecenia informatyka.
Bibliotekarze uczestniczyli w szkoleniach i webinariach: projekty w bibliotece, szkolenia
z PIP, biblioteka w trampkach, NASBI-OSBI, Kraszewski-komputery dla bibliotek, Jak
ugryźć książkę, Przychodzi 30-latek do biblioteki, Prezi, MAK+, wizyta studyjna
w bibliotekach województwa kujawsko-pomorskiego.
Prace kulturalno-oświatowe: ferie zimowe, zajęcia edukacyjne z FRSI i wydawnictw Egmont
„ Skąd się wzięły małpy w internecie”, Topienie Marzanny, Zajęcia z rękodzieła, Dzień
Dziecka, Wakacje z biblioteką, Narodowe czytanie w GBP Burkat i w Uzdowie, Dzień
pieczonego ziemniaka, Światowy dzień makaronu, Dzień z origami, Dzień postaci z bajek,
konkurs „Moja biblioteka za 20 lat”, Andrzejki, szkolenia dla najmłodszych czytelników,
wystawy książek, spotkanie z autorem książek dla dzieci z Pawłem Beresewiczem, udzielanie
korepetycji, akcja „Cała Polska Czyta Dzieciom”.
Promocja czytelnictwa wśród dorosłych: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Dni Rodziny,
Biesiada Poetycka, Andrzejki, Jasełka.
Na zakończenie prezentacji Kierownik A.Kowalska podziękowała

panu Wójtowi, pani

Skarbnik, państwu radnym, sołtysom za wsparcie, dzięki, któremu biblioteka może się
rozwijać i poszerzać ofertę.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
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Ad.pkt 15
Kierownik M. Skała omówiła sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu w Działdowie za 2016 rok.
Kierownik M.Skała na wstępie podziękowała państwu radnym i sołtysom za współpracę, za
przeznaczanie środków funduszu sołeckiego na świetlice.
Świetlice pełnią bardzo ważną rolę, zarówno kulturalną, rozrywkową jak i sportową. Oprócz
wszystkich cyklicznych imprez, typu Jasełka, Dzień

Babci i Dziadka, Dzień Dziecka

organizowane były w niektórych świetlicach kuchenne rewolucje, organizowano sprzątanie
miejscowości w ramach akcji Sprzątania Świata. W zeszłym roku uczestniczyliśmy jako
gmina w XX Europejskim Tygodniu Sportu dla Wszystkich, w związku z czym w szkołach
i świetlicach organizowano zawody sportowe, przeprowadzono TEST COOPERA. Gmina
zajęła 19 miejsce w kraju. Otrzymaliśmy w nagrodę 2000 zł (sprzęt sportowy). W zeszłym
roku utworzyliśmy grupę animatorów pn. Przygoda. W skład wchodzą pracownicy GOKIS,
łącznie 9 osób. Grupa ta wystąpiła z programem artystycznym w 11 miejscowościach na
terenie naszej gminy i gościnnie w Miejskiej Bibliotece w Działdowie. W tym roku
kontynuujemy

pomysł.

Dzieci

bawią

się

świetnie.

