PROTOKÓŁ Nr XXX/17
z s e s j i Rady Gminy Działdowo
która odbyła się w dniach 18 i 23 maja 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
w Działdowie.
Stan osobowy Rady wynosi 15 osób, w Sesji zgodnie z załączoną listą obecności
uczestniczyło 13 radnych. Nieobecni radni: A.Cegiełka, M. Stokłos.
Sesja odbyła się :
- w dniu 18 maja w godzinach 1030-1340,
przerwa od dnia 18 maja od godz.1340 do dnia 23 maja do godz.1100
- w dniu 23 maja w godzinach 1100-1150

Spoza Rady w Sesji uczestniczyli:
Paweł Cieśliński

- Wójt Gminy

Jan Świniarski

- Sekretarz Gminy

Beata Antoszewska

- Skarbnik Gminy

Grzegorz Małachowski

- Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej,
Planowania Przestrzennego, Gospodarki
Gruntami i Ochrony Środowiska

Danuta Smereczyńska

- Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Zdrowia

Mariusz Margalski

- Kierownik Referatu Rozwoju, Promocji,
Inwestycji i Zamówień Publicznych

Katarzyna Trąbińska

- Komendant Straży Gminnej

Kamila Piotrowska

- Zastępca Kierownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej

Aleksandra Kowalska

- Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej

Mieczysława Skała

- Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

Andrzej Graszk

- Kierownik Gminnego Zakładu Usług
Komunalnych w Uzdowie

Tadeusz Szeremeta

- Komendant OSP

Wiesława Gierłachowska

- Radca prawny urzędu

Sołtysi z terenu Gminy Działdowo, dyrektorzy szkół, media lokalne, mieszkańcy.
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Ad. pkt 1
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński dokonał otwarcia XXX Sesji Rady Gminy,
powitał uczestników sesji i na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad
W chwili rozpoczęcia sesji

na sali obrad obecnych jest 11 radnych /nieobecni radni:

A.Cegiełka, K.Wasiak, K.Doliński, M.Stokłos/.
Ad.pkt 2
Nie

zgłoszono

wniosków

do

porządku

obrad,

przystępując

do

jego

realizacji

w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Podjęcie

uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

Działdowo na lata 2017-2027.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2017 r.
8. Podjęcie

uchwały

w

sprawie

zatwierdzenia

sprawozdania

finansowego

za 2016 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu
wykonania budżetu na 2016 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy – Miasto
Działdowo.
11. Podjęcie uchwały w

sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie

w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Działdowo.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę na terenie gminy Działdowo.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego
„Dolina rzeki Szkotówki ”.
14. Podjęcie

uchwały

w

sprawie

uchylenia

uchwał

Rady

Gminy

Działdowo

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego.
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15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Działdowo w obrębach geodezyjnych:
Jankowice, Mosznica, Lipówka, Gąsiorowo.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Działdowo w obrębach geodezyjnych:
Grzybiny, Myślęta, Uzdowo, Turza Wielka.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Działdowo w obrębach geodezyjnych:
Klęczkowo, Krasnołąka, Pożary, Wilamowo.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Działdowo w obrębach geodezyjnych:
Komorniki, Burkat, Pierławki, Kisiny.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Działdowo w obrębach geodezyjnych:
Księży Dwór, Petrykozy, Wysoka.
20. Podjęcie uchwały w sprawie projektu zmiany Uchwały Nr XXIX/235/17 Rady Gminy
Działdowo z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/193/08 Rady Gminy Działdowo
z dnia 10 września 2008 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania uczniom
stypendiów Wójta Gminy Działdowo za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe.
22. Podjęcie uchwały w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej.
23. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Działdowo.
24. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu
Gminnego Zakładu Usług Komunalnych.
25. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2016.
26. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2016.
27. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla gminy Działdowo.
28. Sprawy bieżące.
29. Zamknięcie obrad.
Ad. pkt 3
Protokół z XXIX Sesji został przyjęty jednogłośnie bez odczytania.
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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.
Ponadto, Wójt Gminy poinformował o inwestycjach realizowanych na terenie gminy: ku
końcowi zmierza Budowa sali gimnastycznej w Ruszkowie, zaawansowane są prace
w zakresie dróg i chodników w miejscowości Kurki. Firma przechodzi do miejscowości
Kisiny. Trwają prace w zakresie poprawy stanu dróg gruntowych, zwłaszcza na osiedlach
domków jednorodzinnych. W tej chwili sprzęt znajduje się w rejonie Ruszkowa. Zakończono
prace w części południowej gminy, Burkat, Filice, Uzdowo. Dochodząc do wniosku, że samo
łatanie dróg równiarką i dowiezienie niewielkiej ilości pospółki niewiele daje, zakupiliśmy
kruszywo rozbiórkowe i tym nawozimy drogi. W tej chwili zużyliśmy już 1200 ton tego
materiału. Przygotowano wiele kilometrów dróg. Mamy nadzieję, że na kilka lat to wystarczy
i będzie można z tych dróg korzystać. Najgorszy jest okres wczesną wiosną, kiedy z osiedli
domków jednorodzinnych nie można wyjechać.
Ad. pkt 5
Wolne wnioski i zapytania.
Nikt nie zabrał głosu.
Ad. pkt 6
Skarbnik B. Antoszewska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Działdowo na lata 2017-2027, szczegółowo omawiając
poszczególne załączniki do przedmiotowego projektu.
Uległy zmianie dochody ogółem w podziale na dochody bieżące. Od czasu przyjmowania
ostatniej Wieloletniej Prognozy Finansowej były różnego rodzaju zarządzenia wprowadzające
na przykład dotacje, dlatego należało uaktualnić dochody bieżące jak i majątkowe. Dochody
w zakresie podatków nie uległy zmianie. Wprowadzono zmiany w subwencji, bowiem
w marcu była poprawka jak również na dotacjach. Wojewoda przesyła dotacje i wprowadzam
je zarządzeniem bo mam taką możliwość, aby można było je wypłacić. Głównie są to dotacje
dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Wprowadzono zmiany w zakresie wydatków, w podziale na wydatki bieżące i wydatki
majątkowe. Z uwagi na wprowadzenie inwestycji Budowa kanalizacji w Burkacie wydatki
majątkowe uległy zmianie. Wprowadzono zmiany w zakresie obsługi długu, zaplanowane jest
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zwiększenie. Zwiększone są odsetki na prefinansowanie związane z zaciągnięciem pożyczki
w związku z realizacją Budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Burkat. Wynik
finansowy: planowany jest deficyt w 2017 roku, w kolejnych latach deficyt nie jest
planowany, jest nadwyżka. Nadwyżka zaplanowana jest na spłatę zaciągniętych kredytów.
Przychody budżetu: w tym roku jest to kwota ponad 8000 000 zł, w roku następnym
1900 000 zł. Zaplanowane są obligacje w związku z tym, że planowana jest inwestycja:
kontynuacja kanalizacji w Filicach. Rozchody: w następnym roku będzie spłacana pożyczka
na prefinansowanie. Pożyczka na prefinansowanie zaplanowana jest mniej więcej w kwocie
1800 000 zł. Kwota ulegnie zmianie, po przetargu będzie wiadomo jaka jest ostateczna kwota
inwestycji. Kwota długu na koniec tego roku będzie planowana w wysokości ponad
8 000 000 zł.
Skarbik Gminy wskazała

na wskaźniki oraz spłatę zaciągniętych zobowiązań.

Poinformowała, również o zobowiązaniach występujących w sytuacji, kiedy jednostka
posiada telefony zakupione na raty. Wliczane jest to do kwoty długu. Jednostka wykazała, że
do roku 2018 występuje spłata telefonu.
W załączniku Wykaz przedsięwzięć uległa zmianie kwota na Budowę sali gimnastycznej
w Ruszkowie. Wprowadzono zadanie Umowa o świadczenie usługi w zakresie optymalizacji
kosztów dystrybucji energii elektrycznej na 2018 rok.
Radny P.Stańczak: od kiedy jest wiadomo, że inwestycja Rozbudowa kanalizacji BurkatFilice, kwotę jaką musimy wydać na budowę kanalizacji znamy co najmniej od roku,
z jakiego programu unijnego będzie robiona też wiedzieliśmy, kiedy pani dowiedziała się, że
będzie potrzebne w 100% na pokrycie kosztów inwestycji zaciągnięcie kredytu, emisja
obligacji.
Skarbnik Gminy: teraz to wprowadzam. Kredyt był planowany w kwocie powyżej 2,5 mln.
Wprowadziłam teraz do budżetu tę inwestycje dlatego kredyt uległ zwiększeniu. Ale
powtarzam, mamy obligacje w kwocie 4000 000 zł, po przetargu kwota może się zmniejszyć,
o ile nie wiem, wtedy zostanie zmniejszona. Ten kredyt nie tylko jest zaplanowany na tę
inwestycję, też na pokrycie innych wydatków, m.in. na salę. W łącznej kwocie są 4 miliony.
Radny P.Stańczak zwrócił uwagę, że na komisji mówiono inaczej.
Wójt Gminy: jeśli chodzi o realizację dwóch inwestycji budowa sali gimnastycznej
i kanalizacji w miejscowości Burkat, na które planowany jest kredyt, musimy zaplanować
i wprowadzić do budżetu jako kwotę zabezpieczającą realizację inwestycji. Obligacje są na
rok następny, kredyt był planowany.
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Radny P.Stańczak: pytam konkretnie o obligacje. Dlaczego, rozmawialiśmy na komisjach,
była pani reprezentująca firmę, która bardzo długo nam tłumaczyła w jaki sposób będą
obligacje i wiemy, że te obligacje są na pokrycie kosztów budowy kanalizacji.
Skarbnik Gminy: generalnie na pokrycie deficytu, to tak się nazywa.
Radny P.Stańczak : rozmawialiśmy, że na budowę kanalizacji.
Skarbnik Gminy: głównie tak. Obligacje 4150 000 zł, w załączniku przychody i rozchody ,
Inwestycja budowa kanalizacji kosztuje 3 961 690,48 zł. Kwota 4150 000 zł minus
3961 690 zł, jest to ta różnica, która jest na pokrycie innych występujących wydatków,
głównie chodzi o budowę sieci.
Radna I.Szkotnicka: może podsumujmy i powiedzmy wszystkim, bo nie każdy o tym wie,
ile ten deficyt faktycznie wychodzi po planach. Obligacje to 4 000 000 zł a deficyt ile?
Skarbnik Gminy:

