PROTOKÓŁ Nr XXVIII/17
z s e s j i Rady Gminy Działdowo
odbytej w dniu 23 lutego 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 odbywała się w godzinach 1000- 1315.
Spoza Rady w Sesji uczestniczyli:
Jan Korona
Jarosław Gawenda
Krzysztof Radzki
Katarzyna Grecka

Paweł Cieśliński
Jan Świniarski
Beata Antoszewska
Grzegorz Małachowski

Mariusz Margalski
Katarzyna Trąbińska
Tadeusz Szeremeta
Bożena Ziółkowska-Wójcicka
Aleksandra Kowalska
Mieczysława Skała

- Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Działdowskiego
- Radny Rady Powiatu Działdowskiego
- Przedstawiciel Warmińsko-Mazurskiej Izby
Rolniczej
- Wiceprezes Bałtyckiej Agencji Poszanowania
Energii w Gdańsku

- 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
- Komendant Gminny OSP
- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej
- Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej
w Burkacie
- Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

Sołtysi z terenu Gminy Działdowo, media lokalne, mieszkańcy z terenu gminy.
Ad. pkt 1
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński dokonał otwarcia XXVIII Sesji Rady Gminy,
powitał uczestników sesji i na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad.
Ad. pkt 2
Wójt Gminy P.Cieśliński wnioskował o wprowadzenie dodatkowych punktów do porządku
obrad:
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- projekt uchwały w sprawie określenia kryterium naboru do oddziału przedszkolnego
w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego na
drugim etapie postepowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia
tych kryteriów;
- projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu
rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, którym ustalono obwód,
prowadzonych na terenie Gminy Działdowo oraz określenia dokumentów niezbędnych do
potwierdzenia tych kryteriów.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński zaproponował wprowadzenie dodatkowych
projektów uchwał jako punkty: pkt 21. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryterium
naboru do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej
formy wychowania przedszkolnego na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów; pkt 22. Podjęcie uchwały
w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas
pierwszych publicznych szkół podstawowych, którym ustalono obwód, prowadzonych na
terenie Gminy Działdowo oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych
kryteriów. Następnie pkt 23. Sprawy bieżące, pkt 24. Zamknięcie obrad.
Jednogłośnie przyjęto proponowane zmiany, przyjmując następnie jednogłośnie porządek
obrad po zmianach w brzmieniu:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Gmin.
4. Informacja Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla
Gminy Działdowo.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Działdowo.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu
nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr 733/1 obręb Kisiny.
9. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2017 r.
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11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji
podatkowych.
12. Podjęcie 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.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Działdowskiemu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Działdowskiemu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Działdowskiemu.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Działdowo na 2017 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy
Działdowo na 2017 rok.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Działdowo
na 2017 rok.
19. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych
i

gimnazjów

do

nowego

ustroju

szkolnego,

wprowadzonego

ustawą

– Prawo oświatowe.
20. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę
Działdowo w roku 2016.
21. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryterium naboru do oddziału
przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy
wychowania przedszkolnego na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego oraz
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
22. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów
w

postępowaniu

rekrutacyjnym

do

klas

pierwszych

publicznych

szkół

podstawowych, którym ustalono obwód, prowadzonych na terenie Gminy
Działdowo oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych
kryteriów.
23. Sprawy bieżące.
24. Zamknięcie obrad.
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Ad. pkt 3
Protokół z XXVII Sesji został przyjęty jednogłośnie bez odczytania.
Ad. pkt 4
Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym
z uwzględnieniem wydanych zarządzeń i wykonanych uchwał.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Wójt Gminy P.Cieśliński wspomniał o inwestycjach będących w trakcie realizacji jak
i o przygotowaniach do kolejnych inwestycji:
Jeżeli chodzi o modernizację dróg w Kisinach i Kurkach jesteśmy po przetargu; termin
zakończenia przypada na koniec czerwca. Przygotowywana jest dokumentacja na budowę
przedszkola w miejscowości Burkat. W kwietniu jest termin składania wniosków na
dofinansowanie. Poziom dofinansowania 85 % więc warto o nie powalczyć. Nasze
przedszkole w Burkacie jest ciasne, są tylko dwie grupy. Potrzebny jest większy obiekt.
Jesteśmy po pierwszym etapie oceny wniosków na budowę kanalizacji w miejscowości
Burkat. Czekamy na ostateczną ocenę. Mamy nadzieję, że w marcu poznamy wynik
postępowania, że będzie on pozytywny i podpiszemy umowę z Urzędem Marszałkowskim.
Na chwilę obecną jesteśmy w ostatecznej fazie rozstrzygnięcia konkursu. Mamy nadzieję, że
w tym roku będziemy realizować inwestycję i ją zakończymy. Zgodnie z budżetem
przygotowywane są i mniejsze inwestycje, min. inwestycje drogowe: przygotowanie
dokumentacji i budowa chodników. Podpisano także

porozumienie z Zarządem Dróg

Powiatowych odnośnie budowy chodników w miejscowości Turza Wielka, Gnojno,
Petrykozy, w zakresie przygotowania dokumentacji na budowę chodników wzdłuż drogi
powiatowej w Księżym Dworze. Jeśli chodzi o drogi, wiem że sygnałów jest wiele. Na dzień
dzisiejszy, dopóki drogi nie obeschną nie będziemy wysyłać równiarki. Ziemia dopiero
rozmarza, jest błoto. Proszę o cierpliwość. Jak tylko będzie odpowiednia pogoda będziemy
naprawiać drogi. Jeśli chodzi o Burkat, mieszkańcy monitują odnośnie naprawy dróg.
Naprawy dróg nie będzie dopóki nie zakończymy kanalizacji. Bieżące naprawy będą ale nie
takie gruntowne jak robimy w Kurkach i Kisinach. Kanalizacja została zrobiona dwa lata
temu a teraz udało się pozyskać środki na drogi asfaltowe.
Ad. pkt 5
Sołtys Sołectwa Niestoja W.Nadwodny zapytał o remont drogi Filice-Gralewo.
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Wójt Gminy: dokumentacja jest przygotowana, ale w związku z tym, że powiat nie otrzymał
jeszcze dofinansowania a planowaliśmy coś robić w rejonie Turzy Wielkiej i okolicach,
następuje przebudowa chodników w miejscowości Turza Wielka. Z tego projektu Turza jest
wyłączona bowiem nie biegnie przez nią główny ciąg transportowy. Czekamy na
dofinansowanie na drogę powiatową. Najgorszy odcinek jest w zasadzie od Turzy do Gralewa
ale też wymaga poprawy odcinek w miejscowości Niestoja.
Radny P.Stańczak: panie Wójcie, chciałbym podziękować panu za zlikwidowanie gabinetu
stomatologicznego. Nie chodzi o kwestię podwyżki dla pana doktora ale sam styl załatwienia
sprawy. Rozmawiałem z panem jak i z panem Gołębiowskim. Przepływ informacji jest taki
jaki jest. Pan Gołębiowski powiedział, że

jeżeli do takiej rozmowy przystąpilibyśmy

w miesiącu styczniu moglibyśmy jakieś negocjacje, rozmowy prowadzić. Po informacji
o zmianach stawek, warunków pan Gołębiowski zgłosił do NFZ zamknięcie gabinetu. Jako
gmina na ochronę zdrowia nie wydajemy nic, poza programami zwalczania alkoholizmu
i narkomanii, do tego likwidujemy jedyny gabinet stomatologiczny na terenie gminy. Na
dziesięć tysięcy mieszkańców mieliśmy jednego dentystę od dwudziestu kilku lat.
Rozmawiałem z panem, rozmawiałem również z panem doktorem. Pan doktor mówił, że nie
w taki sposób. W dniu 1 października złożył wniosek o dalszej chęci współpracy,
wynajmowania. Do 10 stycznia nie było odpowiedzi, po tym czasie podwyżka o 100%. Po
rozmowie okazuje się, że bardziej zabolał go sam fakt działania niż sama podwyżka.
Wójt Gminy: zadaniem gminy nie jest opieka zdrowotna i tym się nie zajmujemy.
Po pierwsze pan Gołębiowski nie miał z nami podpisanej umowy więc nie wiemy ile płacił za
dzierżawę tego gabinetu. Obniżyliśmy stawki w tych punktach usługowych o 30 %.
W wyniku przetargu ogłoszonego dwa lata temu na lokale użytkowe w Uzdowie została
ustalona stawka około 20 zł

