Protokół Nr 1/17
ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Działdowo
odbytego w dniu 16 lutego 2017 roku

W posiedzeniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecni radni: Paweł Jabłonowski
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

Grzegorz Małachowski

-

Kierownik

Referatu

Gospodarki

Komunalnej, Planowania Przestrzennego,
Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska
Mariusz Margalski

- Kierownik Referatu Rozwoju, Promocji,
Inwestycji i Zamówień Publicznych

Andrzej Graszk

-

Kierownik

Gminnego

Zakładu

Usług

Komunalnych w Uzdowie
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
Wójt Gminy P.Cieśliński wnioskował o wprowadzenie dodatkowego punktu do
porządku obrad: projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości.
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Jednogłośnie przyjęto proponowane zmiany, przyjmując jednocześnie jednogłośnie
porządek obrad po zmianach w brzmieniu:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
2. Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę
Działdowo w roku 2016.
5. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjów

do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego

ustawą – Prawo oświatowe.
6. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na
2017 r.
7. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji
i deklaracji podatkowych.
8. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Działdowskiemu.
9. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Działdowskiemu.
10. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Działdowskiemu.

2

11. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/42/11 Rady Gminy
Działdowo z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie Statutu Gminnego Zakładu Usług
Komunalnych w Uzdowie.
12. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy
Działdowo.
13. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej
dla Gminy Działdowo.
14. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwał Rady Gminy Działdowo
w

sprawie

przystąpienia

do

sporządzenia

zmian

Miejscowego

Planu

Zagospodarowania Przestrzennego.
15. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgodny na zbycie w drodze
przetargu nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr 733/1 obręb Kisiny.
16. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Działdowo na 2017 rok.
17. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji
Rady Gminy Działdowo na 2017 r.
18. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy
Działdowo na 2017 rok.
19. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości.
20. Sprawy bieżące.
21. Zamknięcie obrad.
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Ad. pkt 3
Protokół z ostatniego posiedzenia komisji przyjęto jednogłośnie bez odczytania.
Ad. pkt 4
Kierownik D.Smereczyńska przedstawiła sprawozdanie z wysokości średnich
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
w szkołach prowadzonych przez Gminę Działdowo w roku 2016:
Od pięciu lat mamy obowiązek pilnowania, aby nauczyciele naszych szkół osiągali
średnie wynagrodzenia określone w Karcie Nauczyciela. Sprawozdanie mamy
obowiązek przedstawić radzie gminy, związkom zawodowym, dyrektorom oraz
Regionalnej Izbie Rachunkowej. W materiałach przekazano państwu dokument, który
przesyłany jest do powyższych jednostek i osób.
W tym roku nie zmieniła się kwota bazowa. Średnie wynagrodzenie podzielone jest
na dwie części. Sprawozdanie opracowywane jest na podstawie roku budżetowego,
natomiast zatrudnienie jest w dwóch oddzielnych latach szkolnych, stąd wskazano
jedno zatrudnienie do 31 sierpnia i drugie od 1 września do 31 grudnia.
Od pięciu lat nie wypłacamy jednorazowego dodatku wyrównawczego co nie
oznacza, że środki nie są wydawane, są wydawane jednak za pracę. Dodatku
wyrównawczego nie otrzymują osoby, które przebywają na urlopach zdrowotnych.
Kierownik D.Smereczyńska dodatkowo przedstawiła informacje na temat tego jak
wygląda sytuacja w poszczególnych szkołach, wyjaśniając jednocześnie, że
jednorazowy dodatek wyrównawczy liczy się globalnie, czyli na poziomie całej gminy.
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Radny P.Stańczak zwrócił uwagę, że duża różnica na plus jest w przypadku
nauczycieli dyplomowanych.
Kierownik D.Smereczyńska potwierdziła, dodając, że jest ich najwięcej i są to osoby,
które przeważnie mają ukończone po dwa, trzy kierunki, więc w przypadku godzin
zastępczych czy nadgodzin mają najwięcej. Staramy się aczkolwiek monitorować
pod koniec roku jak wyglądają pensje nauczycieli i jeśli widzimy, że w jakieś grupie
awansu jest dużo poniżej, wówczas dyrektorzy jak i my sugerujemy żeby zastępstwa
szły w tym a nie innym stopniu awansu zawodowego. W ciągu roku zmieniają się
stopnie awansu ponieważ nauczyciele zdają egzaminy na poszczególne stopnie
awansu.
Jeśli chodzi o przyszły rok, podejrzewam, że będzie trudniejszy w związku z reformą,
małą ilością dzieci w klasie, zatrudnieniem na częściówki etatu. My odeszliśmy od
zatrudnienia na część etatu, nauczyciele w większości są na całych

etatach.