deficyt 8 071 014,71 zł. Obligacje 4150 000 zł, wstępna kwota, po

przetargu będzie inna. Pożyczka, po przetargu również może być inna kwota. Nie byłoby to
planowane gdybyśmy dostali dochody w tym roku. Środki unijne planowane są w tej samej
kwocie, dochody otrzymamy po zrealizowaniu inwestycji. Inwestycję w tym roku
dokończymy ale Urząd Marszałkowski ma 3 miesiące na przekazanie środków. Pożyczka jest
po to, aby nie było większego kredytu. W momencie kiedy uzyskamy środki z Urzędu
Marszałkowskiego zostanie spłacona. Jest to Bank Gospodarstwa Krajowego, pożyczki są o
innym oprocentowaniu. Być może jeśli przetarg byłby szybciej, inwestycja zakończyłaby się
szybciej to tego by nie było. Z tego powodu, że być może skończymy w listopadzie lub
grudniu musimy wziąć pożyczkę.
Radny K.Chyliński: rozumiem, że chcemy zrobić bardzo ważną inwestycję ale zastanawia
mnie jeden fakt. Na komisjach była mowa o tym, że obligacje musimy wypuścić w związku
z kanalizacją Burkat – Filice, teraz pojawiają się inne wydatki. Chciałbym wiedzieć jakie to
są wydatki.
Skarbnik Gminy: nie są zakwalifikowane.
Radny K.Chyliński: drugie moje pytanie, czy kondycja finansowa gminy jest na tyle
kiepska, że musimy wydawać obligacje, żeby pokrywać wydatki.
Skarbnik Gminy: nie jest tak, że kondycja finansowa gminy jest słaba. Jeżeli byłaby słaba
wskaźniki wyszłyby negatywnie. Są obligacje, bowiem jest dłuższa karencja. W przypadku
kredytu, w którymś roku spłata wyniosłaby 30 000 zł. Nikt takiego kredytu nie udzieli gdzie
są nieruchome raty. Dokonując analizy przy kredytach np. rozpoczynałaby się spłata w roku
2018 – 200 000 zł, w roku 2019 – 30 000 zł , w roku 2020 – 200 000 zł, potem w latach
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następnych po 750 000 zł a w roku 2025 – 300 000 zł i na koniec 120 000 zł. Żaden z banków
nie zrobi tak zróżnicowanego planu spłaty.
Radny P.Stańczak : ten zróżnicowany plan spłaty wynika z tego, żeby pasowały wskaźniki,
tak?
Skarbnik Gminy: w 2019 r. spłata kredytu wyniosłaby 30 000 zł. Wskaźnik źle reagował .
Radny P.Stańczak: tzn., że nie jest w dobrej sytuacji finansowej.
Skarbnik Gminy: nie, to wydatki bieżące są w tym roku wysokie.
Radny K.Chyliński: wiemy, że nie możemy zaciągnąć kredytu ponieważ do 2021 roku nie
mamy możliwości spłaty ze względu na wskaźniki.
Skarbnik Gminy: państwo boicie się tych obligacji?
Radny K.Chyliński: biomy się a dlatego, że odraczamy spłatę do 2021 roku bo nie mamy
możliwości wskaźnikowych.
Skarbnik Gminy: kredyt też byłby odroczony o dwa lata.
Radny K.Chyliński: pytanie, czy jeżeli wyemitujemy te obligacje to nie zepsujemy
wskaźników na tyle, że do 2027 roku tak naprawdę żadnej inwestycji nie będziemy mogli
zrealizować, skoro teraz mamy wskaźniki na tyle złe, że musimy odraczać spłatę do roku
2021.
Skarbnik Gminy wskazała w załączniku na wskaźniki, które informują, że są w tej sytuacji
poprawne. W następnych latach wydatki są podobne, trzeba planować mniej wydatków
bieżących. Zazwyczaj ostatnie lata było zachowane, że wydatki bieżące były mniejsze.
Radny K.Chyliński: z prognozy widzimy, że te wydatki bieżące rosną z roku na rok.
Skarbnik Gminy: wskazała , jaka jest różnica w latach następnych, dochody bieżące
przewyższają nad wydatkami bieżącymi. W następnych latach mamy zwyżkę. Jeżeli
będziemy się trzymać tych prognoz będzie dobrze. W kolejnych latach trzeba będzie zaciągać
kredyty też na inne inwestycje. W tej chwili jest przygotowywana analiza zdolności
finansowych i pan Wójt przygotował inwestycje w kolejnych latach i zobaczymy w jakich
latach będziemy musieli zaciągać kolejne. Jeżeli chcemy realizować w Filicach jest założenie
, że kredyt będzie wynosił 1900 000 zł, ale czy będzie tak faktycznie tego nie wiemy na dzień
dzisiejszy.
Radna I. Szkotnicka: czy według tych wskaźników można krótko powiedzieć czy gminę
w przyszłych latach będzie stać na jakiekolwiek inwestycje czy nie? pytanie tak czy nie?
Skarbnik Gminy: nie powiem Pani tego, jestem w trakcie analizy.
Radna I. Szkotnicka: ale my podejmując uchwałę musimy znać odpowiedź na to pytanie.
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Skarbnik Gminy: skoro już planuję na następny rok kredyt to być może , że będę planowała
kredyty na następne lata, bo inaczej ze swoich środków będziemy to finansować? Raczej nie?
Radna I.Szkotnicka: ale czy dostaniemy kredyt mając taką sytuację a nie inną.
Skarbnik Gminy: ale my nie mamy złej sytuacji. Wskaźnik jest tak ustawiony, że reaguje na
wydatki bieżące na trzy lata wstecz, gdyby wydatki bieżące w tym roku były trochę mniejsze
to by były, ale i tak kredyt byłby zaciągany. Być może wtedy byśmy tej karencji długiej nie
robili.
Radna I.Szkotnicka: ta karencja jest przerażająca.
Wójt Gminy: jesteśmy w stanie w ciągu roku wygospodarować od 2 do 3 mln złotych na
inwestycje. Wyszło 2 mln nadwyżki budżetowej w tym roku, do 3 milionów złotych jesteśmy
w stanie wygospodarować i taka kwota co roku będzie się pojawiała. Mamy narzucone
wskaźniki, czyli Minister Finansów nam narzucił, że pewne wskaźniki muszą być określone
bo trzeba dług całego kraju w jakiś sposób tymi wskaźnikami określić, co też jest narzucone
przez Unię Europejską. Mamy narzucone wskaźniki, których nie możemy przekroczyć, czyli
moglibyśmy spłacić kredyt wcześniej albo zaciągnąć ten kredyt na mniejsze lata wcześniej,
ale wtedy wskaźniki byłby w niektórych przypadkach ujemne. Wtedy mielibyśmy negatywną
opinię bo mamy ujemne wskaźniki. Nie chodzi o to czy mamy środki, czy nie, czy na
przykład w przyszłym roku wydatki bieżące obniżymy o milion złotych i będziemy mieli
dodatkowe pieniądze. Poprzednie kredyty spłacaliśmy po dwa lata wcześniej. Jak były
większe środki pani Skarbnik te 500-600 000 zł dodatkowo spłacała. Niestety nie możemy
tego zaplanować, że będziemy mieli takie dochody, bowiem po pierwsze nie wiemy czy takie
będziemy mieli bo nie wiemy czy w przetargach będą mniejsze kwoty. Na salę gimnastyczną
jest złożony wniosek na 50% dofinansowania, 2 miliony złotych na kanalizację na Burkat. Są
to środki wirtualne, musimy je zabezpieczyć w budżecie ale one wpłyną prawdopodobnie jeśli
inwestycja będzie zatwierdzona i wtedy będziemy zmniejszać z 8 mln na 4 mln złotych, czyli
4 miliony złotych powinno z zewnątrz wpłynąć . Co roku jesteśmy w stanie do 3 milionów
złotych zabezpieczyć na inwestycje z własnych dochodów. Gdybyśmy na przykład w jednym
roku nie robili inwestycji jesteśmy w stanie ten kredyt 3 miliony złotych spłacić od razu.
Skarbnik Gminy: wskaźniki w zasadzie nie mówią o zdolności kredytowej gminy. Mają na
celu hamowanie, aby gmina się nie zadłużała. To wpływa na wskaźniki zadłużenia budżetu
państwa. Dlatego są te zahamowania, że wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów,
są takie a nie inne obwarowania.
Wójt Gminy: jeżeli decyzja zapadłaby taka, że w jednym roku nie robimy inwestycji to
praktycznie jesteśmy w stanie spłacić kredyt w ciągu roku.
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Skarbnik Gminy: po to były te oszczędności ostatnich lat, abyśmy składali na te wszystkie
środki unijne. Jeżeli chcemy z tego korzystać to niestety trzeba, wszystkie gminy będą się
zadłużały.
Radny P.Stańczak: po pierwsze to inne gminy najpierw podejmowały oszczędności. Zawsze
mówiłem, że wydatki bieżące są wysokie. Druga rzecz 3,5 roku karencji przy założeniu 5%
obsłudze długu, 17,5 % z czterech milionów oddajemy można powiedzieć za darmo nie
korzystając. Dopiero od 2021 roku zaczynamy spłacać kredyt i wtedy będzie się zmniejszać.
Skarbnik Gminy: więc jaka propozycja, nie robimy?
Radna I.Szkotnicka: skąd wygospodarujemy te środki na pokrycie, czy będziemy zwiększać
podatki na przykład? Pieniądze na wykup obligacji musimy mieć.
Skarbnik Gminy: podatki nie zostały zwiększone.
Radna I.Szkotnicka: ale teraz przy „zaciśnięciu pasa” trzeba będzie podnosić.
Radny P.Stańczak : przy uchwalaniu budżetu też nie było mowy o podjęciu 4 milionów
obligacji.
Skarbnik Gminy: były planowane 2 miliony.
Wójt Gminy: deficyt był zaplanowany. Państwo wiecie, że w tych 8 000 000 zł mieści się
kredyt na prefinansowanie, 2 mln wolnych środków. Są wykazane w innym miejscu ale
mamy 2 miliony własnych środków.
Radna I.Szkotnicka: ale 6 milionów złotych będzie obligacji.
Skarbnik Gminy zaprzeczyła informując , że 4 150 000 złotych.
Radna I.Szkotnicka zwróciła uwagę, że na drugi rok jest 1900 000 zł.
Skarbnik Gminy: jeśli nie będzie tych obligacji nie będziemy robić Filic.
Wójt Gminy: proszę państwa zapomnijmy o obligacjach, wchodzimy w kredyt. Lepiej to
brzmi? Najwyżej nie zdążymy, bo jeśli będą problemy z przetargiem to najwyżej nie zdążymy
i nie zapłacimy do końca roku za inwestycję.
Radny K.Chyliński: domniemam ,że zrzuca się winę na radnych, jeśli radni podejmą teraz
uchwałę zadłużając gminę na ponad 4 miliony, odraczając spłatę do 2021 roku , później nie
wiadomo czy my będziemy tymi radnymi czy nie , wszystko może się zmienić. Jeżeli my tej
uchwały nie podejmiemy będzie to nasza wina. Ja chcę wiedzieć co robiono do tej pory i
dlaczego decyzja o kredycie nie została podjęta wcześniej. O tej inwestycji wiemy od dawna,
o sytuacji finansowej wiemy od dawna, a rzuca nam się uchwałę tak naprawdę na ostatnią
chwilę i radni muszą szybko podjąć bo jak nie to my tego nie zrobimy. A jeżeli nie
podejmiemy uchwały to jest sugestia, że nie zrobimy inwestycji.
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Skarbnik Gminy: w normalnym trybie. Po rozchodach przy kredycie nie wychodzą nam
spłaty i tak będzie karencja, jeśli nie 4 to 2 lata, ale będzie ta karencja bo musimy pominąć
2019 rok. Kredyt na początku roku był planowany 2350 000 zł bo nie było tej inwestycji.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński zapytał czy są jeszcze jakieś pytania.
Wobec braku pytań Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
W wyniku głosowania /0 głosów „za”, 3 głosy „wstrzymujące się”, 8 głosów „przeciw”/
uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo na lata
2017-2027 nie została podjęta.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do Skarbnik Gminy, informując o możliwości
zwołania w najbliższym czasie kolejnej sesji z prośbą o przygotowanie alternatywy dla
obligacji .
Radny P.Stańczak wspomniał również o planie oszczędnościowym gminy.
Radny K.Chyliński: które wydatki możemy ciąć i o ile.
Skarbnik Gminy zwróciła się do radcy prawnego urzędu W.Gierłachowskiej z prośbą
o wypowiedzenie się w kwestii projektu uchwały w sprawie zmian do budżetu , który jest
powiązany z Wieloletnią Prognozą Finansową.
Radcy prawny urzędu W.Gierłachowska: ani jedna ani druga nie może być uchwalona.
Sekretarz Gminy:

moim zdaniem druga uchwała (w sprawie zmiany w budżecie) jest

konsekwencją pierwszej, nie może być podjęta do czasu kiedy głos rady gminy nie zostanie
uwzględniony, czyli niejako projekty obu uchwał wracają do pracy na komisjach. Na
komisjach będzie decyzja jakie zmiany uwzględnić, jakie odrzucić i całkowity projekt po
uwzględnieniu zmian wraca na następną sesję, może to być sesja nadzwyczajna.
Radny K.Chyliński: odniósł się do ostatnich zmian, w celu wyjaśnienia sytuacji. Mamy
zmniejszenie przy jednostkach budżetowych o 15 000 zł i zostało to przesunięte na wydatki
inwestycyjne przy jednostkach budżetowych: przedszkola. Przy szkołach podstawowych
zmniejszamy przy przedszkolach zwiększamy, o co chodzi.
Skarbnik Gminy: ponieważ została podjęta decyzja o budowie przedszkola została
zaplanowana kwota na Studium wykonalności 15 000 zł, żeby złożyć wniosek.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński zapytał do kiedy musi być złożony wniosek.
Kierownik M.Margalski poinformował, że do dnia 29 maja. W tym przypadku mamy
problem, bowiem jeśli nie złożymy tego załącznika nie będziemy mogli złożyć wniosku.
Skarbnik Gminy poinformowała, że dopiero na ostatniej komisji podjęto decyzję o budowie
a w tej chwili , żeby zintegrować to z wnioskiem.
10