na gabinecie lekarskim. Była konkurencja na gabinecie

lekarskim, na gabinecie stomatologicznym nie było, więc stawka wynosiła około 5,60 zł plus
VAT. Dwa gabinety wydzierżawiła od nas pani doktor. Pan Gołębiowski poddzierżawiał, nie
wiemy za jaką stawkę ani w jakiej formie. W związku z tym, że chcieliśmy ujednolić stawki,
obniżyliśmy stawki na całym ośrodku zdrowia z 20 zł na 10 zł. W przypadku gabinetu
dentystycznego akurat to jest podwyżka z 5,60 na 10 zł. Globalnie na całym ośrodku
obniżyliśmy stawki. Jestem po rozmowie z dyrektorem NFZ, będziemy szukać kolejnego
lekarza. To, że ktoś rezygnuje z gabinetu nie oznacza, że pacjenci pójdą za lekarzem, pacjenci
są też przypisani do obiektu. Grupa pacjentów pozostaje, NFZ będzie ogłaszał kolejny
kontrakt na ten gabinet. Nie wycofałem się z gabinetu, pan Gołębiowski wycofał się
z dzierżawy obiektu. Będziemy szukać kolejnego stomatologa.
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Radny P.Stańczak: życzę, aby tak było, bowiem wiemy jaki jest rynek stomatologiczny.
Kolejna kwestia Dom Opieki Społecznej, pan doktor zajmował się podopiecznymi. Jest to stu
naszych mieszkańców, którzy muszą być objęci opieką stomatologiczną. Znam przypadki, że
w momencie podniesienia czynszu okazuje się, że stracimy i tak nieduże środki, które
mieliśmy za wynajem a wystarczyło podjąć rozsądne rozmowy a tak nie mamy dentysty.
Wójt Gminy: proszę państwa, nie będziemy za darmo wydzierżawiać. Ktoś bierze duże
pieniądze za leczenie i nie będzie czynszu płacił. Zrobiono kapitalny remont tego budynku,
termomodernizację budynku. W zeszłym roku zrobiliśmy również parking. Myślę, że gmina
to co mogła zrobiła. Czynsze są znikome w porównaniu do innych ośrodków zdrowia.
Sołtys Sołectwa Turza Wielka M.Waśkowiak: chodzi o szkołę w Turzy Wielkiej.
Do 14 lutego byłem w miarę spokojny. Po spotkaniu w Burkacie mój spokój został
zachwiany. Wydaje mi się, że rodzicom na tym spotkaniu nie powiedziano prawdy. Nie
powiedziano, że nowe obwody dotyczą tylko dzieci, które będą szły do pierwszej klasy, nie
dotyczy dzieci , które są, nie powinno się tych dzieci przenosić. Wszystkie artykuły ustawy
205,130 i pokrewne jasno o tym mówią. Nie jestem fachowcem aczkolwiek znam się trochę
na przepisach. Pozwoliłem sobie porozmawiać z mieszkańcami. Mieszkańcy wyłącznie
przestraszyli się tego, że pan Wójt powiedział, że nie będzie dowoził dzieci jeżeli rodzice by
taką wolę wyrazili: z Niestoi do Turzy, z Filic do Turzy, z Burkatu do Turzy. Obwody
przecież dotyczą dzieci, które pójdą do pierwszej klasy. Obowiązkiem gminy jest dowozić.
Prawdopodobnie pan Wójt powiedział, że dzieci z Niestoi i Filic będą dowożone do Burkatu,
ale tam jest też kwestia 3 km. Sprawdziłem, z Niestoi, z Filic zgodnie z prawem jest ponad
dwa kilometry, gmina nie powinna dowozić. Było powiedziane, że do siedemnastej zajęcia.
Fakt jest projekt, że zajęcia będą do siedemnastej w świetlicach itd. ale ludzie też nie
zrozumieli,

pomyśleli , że tylko w Burkacie, lecz nie, w każdej szkole podstawowej.

Dodzwoniłem się do kuratorium. Jest jeszcze taka kwestia, że jeśli rodzice wyraziliby taką
chęć, wolę ponieważ pracują, prawdopodobnie obowiązkiem gminy jest zapewnienie zajęć do
siedemnastej. Kolejna sprawa. Jak chcecie państwo teraz od pierwszego września te wszystkie
maluchy

wprowadzić

do

szkoły

do

gimnazjum,

Niestoja

,

Filice

itd.

Jak wyobrażacie sobie jako pedagodzy te maluchy, wyrwane ze środowiska, gdzie mają tu
bardzo dobre warunki. Sprawdziłem bo pan Wójt mówił, że szkoły w Turzy nie zamknięcie
itd.. ale cyfry mówią co innego. Jeżeli Turza pozostanie sama to za trzy lata, na stulecie
zamkniemy szkołę i może przeniesiemy DPS do szkoły czy coś innego. Czterdzieścioro
dwoje dzieci, co wynika z ewidencji (niekoniecznie zgodne z stanem faktycznym, bo często
miejsce zamieszkania jest inne niż zameldowania), zamkniemy szkołę bo nie będzie to
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ekonomiczne. Jestem po rozmowach z mieszkańcami, jestem sołtysem, dziadkiem, jestem
ojcem, nie chcę aby mówiono co ja zrobiłem w tej sprawie. Nie wiem dlaczego tak jest.
Mówi się, że w Burkacie jest hala. Maluszki na hali dużo nie będą. Hali nie ma w szkole
podstawowej a dziewczęta nasze zajmowały pierwsze miejsca. Obiecano nam dwa lata temu
budowę boiska wielofunkcyjnego. Szkoła podczas ewaluacji została oceniona na 6. Pan to
obiecał, a ja czytam plan udzielania zamówień publicznych na rok 2017, gmina Działdowowykonanie boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Pożary ok.450 000zł, II kwartał 2017 r.
Nie wiem jakie to środki, jeżeli pan Mirek pozyskał środki poza gminą to super. Jakby było
boisko wielofunkcyjne w Turzy nie byłoby takiego przetargu. Dzieci w szkole, antagonizują
się, mówią będziemy lepsi po Burkacie. Nie wiem jak to jest, ale rozmawiałem
z mieszkańcami z Niestoi, dzieci chodzą do gimnazjum w Działdowie, nie wiem dlaczego nie
do Burkatu. W szkole są dobre warunki, jest dziewięć sal. Państwo radni zanim
przegłosujecie zastanówcie się.
Wójt Gminy: dyskusja na temat oświaty trwa od października zeszłego roku. Niestety nie my
wprowadzaliśmy tę ustawę. Udało się uporządkować wszystko z gimnazjami, problemów
nie było. Wszystko ogarnięto. Według nas mogłoby to tak

dalej funkcjonować.