Zastosowaliśmy metodę, by każdy nauczyciel średnio miał dwie, trzy nadgodziny.
Przy takim przeliczeniu nie jest wypłacany jednorazowy dodatek uzupełniający.
W pierwszej wersji dodatek uzupełniający miał być zniesiony, niestety został
utrzymany przez panią minister. Będziemy borykać się jeszcze z tym problemem,
aby znaleźć optymalne zatrudnienie i aby jak najmniej tego dodatku wypłacać.
Przewodniczący M.Zieliński poprosił o pytania.
Nikt nie zabrał głosu.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
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Ad. pkt 5
Kierownik

D.Smereczyńska

omówiła

projekt

uchwały

w

sprawie

projektu

dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
Odbyliśmy wspólnie dwa spotkania na temat sieci i obwodów szkół w nowym ustroju
szkolnym. Po rozmowach z państwem i ustaleniach sieć szkół wygląda w ten sposób,
że przekształcamy dwa gimnazja w szkoły podstawowe a szkoły podstawowe
przekształcamy z mocy ustawy ze szkół sześcioklasowych w szkoły ośmioklasowe.
W tym tygodniu byliśmy na spotkaniu (pan Wójt, pan Przewodniczący i ja) w dwóch
miejscowościach, w których zmieniają się obwody, czyli miejscowość Sławkowo, do
której włączone są Lipówka, Gąsiorowo, Kramarzewo, natomiast

Burkat, Filice,

Niestoja są przypisane obwodowo do nowo powstałej od 1 września Szkoły
Podstawowej w Burkacie. Spotkania przebiegły dość spokojnie. Dyrektorzy rozdali
wstępne deklaracje dla rodziców, abyśmy mieli orientację. Posłużą przy opracowaniu
arkuszy organizacyjnych. W Sławkowie na zebraniu było obecnych 46 rodziców,
w Burkacie 47. W Sławkowie nie było nikogo z Gąsiorowa. W Sławkowie złożono
42 deklaracje. Nie wszystkie jeszcze wpłynęły. W Burkacie złożono 58 deklaracji.
W treści uchwały zapisano obwody i granice szkół z adresem nowo powstałych szkół
w Sławkowie i Burkacie. W uzasadnieniu powołano się m.in. na: efektywne
wykorzystanie budynków szkół, utrzymanie zatrudnienia nauczycieli na poziomie
zbliżonym do obecnego, skrócenie do minimum drogi do szkoły.
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W uzasadnieniu powołano się również na wszystkie przepisy wynikające z ustawy
Prawo oświatowe oraz z ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
oświatowe. Uchwała zostanie przesłana do Kuratorium Oświaty, w związku z tym, że
opinia Kuratorium jest wymagana i wiążąca oraz do związków zawodowych (opinia
nie jest wiążąca). Ponadto uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości
w Biuletynie Informacji Publicznej.
Radny P.Stańczak odwołał się do kwestii klas łączonych, pytając czy będą
obowiązywały stare zasady czy są jakieś nowe.
Kierownik D.Smereczyńska: pani minister w ustawie Przepisy wprowadzające
ustawę-Prawo oświatowe już zaznaczyła, że klasy, które zostaną objęte nową
podstawą programową, czyli od września będzie to klasa pierwsza, czwarta i siódma
mogą mieć łączenia z innymi klasami ale tylko na tzw. michałkach, czyli muzyka,
plastyka, w-f, technika i informatyka. Natomiast przy łączeniu w klasach , w których
pozostaje stara podstawa programowa jest zasada 50:50. W przypadku gdy liczba
godzin jest nieparzysta (np. język polski 5 godzin) to zawsze szliśmy w kierunku
dobra uczniów, większa liczba godzin rozdzielnie, mniejsza liczba godzin łącznie.
Decyzje w kwestii tego, czy będą to klasy łączone i w jakiej ilości dopiero zapadną.
Będzie to zależało od tego jaki przyjmiemy próg wymagany dla powstania oddziału.
Do tej pory bazujemy na liczbie 10 uczniów.
Radny P.Stańczak: jeżeli w jednej klasie jest 9, a w drugiej 14?
Kierownik D.Smereczyńska: wtedy są to indywidualne decyzje pana Wójta.
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Przewodniczący M.Zieliński: muszą być ustalenia, nie może być zupełnej
dobrowolności. Wszyscy powinni być traktowani jednakowo, aby nie było podziału.
Wójt Gminy: grupy były minimalnie dziesięcioosobowe.
Kierownik D.Smereczyńska: przed arkuszami są zawsze wytyczne pana Wójta
i myślę, że zostanie to określone ściśle w wytycznych.
Przewodniczący M.Zieliński poprosił o pytania.
Więcej pytań nie było.
Projekt uchwały przyjęto większością głosów /13 „za”, 1 „przeciw”,0 „wstrzymujących
się”/.
Radny P.Stańczak wyjaśnił, że nie jest przeciwny temu systemowi, jest przeciw tej
reformie, przeciw