Radna I.Szkotnicka zapytała, czy nie było potrzeba tych 15 000 zł na ostatnim posiedzeniu
komisji.
Skarbnik Gminy: studium wykonalności jest potrzebne do złożenia wniosku, nie było
decyzji, aby ubiegać się o środki na budowę przedszkola.
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do pani Skarbnik z pytaniem czy jest w stanie
przygotować projekt uchwały do wtorku.
Skarbnik Gminy powiedziała, że nie wie.
Radny K. Chyliński: jeżeli czas nagli ,aby ten wniosek złożyć to może proponowałbym, aby
we wtorek jeżeli będzie taka możliwość zwołać sesję nadzwyczajną i zmiany wszystkie poza
obligacjami i poza tą inwestycją przyjąć, aby nie blokować sprawy, a następne jeżeli już
będzie podjęta analiza i plan cięcia wydatków.
Radca prawny W.Gierłachowska: w nietypowej roli, jedno życzliwe słowo życiowe, należy
zadać sobie pytanie czy startując do następnych wyborów lepiej się wykazać, że zrobiło się
inwestycję typu sala, typu kanalizacja i przedszkole Burkat. Przeciętny mieszkaniec nie patrzy
jak gmina jest zadłużona na kolejną kadencję. To nie jest obciążenie kredytowe. Obligacje to
normalna rzecz, wiele gmin wypuszcza obligacje a państwo w tej chwili z tego co widzę,
idzie „efekt domina” . To wszystko może się położyć z uwagi na banki, banki potrzebują
czasu, żeby to wszystko przeanalizować. Jeżeli z tym nie zdążymy pytanie jak będzie
wyglądała druga połowa kadencji. Może być tak, że oszczędzamy, a to oznacza, że nic nie
robimy. Specjalnie się na finansach nie znam, ale jeżeli wskaźniki są zachowane nie ma
jakiegoś zagrożenia. Gmina nie bankrutuje, gminie nie grozi zarząd komisaryczny.
Rozumiem, że intencją jest wejść w nową kadencję z niezbyt wielkim zadłużeniem tylko
pytanie kto w tą nową kadencję wejdzie w tym momencie jeżeli ta kadencja nic nie zrobiła.
Znamy już z historii okolicznych gmin : wójt czy burmistrz, który nic nie zrobił i wójt
i burmistrz, który zrobił. Szczegółowo się nie znam na cyferkach ale co do tej gminy nigdy
nie było zagrożenia, balansowania na granicy wypłacalności. Dla mnie jest to sztucznie
stworzony przez państwa problem w obawie przed obligacjami, które wypuszcza połowa
gmin w tym kraju.
Skarbnik Gminy: jeżeli chodzi o wprowadzenie inwestycji w Burkacie, czekaliśmy czy do
takiego etapu dojdzie.
Kierownik M.Margalski: w tej chwili już wiemy nieoficjalnie, że

dokumenty są

w porządku. Myślę, że za dwa, trzy tygodnie będziemy podpisywać umowę. To też się
dopiero wyklarowało.
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Skarbnik Gminy: jeśli chcecie państwo ciąć wydatki bieżące to w tej chwili też to można
wykonać. Po prostu zmniejszymy na drogach, na czym tylko się da i ten deficyt też spadnie
ale nie łudźmy się to 200-300 000 zł i nadal będzie brakowało jeżeli chcemy robić inwestycje.
Radna I.Szkotnicka: ja zadałam już pani Skarbnik pytanie, poprosiłam o odpowiedź czy tak
czy nie, czy będziemy mieli pieniądze na przyszłe lata na inwestycje. Nie ma tej odpowiedzi,
więc proszę nam radzie nie zarzucać, że w tej chwili nic nie zrobimy wszystko powalimy,
zostawimy gminę i przyszłego wójta z brakiem możliwości zrobienia czegokolwiek, bo taka
opcja wychodzi dzisiaj a czy tego chcemy tak naprawdę?
Radca W.Gierłachowska: ale dlaczego pani martwi się o przyszłego wójta, przyszłych
radnych.
Radna I.Szkotnicka: ja się martwię o mieszkańców, jestem też mieszkańcem gminy. To czy
będą pieniądze na zrobienie tego czy owego dotknie mnie tak samo.
Radca W.Gierłachowska: przecież to dla mieszkańców się robi.
Skarbnik Gminy: zrobimy wszystko, żeby było prawidłowo. Myślę, że w następne lata
również tak będzie.
Radny P.Stańczak: pani mecenas, my dokładnie wiedzieliśmy i liczyliśmy się, że będziemy
brali kredyt ale osobiście prosiłem od samego początku kadencji o szczerą rozmowę,
o nakreślenie kierunków działania,

nie rzucania nam na stół gotowych informacji

i stawiania nas pod mur. Nie ma, nie robimy, nie było dyskusji. Dlaczego my nie
rozmawialiśmy w styczniu. Prosiliśmy o oszczędności w wydatkach bieżących. Wspomnę po
raz dziesiąty: utrzymanie straży gminnej, mieliśmy powrócić, 150 000 zł wydatków
bieżących, oświatę zrobiliśmy , moim zdaniem, może się mylę najbardziej kosztowną jaką
tylko mogliśmy zrobić. Widać po wakatach, jakie są w szkole.

Cały czas napędzamy,

dopłacamy, zgodziliśmy się na dopłaty dla GZUK, cały czas zwiększamy koszty. Widzę
w urzędzie gminy ciągle nowe stołki podostawiane do biurek. Ja nie wiem jak oni są
zatrudniani i nigdy w życiu personalnie nie interesowałem się ale widzę, że koszty bieżące
cały czas rosną. Zacznijmy najpierw oszczędzać. Jeśli byłaby ta inwestycja, przygotowanie
terenu pod inwestycje, dzięki czemu gmina zarobi pieniądze później, ale nie my będziemy
dalej generować koszty.

GZUKu nie zreformujemy, będziemy dopłacać do kanalizacji

w Burkacie i Filicach, jak dopłacamy do Uzdowa i innych miejscowości. Znowu zwiększamy
koszty bieżące. Jestem 11 lat radnym i cały czas walczę o to, aby zmniejszać koszty bieżące,
my cały czas je zwiększamy.
Skarbnik Gminy: mam pytanie do państwa. Rozumiem, że jesteście za kredytem, tylko nie
jesteście za tak długą karencją, tak czy nie?
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Radni P.Stańczak i K.Chyliński: przede wszystkim.
Skarbnik

Gminy:

czyli

rozumiem,

że

kwota

kredytu,

czy

nawet

obligacji

tylko zmniejszenie karencji do dwóch lat, wchodzi to w grę?
Radny P.Stańczak: trzeba coś wygospodarować własnych środków.
Skarbnik Gminy: tłumaczyłam, że kwota kredytu ulegnie zmianie po przetargu, czyli może
być 3,5 miliona złotych, ale tego to ja nie wiem w tej chwili. Za chwilę może w ogóle nie być
kredytu jeżeli nie dostaniemy środków.
Radny K.Chyliński: czy decyzję o wyemitowaniu obligacji jesteśmy zobowiązani podjąć
w uchwale budżetowej, że Wójt robi to zarządzeniem czy nie możemy za każdym razem
podjąć uchwały jako rada, żeby coś takiego podjąć? Podejmując teraz taką decyzję to my tak
naprawdę dajemy panu Wójtowi wolną rękę aby samodzielnie podjął decyzję o emisji
każdych obligacji na pokrycie deficytu budżetowego do wysokości.
Skarbnik Gminy: państwo dajecie upoważnienie do zaciągania kredytów do wysokości
takiej i takiej i wtedy jest zarządzenie podejmowane. Musi być ono integralne z uchwałą,
jeżeli nie to RIO uchyla coś takiego. Są to zabezpieczone racje rady.
Radny K.Chyliński: chodzi o to, aby każdorazowa emisja obligacji musiała być osobną
uchwałą, aby nie podejmować tego tak jak jest, w tej wersji. Podejmując teraz tą zmianę tak
naprawdę w przyszłości nie będziemy mieli wpływu na taką decyzję.
Skarbnik Gminy: to dotyczy tylko i wyłącznie tego roku i tej sytuacji.
Wójt Gminy: jeśli jest upoważnienie, to jest określone do wysokości, czyli tak jak
w budżecie jest zaplanowane, dotyczy tylko tej sytuacji. Nie jest tak, że na podstawie tego
upoważnienia Wójt będzie mógł wziąć 100 milionów obligacji czy kredytu. Jest to
upoważnienie do konkretnej sytuacji.
Skarbnik Gminy: procedura jest taka, że jest uchwała, następnie zarządzenie. Wysyłamy do
RIO łącznie z tym zarządzeniem, z przedstawieniem sytuacji finansowej gminy na lata
następne. Na podstawie tego RIO wysyła opinię i ona bada zdolność kredytową gminy. Jeżeli
ona będzie negatywna wtedy banki nie przystąpią do kredytu czy obligacji. Ta uchwała
dotyczy tylko i wyłącznie tej sytuacji. Jeżeli nastąpiłoby zwiększenie kredytu, bo przecież
w budżecie mamy środki z ministerstwa na budowę sali gimnastycznej 500 000 zł, a co jeśli
nie dostaniemy, też nam będzie brakowało a musimy zapłacić. Wtedy zmniejszam po
dochodach i zwiększa się deficyt. Nie wiem kiedy będzie informacja. Mieliśmy kilka lat temu
taką sytuację, że musieliśmy zaciągać dwa kredyty bo dochody nie wpłynęły.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński : stwierdzam, że możemy o dzień przełożyć,
jeśli to nie przeszkadza pani skarbnik, nie wtorek tylko środa.
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Skarbnik Gminy: mogę przygotować prostą uchwałę zmieniającą, aby wniosek można było
złożyć i to mogę zrobić, jutro czy pojutrze, natomiast jeśli chodzi o kredyt to niestety muszę
policzyć. Jeszcze jedno pytanie czy jeżeli by się zmniejszyła karencja rozumiem , że obligacje
też by mogły być? Przy obligacjach jest szybsza procedura ubiegania się.
Radny P.Stańczak:

mam pytanie, techniczne, w dziale obsługa długu publicznego,

zaplanowane środki na odsetki i prowizje, te 7000 zł i 21000 zł.
Skarbnik Gminy: 7000 zł dotyczy pożyczki na prefinansowanie a 21 000 zł emisji obligacji,
co zależy od banku. Ostatnio nie było prowizji, koszty były ukryte w odsetkach ale nie wiem
jaka jest tendencja baków w tym przypadku. Czy jeśli będą obligacje, będzie krótsza
procedura, interesuje państwa karencja krótsza do dwóch lat, tak?
Radna I.Szkotnicka: można przygotować kilka opcji.
Skarbnik Gminy: proszę państwa, ja patrzę na sytuację finansową, jak to będzie wychodziło,
rok 2018, 2019 musi być karencja. Kto udzieli kredytu, czy obligacji, gdzie musi wystąpić
30 000 zł, nikt. Musi być ta karencja. Do tej chwili też mieliśmy karencję rok , dwa.
Radny P.Stańczak: pamiętamy, ale jako prowadzący działalność wiem, że karencja jest
niekorzystna.
Skarbnik Gminy: tak jest ale godzimy się na pewne rzeczy.
Radny P.Stańczak: wiem, że łatwiej jest nie swoje pieniądze wydać.
Skarbnik Gminy: może tak nie do końca, trudniej.
Radna I.Szkotnicka: bo my chcemy tą inwestycję zrobić, żeby nie było tak, że my jesteśmy
przeciwni. Ta inwestycja jest potrzebna, tylko mniejsze zło, rozwiązania pozyskania środków
finansowych i żebyśmy mieli świadomość, że to nie będzie ostatnia przez najbliższe 10 lat
inwestycja jaką w tej gminie się zrobi.
Na sesję przybyła radna K.Wasiak. Na sali obecnych jest 12 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński: ta decyzja musi zapaść jak najszybciej jeżeli
mamy robić kanalizację w Burkacie. Będzie podpisywana umowa, więc muszą się znaleźć
pieniądze, albo nie robimy kanalizacji. Umawiamy się pani Skarbnik, że jak najszybciej pani
to zrobi, czy kredyt czy obligacje, a spotykamy się we wtorek.
Wójt Gminy: proszę państwa, pewne zarzuty wobec mnie i pracowników urzędu, że za dużo
pieniędzy wydajemy na bieżące sprawy itd. Można decyzję podjąć bardzo prosto, można nie
robić inwestycji, spłacimy kredyty, możemy nie wydawać na bieżąco środków i będziemy
mieli to co mamy. Gdybyśmy nie wydali 50 000 zł na zakup kruszywa i równiarkę nie
zrobilibyśmy wielu dróg w tym roku. Jeszcze wiele mamy do zrobienia. Gdybyśmy nie
wydali bieżących środków na bieżące remonty, również tego byśmy nie zrobili. Ja miałbym
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telefonów mnóstwo a państwo jeszcze więcej. Proszę państwu sołtysom też powiedzieć, że
tniemy wydatki. Rozumiem likwidujemy straż gminną, za oświatą głosowali wszyscy, za tym
systemem, proszę mi teraz nie mówić, że Wójt wymyślił sobie najdroższy wariant . Każdemu
zależało, aby wszędzie szkoła była, a więc teraz wina Wójta bo Wójt wybrał najgorszy
wariant. Wszyscy głosowaliście, aby wszędzie była szkoła, mimo, że dwie powinniśmy
zamknąć od razu, według ilości dzieci dwie zamykamy, zostawiamy puste budynki