Dostosowaliśmy szkoły do jak najlepszych warunków. Budujemy kolejną salę gimnastyczną
i to jest błąd bo za dużo inwestycji. Kolega mówi o boisku wielofunkcyjnym ale zapomniał ,
że w zeszłym roku wydaliśmy ponad milion złotych na remont szkoły w Turzy Wielkiej, nie
po to aby ją zamknąć ale utrzymać.
Sołtys M.Waśkowiak: nie my wydaliśmy tylko unia dała środki.
Wójt Gminy: wydaliśmy, ja nie pobuduję boiska bez udziału środków unijnych. Tak samo
w Pożarach. Nie ma inwestycji bez środków zewnętrznych. Obiecałem, ale nie mówiłem, że
boisko powstanie w tym roku.
Kolejna sprawa dyskutujemy od października. Przygotowaliśmy wariant według nas najmniej
szkodzący dzieciom, rodzicom, nauczycielom i również pod kątem budynków, które
posiadamy. Posiadamy osiem budynków. Praktycznie wszystkie są wyremontowane,
w bardzo dobrym stanie technicznym. Budujemy piątą salę gimnastyczną. W związku z tym
taka jest propozycja, aby pozostawić szkoły we wszystkich budynkach tak jak przed reformą
poprzednią. Budynki są duże. Dzieci ubyło. Patrząc na demografię powinniśmy zamknąć
dwie szkoły. Przeciętna szkoła, za wyjątkiem Księżego Dworu gdzie jest ponad 200 dzieci,
Uzdowa, gdzie jest około 150 dzieci pozostałe mają poziom 80-100 dzieci w budynkach gdzie
może pomieścić się od 150-200 uczniów. W wyniku likwidacji powstałby problem co zrobić
z pustymi budynkami, w jaki sposób je zagospodarować. Pewnie chętnie ktoś by kupił ten
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budynek pod tego typu cele jak wspominał kolega o dps czy innego typu ośrodkach.
W związku z tym, że taką sieć szkół chcemy wprowadzić, do tego również przygotowujemy
obwody szkolne, takie jak były wcześniej, czyli jak przed reformą. W związku tym , że liczba
dzieci się zmniejszyła, w Burkacie będzie około 80 dzieci, w Turzy Wielkiej na dzień
dzisiejszy około 80, w Sławkowie podobnie. Mam obowiązek dowożenia dzieci w obwodzie.
Jeśli poza obwód szkolny nie do końca jest to obowiązek. O zajęciach do 17.00 nie wiem kto
takie rzeczy mówił, kto takie zajęcia będzie prowadził. Można prowadzić świetlicę czy
zajęcia dodatkowe, wtedy dzieci przebywają nieco dłużej. Mieścimy się z zajęciami do godz.
15-15.30. System jest jednozmianowy, nie ma problemu z dwuzmianowością, tak jak ma to
miejsce w miastach. Trudno wybrać wariant, który będzie wszystkim odpowiadał. Dzisiaj to
nie jest może tylko stanowisko jak to kolega sołtys przedstawia może i części mieszkańców
ale również może nauczycieli. Znamy sytuację, mamy sygnały, że nauczyciele przekonują
dzieci z Niestoi aby jednak zostały w szkole w Turzy Wielkiej. Odbywa się to w dwie strony.
Przekonywanie dzieci z Niestoi, aby do Burkatu bo będzie sala gimnastyczna, jak i że może
lepiej do Turzy, bo tam będzie lepiej, więcej zajęć. Od września rusza projekt na edukację
dzieci poza zajęciami na około milion złotych. W takim przypadku będą zajęcia popołudniami
i w sobotę. Dzieci będą dowożone. Jakiekolwiek decyzje podejmiemy, nie zadowolą one
wszystkich. Po to została ustawa podjęta w tym okresie, żeby odpowiedzialność poniósł wójt
i rada za reformę oświaty. Wiele zapytań pani D.Smereczyńska kierowała do ministerstwa,
kuratorium, np. w kwestii łączenia placówek, tworzenia zespołów, co dla nas byłoby
najlepszym rozwiązaniem. Nikt nie jest w stanie nam niczego powiedzieć. Musimy podjąć
decyzję bez względu na to czy ktoś będzie zadowolony czy nie. Szkoda, że pozostają duże
obiekty i nie będą w pełnym zakresie wykorzystane. Kierując się w stronę nauczycieli, chcąc
utrzymać dzieci w placówce trzeba wziąć się za pracę. Jeśli z matematycznego punktu
widzenia jeden rocznik ucieka - 16% dzieci to 16% nauczycieli do zwolnienia, bo jak im
znaleźć zajęcia. Oczywiście będą zatrudnienia w wymiarze 3/18, 6/18 co nie jest korzystne bo
musimy dopłacać. Będą takie zatrudnienia, ale nie będzie pełnoetatowych bowiem nie ma tylu
dzieci i nie będzie tylu klas. To bzdura, że nie będzie zwolnień. Po to między innymi taka sieć
a nie inna ,aby jak najmniej nauczycieli odczuło skutki tej reformy, ale decyzję musimy
podjąć, czy będą radni głosować za taką siecią czy nie. Myślę, że jest to wariant najmniej
szkodzący ale niezadowolonych będzie dużo. Musimy się na to przygotować.
Sołtys M.Waśkowiak: to nie chodzi o to, abyśmy w ten sposób rozmawiali, że nauczyciele
w Turzy źle uczą.
Wójt Gminy: ja nie mówię, że źle uczą.
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Sołtys M.Waśkowiak: czytam to co odpowiada ministerstwo. Ja jako sołtys, dziadek, rodzic
muszę się wyrazić, zmiana obwodu nie dotyczy dzieci, które są już uczniami. Rodzicom
z Niestoi trzeba było powiedzieć, że mamy obowiązek jeśli macie taką wolę to dzieci do
ósmej klasy będziemy dowozić. A 80 dzieci w Turzy, nie wiem skąd takie dane. Tam jest 55
dzieci. Byłem u pani Smereczyńskiej . Patrzyłem na prognozy. W trzecim roku jest chyba 42.
Wójt Gminy: a co w sytuacji kiedy Niestoję przyłączymy do obwodu Turzy Wielkiej
a rodzice zażyczą sobie do Burkatu?
Sołtys M.Waskowiak: z tego co wiem na 10 rodzin, 7 chce aby dzieci chodziły do Turzy
a i w Filicach też wiem, że są różne głosy bo nie do końca ludzie sobie zdają sprawę. Ja
wyrażam wolę mieszkańców. Ludzie wprost do mnie się zwracają. Dopiero zaczęli się budzić.
Szkoła nie utrzyma się jak będzie mniej niż 70-80 dzieci, aby było ekonomicznie musi być co
najmniej 70-80.
Wójt Gminy: poczekamy do nowej reformy może coś się poprawi.
Sołtys M.Waśkowiak: jeżeli zmienicie te obwody nikt się z tego nie wycofa. Żal mi tylko
rodziców. Pracowałem w prewencji. Byłem w szkołach 19 lat, wiem co się dzieje.
Radny P.Stańczak: panie Sołtysie, panie Wójcie, jest trzecie rozwiązanie. Jako rada nie
musimy podejmować tej uchwały. Będzie zastępcze ministra. Nic innego nie poradzi, ale
wtedy niech rodzice cedują do kuratorium. Ja może osobiście nie jestem przeciwny tej sieci
bo jest może najbardziej racjonalna ale jestem przeciwny tej reformie więc nie będę
podejmował. Też wypowiadam się w imieniu swoich wyborców, którzy nie są zadowoleni
z tej reformy. Niektóre samorządy nie podjęły uchwały. Jakby kilkaset samorządów nie
podjęło może coś by się zmieniło.
Wójt Gminy: chciałbym się odnieść do słów kolegi sołtysa. Na szczęście nie jesteśmy szybcy
w podejmowaniu decyzji o sprzedaży nieruchomości, zwłaszcza oświatowych. Mimo
likwidacji placówek żadnego obiektu oświatowego nie sprzedano, czy to są Kisiny, Grzybiny
czy Wysoka. Żadnego obiektu nie sprzedaliśmy licząc na to, że część budynków jest
wykorzystana, po drugie, że coś się może zmienić. Decyzje są bardzo kosztowne, do każdego
obiektu trzeba dopłacić, wcale nie mało. Tak samo do utrzymania każdej szkoły, która będzie
liczyła mniej niż 150 dzieci trzeba będzie dopłacić. Subwencji nie starcza na płace
nauczycieli, do tego koszty utrzymania szkół i inwestycje, a w ciągu ostatnich latach
wydaliśmy 4,5 mln zł na inwestycje oświatowe. Są to ogromne pieniądze i ogromny wysiłek
naszej gminy.
Sołtys W.Nadwodny: czy ewentualny dowóz dzieci z Niestoi do Turzy to duży koszt, czy
gminę stać na to, aby utrzymać wszystkie szkoły.
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Wójt Gminy: jeśli chodzi o koszt w tej chwili nie odpowiem. Nie stać nas na utrzymanie
wszystkich szkół, powinniśmy zamknąć dwie szkoły, ale kosztem innych rzeczy, wydatków
bieżących czy też inwestycji utrzymujemy je. Ograniczamy pewne rzeczy, aby oświata
funkcjonowała. Patrząc matematycznie trzeba byłoby zamknąć szkoły ale to nie tylko
matematyka się liczy.
Mieszkaniec Mosznicy

P. Wojciechowski: mam pytanie w sprawie budowy zatoczki

w Mosznicy, przy przystanku szkolnym. Byłem na rozmowie u pana Starosty Janickiego, jest
przychylny ale czeka na inicjatywę ze strony gminy.
Wójt Gminy: nie bardzo rozumiem dlaczego mam wykazywać inicjatywę na cudzej drodze.
Pan P.Wojciechowski: ponieważ jest to przystanek szkolny.
Wójt Gminy: obojętnie jaki by nie był, przystanek buduje właściciel drogi. Właściciel drogi
realizuje inwestycję. Wielokrotnie była rozmowa. Jeśli powiat chce zrobić inwestycję na
swojej drodze na terenie gminy to wniosek powinien do nas złożyć powiat z prośbą
o dofinansowanie budowy. Państwo radni wnioskują, był wniosek na Turzę Wielką, na
Gnojno, Petrykozy. Wniosek składany jest do Zarządu Powiatu a Zarząd występuje do nas
z propozycją.
Mieszkaniec P.Wojciechowski zwrócił się z prośbą o zaproszenie pana Starosty
M.Janickiego na sesję.
Wójt Gminy: aby uprościć sprawę, pan radny Gawenda albo radny Korona złożą wniosek do
Zarządu o budowę zatoki autobusowej na drodze powiatowej w miejscowości Mosznica.
Mam nadzieję, że będzie prostsza sprawa. Zarząd będzie musiał to rozpatrzyć, przyjmie do
realizacji w tym

czy może kolejnym roku i wtedy wystąpią do nas o dofinansowanie.