likwidacji gimnazjum. Będąc przeciwko reformie nie może

głosować za wygaszeniem gimnazjum, dlatego jest przeciw.
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 2017 r.
W planie dochodów zmiany wynikają z wprowadzenia nowych paragrafów. Kwoty nie
zmieniają się lecz przenoszone są do innych paragrafów (dotyczy głównie działu
oświata i wychowanie, pomoc społeczna) .
Po stronie wydatków zakup środków żywności (kawa, herbata) powinien być
klasyfikowany w innym paragrafie, stąd zaplanowanie środków we właściwym 4220
(w całym budżecie). Dotyczy to również imprez organizowanych w ramach funduszu
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sołeckiego.

Ponadto

zaplanowano

środki

na

zadanie

inwestycyjne

Termomodernizacja budynków gminnych w kwocie 14 000 zł (przesunięcie środków
z

usług

remontowych).

W

dziale

Bezpieczeństwo

Publiczne

i

Ochrona

Przeciwpożarowa zabezpieczenie środków na zakup żywności czy nagrody
konkursowe. W dziale oświata i wychowanie zmiany kosmetyczne wynikające ze
zmiany rozporządzenia. W dziale ochrona zdrowia i pomoc społeczna wprowadzenie
nowych paragrafów. Zmiany w załączniku nr 3 i 4 wiążą się z wprowadzeniem
środków na termomodernizację.
Skarbnik B.Antoszewska poprosiła o pytania.
Pytań do ww. punktu nie było.
Jednogłośnie przyjęto projekt uchwały.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. pkt 7
Skarbnik B.Antoszewska omówiła projekt uchwały w sprawie określenia wzorów
formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
Rozszerzono zapisy we wzorach formularzy i deklaracji podatkowych. Zmiany
w punkcie D (zał. nr 1) wiążą się ze zmianami w oprocentowaniu elektrowni
wiatrowych. Podatnik sam wpisuje kwotę.
Jednogłośnie przyjęto projekt uchwały.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
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Ad. pkt 8
Inspektor M.Krajewski przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Działdowskiemu.
Uchwała podejmowana jest corocznie. Na podstawie ustawy o samorządzie
gminnym oraz ustawy o finansach publicznych gmina może wspierać powiaty.
Pomoc udzielana jest w kwocie 2600 zł na działalność Ośrodka Interwencji
Kryzysowej w Działdowie. Kwota od pięciu lat nie ulega zmianie. Była mowa o tym,
aby powiat na nowo wyliczył koszty funkcjonowania ośrodka, jednak pozostały na
poziomie z ubiegłego roku.