i

pomieścimy w pozostałych budynkach dzieci. Proszę nie zarzucać że tylko i wyłącznie
wydajemy pieniądze, nie oszczędzamy. Macie państwo budżety, analizujecie je. To czy w
styczniu dyskusja, czy dzisiaj na temat kredytu też do końca nie wiemy. Na salę gimnastyczną
zawsze składaliśmy wniosek w styczniu-lutym. W tym roku też złożyliśmy tylko, że jest inna
sytuacja, nie do Urzędu Marszałkowskiego tylko do ministerstwa bezpośrednio, zmieniły się
zasady. Nie wiemy czy te dofinansowanie dostaniemy. Z kanalizacją sprawa ciągnie się pół
roku od złożenia wniosku. To nie jest nasza wina, że przeciągamy inwestycję bo tak nam się
podoba. Urząd Marszałkowski jeszcze do tej pory

nie ocenił wniosku, dlatego też nie

wszystko od nas jest zależne. Przerost zatrudnienia, możliwe, może trzeba byłoby kilku
zwolnić, a dostawiane stołki to tylko dla stażystów i pracowników robót publicznych. Też są
naciski od państwa, aby nasze dzieciaki gdzieś zagospodarować, żeby gdzieś odrobiły staże,
żeby gdzieś na publiczne kogoś przyjąć. Mamy stałe etaty i dopóki ktoś nie odejdzie na
emeryturę nikogo nie przyjmujemy na stałe. Nie tworzymy nowych stanowisk.
Radny P.Stańczak zwrócił uwagę na nowe pół etatu pani Komendant.
Sekretarz Gminy J.Świniarski: kwestia straży gminnej to jest półtora etatu, które państwo
ustalili. Pół etatu dla pani Kasi jako Administrator Bezpieczeństwa Informacji, jest to wymóg
ustawowy, że w każdym urzędzie taka osoba ma być. Mało tego, przed nami wdrożenie
przepisów unijnych. Od 1 lipca 2018 r. ABI będzie się nazywał Inspektorem Ochrony Danych
Osobowych i obowiązkowo będzie musiał być na etacie. ABI bezpośrednio podlega pod
Wójta. Przy wypełnianiu innych zadań Wójt określa strukturę organizacyjną, natomiast środki
uchwalacie państwo w budżecie. Nowe twarze to są publiczni albo stażyści.
Wójt Gminy: możemy oszczędzać i faktycznie powinniśmy oszczędzać tylko wydatkowanie
coraz większych pieniędzy na utrzymanie świetlic, to jest konsekwencja tego , że je
remontujemy, wyposażamy itd., To, że na szkoły wydajemy coraz większe pieniądze to też ,
że są wyremontowane to trzeba coraz więcej środków na wyposażenie, prowadzenie tych
placówek. Możemy zreorganizować oświatę, co prawda jest już po terminie.
Kierownik D.Smereczyńska: jest mi

bardzo przykro, nie zauważacie państwo tych

środków, które ściągamy własną pracą, własnym czasem. Może za dużo powiem, ale rzadko
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kiedy słyszymy pochwałę na temat swojej pracy. To, że zerówki zostały wyposażone
perfekcyjnie, miasto nie ma takich rzeczy. Nikt nie wspomniał o tym, że nie dołożyliście
nawet złotówki, że od sześciu lat nie wypłacamy jednorazowego dodatku. Nie wyrzucamy
środków w błoto, płacimy za pracę. Tego też nikt nie widzi, żadna gmina w powiecie
działdowskim nie ma takiej sytuacji. Wie pan panie radny z takim zaangażowaniem jak
pracują dyrektorzy, ja, pan Wójt i cały urząd, który jest na każdą waszą prośbę. Jesteśmy
w stanie pomóc państwu we wszystkim o co się tylko do nas nie zwrócicie i w tej chwili się
nam mówi, że my jesteśmy kosztem tej gminy to bardzo przykro.
Wójt Gminy: ja czekam na propozycję, jakie oszczędności mamy wprowadzać i gdzie ciąć
wydatki? na świetlicach, na szkołach, na drogach?
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński: na temat oszczędności panie Wójcie, nie ma
problemu możemy się spotkać, ale ja proponuję, aby spotkali się radni z sołtysami, bowiem
bardzo wiele rzeczy dotyczy również sołtysów.

Jeżeli będziemy ciąć koszty to razem

dojdźmy do porozumienia. W takim razie jak trwa taka dyskusja na temat oszczędności
w czerwcu zrobimy spotkanie. Jeżeli chodzi o cięcie w jakiejś miejscowości, nie wszyscy
chcą podjąć decyzję i odpowiedzialność za siebie.
Ad.pkt 8
Skarbnik B. Antoszewska omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 r. ,
przedstawiając szczegółowo w formie prezentacji wykonanie dochodów

i wydatków

w poszczególnych działach, w roku 2016. Dokonała porównania realizacji w stosunku do lat
ubiegłych.
Sprawozdanie z wykonania budżetu stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Sprawozdanie finansowe, na które składa się bilans z wykonania budżetu, łączny bilans
obejmujący dane z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych
zakładów budżetowych, łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające
z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych
zakładów budżetowych, łącznego zestawienia zmian w funduszu, obejmującego dane
wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych
i samorządowych zakładów budżetowych stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił o pytania.
Pytań do ww. projektu uchwał nie było.
Rada gminy rozpatrzyła sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu za rok
2016 wraz z opinią RIO o tym sprawozdaniu, informację o stanie mienia, podejmując
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następnie jednogłośnie /w głosowaniu udział wzięło 11 radnych: 11 głosów „za”, 0 głosów
„przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”/
Uchwałę Nr XXX/238/17 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za 2016 rok.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Przewodniczący M.Zieliński o godz. 1200 zarządził dziesięciominutową przerwę
w obradach.
O godzinie 1220 Przewodniczący M.Zieliński wznowił XXX Sesję Rady Gminy Działdowo.
Stan rady po przerwie wynosi: 10 radnych /nieobecni radni: A.Cegiełka, K.Doliński,
M.Stokłos, K.Chyliński, P.Jabłonowski/.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński poinformował, że w związku z tym, że Uchwała
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej nie została podjęta jest to konsekwencja
dla kolejnych uchwał: punktu 7 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2017 r.
oraz punktu 10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasto Działdowo.
W związku z tym Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński zarządził głosowanie w sprawie
wyłączenia z porządku obrad punktów 7 i 10.
Jednogłośnie /10 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”,, 0 głosów „przeciw”/ zdjęto
z porządku obrad punkt 7 „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy
Działdowo na 2017 r.” oraz punkt 10 „Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Gminy – Miasto Działdowo”.
Po wyłączeniu powyższych punktów, porządek obrad przedstawia się następująco:
1.

Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.

Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.

3.

Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Gminy.

4.

Informacja Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

5.

Wolne wnioski i zapytania.

6.

Podjęcie

uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

Działdowo na lata 2017-2027.
7.

Podjęcie

uchwały

w

sprawie

zatwierdzenia

sprawozdania

finansowego

za 2016 rok.
8.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu
wykonania budżetu na 2016 rok.
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9.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Działdowo.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę na terenie gminy Działdowo.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego
„Dolina rzeki Szkotówki ”.
12. Podjęcie

uchwały

w

sprawie

uchylenia

uchwał

Rady

Gminy

Działdowo

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Działdowo w obrębach geodezyjnych:
Jankowice, Mosznica, Lipówka, Gąsiorowo.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Działdowo w obrębach geodezyjnych:
Grzybiny, Myślęta, Uzdowo, Turza Wielka.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Działdowo w obrębach geodezyjnych:
Klęczkowo, Krasnołąka, Pożary, Wilamowo.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Działdowo w obrębach geodezyjnych:
Komorniki, Burkat, Pierławki, Kisiny.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Działdowo w obrębach geodezyjnych:
Księży Dwór, Petrykozy, Wysoka.
18. Podjęcie uchwały w sprawie projektu zmiany Uchwały Nr XXIX/235/17 Rady Gminy
Działdowo z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/193/08 Rady Gminy
Działdowo z dnia 10 września 2008 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania
uczniom stypendiów Wójta Gminy Działdowo za wyniki w nauce lub osiągnięcia
sportowe.
20. Podjęcie uchwały w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej.
21. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Działdowo.
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22. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu
Gminnego Zakładu Usług Komunalnych.
23. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2016.
24. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2016.
25. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla gminy Działdowo.
26. Sprawy bieżące.
27. Zamknięcie obrad.
Ad. pkt 8
Przewodniczący M. Zieliński odczytał Uchwałę RIO IV-0120-103/17 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie wydania
opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Działdowo sprawozdaniu z wykonania budżetu
Gminy Działdowo za 2016 r.

Regionalna Izba Obrachunkowa opiniuje pozytywnie

przedłożone sprawozdanie. Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał Uchwałę
Nr 1/2017 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Działdowo w

sprawie sprawozdania

finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Działdowo za 2016 rok wraz
z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, informacji o stanie mienia gminy oraz
w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.
Uchwała Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy,
stanowiącym załącznik nr 1 do tejże uchwały, stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Wszystkim radnym przedłożono również Uchwałę Nr RIO.IV-0120-173/17 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 8 maja 2017 roku
w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Działdowo w sprawie
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Działdowo za 2016 rok. Wniosek Komisji
Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy został zaopiniowany pozytywnie.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał niniejszą opinię RIO.
Następnie Przewodniczący M.Zieliński poprosił o pytania. W związku z brakiem pytań
przystąpił do odczytania treści uchwały.
Rada gminy w obecności 10 Radnych w głosowaniu: 10 głosów „za” , „0” głosów
„wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciw” (ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych)
podjęła
Uchwałę Nr XXX/239/17 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu
wykonania budżetu na 2016 rok.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
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Wójt Gminy P.Cieśliński podziękował za ubiegły rok radnym, sołtysom, kierownikom
jednostek, pracownikom urzędu.
Dzięki wam udało się zrealizować budżet i pokonać kolejny etap w naszej gminie. Myślę, że
z korzyścią dla naszych mieszkańców. Dziękuję wam za współpracę, za ciężką pracę na rzecz
naszej gminy, naszych mieszkańców. Myślę, że obecny rok zamkniemy również dobrze
i o kolejne lata nie powinniśmy się tak bardzo martwić.
W tym momencie kierownicy jednostek organizacyjnych, dyrektorzy szkół, przedstawiciele
rady gminy jak i sołtysów przekazali Wójtowi Gminy gratulacje i wręczyli kwiaty.
Ad.pkt 9
Kierownik G. Małachowski przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy
Działdowo.
Jak co roku taryfy zatwierdzane są na dwóch sesjach. Taryfy zatwierdzane w miejscu lutym
dotyczą naszych urządzeń: hydroforni i oczyszczalni. Jak Państwo wiedzą do kilku
miejscowości zakupujemy wodę z miasta Działdowo i odprowadzamy
i

tam ścieki jak

z gminy Iłowo. Pierwsza uchwała dotyczy wody zakupywanej z miasta i ścieków

odprowadzanych do oczyszczalni miejskiej. Obejmuje miejscowości Pierławki, Wysoka,
Prusinowo, Księży Dwór, Komorniki, Rudolfowo, Malinowo. Poprzednia taryfa wynosiła
3,05 zł/m3 . Miasto podwyższyło taryfę o 4 grosze. Proponowana taryfa za wodę wynosi
brutto 3,09 zł/m3 , opłata abonamentowa 1,62 zł miesięcznie.