Mieszkaniec Mosznicy zapytał czy w sprawie chodników ma postąpić tak samo.
Wójt Gminy potwierdził. Proszę do panów radnych, jest dwóch przedstawicieli naszej
gminy, będzie prościej.
Sołtys S.Pepłowski: bezpośrednio nas nie dotyczy, ale będziemy ponosili tego skutki,
Malinowo, Kisiny. Chodzi o kurniki w Sarnowie, których będzie niebagatelna liczba 30.
Sprawa poważna, mieszkańcy alarmują. Nie wyobrażam sobie, rozumiem, jeden , dwa, trzy
kurniki ale 30 to bardzo poważna sprawa. Sami nie damy sobie z tym rady. Nie wiem czy
jakieś prace zostały rozpoczęte. Dowiedziałem się pocztą pantoflową. Gdybyśmy przez rok to
przetrzymali i zahamowali tę inwestycję może coś by się zmieniło.
Wójt Gminy: zdajemy sobie sprawę z zagrożenia, co prawda jest to sąsiednia gmina,
prawdopodobnie jakieś decyzje były wydane. Mogę powiedzieć co u nas robimy.
Zmieniliśmy plan w niektórych obszarach, umożliwiliśmy stawianie kurników 3-4 do 40 DJP.
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Jeśli chodzi o duże fermy jesteśmy przeciwni. Wójt musi wydać negatywną decyzję,
ewentualnie opracowywać zmiany planu. Niestety sprawy kończą się w sądzie. Jesteśmy po
rozprawie. Na razie zablokowaliśmy budowę ferm kurników. Niestety nie możemy za bardzo
ingerować w sąsiednią gminę, mimo, że na pograniczu chce się nam zafundować taką
inwestycję. Mam pretensje do jednostek związanych z ochroną środowiska, a mianowicie
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska czy sanepid, które wydają pozytywne decyzje na
tego typu inwestycje. Chyba nikt nie analizuje zagrożenia jakie powoduje takie zagęszczenie
i taka duża farma. Zablokowanie inwestycji na terenie gminy Kozłowo będzie trudne,
ponieważ jest poza naszym terenem, jednak pan przewodniczący czasami uczestniczy
w spotkaniach dotyczących budowy kurników na obrzeżach. Nie wiem jak daleko sprawa jest
zaawansowana. U nas na razie się to udaje. Nie wiem jak długo. Muszą jednak chcieć
wszystkie organy, rada gminy, wójt i mieszkańcy.
Sołtys W. Nadwodny: dlaczego w Niestoi uchwała była podjęta na pięć kurników a czemu
jest ich więcej.
Wójt Gminy: ta uchwała została podjęta po rozpoczęciu tej inwestycji. Stała się ona motorem
do tego aby zablokować. Ta inwestycja jest tak ulokowana że może jest mniej uciążliwa.
Staramy się blokować ale nie wszędzie może się to udać. Tam była zgoda na 15 kurników.
Państwo nie protestowaliście w ogóle. Krasnołąka, Klęczkowo, Pożary jeżdżą z nami do sądu
na rozprawy.
Sołtys W.Nadwodny: chodzą słuchy, że ma powstać nawet 50 kurników, a jakie podatki oni
płacą.
Wójt Gminy: żadne. Bronimy się i wydajemy spore kwoty na plany. Na razie bronimy się
skutecznie.
Sołtys P.Trąbiński: chciałbym zwrócić uwagę na problem. Czy wszystkie nasze straże stoją
bez wody i tankują się dopiero jak jest pożar. Był pożar, spłonęła na szczęście tylko obora,
dom uratowano. Czemu tak jest, że straż stoi bez wody. Może trzeba wygospodarować
środki, ocieplić budynki aby straże były przygotowane na akcje. Kolejna sprawa to hydranty,
z pięciu dwa były czynne. Dobrze, że udało się ugasić i dom nie spłonął.
Wójt Gminy: tylko niektóre jednostki ochotniczych straży pożarnych mają samochody
wyposażone w zbiornik na wodę, m.in. Ruszkowo, Uzdowo, Petrykozy. Nie wszystkie remizy
są ogrzewane, więc w czasie mrozu nie ma wody w zbiornikach. Dopiero jak jest zdarzenie
napełniają zbiorniki wodą. Tylko w przypadku Uzdowa, które ma ogrzewanie zbiorniki są
napełnione wodą. Pozostałe jak Ruszkowo nie posiada. Kończymy remont w Uzdowie,
w przyszłym roku chcemy zrobić docieplenie w Ruszkowie. Zdajemy sobie sprawę , że mimo
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zwodociągowania, z powodu awaryjności hydrantów może nie udać się uratować. Co prawda
ta ilość wody jest nieduża, trzeba ją dotankowywać. Ważniejsza jest może sieć hydrantowa
niż ogrzewanie. U nas tylko jedna jednostka jest w krajowym systemie ratownictwa, działa
praktycznie na poziomie zawodowym, następnie uruchamiane są małe jednostki.
W przypadku Petrykóz też jest wymagany bieżący remont i ogrzewanie.
Radny P.Stańczak: w sprawie hydrantów, może przedstawiciele GZUK z dowódcami
jednostek objechaliby wszystkie hydranty i zapoznali się z zasadami uruchamiania hydrantów
zimą. Są zasuwy, ale skąd strażak ma wiedzieć gdzie one są.
Wójt Gminy zwrócił się do pana Komendanta T.Szeremety aby wiosną, po przeglądzie
strażnic, dokonać przeglądu hydrantów w porozumieniu z panem A. Graszk.
Radny Z.Boćko: na jakim etapie jest ciąg pieszo-rowerowy do Kisin.
Wójt

Gminy:

jest

przygotowana

dokumentacja.

Zaopiniowaliśmy

koncepcję.

Wskazywaliśmy na wariant przykrycia rowów odwadniających i zrobienia kolektorów,
zrobienia ciągu pieszo rowerowego na miejscu rowów. Będziemy naciskać na pana
marszałka, aby może w przyszłym roku udało się przyjąć do realizacji.
Przewodniczący M.Zieliński zwrócił się do sołtysa Sołectwa Turza Wielka: na tą chwilę nie
mamy zamiaru likwidować żadnej szkoły. Chcemy, aby wszystkie szkoły zostały. Jestem
przekonany, że za kilka lat, znów zaczniemy rozmawiać o szkołach, pewnie o łączeniu szkół,
jeśli liczba uczniów będzie się zmniejszała. Wszystkie miejscowości, gdzie są szkoły chcą
aby szkoły pozostały. W taki sposób jak zrobimy, będzie to najmniej bolesne dla wszystkich,
rodziców, uczniów, nauczycieli. Najwyżej czegoś nie zrobimy a mam nadzieję szkoły
utrzymamy.
Przewodniczący Rady Gminy: zwrócił pan uwagę, że pierwsza klasa będzie z takimi
dorosłymi z gimnazjum. Są to tylko dwa lata, za chwilę gimnazjum odejdzie. Będzie ósma
klasa to odpowiednik drugiej gimnazjum i tak będzie rozbieżność wieku, niezależnie czy to
połączenie nastąpi dziś czy później.
Sołtys M.Waśkowiak: chodziło mi o to, że dzieci będące w pierwszej klasie, znają swoje
środowisko do szóstej klasy. Teraz je wpuścimy w nowe środowisko, w nowy budynek .
Przewodniczący M.Zieliński: kolejna rzecz, proszę również nie robić zarzutu odnośnie
dowożenia. Wszystkie dzieci są dowożone.
Wójt Gminy: może błąd, może się narażam, ale wszystkie dzieci dowozimy. Nie ma
kryterium odległościowego.
Sołtys M. Waśkowiak: trzeba może zrobić jeszcze raz zebranie. Rozmawiałem
z mieszkańcami z Niestoi, Mieszkaniec, który ma troje dzieci powiedział, że podpisał się
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dlatego, że pan Wójt powiedział, że tylko przez dwa lata będzie dowoził dzieci gimbusem ,
którym jeżdżą gimnazjaliści.
Wójt Gminy: panie Sołtysie mam obowiązek zapewnić dowóz w obwodzie. Przez dwa lata
dzieci mogą się zabrać, będzie jeździł gimbus. Mogą nie pasować godziny ale później ja nie
gwarantuję dowozu do Turzy z Niestoi.
Przewodniczący M.Zieliński odniósł się do wypowiedzi pana Sołtysa S.Pepłowskiego
w sprawie kurników. Mamy najmniej do powiedzenia. Pewnie one powstaną. Sprawy są
daleko zaawansowane. Na kolejnej wspólnej komisji porozmawiamy, myślę czy już nie wejść
w zmiany w planie na całą gminę. Musimy to przemyśleć.
Wójt Gminy: to nie gwarantuje, że tych kurników nie będzie. Ograniczamy produkcję do 3-4
kurników, nie możemy zakazać bo może również nasi rolnicy będą chcieli postawić jeden
kurnik czy dwa. Nie mamy gwarancji, że ktoś postawi tylko 4-5. Może za kilka lat postawi
kolejne kurniki.