Płatność nastąpi w dwóch transzach na podstawie

umowy zawartej z powiatem. Ośrodek prowadzony jest na bazie tutejszego Caritas.
Mogą z niego korzystać osoby, gdy w rodzinie występuje przemoc bądź inne
zdarzenia o charakterze kryzysowym. Osoby mogą tam przebywać do kilku dni.
Jeżeli okazuje się, że trzeba przedłużyć pomoc, wówczas osoby są kierowane do
ośrodków pobytu długotrwałego. Z tego co wiem, ośrodki pomocy społecznej mają
podpisane umowy z tego typu ośrodkami.
Jednogłośnie przyjęto projekt uchwały.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Ad. pkt 9
Kierownik G.Małachowski przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Działdowskiemu.
Zadania zaplanowane są w budżecie. Pierwsza uchwała dotyczy udzielenia pomocy
finansowej na:
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- przebudowę chodnika w Petrykozach - 24 000 zł;
- przebudowę chodnika w Gnojnie – 24 000 zł;
- przebudowę chodnika i zatoki autobusowej w Turzy Wielkiej – 140 000 zł;
- przebudowę drogi powiatowej na odcinku od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania
z droga wojewódzką w Kisinach na kwotę 90 000 zł.
Po uchwaleniu uchwały podpisane zostaną umowy i powiat będzie mógł realizować
zadania jako samorząd wiodący. Uczestniczymy w przetargu, kontrolujemy w trakcie
realizacji jak i uczestniczymy w końcowym odbiorze.
Jednogłośnie przyjęto projekt uchwały.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad.pkt 10
Kierownik G.Małachowski przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Działdowskiemu.
Dofinansowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w Księżym Dworze.
Jest to newralgiczne miejsce. Jeżeli w tym roku zrobilibyśmy dokumentację być może
w przyszłym roku jest realna szansa na realizację.
Radny K. Chyliński zapytał czy 10 000 finansuje gmina, 10000 powiat?
Kierownik G.Małachowski potwierdził.
Jednogłośnie przyjęto projekt uchwały.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad.pkt 11
Skarbnik B.Antoszewska omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały
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Nr VI/42/11 Rady Gminy Działdowo z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie Statutu
Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Uzdowie.
Zmiana Statutu Gminnego Zakładu Usług Komunalnych dotyczy podatku VAT.
Wyznaczono