Taryfa za zbiorowe

odprowadzanie ścieków grawitacyjnie z miejscowości Księzy Dwór, Komorniki, Rudolfowo,
Kisiny, Kurki wynosiła 5.68 zł. Miasto podwyższyło taryfę o 8 groszy, 4 grosze swoich
kosztów doliczył pan Graszk. Proponowana taryfa wynosi brutto 5,80 zł/m3.
Taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków komunalnych ciśnieniowo z miejscowości Kisiny
i Kurki proponowana jest w wysokości brutto 5,60 zł/m3. Wzrost o 12 groszy.
Radna E.Lipowska zapytała dlaczego 4 grosze doliczył GZUK.
Kierownik G.Małachowski wyjaśnił, że kierownik dolicza swoje koszty za obsługę sieci,
awarie.
Radna E. Lipowska zapytała czy nie mamy żadnego wpływu na to co nalicza miasto. Kurki,
Kisiny, Księży Dwór więcej płacą niż pozostali mieszkańcy.
Kierownik G.Małachowski: zgadza się, nie mamy na to wpływu.
Rada gminy większością głosów /8 głosów „za”, 2 głosy „wstrzymujące się”, 0 głosów
„przeciw” / podjęła
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Uchwałę Nr XXX/240/17 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Działdowo.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad.pkt 10
Kierownik G. Małachowski przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Działdowo.
Niniejsza uchwała dotyczy taryfy za wodę, która zakupywana jest z gminy Iłowo dla
mieszkańców miejscowości Bursz. Nastąpił wzrost o 9 groszy. Nowa taryfa będzie wynosić
brutto 2,70 zł/ m3.
Rada gminy większością głosów /9 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 1 głos
„przeciw”/ podjęła
Uchwałę Nr XXX/241/17 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę na terenie gminy Działdowo.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Ad.pkt 11
Kierownik G. Małachowski omówił projekt uchwały w sprawie ustanowienia Zespołu
Przyrodniczo – Krajobrazowego „Dolina rzeki Szkotówki ” przedstawiając na mapie obszar
zespołu

przyrodniczo-krajobrazowego,

położonego

na

terenie

gmin

Kozłowo

i Działdowo.
Gmina Kozłowo również będzie podejmowała uchwałę w tej sprawie. Cała powierzchnia
wynosi 985 ha, z tego 365 ha znajduje się na terenie naszej gminy. Utworzenie zespołu wiąże
się z pewnymi nakazami i zakazami, dotyczącymi na przykład lokalizowania inwestycji czy
też naruszania warunków wodnych, glebowych itp. Uchwała jak każda inna tego typu musi
być uzgodniona z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie. RDOŚ
takiego uzgodnienia dokonał postanowieniem z dnia 12 maja 2017 r.

W związku

z powyższym państwo radni mogą taką uchwałę podjąć.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński poprosił o pytania.
Sołtys Sołectwa Lipówka P.Trąbiński zapytał o miejsce, w którym zaczyna się granica na
północy.
Kierownik G.Małachowski wskazał na mapie na miejscowości.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że od mostu, który jest granicą z gminą
Kozłowo. Dodał, że gmina Kozłowo również podejmie taką uchwałę, lecz później złożyła
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projekt do RDOŚ i nie otrzymała jeszcze uzgodnień. Po otrzymaniu uzgodnienia gmina
Kozłowo również podejmie taką uchwałę. Chcemy zablokować tym kurniki, ale nie wiemy
czy to coś zmieni.
Sołtys P.Trąbiński zwrócił uwagę , że tylko od mostu, dlaczego dalej nie objęto obszaru.
Kierownik G.Malachowski zaznaczył, że zakazy będą obejmowały również mieszkańców.
Nie

można

tworzyć

na

całej

gminie

zespołu,

muszą

być

spełnione

warunki,

np. muszą znajdować się chronione ptaki, roślinność.
Przewodniczący Rady Gminy podkreślił, że muszą być spełnione warunki.
Rada gminy jednogłośnie / 10 głosów „za”, 0 głosów wstrzymujących się”, 0 głosów
„przeciw”/ podjęła
Uchwałę

Nr

XXX/242/17

w

sprawie

ustanowienia

Zespołu

Przyrodniczo

–

Krajobrazowego „Dolina rzeki Szkotówki ”.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Ad.pkt 12
Wójt Gminy przedstawił projekt

uchwały w sprawie uchylenia uchwał Rady Gminy

Działdowo w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego.
Są uchwały, które zostały podjęte a nie zostały zrealizowane bądź zostały uchylone przez sąd
bądź inwestorzy wycofali się i nie będą one dalej procedowane (głównie dotyczące
wiatraków). W tym celu, aby nie zalegały niepotrzebnie uchylamy.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński poprosił o pytania.
Wobec braku pytań Przewodniczący Rady zarządził glosowanie, w wyniku którego rada
gminy jednogłośnie podjęła / 10 głosów „za”, 0 głosów wstrzymujących się”, 0 głosów
„przeciw”/
Uchwałę Nr XXX/243/17 w sprawie uchylenia uchwał Rady Gminy Działdowo
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Ad.pkt 13
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński poinformował, że te uchwały są również
powiązane z budżetem. 150 000 zł musi się znaleźć jak najszybciej na plan. Jest to
konsekwencją niepodjętych punktów.
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Radny P.Stańczak: skoro mowa o oszczędnościach, co z pana pomysłem, aby częściowo
plany sfinansować z funduszu sołeckiego, aby solidarnie wszystkie sołectwa 10-15 %
przeznaczyły.
Przewodniczący Rady M.Zieliński: z częścią sołtysów rozmawiałem jak i z radnymi. Jest
pomysł jeśli będzie taka możliwość, aby częściowo sfinansować z funduszu sołeckiego plany
zagospodarowania przestrzennego. Nie można wprost tak zapisać. Należałoby wypracować
taki wniosek że, 10-15 % funduszu sołeckiego sołectwo nie wykorzysta. Stracimy tylko
dopłatę z budżetu państwa. Myślę, że plan i nie stawianie kurników są ważniejsze.
Wójt Gminy: przygotowaliśmy obszary i projekty uchwał, które obejmują te zmiany. Tak jak
powiedział pan Przewodniczący są to uchwały dotyczące zabezpieczenia części naszej gminy
od inwestycji kurnikowych. Chcielibyśmy umożliwić, aby powstawały mniejsze inwestycje
typu 3-4 kurników, takie jak u nas powstają, abyśmy nie dopuścili do budowy tak wielkich
„molochów”. Jest to jedyna w tej chwili droga obrony. Żadne instytucje typu Regionalna
Dyrekcja Środowiska, sanepid nie wesprą nas w tych działaniach. Uważają, że jeśli są
wykonane wszystkie zadania zgodnie z normą to wszystko jest ok. Wiemy, że na papierze
jest zgodnie z normą a w rzeczywistości inaczej. W walce z kurnikami pozostaliśmy sami
i jedyną drogą jest w tej chwili zmiana w planie. Zaproponowano obszary w poszczególnych
obrębach geodezyjnych, państwo sołtysi, państwo radni składali propozycje.
Następnie Wójt Gminy wskazał na obszary objęte zmianą w obrębach geodezyjnych:
Jankowice, Mosznica, Lipówka, Gąsiorowo.
Przewodniczący poprosił o pytania.
Pytań do omawianego projektu uchwały nie było.
Przewodniczący M.Zieliński zwrócił się do pana Wójta o przekazanie informacji dlaczego
w tylu planach, a nie w jednym dla całości.
Wójt Gminy: w związku z tym, że jeden plan przygotowaliśmy dla części naszej gminy od
Krasnołąki w kierunku Sławkowa, Ruszkowa możemy walczyć w sądzie o miejscowości
Krasnołąka, Klęczkowo na podstawie tego planu. Jedynym rozwiązaniem jest przygotowanie
planu dla poszczególnych miejscowości.

Zasada jest taka, że odsunęliśmy się od

miejscowości w związku z tym, że przepisy innego rodzaju chronią miejscowości, przy
samych budynkach nie ma możliwości pobudowania takiej fermy ale w odległości kilkuset
metrów te obiekty mogą powstać. W związku z tym zaproponowano obszary między
miejscowościami, większe działki, co do końca nie chroni bo można kupić kilka mniejszych
działek i taką inwestycję pobudować bądź odwrotnie większą działkę można podzielić na
kilka mniejszych. Teren jest rozproszony ale obejmuje obszar całej gminy, który nie został
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objęty zmianą w planie bądź kiedy inne przepisy nie chronią przed tego typu inwestycjami.
Chronią obszary górnicze, chronią lasy, w pewnym stopniu obszary chronione ograniczają
tego typu inwestycje. Pozostałe staramy się objąć nowym planem. Jest to duży obszar dlatego
mówimy o kwocie minimum 150 000 zł na zmiany w planie , bo zapewne tyle ten plan będzie
kosztował. Poprzedni plan kosztował ponad 50 000 zł. Plany są bardzo kosztowne, do tego
wszelkiego rodzaju analizy. Jednak jeśli tego nie zrobimy mieszkańcy będą nam zarzucać że
nie bronimy ich przed tego typu inwestycjami a inwestycje będą powstawały. Lobby
kurnikowe jest tak silne. Jako jedni z niewielu walczymy z kurnikami. W wielu gminach nie
udało się tego zrobić i inwestycje powstają i będą powstawały. Może się zdarzyć, że
w jakimiś obszarze będą wnioski właścicieli gruntów, że nie zgadzają się z naszymi
ograniczeniami. Ktoś może być zainteresowany sprzedażą gruntu i powstaniem kurników
i może zwrócić się do rady gminy, odwołać się od planu, łącznie z procedurą sądową. Aby
nie doszło do takiej sytuacji, że przez jeden wniosek mamy zablokowany cały plan,
podzielono go na części, cztery plany.
Salę opuściła radna D.Pawłowska. W obradach uczestniczy 9 radnych.
Rada gminy jednogłośnie podjęła / 9 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów
„przeciw”/
Uchwałę Nr XXX/244/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Działdowo w obrębach geodezyjnych:
Jankowice, Mosznica, Lipówka, Gąsiorowo.
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Ad.pkt 14
Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Działdowo w obrębach
geodezyjnych: Grzybiny, Myślęta, Uzdowo, Turza Wielka wskazując na mapie obszary objęte
zmianą planu.
Poinformował, że Turza Wielka w części została objęta planem wcześniejszym, są to kolejne
obszary. Właściciel chce sprzedać działki i możliwe, że będą tego typu próby lokalizacji
inwestycji. Inwestorzy zaczynają szukać działek na pograniczu gminy aby móc działać na
obszarze dwóch gmin, na mniejszych działkach. Może będzie trudniej się wybronić. Często są
to miejsca daleko od zabudowań.
Rada gminy jednogłośnie podjęła / 9 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów
„przeciw”/
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Uchwałę Nr XXX/245/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Działdowo w obrębach geodezyjnych:
Grzybiny, Myślęta, Uzdowo, Turza Wielka.
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Ad.pkt 15
Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Działdowo w obrębach
geodezyjnych: Klęczkowo, Krasnołąka, Pożary, Wilamowo wskazując na mapie obszary
objęte zmianą planu.
Klęczkowo-Krasnołąka zostały już ujęte w planie. Tak jak wspomniałem jest to uzupełnienie
obszaru, o tereny, które nie zostały objęte poprzednim planem. Na tym obszarze była próba
pobudowania 24 kurników. W tej chwili sprawa jest w NSA. Dwie sprawy w Wojewódzkim
Sądzie Administracyjnym wygraliśmy. Inwestor złożył o kasację.
Rada gminy jednogłośnie podjęła / 9 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów
„przeciw”/
Uchwałę Nr XXX/246/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Działdowo w obrębach geodezyjnych:
Klęczkowo, Krasnołąka, Pożary, Wilamowo.
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Ad.pkt 16
Wójt Gminy omówił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Działdowo w obrębach
geodezyjnych: Komorniki, Burkat, Pierławki, Kisiny
Wójt Gminy przedstawił na mapie obszary objęte zmianą, zgodnie z załącznikami
graficznymi do uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił o pytania.
Pytań do ww. projektu nie było.
Rada gminy jednogłośnie podjęła / 9 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów
„przeciw”/
Uchwałę Nr XXX/247/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Działdowo w obrębach geodezyjnych:
Komorniki, Burkat, Pierławki, Kisiny.
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
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Ad.pkt 17
Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Działdowo w obrębach
geodezyjnych: Księży Dwór, Petrykozy, Wysoka wskazując na mapie obszary objęte zmianą
planu.
Część Petrykóz objęta jest zmianą w planie. Uzupełniamy o kolejny obszar, bowiem jest
zainteresowanie tego typu inwestycjami. Wyraziliśmy zgodę na chlewnię, są dwa budynki
poza Petrykozami, ale nie chcielibyśmy aby takie duże inwestycje powstawały w tym rejonie.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił o pytania.
Pytań do ww. projektu nie było.
Wójt Gminy: spróbujemy w ten sposób zabezpieczyć gminę. Mamy nadzieję, że będzie to
na tyle skuteczne, że obronimy mieszkańców przed takimi inwestycjami albo taką ilością
inwestycji jakie są próby. Nie chcemy dopuścić aby było tak jak w powiecie mławskim czy
żuromińskim.
Rada gminy jednogłośnie podjęła / 9 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów
„przeciw”/
Uchwałę Nr XXX/248/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Działdowo w obrębach geodezyjnych:
Księży Dwór, Petrykozy, Wysoka.
Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński poinformował, że półtora tygodnia temu
zaaranżował spotkanie z przewodniczącymi rad powiatu działdowskiego i nidzickiego. Na
spotkaniu gościem był pan wójt. Jedna gmina jest zbyt słaba w takiej walce, chcemy stworzyć
ponadgminny sposób walki z kurnikami przy zaangażowaniu miasta Nidzicy, gmin powiatu
nidzickiego i działdowskiego. Niektórzy z powiatu nidzickiego byli zaskoczeni, ze to jest taki
problem. Umówiliśmy się na kolejne spotkanie, które odbędzie się w Kozłowie. Będą
przewodniczący wszystkich rad, jak również zostaną zaproszeni wszyscy burmistrzowie
i wójtowie. Będziemy rozmawiać jak wspólnymi siłami zabezpieczyć, aby kurniki nie
powstawały. W Urzędzie Miasta miało się odbyć spotkanie na temat kurników (dotyczy
Malinowa), na którym miałem być