Próbujemy na dzień dzisiejszy walczyć, jest to kosztowna walka ale

próbujemy walczyć.
Sołtys S. Pepłowski: z tego co pan powiedział, jaki jest sens angażować się, nie angażować
się, niejako sprawa przepadła?
Przewodniczący Rady Gminy: walczyć trzeba. Sprawa jest daleko zaawansowana. Podobno
na etapie decyzji środowiskowej. Głównie powinni walczyć mieszkańcy Sarnowa i Urząd
Gminy Kozłowo.
Sołtys S.Pepłowski: jeśli jest to możliwe, dobrze byłoby się spotkać z panem
przewodniczącym, panem radnym, panem sołtysem Kisin i porozmawiać jakie podjąć
działania.
Przewodniczący

Rady

Gminy:

panie

sołtysie

powstało

Stowarzyszenie

w Sarnowie. Nie ma problemu, skontaktuję się z nimi, możemy się spotkać. Sami nic nie
zrobimy.
Sołtys S.Pepłowski: w Sarnowie było spotkanie, nie dostałem informacji o spotkaniu.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński: byłem na tym spotkaniu, dostałem informację
od strony walczącej. Dowiedzieliśmy się przypadkiem, to oni organizują spotkanie , nie my.
We wtorek odbyła się sprawa w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym, dotycząca zmiany
planu zagospodarowania. Na tym etapie wygraliśmy . Skarżący ma możliwość odwołania się.
Chciałbym podziękować na tym etapie pani mecenas.
Sołtys S. Pepłowski zwrócił się z propozycją powiadomienia o sytuacji również władz
miasta.
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Ad. pkt 6
Wiceprezes Bałtyckiej Agencji Poszanowania Energii K.Grecka:
we współpracy z gminą opracowaliśmy Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, która kontynuuje
kierunki zrównoważonego rozwoju gminy do roku 2020 a nawet 2030, wyznaczając zadania
które przyczynią się do niskoemisyjności gospodarki i również pozwolą gminie do sięgania
po środki zewnętrzne. Zanim przejdę do szczegółów, chciałabym podziękować sołtysom,
którzy wspierali nas i lokalna społeczność, która dostarczyła nam wiele ankiet, na podstawie
których mogliśmy dokonać przeglądu. Wiecie państwo, że jest pakiet szeroko dyskutowany
3x20 do roku 2020, czyli 20% zmniejszenie zużycia energii, 20 % udział odnawialnych
źródeł energii w bilansie energii , 20 % zmniejszenie emisji CO2 do roku 2020, czyli chodzi o
redukcję gazów cieplarnianych, zwiększanie odnawialnych źródeł energii czy zmniejszenie
zużycia energii. Zakres PGN określił Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i tak ten
dokument został przygotowany. Przedstawiono cele strategiczne, wyniki bazowej
inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla. Cofnęliśmy się do roku 2002, był to rok, dla którego
byliśmy w stanie odtworzyć dane archiwalne. Rok 2015 był rokiem, kiedy mnóstwo
termomodernizacji i modernizacji kotłowni w gminie się wydarzyło więc był on bardzo
ważny. Rozważano m.in. zaopatrzenie w ciepło i energię, modernizację oświetlenia, wymianę
sprzętu i urządzeń na energooszczędne, podnoszenie lokalnej świadomości. Określono
zadania krótko i długoterminowe do roku 2020 i dalej od roku 2021 do roku 2030. Są to
nakreślone kierunki, które można będzie korygować w zależności od potrzeb. Plan
Gospodarki dotyczy całego obszaru gminy, wszystkich sektorów. Z punktu widzenia gminy
jest istotne jakie zadania w zasobach gminy można podjąć i ile będzie to kosztować.
Odniesiono się do redukcji CO2, która powinna przynieść efekt. W roku

2002 energia

głównie była potrzebna na cele ogrzewania, na przygotowanie ciepłej wody użytkowej,
posiłków tj. ponad 50%. Ponadto energia elektryczna wykorzystywana na pozostałe cele,
transport gminny, który nie stanowi dużo. Przygotowując opracowanie posługiwano się
złożonymi ankietami, dzięki którym można było każde sołectwo przeanalizować, m.in. w
zakresie

jakie

nośniki

ciepła

są

wykorzystywane,

jak

wygląda

zaawansowanie

termomodernizacji budynków. W efekcie zrobiliśmy mapę całej gminy. Widzimy, że węgiel
na cele grzewcze dominuje, gaz w pewnych rejonach jest dostępny, w innych nie, więc jego
udział jest niewielki. Sporo drewna jest wykorzystywane na cele grzewcze. Patrząc na nośniki
energii widzimy wyraźnie, że ponad 76 % stanowi węgiel i koks. Drugim nośnikiem energii
jest drewno. Na terenie gminy miała miejsce termomodernizacja, więc porównując rok 2002 a
2015 jest zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło dzięki termomodernizacji, zmniejszenie
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udziału węgla. Analogicznie do roku 2002 przygotowaliśmy bilans emisji na rok 2015. Na
jednego mieszkańca w gminie emisja CO2 wynosi 2,81 Mg CO2 (rok osoba). Gdyby energia
produkowana z wiatraków była wykorzystywana w gminie wówczas 50 % potrzeb
energetycznych byłoby pokrywanych z wiatraków. W skali kraju jest to istotne, niemniej
jednak energia wiatrowa jest sprzedawana do sieci energetycznej, bezpośrednio nie
przyczynia się do zmniejszenia CO2 , co nie znaczy , ze jest to złe. Nastąpiło zmniejszenie
emisji CO2 , zmniejszył się udział potrzeb grzewczych w całym bilansie gminy dzięki
przeprowadzonej termomodernizacji. Do roku 2020 jest możliwe zmniejszenie emisji C02
o 20% w stosunku do roku bazowego, zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii do
22 % i zmniejszenie zużycia energii finalnej o ponad 35% w budynkach użyteczności
publicznej w stosunku do roku bazowego. Wracając do tego, o czym wspomniałam 3x20%,
państwo wypadacie bardzo dobrze. Jeśli chodzi o udział odnawialnych źródeł energii to polski
cel postawiony jest niżej, wynosi 15 %, zmniejszenie zużycia energii to 20% a u państwa
wynosi 35 %. Zdefiniowaliśmy obszary problemowe: emisja pochodzi z niskosprawnych
indywidualnych kotłów grzewczych opalanych węglem, drewnem; zachodzi potrzeba
dokończenia termomodernizacji budynków użyteczności publicznej; wysokie zużycia przez
budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne; możliwości wykorzystania odnawialnych
źródeł energii i potrzeba podnoszenia świadomości w gminie. Konkretnie przyjrzeliśmy się
poszczególnym budynkom użyteczności publicznej i temu co można byłoby zrobić. Dla
każdego obiektu przygotowaliśmy karty, na których widać co jest planowane: instalacje,
przewidywane finansowanie. Generalnie nasze cele to zmniejszenie emisji CO2, wzrost
odnawialnych źródeł energii, zmniejszenie zużycia energii. Biorąc pod uwagę dwa przedziały
czasowe
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w planie, szacowane koszty inwestycji sięgałyby około 4 mln złotych. Jeżeli uwzględnimy
wszystkie działania, które są również po stronie lokalnej społeczności koszty łącznie
sięgałyby ponad 20 mln złotych.
Radna I.Szkotnicka:

plan planem, ale działania powinny być na dobrą sprawę wśród

indywidualnych użytkowników, którzy mają w domach instalacje jakie mają, stan ocieplenia
jest jaki jest. Samo ocieplenie budynku też jest kosztowne i samo w sobie nie rozwiąże
problemu ogrzewania. Proponowane alternatywne formy ogrzewania, w tym nawet gaz
ziemny, kiedy dostawca gazu uważa że jest to nieopłacalne a tu aż się prosi aby wykonać sieć
gazu ziemnego w gminie a z czasem będzie taka potrzeba. Sama energia słoneczna w sezonie
letnim jest rewelacyjna ale w sezonie grzewczym niestety nie, więc problemu nie rozwiąże.
Gaz LPG, olej opałowy są to rzeczy bardzo drogie. Pompy ciepła oprócz wydatku na
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instalację, urządzenie, generują koszty prądu. Poza tym pompa wymaga też odpowiedniego
posadowienia aby była jak najbardziej efektywna. Obracamy się wśród rzeczy nierealnych.
Z punktu przeciętnego mieszkańca jest to ciężkie do osiągnięcia. Czy osoba indywidualna
będzie mogła w jakiś sposób pozyskać środki zewnętrzne? Plan jest planem ale realia mogą
być inne.
Prezes K.Grecka: plan obejmuje bilans całej gminy, meritum skoncentrowane jest na gminie,
bowiem gmina podejmuje uchwałę, że taki plan będzie wprowadzać w życie. Istnieje program
termomodernizacji prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego, gdzie na bazie audytu
energetycznego można uzyskać premię termomodernizacyjną. Premia jest rzędu kilkunastu
procent. Zgadzam się z panią , że termomodernizacja powinna być termomodernizacją
głęboką, kompleksową. Z tego co wiem Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska przymierza
się do planu dla domkowiczów, gdzie nawet nie będzie potrzebny audyt energetyczny tylko
prosta ankieta, którą się będzie wypełniać i jakieś środki uzyskiwać. Nie wiem czy w formie
dotacji czy tańszej pożyczki. Proszę śledzić na stronie NFOŚ. Zgadzam się z panią, że
gazyfikacja byłaby jak najbardziej wskazana ale jesteśmy kopalnią węgla. Dopóki nie ma
realnych cen węgla, uwzględniających szkody na środowisko, czyli wpływ na zdrowie to
ceny gazu są niekonkurencyjne.
Rada gminy jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXVIII/214/17 w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla
Gminy Działdowo.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Ad.pkt 7
Kierownik G .Małachowski przedstawił projekt uchwały:
Coroczna procedura. Taryfy są uchwalane na rok czasu. Dwa razy podejmujemy temat taryf,
w lutym, co dotyczy naszych urządzeń i w maju dla wody i ścieków z miasta. Taryfa za wodę
wzrasta o 2 grosze, z kwoty 2,93 zł/m3 na kwotę 2,95 zł/m3. Zakładając standard rodziny 2+2
i średnie zużycie wody na terenie gminy 2m3/osobę z tytułu podwyżki wody czteroosobowa
rodzina zapłaci 8 groszy miesięcznie więcej. Jeżeli chodzi o ścieki taryfa dla Kramarzewa,
Pożar i Gąsiorowa była 5,50 , jest ustalona na 5,54 zł/m3 . Wzrasta o 4 grosze, więc
analogicznie czteroosobowa rodzina zapłaci 32 grosze więcej miesięcznie. Taryfa za ścieki
odprowadzane ciśnieniowo z miejscowości Gąsiorowo wynosi 5,34 zł/m3 , natomiast taryfa
za ścieki odprowadzane do miejscowości Uzdowo wynosi 5,64 zł/m3 .
Rada gminy jednogłośnie podjęła
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Uchwałę Nr XXVIII/215/17 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Działdowo.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Ad.pkt 8
Kierownik G. Małachowski przedstawił projekt uchwały wskazując na lokalizację
przedmiotowej nieruchomości na mapie.
Powierzchnia działki wynosi 87 arów. Według operatu szacunkowego wyceniona jest na
kwotę 35 000 zł. W miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy oznaczona
jest symbolem R, czyli tereny rolne. Jest zainteresowanie, więc jeżeli państwo wyrazicie
wolę w formie uchwały zostanie wszczęta procedura przetargowa.
Rada gminy jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXVIII/216/17 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu
nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr 733/1 obręb Kisiny.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Ad. pkt 9
Kierownik G. Małachowski omówił projekt uchwały wskazując na mapie na położenie
przedmiotowej drogi.
Sprawa również dotyczy Kisin, mianowicie dawnej drogi wojewódzkiej. Od pięciu lat
próbujemy ją przejąć stąd projekt uchwały.
Rada gminy jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXVIII/217/17 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński o godzinie 11.50 zarządził przerwę w obradach.
O godzinie 12.25 Przewodniczący M.Zieliński wznowił XXVIII Sesję Rady Gminy
Działdowo.
Ad. pkt 10
Skarbnik B. Antoszewska przedstawiła proponowane zmiany w budżecie Gminy Działdowo
na 2017 r., zgodnie z uzasadnieniem.
Wprowadzone zmiany generalnie wiążą się ze zmianą rozporządzenia w sprawie klasyfikacji
budżetowej. Wprowadzono nowe paragrafy, dostosowując do obowiązujących przepisów.
Rada gminy jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXVIII/218/17 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2017 r.
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Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Ad.pkt 11
Skarbnik B. Antoszewska przedstawiła projekt uchwały.
Dostosowano treść