W

zeszłym

roku

byliśmy

współorganizatorami dożynek w Pożarach, zorganizowaliśmy Mini playback show
w Ruszkowie, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Wystąpiło 80 osób.
W ubiegłym roku zorganizowano m.in. Samorządowy Turniej Piłki Nożnej, Turniej Tenisa
Stołowego, Turniej Wsi, Turniej Rodzin. Od grudnia utworzono dwie sekcje, sekcję tenisa
stołowego w Uzdowie oraz sekcję piłki nożnej dla dzieci w Księżym Dworze i dla młodzieży
w Burkacie. Wiele festynów organizują pracownicy świetlic, którzy składają plany pracy na
dany rok oraz sprawozdania z realizacji planu.
W świetlicach przeprowadzono remonty. Przy wsparciu funduszy sołeckich utworzyliśmy
sanitariaty w świetlicy w Jankowicach, zakupiliśmy materiały na remont dachu świetlicy
w Mosznicy. W marcu zostały otwarte świetlice w Filicach i Niestoi po termomodernizacji.
Dbaliśmy o teren wokół świetlic. Realizowaliśmy program o ochronie danych osobowych
w wyniku, którego otrzymaliśmy certyfikat stanowiący o poprawności ochrony danych
osobowych. W 2016 r. zatrudnialiśmy w sumie 32 osoby, co w przeliczeniu na etaty daje 15,9
etatu (w tym jedna osoba zatrudniona w ramach prac interwencyjnych, 7 osób na umowę
zlecenie). Ponadto było zatrudnionych trzech stażystów.
Koszt utrzymania Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu przedstawia się następująco:
- na działalność kulturalną wydatkowano 984 814, 46 zł, na sport 36 587, 00 zł.
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Standard świetlic wzrósł niesamowicie, w komputery, sprzęt audiowizualny, w sprzęt
sportowy.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Ad.pkt.16
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2016 stanowi załącznik nr 14
do protokołu.
Ad.pkt.17
Sprawozdanie z działalności stałych komisji Rady Gminy Działdowo stanowi załącznik nr 15
do protokołu.
Ad.pkt.18
Kierownik B.Ziółkowska-Wójcicka przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na nieodpłatne przejęcie działek rolnych nr 66, 35, 54/1, 54/2 w obrębie ewidencyjnym
Lipówka od osoby fizycznej.
Właściciel przedmiotowych nieruchomości w dniu 20 marca

2017 r. złożył wniosek

z propozycją nieodpłatnego przekazania ww. nieruchomości na rzecz gminy. Przebywa on
obecnie w Domu Pomocy Społecznej ponieważ stan zdrowia nie pozwala mu na samodzielne
funkcjonowanie. Pobyt w Ośrodku wiąże się z wysokimi kosztami. Własność gruntu może
wpłynąć na wydanie niekorzystnej dla pana Z. decyzji w przedmiocie ponoszenia opłat za
pobyt w placówce, dlatego zdecydował się na nieodpłatne przekazanie na rzecz gminy
nieruchomości, których jest właścicielem.
Stosownie do art.9021 §1 Kodeksu cywilnego przez umowę przekazania nieruchomości jej
właściciel zobowiązuje się nieodpłatnie przenieść na gminę lub Skarb Państwa własność
nieruchomości. Gmina może takową przejąć.
Radny P.Stańczak zapytał czy gmina będzie mogła ewentualnie od razu dokonać sprzedaży.
Wójt Gminy zaprzeczył informując, że jest zawarta umowa dzierżawy pomiędzy
dotychczasowym właścicielem a dzierżawcą.
Sołtys E.Antosiak zapytała czy dzierżawca nie mógł bądź nie chciał kupić tej ziemi.
Kierownik B.Ziółkowska-Wójcicka poinformowała, że właściciel nie wyraża zgody na
przekazanie nieruchomości rodzinie ani na sprzedaż.
Rada gminy jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXIX/237/17 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działek
rolnych nr 66, 35, 54/1, 54/2 w obrębie ewidencyjnym Lipówka od osoby fizycznej.
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Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Ad.pkt 19
Sprawy bieżące.
Sołtys Sołectwa Zakrzewo M.Augustyniak zwróciła się w sprawie naprawy drogi gminnej.
Wójt Gminy: rozpoczęliśmy naprawę dróg, zwłaszcza tych najgorszych, osiedlowych, gdzie
jest problem z wyjazdem. Wykonano prace w Księżym Dworze, dowożone jest kruszywo do
Petrykóz. Przy okazji będą naprawiane inne drogi w tej części gminy. Kolejno drogi
w Kisinach na nowym osiedlu wraz z dowiezieniem kruszywa. Zleciliśmy spółkom
wykonanie wjazdu na drogę betonową w kierunku bloku w Zakrzewie. Czekamy na wyższe
temperatury, aby rozpocząć naprawę dróg asfaltowych. Rozpoczęto w dniu wczorajszym
przebudowę

drogi

w

Kurkach.