terminy

przekazywania

środków,

które

otrzymamy

z

urzędu

skarbowego

w postaci środków podatku VAT. Ustawodawca wskazał w jakim

dokumencie powinniśmy te zmiany wprowadzić i wyznaczyć terminy. W tym
przypadku jest to zmiana Statutu. Zmiana Statutu jest konieczna, aby wyznaczyć
termin na przekazanie środków dla zakładu gminnego, który wynosi 7 dni od chwili
przekazania gminie środków z urzędu skarbowego.
Radny P.Stańcza: zapytał jak będzie w przypadku kiedy nasz zakład będzie
wykonywał usługę innej jednostce organizacyjnej.
Skarbnik Gminy: nie podlega podatkowi VAT.
Projekt uchwały przyjęto jednogłośnie.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad.pkt 12
Kierownik G.Małachowski przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie
gminy Działdowo.
Taryfy uchwalane są na rok więc również w tym roku taką uchwałę podejmujemy.
Wzrost stawek taryf jest niewielki. Taryfa opłat za dostawę wody wzrasta o 2 grosze
/było 2,93 zł/m3 obecnie 2,95 zł/m3 . Taryfa za odprowadzanie ścieków wzrasta
o 4 grosze.
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Średnie zużycie wody na terenie gminy Działdowo przy modelu rodziny 2+2 wynosi
2 m3 na osobę, co w przeliczeniu daje 16 groszy więcej z tytułu wody i 32 grosze
więcej z tytułu ścieków. Miesięcznie jest to kwota 48 groszy więcej. Opłata
abonamentowa nie zmienia się.
Pytań ww. sprawie nie było.
Jednogłośnie przyjęto projekt uchwały.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ad.pkt 13
Kierownik G.Małachowski przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu
gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Działdowo.
Autorzy planu przyjadą na sesję i dokonają prezentacji odpowiadając na ewentualne
pytania. Wymóg opracowania planu nie wynika wprost z żadnych przepisów, jednak
wszystkie gminy go uchwalają ponieważ jest on niezbędny do pozyskiwania środków
unijnych. O środki mogą ubiegać się osoby fizyczne, np. na docieplenie czy też inne
podmioty. Szkoła w Malinowie składała wniosek o termomodernizację. Autorem
planu jest Bałtycka Agencja Poszanowania Energii w Gdańsku.
Jednogłośnie przyjęto projekt uchwały.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Ad.pkt 14
Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwał Rady Gminy
Działdowo w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego.
Uchwała porządkująca, dotyczy uchwał, które nie weszły w życie, zmiany nie zostały
ukończone. Firmy nie są zainteresowane dalszą działalnością.
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Radny P.Stańczak zapytał jakich obszarów dotyczą uchwały.
Wójt Gminy: wniosek firmy Evercon, Pierławki, Turza Wielka, Uzdowo. W Turzy są
dwa plany. Jeszcze jedna była na obszar Klęczkowa. Firma wycofała się. Jest plan
na Burkat jednak firma z uwagi na niską opłacalność tego typu inwestycji nie
realizuje. Jest plan na Gąsiorowo-Jankowice jednak firma na razie nie będzie
inwestowała.
Radny K.Doliński zapytał o obszar Grzybin.
Wójt Gminy poinformował, że właściciele są zainteresowani jednak inwestor się
wycofał.
Radny P.Stańczak zapytał, czy nie jest tak, że te plany w części mogą blokować
kurniki.
Wójt Gminy: trudno powiedzieć, czy będą blokowały. Część obszaru jest objęta
zmianami związanymi z kurnikami. Rejon Turzy nie jest objęty. Do sesji sprawdzę te
obszary, czy pozostawienie ich daje jakiekolwiek możliwości blokowania.
Jednogłośnie zdecydowano o wycofaniu projektu uchwały z porządku obrad.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Radny K.Doliński przekazał, że dobiegają informacje, że inwestor dostał pozwolenie
na budowę kurników w Klęczkowie, jak to wygląda, walczymy z nim czy nie.
Wójt Gminy : walczymy dwutorowo. Wprowadziliśmy zmiany w miejscowym planie.
Sprawa jest w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym. We wtorek 21 lutego
odbędzie się rozprawa. Na rozprawę jadą również mieszkańcy z Krasnołąki i okolic.
Chodzi o zarzuty pana P. do planu. Kolejna sprawa dotyczy raportu oddziaływania na
środowisko, wydaliśmy negatywną decyzję odnośnie lokalizacji takiej inwestycji. Pan
P. odwołał się. Wpłynęła również skarga na decyzję SKO od sołtysa B.
Jaroszewskiego jako strony postępowania. Walczymy, wszystko zależy od sądu.
Ad.pkt 15
Kierownik G.Małachowski przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgodny
na zbycie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr 733/1 obręb
Kisiny. Działka została wyceniona na kwotę 35 000 zł.
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Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Wójt Gminy: ładna działka i korzystna inwestycyjnie, jednak III klasa gruntów, trudno
odrolnić.
Ad.pkt 16
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Działdowo na 2017 rok.
przyjęto jednogłośnie.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Ad.pkt 17
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy
Działdowo na 2017 r. przyjęto jednogłośnie.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Ad.pkt 18
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy Działdowo na 2017 r.
przyjęto jednogłośnie.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Ad.pkt 19
Kierownik G.Małachowski omówił projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia
nieruchomości.
Walczymy kilka lat o przejęcie tej drogi. Dostaliśmy decyzję odmowną w normalnej
procedurze ponieważ nie było to w zasobach gminy lecz własnością okręgowej
dyrekcji dróg publicznych. Wraz z panią mecenas jak i panią E.Kordalską znaleźliśmy
zapis w art. 5 ust. 4 mówiący o tym, że gminie na jej wniosek może być przekazane
mienie ogólnonarodowe inne niż wymienione w pozostałych zapisach, jeśli jest ono
związane z realizacją jej zadań. Zobaczymy, czy drogę nam przekażą.
Radny P.Stańczak zapytał kto administruje drogą.
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Kierownik G.Małachowski poinformował, że zarząd województwa.
Kierownik G.Małachowski podkreślił, że popełniono błąd jak budowano nową drogę
i tamtej nie przekazano. Są to zaszłości z dawnych lat.
Radny P.Stańczak zapytał czy na dzień dzisiejszy jest to Marszałka.
Kierownik G.Małachowski potwierdził.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Ad.pkt.20

Sprawy bieżące.
Wójt Gminy: rozpoczął się pewien etap działań związanych z pozyskiwaniem
środków. Część inwestycji została ujęta w budżecie na ten rok. Na kolejne
posiedzenie

komisji

mamy

przygotowany

Wieloletni

Plan

Inwestycyjny

do

przedstawienia, do państwa wniosków. W budżecie na ten rok zaplanowana jest
budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Pożary. Jest to inwestycja za kwotę
chyba ok. 380 000 zł. Miały być pozyskiwane środki z LGD. Niestety jest określony
górny pułap kwoty całej inwestycji 220 000 zł. Nie uda się zmieścić w tej kwocie.
W związku z wcześniejszymi rozmowami na temat dalszych inwestycji w zakresie
budowy boisk jak i świetlic, m.in. małej świetlicy w Kramarzewie, którą
prawdopodobnie za tę kwotę 220 000 zł bylibyśmy w stanie zrobić mam sugestię,
aby te środki i ten program wykorzystać na

świetlicę w Kramarzewie.