deklaracji do treści obowiązujących uchwał.

Zmiana była również

w procentowej stawce podatku od elektrowni wiatrowych. W tym przypadku podatnik sam
powinien wpisać kwotę.
Rada gminy jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXVIII/219/17 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji
i deklaracji podatkowych.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Ad.pkt 12
Skarbnik B. Antoszewska omówiła projekt uchwały.
Uchwała dotyczy Statutu Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Uzdowie. W wyniku
zmiany rozporządzeń dotyczących przekazywania podatku VAT zmieniły się zasady.
W poprzednich latach podatek VAT był bezpośrednio przekazywany z urzędu skarbowego do
zakładu budżetowego, natomiast w tej chwili gmina będzie pośrednikiem w przekazywaniu
środków. Wyznaczono terminy, w jakich gmina ma obowiązek przekazania podatku VAT dla
zakładu budżetowego, po tym jak podatek wpłynie z urzędu skarbowego do gminy. Termin
ten wynosi 7 dni od daty otrzymania środków.
Rada gminy jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXVIII/220/17 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.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Ad.pkt 13
Inspektor M. Krajewski przedstawił projekt uchwały.
Uchwała o pomocy finansowej jest przyjmowana w sposób cykliczny, zgodnie z założeniami
każdego roku budżetowego. Uchwała dotyczy przekazania środków w wysokości 2600 zł na
prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Działdowie. Kwota pozostaje na poziomie
kwoty z roku ubiegłego. Jest ona wsparciem dla ośrodka ale w pewien sposób pokrywa część
kosztów funkcjonowania.
Rada gminy jednogłośnie podjęła
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Uchwałę Nr XXVIII/221/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Działdowskiemu.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Ad.pkt 14
Kierownik G. Małachowski omówił projekt uchwały.
Uchwała dotyczy wspólnych działań inwestycyjnych z powiatem. Pierwsza dotyczy wspólnej
przebudowy chodnika w miejscowości Petrykozy w ciągu drogi powiatowej na kwotę
24 000 zł, przebudowy chodnika miejscowości Gnojno w ciągu drogi powiatowej na kwotę
24 000 zł, przebudowy chodnika i zatoki autobusowej w miejscowości Turza Wielka w ciągu
drogi powiatowej na kwotę 140 000 zł i przebudowy drogi powiatowej na odcinku drogi od
wiaduktu kolejowego do skrzyżowania z drogą W544 na kwotę 90 000 zł.
Rada gminy jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXVIII/222/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Działdowskiemu.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Ad.pkt 15
Kierownik G. Małachowski przedstawił projekt uchwały.
Uchwała dotyczy dofinansowania na wykonanie dokumentacji technicznej na budowę
chodnika w ciągu drogi powiatowej. Zrealizowaliśmy chodnik od figurki w kierunku szkoły,
natomiast pozostał bardzo newralgiczny punkt. Na drodze powiatowej namalowana jest tylko
linia. Starostwo wygospodarowało środki na dokumentację.
Rada gminy jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXVIII/223/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Działdowskiemu.
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Ad.pkt 16
Rada gminy jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXVIII/224/17 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Działdowo na 2017 rok.
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Ad.pkt 17
Rada gminy jednogłośnie podjęła
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Uchwałę Nr XXVIII/225/17 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady
Gminy Działdowo na 2017 rok.
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Ad.pkt 18
Rada gminy jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXVIII/226/17 w sprawie przyjęcia planu pracy stałych Rady Gminy
Działdowo na 2017 rok.
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Ad.pkt 19
Kierownik D. Smereczyńska omówiła projekt uchwały.
Szanowni państwo, częściowo omówiliśmy problemy związane z tą uchwałą. Pozostało mi
przedstawić państwu jak to ma wyglądać w wersji ostatecznej. Wstępną decyzją rady gminy
i nas wszystkich, projektujemy przekształcenie dwóch szkół gimnazjalnych w ośmioletnie
szkoły podstawowe, czyli przekształcenie Publicznego Gimnazjum im. Kazimierza Górskiego
w Burkacie w Szkołę Podstawową im. Kazimierza Górskiego w Burkacie.
W związku z tym, że dnia wczorajszego otrzymałam interpretację Ministerstwa w sprawie
możliwości dziedziczenia imienia przez szkoły przekształcane została wprowadzona
autopoprawka do projektu uchwały, gdzie przypisano imiona, które miały gimnazja do ich
nowopowstałych szkół podstawowych. Słuszna decyzja, bowiem