Do

końca

czerwca

inwestycje

drogowe

w Kurkach i Kisinach powinny być zakończone. Drogi gruntowe, które nie będą wymagały
nawiezienia materiału zostaną tylko wyrównane. W części północnej gminy będziemy
uzupełniać, przebudowywać drogi na nowych osiedlach, jak w Uzdowie, w Ruszkowie przy
nowej hali firmy Eltrim, w Jankowicach. Prac drogowych jest sporo, będziemy starali się je
na bieżąco realizować. Dotychczas pogoda nie sprzyjała pracom na drogach.
Ponadto jesteśmy w trakcie regulowania spraw zaległych, drogowych, jak przebudowa drogi
w miejscowości Kramarzewo i wymiana gruntu, w Gąsiorowie zjazd w kierunku pani sołtys,
gdzie jest newralgiczne miejsce. Właściciel chce wykupić drogę dojazdową gminną do
swojego gospodarstwa. Będziemy chcieli do końca roku te sprawy porządkowe zakończyć.
Zlecono wyceny części działek więc będziemy starali się na bieżąco te sprawy pozałatwiać
i również odcinki , które przejmiemy przygotować do użytkowania.
Przygotowujemy dokumentację na drugi etap na miejscowość Kurki. W związku ze zmianą
kierunku przewozu uczniów na najbliższe lata przygotowujemy się również do przebudowy
drogi Kramarzewo-Sławkowo, docelowo z nawierzchnią bitumiczną.
Realizowane są bieżące sprawy w ramach funduszu sołeckiego, wspólna z powiatem
realizacja chodników wzdłuż dróg powiatowych w Turzy Wielkiej, Gnojnie i Petrykozach.
W przyszłym roku chcielibyśmy inne miejscowości uwzględnić, m.in. Rywociny.
W przyszłym roku powinna rozpocząć się przebudowa drogi nr 538, z Gralewa do Uzdowa.
Planujemy w oddzielnym etapie budowę chodnika od głównego skrzyżowania do Stacji
Paliw. Kończąc pewne inwestycje staramy się myśleć i przygotowywać do kolejnych.
Następnie Wójt Gminy nawiązał do tematu związanego z lokalizacją ferm drobiu: Dość
głośno jest o nowej lokalizacji fermy drobiu w miejscowości Sarnowo. Mieszkańcy
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Działdowa również reagują. Uczestniczmy z panem przewodniczącym w różnych
spotkaniach, organizowanych przez pana burmistrza, przez Kozłowo, czy też grupy osób,
które działają w tym zakresie. Inwestycja planowana jest na terenie innej gminy, nie jesteśmy
stroną postępowania ale uczestniczymy w tym procesie. Do tego walczymy z lokalizacją tego
typu inwestycji na terenie naszej gminy. Przystępujemy do kolejnych zmian w planie, który
najmocniej zabezpiecza przed tego typu działaniami. Są jednak próby lokalizacji obiektów na
obrzeżach gminy. Planujemy wydać kolejne 100 000 zł na zmiany w miejscowym planie.
Przygotowujemy kolejne opracowanie, chcemy wprowadzić korytarz ekologiczny wzdłuż
rzeki Szkotówki na granicy gmin Działdowo i Kozłowo. Chcemy to sfinansować wspólnie
z gminą Kozłowo, nie są to wysokie koszty, rzędu 5000 zł. To w pewien sposób zabezpiecza,
są pewne obostrzenia i inwestor powinien odsunąć się od tego terenu. Jako gmina wygraliśmy
dwie sprawy w Wojewódzkim

Sądzie Administracyjnym.