Zrezygnowalibyśmy z Pożar szukając dalszego rozwiązania, środków na tę
inwestycję. Miałbym uwagę, propozycję, jeśli byłyby środki w budżecie, nawet jeśli
nie byłoby dofinansowań, aby co roku kilka boisk wybudować. Boiska są potrzebne.
Dobrze byłoby zaplanować w budżecie.
Radny P.Stańczak zapytał czy w tym budżecie tegorocznym?
Wójt Gminy: do półrocza nie jestem w stanie nic powiedzieć, zobaczymy jakie
dofinansowanie otrzymamy do budowy sali gimnastycznej. Wnioski składamy do
ministerstwa, nie tak jak wcześniej do Urzędu Marszałkowskiego. Jeśli byłyby środki
to może i w tym roku udałoby się zaplanować jedno boisko i kolejne w przyszłym
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roku. Również uwzględnić w planie wieloletnim. Nie chcielibyśmy stracić środków
z LGD a nie dostaniemy na Pożary.
Przewodniczący M.Zieliński: boiska są potrzebne ale nie ma środków, za 200 000 zł
nikt nie pobuduje boiska. Inne gminy też chciały złożyć wniosek na budowę boiska.
Okazało się, że nie ma takiej możliwości ponieważ nie uda się go zrealizować za
kwotę 220 000 zł. Pewną grupą osób w LGD, złożyliśmy wniosek zmianę, na inne
zadanie związane z kulturą. Padła propozycja aby uwzględnić świetlice. Cztery gminy
z LGD chciały wyremontować świetlice, więc taka padła propozycja. Urząd
Marszałkowski pozytywnie się do tego ustosunkował. Ma to być podejmowanie na
Walnym Zgromadzeniu. Będziemy mogli ubiegać się o środki, jeśli w Strategii
zostanie uwzględniona świetlica. Z uwagi na zmianę wniosek będzie można składać
dopiero w maju.
Radna D.Pawłowska zapytała dlaczego świetlica w Kramarzewie a nie w Sławkowie.
Wójt Gminy: w Sławkowie świetlica jest przygotowana, ale nie ma osoby do pracy.
Od marca miała być uruchomiona ale nie ma osoby, która by to poprowadziła.
Trudno znaleźć osobę z wykształceniem średnim bądź nawet zawodowym.
Pomieszczenia są gotowe. Wystarczy doposażyć, na co pani Magda ma środki
i mamy gotową świetlicę (ogrzewaną).
Radna D.Pawłowska zwróciła uwagę, że jeśli miałaby powstać prawdziwa świetlica
w Kramarzewie to dlaczego i nie w Sławkowie.
Wójt Gminy podkreślił, że od czegoś trzeba zacząć. W Sławkowie jest perspektywa,
a w Kramarzewie nie ma żadnej. W Sławkowie jest szkoła, sala gimnastyczna
i pomieszczenia na świetlicę.
Przewodniczący Rady M.Zieliński wspomniał o komputerach, które może uda się
pozyskać z ministerstwa na świetlice.
Wójt Gminy nawiązał następnie do kwestii budowy przedszkola. Warunki
w Burkacie są kiepskie dla dzieci, grupy są małe. Można utrzymać nie więcej niż
dwie

grupy.

W

związku

z

tym,

że

robimy

wszystko,

aby

zatrzymać

dzieci w placówkach na terenie gminy trzeba zacząć od najmłodszych. Jest
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możliwość złożenia wniosku w miesiącu kwietniu na budowę przedszkola
z

dofinansowaniem 85 %. Mamy koncepcję, aby pobudować przedszkole

w Burkacie, na działce przy szkole. Budynek z trzema salami dla trzech grup,
z możliwością rozbudowy, ciągiem żywieniowym, również pod potrzeby cateringowe,
pod

potrzeby

dożywiania

w

naszych

placówkach.

Mamy

problem,

w przetargu wygrywa najtańsza oferta i nie możemy z tym nic zrobić.
Kierownik M.Margalski przedstawił wstępną wizualizację przedszkola w Burkacie.
Powierzchnia budynku około 660 m2 . Koszt budowy pomiędzy 2-2,5 mln złotych, bez
wyposażenia.
Przewodniczący M.Zieliński odczytał pismo dyrektora Centrum Edukacji i Inicjatyw
Kulturalnych w sprawie udzielenia wsparcia dla Warmińsko-Mazurskiego Funduszu
Filmowego.
Ad.pkt 21
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący M.Zieliński o godz.12.30
zamknął wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Działdowo.

Protokołowała:
Marta Nazarewicz
/Podinspektor/

Przewodniczył:
Mirosław Zieliński
/Przewodniczący Rady Gminy/
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