pewne koszty z tym

związane zostały poniesione, szkoły mają swoją historię związaną z patronem.
Pozostałe podstawowe szkoły sześcioletnie z mocy ustawy przekształcają się w ośmioletnie
szkoły podstawowe. Imiona, które posiadały pozostają te same.
W związku z tym, że przekształcają się gimnazja w szkoły podstawowe zmieniono obwody
szkół, które przedstawiają się następująco:
- Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Górskiego w Burkacie: miejscowości Burkat, Niestoja,
Filice;
- Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Grubby w Sławkowie: miejscowości Sławkowo, Lipówka,
Gąsiorowo, Kramarzewo –wieś;
- Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Przyrody Polskiej w Klęczkowie: miejscowości
Klęczkowo, Krasnołąka, Pożary, Wilamowo;
- Szkoła Podstawowa Petrykozach: miejscowości Petrykozy, Gnojno, Gnojenko, Rywociny
Zakrzewo, Bursz;
- Szkoła Podstawowa w Ruszkowie: miejscowości Ruszkowo, Mosznica, Jankowice;
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- Szkoła Podstawowa im.ks.St.W.Frelichowskiego w Turzy Wielkiej: miejscowości Turza
Wielka, Drzazgi;
- Szkoła Podstawowa im.Adama Mickiewicza w Uzdowie: miejscowości Uzdowo, Grzybiny,
Myślęta , Sękowo. Kramarzewo-wybudowania;
- Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Księżym Dworze: miejscowości Księży Dwór,
Kisiny, Kurki, Pierławki, Prusinowo, Wysoka.
Radny P.Stańczak: mam pytanie, czy nowe obwody obejmują dzieci chodzące już do
danych szkół czy tak jak pan sołtys mówił od klasy pierwszej.
Kierownik D.Smereczyńska: pan sołtys wspominał o rekrutacji do klasy pierwszej.
W związku z tym, że nie ma rekrutacji do klas powyżej klasy pierwszej, ten przepis w ustawie
Przepisy wprowadzające ustawę –Prawo oświatowe mówi o rekrutacji do klasy pierwszej
więc rekrutacja będzie. Pozostałe klasy w związku ze zmianą obwodów zostają przeniesione
do szkół obwodowych.
Wójt Gminy: ostateczny kształt zapadnie 1 września. Rodzić zdecyduje do jakiej placówki
zapisze dziecko. Mamy część oświadczeń rodziców o tym, że chcieliby do tej czy innej
placówki. Oświadczenia o niczym na razie nie mówią. Rodzic zdecyduje. Na dzień dzisiejszy
nie wiemy do końca jak ma wyglądać plan. Muszą być one zatwierdzone przez Kuratorium.
Wydłuża się o 30 dni sam proces przygotowania do nowego roku szkolnego. Odbyliśmy dwa
zebrania w Burkacie i w Sławkowie. Pytania były ale nie było drastycznych sytuacji. Kto
chciał i był zdecydowany mógł wypisać deklarację. Jest jeszcze potrzeba zwołania kolejnego
spotkania w miejscowości Niestoja. Spotkamy się w przyszłym tygodniu.
Kierownik D, Smereczyńska: każdy rodzic z tych miejscowości, dla których zmieniamy
obwody otrzymał zaproszenie na spotkanie. Zbieraliśmy potwierdzenia. W Burkacie na
spotkaniu było obecnych 47 rodziców a deklaracji od razu złożono 58. Nikt do wypełnienia
deklaracji nie zmuszał, była potrzebna do zorientowania się jak będzie wyglądała sytuacja.
Z miejscowości Niestoja było dziesięcioro rodziców a wpłynęło 14 deklaracji na „tak”.
W Sławkowie było 47 rodziców i 66 deklaracji. To była tylko deklaracja. Rodzic wybiera
szkołę dla dziecka. Nikogo nie można przymusić, ale rada ma obowiązek określić obwody do
placówek.
Radna E. Lipowska zapytała czy Bursz pozostaje tak jak dotychczas.
Kierownik D.Smereczyńska: to będzie zależało od rodziców, ale Bursz zawsze był
w naszym obwodzie, natomiast jak wiadomo do Narzymia mają bliżej. Na siłę jednak dzieci
nie ściągniemy a jednak z każdym dzieckiem wiąże się subwencja.
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Sołtys Sołectwa Turza Wielka M.Waśkowiak: a więc zmiana obwodu, która nastąpi bądź
nie obowiązuje zgodnie z prawem te dzieci, które aktualnie chodzą do pierwszej klasy?
Kierownik D.Smereczyńska: obowiązuje wszystkie dzieci z danej miejscowości.
Sołtys M.Waśkowiak odczytał pismo Kuratorium Oświaty w Kielcach. Zmiana obwodu nie
dotyczy dzieci, które są już uczniami szkoły podstawowej. Mają one już nabyte prawo do
ukończenia danej szkoły. Ustawodawca określa sytuację art. 68 -Prawo oświatowe , kiedy
można przenieść ucznia do innej szkoły. Dodatkowo zgodnie z kodeksem rodzinnym, rodzice
wychowują dzieci i decydują gdzie puścić dzieci. Zmiana obwodu ma zastosowanie dla
dzieci, które rozpoczną realizację obowiązku szkolnego przyjęcia do pierwszych klas. Dzieci
z obwodu przyjmowane są z urzędu , spoza obwodu w wyniku postępowania rekrutacyjnego.
Kierownik D.Smereczyńska: swego czasu przygotowywałam uchwałę na temat opłat za
przedszkola. Zrobiłam ją bazując na pewnych rzeczach , które krążą po internecie. Wojewoda
Warmińsko-Mazurski tą samą uchwałę o tej samej treści, w jednej z gmin przyjął, w drugiej
uchylił. Tak samo jest z kuratoriami. Każde Kuratorium dostaje swoje wytyczne. To o czym
pan mówi nie zostało wzięte „z powietrza”, jak pan wójt wspomniał pisałam od października
mnóstwo zapytań , do Kuratorium, do Ministerstwa, rozmawiałam z radcą z kuratorium.
Staram się być na wszystkich spotkaniach związanych z reformą niezależnie czy to jest
spotkanie dla samorządów, dyrektorów czy dla rodziców. Autopoprawkę wprowadziłam na
podstawie interpretacji z dnia wczorajszego. Interpretacja jest na podstawie projektu
rozporządzenia, które nie zostało jeszcze podpisane. Takie mamy anomalie. Mamy również
taką anomalię, że do 15 kwietnia mamy rekrutację i do 15 kwietnia mamy arkusze. Na
podstawie rekrutacji tworzymy stanowiska pracy, zatwierdzamy oddziały, które będą
finansowane w przyszłym roku z budżetu. Zatwierdzam arkusz a nie wiem ile jest dzieci.
Kierowałam kolejne zapytanie, czy jeśli jest 15 kwietnia to czy mogę zrobić to wcześniej,
okazuje się, że jedno Kuratorium mówi tak, a drugie tak. Działamy po omacku przy tych
wprowadzanych przepisach. Część przepisów wykonawczych jest już podpisana część jest
jeszcze w projektach. Wracając do pana pytania, złożyłam takie zapytanie do ministerstwa, do
dnia dzisiejszego nie dostałam odpowiedzi. Cztery dni próbowałam się połączyć
z ministerstwem, nie udało się, dyrektorzy też próbowali nie udało się. Takie samo pytanie
skierowałam do pana z Kuratorium, który jest w grupie roboczej wprowadzającej reformę.
Pisałam e-maila w tej sprawie ,aby mieć dokument. Pan oddzwonił do mnie w tej sprawie.
Pan Wójt był przy tym obecny. Zadałam te pytanie, pan poinformował, że tak musimy
właśnie zrobić, bo skoro zmieniamy obwód nie może być tak, że część tych dzieci chodzi do
jednej szkoły, część do drugiej. Poprosiłam o odpowiedź w formie pisemnej, usłyszałam , że
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nie dostanę bowiem nie ma na to podstawy prawnej. Nie jest tak, że nad reformą pochyliliśmy
się pół miesiąca temu. Od października odbyły się już spotkania z dyrektorami. Rozmawiamy
z państwem, rozmawiamy z radnymi. Nie jest tak, że był to tylko jeden pomysł. Pierwszy
pomysł dotyczył połączenia szkół, aby część dzieci, np. młodsze zostały w Turzy , starsze jak
dotychczas w Burkacie. Powiedziano, że tak nie można zrobić. Tak jak powiedział pan Wójt,
zamknąć cokolwiek jest najprościej, odnowienie czegokolwiek jest bardzo trudne. Ogromne
środki

skierowano

na

budynki:

na

Publiczne

Gimnazjum

w

Sławkowie,

na Publiczne Gimnazjum w Burkacie, na Szkołę Podstawową w Turzy Wielkiej. Lata, które
nas czekają pokażą co dalej powinniśmy zrobić, aby było dobrze. Wszystko zadziało się
w ekspresowym tempie, nikt nie dał czasu na wyciągnięcie wniosków. Mamy to zrobić, a jak
to zrobić. Wczoraj na spotkaniu usłyszałam krótką odpowiedź: „to samorządy”.
Wójt Gminy: to co kolega Marek powiedział odnośnie naboru itd. Reforma zupełnie inaczej
by wyglądała, gdyby ją wprowadzono na zasadzie, że dzieci, które rozpoczynają zajęcia od
1 września wchodzą w nowy system. Wtedy dzieci, które są już w szkołach podstawowych,
kończą gimnazja, kontynuowałyby naukę a nowe roczniki zaczynałyby zgodnie z nowym
systemem. Wystarczyłoby wtedy przygotować nową podstawę tylko dla pierwszej klasy. Nikt
nic nie wie, telefonów nikt nie odbiera, na e-maile nie odpisują. Kurator mówi, że jest to
dobra zmiana i samorządy są odpowiedzialne za realizację tej ustawy.
Sołtys M.Waśkowiak: trzymam pana Przewodniczącego za słowo, że szkoła nie zostanie
zamknięta.
Wójt Gminy: nikt nie zamierza zamykać placówek. Dzisiaj to mówię do dyrektorów,
przekażcie nauczycielom, że każdy może być zwolniony. Robimy łagodną formę, ale
oczekujemy, aby nauczyciele zadbali w swojej placówce o dzieci bo w innym wypadku
pozostaną bez pracy. Obecnie dzieci idą do lepszej placówki. Nie wiem co będzie za dwa
trzy lata, może znowu będziemy tworzyć zespoły szkół i robić inne formy. Jak wchodziła
poprzednia reforma nie można było tworzyć zespołów szkół, dwa lata czekaliśmy na
unormowanie.
Sołtys M.Waśkowiak: trzymam pana „za słowo”, oby nie było tak jak z wielofunkcyjnym
boiskiem.
Kierownik D.Smereczyńska: uzupełniając, gdybyśmy panie Marku przyjęli taki wariant jak
pan mówi, niestety na dzień 1 września zwalnialibyśmy nauczycieli

gimnazjum. Są to

odprawy i konkretne środki. Potrzebujemy czasu na przetrwanie, przeliczenie. Z dyrektorami
jesteśmy umówieni, że jeśli któremukolwiek nauczycielowi zabraknie godzin, będziemy
szukać zatrudnienia w innych placówkach. Wypłacić odprawy sześciomiesięczne i potem
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ponownie zatrudniać.. dajmy sobie czas na rozpatrzenie w sytuacji. To jest póki co najlepsza
opcja, aczkolwiek to mi też nie pasuje, bowiem szkoły były bardzo dobrze wyprowadzone,
dodatek jednorazowy nie był wypłacany. Najprawdopodobniej, przy nowym zatrudnieniu
wrócimy do wypłacania jednorazowego dodatku.