obecny z panem Wójtem ale inwestor odwołał to

spotkanie. Podobno planują spotkanie w dniach wtorek, środa. Nie mają propozycji, spotykają
się abyśmy wyznaczyli im teren pod kurniki, że odstąpią od Malinowa i Uzdowa jeśli
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dostaną miejsce na terenie gminy Działdowo. Nie ma takiej opcji. Budowa jest planowana na
terenie gminy Kozłowo.
Ad.pkt 18
Kierownik D. Smereczyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie projektu zmiany
Uchwały Nr XXIX/235/17 Rady Gminy Działdowo z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
Zmiana uchwały, która była podjęta 30 marca, polega na tym, że od niepamiętnych czasów
miejscowości Malinowo, Komorniki, Rudolfowo były przypisane do szkół na terenie miasta
Działdowo. U nas procedury przebiegły wcześniej, uchwały zostały już podjęte.
W późniejszym czasie ukazały się uchwały miasta i po analizie uchwał miasta okazało się,, że
te miejscowości zostały pominięte. Są to miejscowości gminy Działdowo, więc należało je
przypisać do obwodów szkół gminy Działdowo. Rudolfowo przypisano do Szkoły
Podstawowej w Księżym Dworze, natomiast Malinowo i Komorniki do Szkoły Podstawowej
w Klęczkowie. Wiem, że pojawiają się problemy bowiem u nas rekrutacja do oddziałów
przedszkolnych została zamknięta dużo wcześniej, natomiast rekrutacja do

przedszkoli

i oddziałów przedszkolnych na terenie miasta jeszcze trwa. W tej chwili są już telefony od
mieszkańców Komornik, Malinowa, co z ich dziećmi, bowiem przyjęto ich dokumenty do
szkół a teraz mamy dowiedziały się, że dla ich dzieci nie ma miejsca. Na pewno będą koszty
dodatkowe, trzeba będzie te dzieci dowozić.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił o pytania.
Pytań do ww. projektu nie było.
Rada gminy jednogłośnie podjęła / 9 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów
„przeciw”/
Uchwałę Nr XXX/249/17 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/235/17 Rady Gminy
Działdowo z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
Ad.pkt 19
Kierownik D. Smereczyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały
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Nr XXVI/193/08 Rady Gminy Działdowo z dnia 10 września 2008 r. w sprawie warunków
i trybu przyznawania uczniom stypendiów Wójta Gminy Działdowo za wyniki w nauce
lub osiągnięcia sportowe.
W związku tym, że od 1 września wchodzi w życie reforma oświaty polegająca na zmianie
systemu nie będziemy mieli szkół podstawowych sześcioletnich i gimnazjów. Tradycją od
ośmiu lat gminy Działdowo i pana Wójta Gminy jest wręczanie nagród za bardzo dobre
wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w postaci stypendium na koniec roku. W regulaminie,
który był uchwalony poprzednio byli brani pod uwagę uczniowie klasy piątej i szóstej jako
absolwenci szkoły podstawowej. W związku z tym, że w tym roku klasa 6 nie kończy szkoły
podstawowej stąd należy wykreślić punkt dotyczący przyznawania stypendium uczniom klasy
piątej i szóstej jak i punkt, który mówi o tym, jakie warunki muszą spełnić uczniowie klasy
piątej i szóstej. Nie robimy dokładnej zmiany tej uchwały bowiem nadal czekamy na
wytyczne ministerstwa jeśli chodzi o egzamin ośmioklasisty. Taki warunek będą musieli
spełniać uczniowie, osiągać odpowiedni wynik z egzaminu.

Sukcesywnie będziemy

dostosowywać tą uchwałę do warunków i wymogów jakie będą obowiązywały w szkołach
podstawowych.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił o pytania.
Pytań do ww. projektu nie było.
Rada gminy jednogłośnie podjęła / 9 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów
„przeciw”/
Uchwałę Nr XXX/250/17 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/193/08 Rady Gminy
Działdowo z dnia 10 września 2008 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania
uczniom stypendiów Wójta Gminy Działdowo za wyniki w nauce lub osiągnięcia
sportowe.
Uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
Ad.pkt 20
Sekretarz Gminy J.Świniarski przedstawił projekt uchwały w sprawie umieszczenia tablicy
pamiątkowej:
Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Sławkowo zwrócili się z wnioskiem do rady gminy
o wyrażenie zgody na posadowienie na działce gminnej nr 17/3 obelisku z tablicą
pamiątkową o wymiarach 30 cm x 35 cm, na której widniałby napis „Sławkowo najstarsza
wieś rycerska 1327-2017”.
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Kilka faktów. Sławkowo założono około 1327 na ziemiach nadanych wcześniej rycerzom
chełmińskim: Piotrowi z Leszna, Heinemanowi z Wądzynia i Konradowi z Grzybin. W XIVXV w. wieś leżała w komturstwie dąbrówieńskim i liczyła 80 włók. 24 wrzesnia 1410 r. Piotr
ze Sławkowa odbił dla krzyżaków, zdobyty w lipcu przez wojska Jagiełły zamek
w Działdowie. Jan ze Sławkowo był jednym z założycieli Związku Pruskiego w 1440 r.
W 1691 r. Sławkowo wykupili Finckensteinowie, właściciele Dąbrówna i Iławy. Od 1861 r.
wieś zajmowała około 1255 ha, zamieszkiwało w niej 220 osób, a w 1939 r. 348 osób.
W 1931 r. wójtem Sławkowa był (..) Zieliński. Od 1932 r. Holtz, a od 1935 A.Werner.
Pierwsza niemiecka szkoła jednoklasowa powstała około roku 1886. W 1968 r. pobudowano
nową szkołę, którą aktualnie jest Gimnazjum a teraz będzie szkoła podstawowa. Od 19191945 Sławkowo należało do powiatu ostródzkiego (w ramach Niemiec), od 1945 do 1954
Sławkowo należało do gminy Dąbrowno, w latach 1954-1972 gdzie funkcjonowały
w systemie państwa polskiego gromady, Sławkowo należało do gromady Ruszkowo,
w latach 1973-1976 Sławkowo należało do gminy Uzdowo, od 1976 roku do teraz jest to
teren gminy Działdowo.
Rada gminy jednogłośnie podjęła / 9 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów
„przeciw”/
Uchwałę Nr XXX/251/17 w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej.
Uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

Ad.pkt 21
Na salę wrócił radny K.Chyliński. Stan rady uległ zmianie –w sesji uczestniczy 10 radnych.
Sekretarz Gminy omówił projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Działdowo.
Pierwotna uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Działdowo była zmieniana jeden raz. Uchwała była nowelizowana w roku 2016, co, zgodnie
z ustawą o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych powoduje
obowiązek opracowania tekstu jednolitego uchwały i przyjęcia przez radę gminy.
Radna E.Lipowska: w regulaminie, o którym pan mówił z dnia 19 września 2016 r.,
w rozdziale 2. Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie
nieruchomości , §3 ust.3 brzmiał: „uprzątanie piasku z chodnika w sposób niezakłócający
ruchu pieszych”. W uchwale nowej jest dodane uprzątanie błota, śniegu, lodu itd.
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Sekretarz Gminy: tekst pierwotny brzmiał tak jak pani zacytowała, natomiast uchwała
zmieniająca spowodowała to brzmienie, które jest aktualnie. W tekście jednolitym trzeba
podać tekst, który jest w uchwale zmieniającej, nie w tekście pierwotnym.
Radna E.Lipowska: moje pytanie do pana kierownika. Chodniki jeszcze nie zostały
położone a już mieszkańcy pytają, czy mają te chodniki odśnieżać. Ustawa o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach z dnia 13 września mówi o tym, że „uprzątnięcie błota,
śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym
za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną
bezpośrednio przy granicy nieruchomości..”

Kierownik G.Małachowski przyjmowaliśmy , że jeśli chodnik przylega do posesji
mieszkańca to jest obowiązek mieszkańca a jeśli jest co najmniej pół metra przerwy między
chodnikiem a ogrodzeniem należy do zarządcy.
Wójt Gminy: poprosił o ponowne odczytanie zapisu ustawy.
Radna E.Lipowska ponownie odczytała przywoływany uprzednio zapis.
Wójt Gminy: to jest proste i jednoznaczne. W Kurkach wszystkie chodniki są do granicy
działek. Płotów nikomu nie przestawiano.
Radna E.Lipowska: tak i my o tym rozmawialiśmy na spotkaniu u pana wójta, a potem
przyszedł pan, który powiedział, że u niego jest 50 cm i nie będzie odśnieżał. Powiedział, że
dowiadywał się w gminie.
Wójt Gminy: ze mną nikt nie rozmawiał na ten temat.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił o pytania.
Pytań do ww. projektu nie było.
Rada gminy jednogłośnie podjęła / 10 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów
„przeciw”/
Uchwałę Nr XXX/252/17 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Działdowo.
Uchwała stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
Ad.pkt 22
Sekretarz Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego
uchwały w sprawie Statutu Gminnego Zakładu Usług Komunalnych.
Temat ten sam, tyle, że dotyczy Statutu Gminnego Zakładu Usług Komunalnych. Statut został
przyjęty w roku 2011 jednak była potrzeba jego zmiany. Zmiany zostały uwzględnione
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w tekście jednolitym i uchwała jest niezbędna, aby ogłosić tekst jednolity w Dzienniku
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił o pytania.
Pytań do ww. projektu nie było.
Rada gminy jednogłośnie podjęła / 10 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów
„przeciw”/
Uchwałę Nr XXX/253/17 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie
Statutu Gminnego Zakładu Usług Komunalnych.
Uchwała stanowi załącznik nr 22 do protokołu.
Ad.pkt 23
Zastępca Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej K. Piotrowska omówiła
sprawozdanie z zakresu wspierania rodziny za rok 2016 r.
W toku 2016 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniał jednego asystenta rodziny.
Asystent rodziny pracował z 13 rodzinami. Gmina w związku z realizacją powyższego
zadania współfinansowała pobyt 10 dzieci w pieczy zastępczej: 9 dzieci w rodzinach
zastępczych- 25 503,66 zł, jedno dziecko w domu dziecka – 4 304, 36 zł. W roku 2017 na
realizację zadania zaplanowano 39 360 zł.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 23 do protokołu.
Ad.pkt 24
Zastępca kierownika K. Piotrowska omówiła sprawozdanie z działalności Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2016.
Zastępca Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej K.Piotrowska poinformowała,
że dane zawarte w sprawozdaniu jak i w ocenie zasobów pomocy społecznej są tożsame,
wobec czego omówiła je łącznie.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania zlecone jak i własne. W 2016 r. ze
świadczeń z pomocy społecznej skorzystało 458 rodzin w związku z czym wydano 1446
decyzji administracyjnych. W ramach zrealizowanych zadań w zakresie pomocy społecznej
w 2016 r. wydatkowano kwotę 1 577 485,79 zł, w tym zasiłki stałe wypłacono 59 osobom
niepełnosprawnym na kwotę 308 463,56 zł; składki na ubezpieczenie zdrowotne
odprowadzane były dla 57 świadczeniobiorców na kwotę 26 777,13 zł ; zasiłki okresowe
wypłacono dla 274 rodzin na kwotę 564 640,00 zł; zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe
wypłacono dla 115 rodzin na kwotę 39 156,20 zł (na zakup opału w postaci węgla dal 74 osób
na kwotę 23 995,00 zł, opłata za drewno opałowe dla 8 rodzin na kwotę 583,20 zł, pozostałe
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zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe na kwotę 14 578,00 zł); pokrycie kosztów pobytu
w schronisku dla bezdomnych dla 6 osób na kwotę 20 767, 74 zł.
W zakresie usług opiekuńczych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia
dwie opiekunki domowe na umowę o pracę oraz podpisano porozumienie z PCK . W roku
ubiegłym usługami opiekuńczymi objęto łącznie 12 osób samotnych jak też pozostających
w rodzinie. W 2016 roku koszt pobytu w Domu Pomocy Społecznej dla 11 mieszkańców
gminy wyniósł 215 029, 38 zł.
Ośrodek