Niestety bez

pomocy

ustawodawców walka będzie bardzo trudna. Nie uchronimy się przed tym, bowiem jeśli u nas
uda się zabezpieczyć tereny nie ma gwarancji, że za granicą gminy nie powstaną kurniki.
Pan Przewodniczący był na spotkaniu w Kozłowie, na pewno kilka słów na ten temat powie.
Mamy z panem przewodniczącym takie samo zdanie w tym zakresie, staramy się bronić
naszych mieszkańców przed tego typu inwestycjami. Docierają sygnały, że Mława, Żuromin
są zastawione i teraz ekspansja następuje w stronę gmin Działdowo, Kozłowo i okolice.
Radny P.Stańczak zapytał czy omawiane obszary zostały przekazane do planisty.
Wójt Gminy: jak informowałem do dnia dzisiejszego czekaliśmy na wnioski, jutro
przekazujemy materiały projektantom.
Przewodniczący Rady M.Zieliński poinformował, że na spotkaniu w Kozłowie nie uzyskał
żadnych informacji. Pan poseł Opioła nie dotarł na to spotkanie, w zastępstwie przyjechał
jego przedstawiciel. Następnie Przewodniczący nawiązał do kwestii wspólnego finansowania
przez Gminy Kozłowo i Działdowo opracowania związanego z utworzeniem Zespołu
Krajobrazowego rzeki Szkotówki. Przekazał, że pani Sekretarz Gminy Kozłowo
poinformowała go o tym, że Stowarzyszenie DJP zadeklarowało na sesji pokrycie kosztów
związanych z opracowaniem. Docierają rozbieżne informacje, więc do uchwalenia tej
uchwały poczekamy aż uporządkują się sprawy w Kozłowie. Podjęcie uchwały jednostronnie
nie miałoby sensu.

Środki niewielkie, jeśli miałoby to zatrzymać budowę kurników na

obrzeżach Szkotówki warto je przeznaczyć.
Radna P.Stańczak podkreślił, że rzeka Szkotówka jest tak ładna przyrodniczo, że dobrze
byłoby zrobić tam korytarz ekologiczny.
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Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński poinformował o spotkaniu, które odbędzie się
7 kwietnia w Olsztynku w sprawie lokalizowanych ferm drobiu oraz o propozycji powołania
Stowarzyszenia ponadpowiatowego, które być może przyczyni się do tego, że media i inne
instytucje zainteresują się tym problemem. Z jednym samorządem nikt nie chce rozmawiać.
Wójt Gminy: nie wszyscy są przeciwnikami kurników, są rolnicy, którzy chcą sprzedać
grunty po sąsiedzku, im to nie przeszkadza. Jesteśmy w trudnej sytuacji. Stajemy między
inwestorem a mieszkańcami, których chcemy chronić. Nie będzie to prosta sprawa. Są
w Żurominie opinie, że dzięki tym inwestycjom Żuromin „stanął na nogi”, społeczeństwo
stało się zamożniejsze. Większość mieszkańców jest jednak przeciwko tego typu
inwestycjom, przeciwko tak dużej liczbie kurników. Chcemy więc ograniczyć tę skalę i nie
dopuścić do takiego skoncentrowania jak w naszych sąsiednich powiatach.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński poinformował, że 4 kwietnia odbędzie się
szkolenie organizowane przez Lokalną Grupę Działania. Zgłosiły się tylko dwie organizacje
pozarządowe: Księży Dwór

i Pożary. Kolejne spotkanie informacyjne odbędzie się

19 kwietnia, na które wszystkich zapraszam. Wnioski będzie można składać na przełomie
miesiąca kwiecień/maj.
Ad. pkt 20
Wobec wyczerpania porządku dziennego Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński zamknął
o godz. 13.00 zamknął XXIX Sesję Rady Gminy Działdowo.
Protokołowała:
Marta Nazarewicz
/Podinspektor/

Przewodniczył:
Mirosław Zieliński
/Przewodniczący Rady Gminy/
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