Jeszcze jedna rzecz, o której pan

powiedział dotycząca informacji, że w Burkacie będą do 17.00 zajęcia. Kwestia jest tego
rodzaju, jeśli od rodziców wypłynie wniosek o dodatkowe godziny świetlicy to w każdej
placówce te godziny świetlicy będą, chociażby dlatego, żeby nie było jednorazowego dodatku
to uzupełnimy pracą nauczycieli

dodatkowymi godzinami świetlicy. Projekt, o którym

wspominano jest na ponad 900 000 zł, wejdzie do szkół od 1 września 2017. Każda ze szkół
będzie uczestniczyła w projekcie, zostanie doposażona na kwotę ponad 20 000 zł. Każda ze
szkół będzie miała dodatkowe zajęcia, dzieci będą dowożone, będzie nauka j.angielskiego,
będą półkolonie.
Rada gminy większością głosów / 11 głosów „za”, 2 głosy „przeciw”, 0 głosów
„wstrzymujących się” / podjęła
Uchwałę Nr XXVIII/227/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Ad. pkt 20
Kierownik D. Smereczyńska przedstawiła sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych
przez Gminę Działdowo w roku 2016.
Rok rocznie od roku 2008 jest przedstawiane sprawozdanie z wysokości średnich
wynagrodzeń nauczycieli. Każda grupa na określonym poziomie awansu zawodowego ma
określony pułap jaki powinna osiągnąć w zarobkach. W naszej gminie po raz kolejny nie
wypłacamy jednorazowego dodatku uzupełniającego. Podsumowując płacimy za pracę.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
Ad. pkt 21
Kierownik D.Smereczyńska omawiając projekt uchwały podziękowała za wprowadzenie
dodatkowych punktów do porządku obrad.
Uchwała określa kryteria naboru do oddziału przedszkolnego i punktu przedszkolnego.
Uchwała wskazuje kryteria i punktację, ale tylko w wypadku, kiedy w wyniku pierwszego
etapu rekrutacji z mocy ustawy będą jeszcze wolne miejsca. Określono punkty: 20 punktów
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za realizację rocznego obowiązku przygotowania przedszkolnego, czyli dla sześciolatka,;
8 punktów, jeśli rodzeństwo kandydata uczęszcza do placówki, 6 punktów gdy co najmniej
jedno z rodziców pracuje bądź prowadzi działalność gospodarczą na terenie gminy
Działdowo, 4 punkty gdy na terenie obwodu szkoły mieszkają krewni, którzy mogą wspomóc
rodziców w opiece na dzieckiem.
W przypadku punktu przedszkolnego punktacja przedstawia się następująco:
- 10 punktów, jeśli rodzeństwo uczęszcza do tej samej placówki;
- 8 punktów jeśli oboje rodzice bądź opiekunowie prawni pracują bądź prowadzą działalność
gospodarczą;
- 6 punktów jeśli jedno z rodziców/opiekunów pracuje;
- 4 punkty jeśli na terenie obwodu szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający
rodzica/rodziców w opiece nad dzieckiem.
Na podstawie tych punktów, jeśli będzie więcej podań niż miejsc będziemy rekrutowali do
szkoły.
Przewodniczący Rady M.Zieliński: zapytał kto ma pierwszeństwo w przyjęciu do punktu
przedszkolnego, może być bardzo dużo dzieci w wieku trzech lat.
Kierownik D.Smereczyńska: punkt jest dla dzieci w wieku 3-5 lat. Pierwszeństwo mają
pięciolatki, czterolatki i trzylatki. Rodzice mają prawo a my mamy obowiązek. W przypadku
gdy w naszym przedszkolu zabraknie miejsc a będzie to dziecko z naszego terenu ponieważ
dla punktu przedszkolnego nie ma określonego obwodu, obowiązuje cały teren gminy,
musimy wskazać inne miejsce do realizacji. Spoza gminy nie, najpierw nasze dzieci mają
pierwszeństwo. Jeśli chodzi o obwody to chodzi głównie o odziały przedszkolne. Punkt
przedszkolny obejmuje teren całej gminy.
Rada gminy jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXVIII/228/17 w sprawie określenia kryterium naboru do oddziału
przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy
wychowania przedszkolnego na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
Uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
Ad. pkt 22
Kierownik D.Smereczyńska omówiła projekt uchwały.
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Uchwała dotyczy uczniów klas pierwszych. Z mocy ustawy przyjmujemy wszystkie dzieci
z obwodu danej placówki, bowiem mamy taki obowiązek. Jeśli stanie się tak, że będą wolne
miejsca a rodzic będzie chciał zapisać dziecko do klasy pierwszej innej placówki podlega
dodatkowej rekrutacji.

Do każdego z kryterium przypisane są punkty: jeśli dziecko

uczęszczało do oddziału przedszkolnego bądź punktu przedszkolnego prowadzonego przez tę
samą jednostkę -10 punktów; jeśli dziecko uczęszczało do oddziału przedszkolnego lub
punktu prowadzonego przez inną publiczną jednostkę oświatową na terenie gminy – 8
punktów; w przypadku gdy rodzeństwo kandydata uczęszcza do oddziału przedszkolnego,
punktu przedszkolnego lub szkoły – 5 punktów; jeżeli rodzic/ rodzice pracują - 4 punkty;
jeżeli na terenie obwodu szkoły zamieszkują krewni, wspierający rodziców – 2 punkty.
Rada gminy jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXVIII/229/17 w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów
w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych,
którym ustalono obwód, prowadzonych na terenie Gminy Działdowo oraz określenia
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
Uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
Ad pkt 23
Sprawy bieżące
Wójt Gminy P.Cieśliński poinformował, że w dniu dzisiejszym wpłynął wniosek
o udostępnienie informacji publicznej w zakresie przedsięwzięć dla których zostały wydane
decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach w promieniu do dwóch kilometrów względem
planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu w miejscowości
Mosznica. Niestety na sesji nie ma już pana Sołtysa ani pana Wojciechowskiego. Będą próby
stawiania kurników. Musimy udzielić informacji czy jest coś planowane.
Kierownik M.Skała zaprosiła na turniej tenisa stołowego, który odbędzie się w sobotę
o godzinie 1400 w Burkacie. Informacje, regulaminy zamieszczone są na stronie internetowej
gminy, gokis jak i w świetlicach. Gramy od najmłodszego do najstarszego. Ponadto 5 marca
odbędzie się Gminny Turniej Piłki Siatkowej w hali sportowej w Księżym Dworze.
Następnie poinformowała o obchodach 25-lecia istnienia gminy i ogłoszonym z tej okazji
konkursie fotograficznym „Najpiękniejsza jest nasza mała ojczyzna” są to zdjęcia
z najpiękniejszych, najciekawszych miejsc w naszej gminie. Zostanie przygotowana z tych
zdjęć wystawa i zaprezentowana na uroczystej sesji. Ponadto zostanie przeprowadzony
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Turniej Rodzin. Kierownik M.Skała zwróciła się z prośbą o wytypowanie rodzin

do

konkursu. Muszą zgłosić się co najmniej trzy rodziny, aby konkurs mógł się odbyć.
Wszystkie informacje i regulaminy znajdują się na stronie gminy jak i gokis.
Wójt Gminy dodał, że w związku z obchodami 25-lecia gminy odbędzie się plener malarski,
wystawa prac z terenu gminy. Zostaną opracowane dwa foldery: szlaki turystyczne terenu
gminy Działdowo oraz o najładniejszych kapliczkach w gminie. Pierwszy folder opracuje
pan M.Odachowski drugi pani E. Kieczmerska. W dniu 26 maja odbędzie się uroczysta sesja
wraz z zaproszonymi gośćmi, radnymi, radnymi poprzednich kadencji, sołtysami,
pracownikami urzędu. Uroczystość rozpocznie się

mszą św. w kościele św. Krzyża,

następnie odbędzie się sesja w Wysokiej na Wzgórzu. W dniu

27 maja w Ruszkowie

odbędzie się Turniej Rodzin jak również o godzinie 17.30 zagra zespół Akcent. Umowy są
podpisane. Po tym występie zagrają jeszcze dwa zespoły.
Ad pkt 24
Wobec wyczerpania porządku dziennego Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński zamknął
o godz. 13.15 XXVIII Sesję Rady Gminy Działdowo.
Protokołowała:
Marta Nazarewicz
/podinspektor/

Przewodniczył:
Mirosław Zieliński
/Przewodniczący Rady Gminy/
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