realizuje również pomoc w ramach wieloletniego Programu „Pomoc państwa

w zakresie dożywiania” w postaci posiłków w szkołach oraz w formie zasiłku celowego na
zakup posiłku lub żywności. W 2016 r. w ramach Programu wydatkowano 325 000 zł, w tym
70 000 zł z budżetu gminy oraz 255 000 zł z rezerwy celowej budżetu państwa. Programem
objętych było 599 osób , w tym 85 dzieci w wieku do lat 7, 350 uczniów do czasu ukończenia
szkoły ponadgimnazjalnej.
Przeprowadzono rekrutację na kolonie, z których skorzystało 27 dzieci. Odwiedzono 4 osoby
z tereny naszej gminy z okazji 90- tej rocznicy urodzin. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Działdowie w okresie zimowym zapewniał pobyt osobom bezdomnym z terenu gminy
Działdowo w Domu Odzyskanych Dla Życia MAR-KOT Marwałd oraz „MAR-KOT” Rolne
Gospodarstwo Pomocnicze w Miączynie Dużym. Po dokonaniu analizy przy udziale
rejonowych pracowników socjalnych potrzeby w zakresie pomocy finansowej na rok 2017
kształtują się następująco:
- zasiłki okresowe – 492 400 zł,
- pomoc Państwa w zakresie dożywiania łączna kwota z dotacji i zadań własnych : środki
własne 60 000 zł, kwota dotacji 240 000 zł,
-zasiłki celowe :100 000 zł,
- zasiłki stałe 276 852 zł.
Zespół Interdyscyplinarny : Przewodnicząca powołuje grupy robocze. W ubiegłym roku
pracowano z 46 rodzinami, założono Niebieskie Karty. Odbyły się 4 posiedzenia. Dwaj
członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego uczestniczyli w szkoleniu organizowanym przez
Urząd Marszałkowski.
Z dodatku mieszkaniowego korzystały 24 rodziny na kwotę 24 577,08 zł, z dodatku
energetycznego 8 rodzin na kwotę 1328,88 zł.
Świadczenia rodzinne: na zasiłki rodzinne wydatkowano kwotę 1520 432,62 zł. Na dodatki
do zasiłków rodzinnych wydatkowano 784 679,03 zł, na jednorazową zapomogę z tytułu
urodzenia dziecka 93 000 zł, na świadczenia rodzicielskie 450 485, 00 zł, na zasiłki dla
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opiekunów

131 779,00

zł.

Łącznie

świadczeń

rodzinnych

wypłacono

na

kwotę

4 245 406,65 zł.
Świadczenie wychowawcze: ogółem w okresie od 01.04.2016 r. do 31.12.2016 r. złożono
1011 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego z czego 28 było
przekazanych do Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.
Wydatkowano łącznie kwotę 6 633 474,00 zł, z tego w ramach koordynacji 21 500 zł.
Klub Integracji Społecznej: w roku 2016 działaniami mającymi na celu zwiększenie
kompetencji społeczno - zawodowych objęto 37 osób bezrobotnych lub nieaktywnych
zawodowo, z których jedna osoba podjęła zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Pięciu
uczestników KIS zostało objętych wsparciem w formie cyklicznych spotkań. Jedną osobę
skierowano na spotkania z psychologiem. W większości przypadków pomoc klientom Klubu
polegała na sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych, aplikowaniu o pracę za pośrednictwem
Internetu, udzieleniu informacji dotyczących możliwości odbywania szkoleń i kursów.
W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Działdowie wywieszane są regularnie aktualne
oferty pracy. Pracownik zatrudniony w KIS pomaga wyszukiwać pracę na portalach. W roku
2016 Klub Integracji Społecznej prowadził działania promujące swoją działalność. Została
zaprojektowana

ulotka

i

plakat

informujący

o

zakresie

możliwości

płynących

z uczestnictwa w Klubie. Klub Integracji Społecznej wspomaga osoby długotrwale
bezrobotne, w trudnej sytuacji życiowej, by mogły trwale powrócić do pełnienia ról
społecznych i zawodowych.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 24 do protokołu.
Ad.pkt 25
Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla gminy Działdowo stanowi
załącznik nr 25 do protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński zaproponował zarządzenie przerwy w obradach
do wtorku, do godz. 11.00.
Radca Prawny W.Gierłachowska: gdybyśmy zakończyli dzisiaj obrady sesji, aby zwołać
nową trzeba zachować całą procedurę, co się rozwleka w czasie, 7 dni na zawiadomienia itd.
Jeżeli chcemy działać szybciej to jest taka możliwość przewidziana również w Regulaminie
rady, że przerywamy obrady do określonego dnia i godziny, co oznacza, że Państwo nie są
już dodatkowo zawiadamiani, nie trzeba zachować terminów zawiadomień. Właściwym
rozwiązaniem, aby przyspieszyć to obradowanie jest przerwanie obrad, ale oczywiście jakaś
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część porządku obrad musi zostać, dlatego zostawiamy jeden punkt sprawy bieżące,
i ewentualnie, jeżeli do terminu kontynuowania sesji dojdziecie państwo do porozumienia co
do uchwał zdjętych z porządku obrad jak również uchwały o planie , trzeba będzie je
otwierając obrady z powrotem wprowadzić do porządku obrad. Takie proponuję rozwiązanie.
Możemy oczywiście zamknąć sesję, ale nie wyrobimy się w takich terminach, że
w poniedziałek czy wtorek znowu obradujemy.
Radny P.Stańczak: pani mecenas, jeżeli my jeden punkt przegłosowaliśmy przeciw i my go
z powrotem wprowadzamy na tej samej sesji? Nie bardzo to teoretycznie rozumiem.
Radca Prawny W.Gierłachowska: on musi być w porządku obrad. Jeżeli nie głosowaliście
państwo nad tymi dwoma uchwałami. Nad planem głosowaliśmy, że nie przyjmujemy go, ale
możemy wprowadzić go w zmienionej postaci i przegłosować. Jeżeli chodzi o przerwanie
sesji chodzi tylko o skrócenie możliwości zwołania następnej i głosowania nad trzema
uchwałami wprowadzonymi ponownie do porządku obrad. Dwie pozostałe , aby się nie
wypowiadać na ich temat zostały zdjęte z porządku obrad, inaczej musielibyśmy zagłosować
przeciw.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński wspomniał o możliwości zwołania Sesji
Nadzwyczajnej.
Sekretarz Gminy: zgodnie ze Statutem są trzy dni na zwołanie sesji nadzwyczajnej na
wniosek Wójta.
Radny P.Stańczak podkreślił, że drugie rozwiązanie byłoby lepsze, bardziej przejrzyste.
Radca prawny W.Gierłachowska wspomniała, że w przypadku gdy sesja zwołana zostałaby
w poniedziałek wówczas procedować można byłoby najszybciej w czwartek.
Radny P.Stańczak wspominał, że można jutro zwołać sesję.
Radca prawny W.Gierłachowska można o ile państwo dojdą do jutra do porozumienia.
Decyzja należy do państwa. Są dwie możliwości.
Sekretarz Gminy: jeżeli chodzi o sesję nadzwyczajną na wniosek wójta, wójt na piśmie
w momencie zawiadomienia dołącza projekty uchwał, więc jeszcze kwestia uzgodnienia
treści tychże uchwał, których państwo nie podjęliście. Chodzi o czas, poza tym jak państwo
słyszeliście, jedna uchwała powoduje obalenie kolejnych. W budżecie zostało zapisanych
wiele nowych zadań. Wójt nie ma prawa zaciągać zobowiązania jeżeli nie została podjęta
uchwała budżetowa, wniosków składać itd. natomiast czasu pozostaje coraz mniej. Proszę
mieć to na uwadze jak wybrnąć z sytuacji, żeby to wszystko było dobrze.
Przewodniczący Rady M.Zieliński: słucham propozycji państwa radnych, zamykamy sesję
czy przerywamy.
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Wspomniał również o tym, aby radni pozostali na sali po sesji jak również pani skarbnik,
w celu uzgodnienia co pani Skarbnik ma przygotować.
Radna I.Szkotnicka powiedziała, że było powiedziane co ma być przygotowane, a treść
i liczby to nie my przygotowujemy.
Przewodniczący Rady M.Zieliński powiedział, że można zakończyć sesję ale proceduralnie
przedłuży się to. Nie wiem czy to dla części jest sens.
Radna E.Zielska powiedziała, że trzeba zrobić głosowanie, albowiem połowa radnych chce
zarządzenia przerwy a połowa nie.
Przewodniczący Rady M.Zieliński zarządził głosowanie w sprawie zarządzenia przerwy
w obradach. Rada gminy większością głosów tj. 7 głosów „za” /w głosowaniu udział wzięło
10 radnych/ zdecydowała o przerwie w obradach.
W związku z powyższym o godzinie 1340 Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński
zarządził przerwę w obradach wyznaczając termin dalszych obrad na dzień 23 maja
br.(wtorek) godz. 1100.
Dyrektor G.Kosewska zwróciła się do radnych z zapytaniem o zgodę na to, aby na
kontynuacji sesji zwiększyć środki w budżecie w związku z otrzymaniem dofinansowania
w ramach programu Erasmus plus. Nasza szkoła otrzymała takie dofinansowanie w 100%.
A jest taka procedura żeby teraz zwiększyć środki w budżecie i w ciągu miesiąca będą one
na koncie organu prowadzącego. Jest to kwota 58 699,71 zł.
Skarbnik Gminy: chodzi o to, żebym ja wprowadziła to w uchwale zmieniającej, aby nie
było dyskusji, że coś w ostatniej chwili tłumaczę. Wpływają różne środki, pani dyrektor
wnosi, abym wprowadziła również te środki.
Nikt z radnych nie wyraził sprzeciwu w stosunku do wniosku pani dyrektor.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński w dniu 23 maja o godz.11.00 wznowił XXX
sesję Rady Gminy Działdowo.
Stan rady po przerwie wynosi 11 radnych. Na sesję przybył radny K.Doliński /nieobecni
radni: M.Stokłos, A.Cegiełka, P.Jabłonowski, M.Giesek/.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński poinformował, że pozostały dwa punkty
do zrealizowania z porządku obrad. Następnie zapytał czy są wnioski do porządku obrad.
Wójt Gminy: w związku z tym, że zostały wyłączone projekty uchwał z porządku obrad,
chciałbym je wprowadzić tj:
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- projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo
na lata 2017-2027,
- projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2017 r.
- projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy – Miasto Działdowo.
Na sesję przybył radny M.Giesek. W sesji uczestniczy 12 radnych.
Radna I.Szkotnicka proponowane przez pana Wójta wprowadzenie uchwał mija się
w zasadzie z celem ponieważ te o identycznej nazwie były poddane głosowaniu.
Radny P.Stańczak: jedna uchwała była głosowana.
Radna I.Szkotnica poprosiła, aby pan Przewodniczący przypomniał, bowiem nie wszyscy
radni byli obecni, dlaczego dzisiaj jest ciąg dalszy sesji.
Przewodniczący M.Zieliński: zostały wycofane dwa punkty, nie były przegłosowane.
Dlaczego teraz nie mamy rozpatrywać tych projektów?
Radny P.Stańczak: jeżeli chodzi o punkty, które zostały wycofane, nie ma problemu
możemy rozpatrywać. A jeżeli chcemy wprowadzić nowy punkt to musimy go wprowadzić
pod nową nazwą, z pełną procedurą, zgodnie z prawdą. Nie można tego samego punktu, o tej
samej nazwie ponowie głosować. Można wprowadzić tej projekt ale trzeba zmienić nazwę,
nadać jej nowy punkt.
Przewodniczący

Rady

Gminy

M.Zieliński

poprosił

o

zabranie

głosu

panią

W.Gierłachowską, radcę urzędu gminy.
Radca prawny W.Gierłachowska: to wszystko , co miało miejsce na poprzedniej sesji
wynika z regulaminu obrad rady. Propozycja przerwania obrad, co tłumaczyłam poprzednio,
miała na celu usprawnienie obradowania w jak najkrótszym terminie, ponieważ
z konkretnych zapisów regulaminu obrad rady wynika, że jeżeli poprzednia sesja miałyby być
zamknięta to nowa musi być zwołana, musi być ustalony porządek obrad, przygotowane
materiały i musi to nastąpić w terminie nie krótszym niż siedem dni. Zawiadomienie
o terminie obrad musi być zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej. Z naszego
doświadczenia wynika, że zajmuje to od 10 dni do dwóch tygodni. Poddałam pod państwa
decyzję, że proponujemy przerwać obrady. To kiedy można przerwać obrady również
polecam regulamin rady, który jest udostępniany państwu przed każdą nową kadencją.
Chodziło o to, aby była swoboda decyzji na temat kiedy na nowo zwołujemy sesję, z uwagi
na to, że chcemy uniknąć efektu domina, że pewne uchwały dotyczące inwestycji nie zapadną
i zaczną się kłopoty w kwestii finansowania inwestycji czy projektu. Co do porządku obrad.
Nagle zaistniała sytuacja w postaci przerwy i decyzji państwa, że pewnych uchwał nie
podejmujecie. Co do pierwszej uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej
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państwo podjęliście decyzję, że nie przechodzi ta uchwała. Ta uchwała nie została podjęta.
Co do dwóch pozostałych uchwał państwo nie wypowiedzieliście się, przeszliście dalej
z porządkiem obrad. Nie może być takiej sytuacji co również w sposób oczywisty wynika
z regulaminu rady, że uchwalamy porządek obrad od punktu 1 do 20, obradujemy nad
jednym czy dwoma punktami a pozostałe

pomijamy milczeniem. Jest to coś

niedopuszczalnego, czyli należało albo głosować „za” tymi uchwałami, albo przeprowadzić
głosowanie na nie, ale uchwał nie można przemilczeć a to miało miejsce. W związku
z powyższym zaproponowałam, że skoro pominięto te uchwały, to zdejmujemy je z porządku
obrad. Podjęto decyzję, że zdejmujemy je z porządku obrad i wprowadzamy na nowo, albo na
nową sesję, albo na sesję przerwaną. Co do tego, czy uchwały były głosowane czy nie.
Uchwała może się tak samo nazywać ale otóż nie są to z całą pewnością te same uchwały, bo
po to było przerwane. Proszę się nie sugerować nazwą uchwały bo to nie ma nic do rzeczy. Są
to zupełnie nowe uchwały o nowej treści i o takiej samej nazwie. Poprzednia część sesji
zakończyła się odmową przyjęcia uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy, więc jej nie ma
i zdjęciem z porządku obrad dwóch pozostałych, co było konsekwencją pierwszej, gdyż
pozostałe mogą być uchwalone jeśli zostanie pierwsza. Jest to rzecz kompatybilna. To
wszystko wynika z regulaminu obrad rady, dlatego obecnie trzeba trzy nowe uchwały
wprowadzić jeżeli chcecie je państwo procedować dzisiaj. Jeżeli nie jest do dyspozycji punkt
wolne wnioski i zamknięcie obrad i zwołanie sesji na nowo. To jest Państwa decyzja, tylko
doradzam, polecając, bo zaczynam mieć wrażenie, że państwo nie traktujecie mnie

jak

kogoś kto chce pomóc aby było wszystko w porządku tylko jak wroga, który chce dokuczyć.
Ja służę radą , polecam regulamin rady, ponieważ rada nie może obradować w sposób
dowolny, uchwalić dwudziestopunktowy porządek obrad, następnie podjąć decyzję w sprawie
jednego i zakończyć obrady. Jakoś formalnie musi się to zakończyć. Ja jestem od tego aby
pilnować żeby było wszystko zgodnie z prawem. Może zaistnieć taka sytuacja, że państwo
będziecie chcieli podjąć takie czy takie uchwały a one nie przejdą u wojewody bo może
okazać się że niewłaściwie procedowaliście i mamy miesiąc, półtora, dwa miesiące
opóźnienia. Zalecam również, coś takiego, jeżeli ktoś z państwa radnych potrzebuje wyjść to
nie opuszcza się obrad ot tak sobie ponieważ zmienia się kworum. Tu również mieliśmy taką
sytuację, że dwóch radnych opuściło salę, nie odnotowano tego w protokole, zmieniło się
kworum, obrady trwały dalej. Jeżeli chcą państwo opuścić salę proszę to zrobić oficjalnie.
Można dalej procedować jeżeli jest zachowane kworum ale trzeba to odnotować w protokole
„radny taki i taki, opuścił obrady, w związku z tym kworum wynosi obecnie tyle i tyle”.
Bardzo proszę tego pilnować bo potem się okazuje, że pewne rzeczy nie przechodzą u
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wojewody i coś się tam wali. To wszystko jest bardzo istotne a to co ja proponowałam dla
ułatwienia, że procedujemy dzisiaj, ja nie wymyślam nic innego, to wynika z istniejącego od
wielu lat regulaminu obrad rady a fakt, że uchwały się tak samo nazywają nie oznacza, że są
to uchwały te same.
Radny P.Stańczak: naprawdę nie traktujemy pani mecenas jak wroga, przyjąłem pani
wyjaśnienia, tylko, jeżeli teraz rozmawiamy o procedowaniu zgodnie z regulaminem jeśli
wprowadzamy nowe uchwały , z nowymi dokumentami, które położono nam na biurku, to
jest niezgodnie z regulaminem. Mamy obowiązek dostania ich na siedem dni przed sesją.
Radca prawny W.Gierłachowska: tak, wtedy jeżeli sesja została zamknięta, natomiast
jeżeli została przerwana zawiadomienie dostajecie państwo na sesji, która jest przerywana.
Natomiast w przypadku przerwania „ O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 1
Rada może postanowić w szczególności na niemożność wyczerpania porządku obrad lub
konieczność

jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów lub inne

nieprzewidziane przeszkody uniemożliwiające Radzie Gminy właściwe obradowanie lub
podjęcie uchwał”.

/ §11ust.2 Regulaminu rady/. Nie ma żadnych terminów, co do

otrzymywania dokumentów, natomiast jeżeli chcecie się państwo z tymi dokumentami
zapoznać, ponieważ nie ma żadnych terminów , bo jest termin 7 dniowy a w przypadku
zwoływania sesji nadzwyczajnej jest termin 3dniowy do otrzymania dokumentu. Jeśli tu
macie taką potrzebę, że chcecie się z tymi dokumentami zapoznać można ustalić wspólnie, że
my chcemy mieć 3 dni, 5 dni a nawet 20 dni na zapoznanie się z dokumentami, to jest
państwa wola, nie ma ograniczeń, nie ma terminu. Możecie postanowić , że jeden dzień
wystarczy albo równie, że potrzeba dwa miesiące. Polecałam dlatego elastyczność, bowiem to
od państwa zależy ile potrzebujecie czasu, aby kontynuować obrady przerwane.
Radna I.Szkotnica: chciałam wrócić do cytowanego w Regulaminie rady gminy paragrafu
11 , jeszcze raz go odczytam „O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 1 Rada może
postanowić w szczególności na niemożność wyczerpania porządku obrad lub konieczność
jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane
przeszkody uniemożliwiające Radzie Gminy właściwe obradowanie lub podjęcie uchwał”.
Pani mecenas bardzo proszę o wskazanie, według tego regulaminu, który z tych punktów?
Radca prawny W. Gierłachowska: inne nieprzewidziane przeszkody.
Radna I.Szkotnicka: jakie inne.
Radca prawny W.Gierłachowska: państwo powiedzieliście, że nie jesteście zadowoleni
z treści uchwał i chcecie je zmienić.
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Radna I.Szkotnicka: myśmy głosowali, a że komuś to się nie podobało to jest inna sprawa.
Głosowanie się odbyło.
Radca prawny W.Gierłachowska: nad dwoma uchwałami nie , tylko nad jedną w sprawie
Wieloletniej Prognozy.
Radna I.Szkotnicka: zmiany w budżecie były powiązane z Wieloletnią Prognozą Finansową.
Radca prawny W.Gierłachowska: i nie głosowaliście na ich temat. Zostało to pominięte,
można odtworzyć bo jest to nagrywane.
Radna I.Szkotnicka: owszem zostało pominięte bo tu się wskazuje na to, że Przewodniczący
czegoś nie dopilnował.
Radca prawny W.Gierłachowska; pani radna, dyskutujemy na temat czegoś co już zapadło,
czy prawidłowo czy nie w końcu przegłosowano przerwę w obradach. W tej chwili jesteśmy
po przerwie.
Radna I.Szkotnicka: no dobrze, jesteśmy po przerwie, spotkaliśmy się i widzimy na biurku
projekty uchwał z datą 23 maja, czyli dniem dzisiejszym.
Radca prawny W.Gierłachowska: to już nie do mnie pytanie.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński: będziemy przekrzykiwali się i nie wiem do
czego dojdziemy, myślę, że najlepszym sposobem jest przegłosowanie.
Poddaję pod głosowanie wprowadzenie do porządku obrad trzech punktów:
- projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo
na lata 2017-2027,
- projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2017 r.
- projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy – Miasto Działdowo.
Większością głosów rada gminy przyjęła porządek obrad uwzględniający zaproponowane
projekty uchwał / 9 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się”,2 głosy „przeciw”/
Po wprowadzeniu powyższych projektów uchwał porządek obrad otrzymuje brzmienie:
1.

Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.

Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.

3.

Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Gminy.

4.

Informacja Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

5.

Wolne wnioski i zapytania.

6.

Podjęcie

uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

Działdowo na lata 2017-2027.
7.

Podjęcie

uchwały

w

sprawie

zatwierdzenia

sprawozdania

finansowego

za 2016 rok.
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8.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu
wykonania budżetu na 2016 rok.

9.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Działdowo.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę na terenie gminy Działdowo.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego
„Dolina rzeki Szkotówki ”.
12. Podjęcie

uchwały

w

sprawie

uchylenia

uchwał

Rady

Gminy

Działdowo

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Działdowo w obrębach geodezyjnych:
Jankowice, Mosznica, Lipówka, Gąsiorowo.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Działdowo w obrębach geodezyjnych:
Grzybiny, Myślęta, Uzdowo, Turza Wielka.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Działdowo w obrębach geodezyjnych:
Klęczkowo, Krasnołąka, Pożary, Wilamowo.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Działdowo w obrębach geodezyjnych:
Komorniki, Burkat, Pierławki, Kisiny.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Działdowo w obrębach geodezyjnych:
Księży Dwór, Petrykozy, Wysoka.
18.

Podjęcie uchwały w sprawie projektu zmiany Uchwały Nr XXIX/235/17 Rady Gminy
Działdowo z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/193/08 Rady Gminy
Działdowo z dnia 10 września 2008 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania
uczniom stypendiów Wójta Gminy Działdowo za wyniki w nauce lub osiągnięcia
sportowe.
20. Podjęcie uchwały w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej.
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21. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Działdowo.
22. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu
Gminnego Zakładu Usług Komunalnych.
23. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2016.
24. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2016.
25. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla gminy Działdowo.
26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Działdowo na lata 2017-2027.
27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2017 r.
28. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy – Miasto
Działdowo.
29. Sprawy bieżące.
30. Zamknięcie obrad.
Ad. pkt 26
Skarbnik B.Antoszewska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Działdowo na lata 2017-2027.
Państwa sugestie co do Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały uwzględnione, nie
podobała się czteroletnia karencja, więc tak przygotowałam, aby była to karencja dwuletnia.
Spłata obligacji miała się rozpocząć po czterech latach. W nowej wersji spłaty rozpoczną się
od 2020 roku. W pierwszym roku będzie to kwota 250 000 zł, w 2021 300 000 zł a w latach
2022-2027 po 600 000 zł. Co do wysokości była sugestia. Na dzień dzisiejszy nie jestem
w stanie zdjąć tych wydatków ponieważ mamy zobowiązania, są podpisane umowy. Być
może po przetargu ta kwota ulegnie zmianie. Druga zmiana, jeżeli chodzi o przedsięwzięcia:
wprowadzono nowe przedsięwzięcie Budowa przedszkola w Burkacie, aby złożyć wniosek
do RPO (zostało to wprowadzone w 2018 r.). W zakresie inwestycji w Filicach została rozbita
kwota na środki własne i unijne. Do zmian w budżecie wprowadzono program, o który prosiła
pani dyrektor ze Sławkowa, dlatego kwoty uległy zmianie.
Uaktualniono więc dochody w podziale na dochody bieżące i majątkowe jak również wydatki
w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. Wprowadzono dochody z RPO na budowę
w Burkacie jak i na kanalizację w Filicach, również wprowadzono środki unijne. Po
dochodach i wydatkach. Wynik budżetu nie uległ zmianie, w następnym roku wynik budżetu
jest na plusie, Przychody budżetu –nie uległy zmianie, Rozchody budżetu- w roku 2019 jest ta
sama kwota, a w roku 2020 są to mniejsze kwoty i nie ma karencji, która widniała
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poprzednio. Spłaty rat kredytów są mniejsze bowiem jak na następny rok wprowadziłam
środki unijne to kwota uległa zmniejszeniu, więc kredyt wychodzi zdecydowanie mniejszy,
czyli możliwości zaciągnięcia jak pani radna pytała wcześniej (spłata kredytów jest 700 000
zł), swobodnie można zaciągać kredyty w następnych latach.
Skarbnik Gminy omawiając załączniki do Wieloletniej Prognozy Finansowej wskazała
również na wskaźniki, planowaną nadwyżkę budżetu, wydatki inwestycyjne, spłatę starego
kredytu i przedsięwzięcia: Budowa Przedszkola w Burkacie: na ten rok zaplanowano
80 000 zł , natomiast na rok 2018 250 000 zł, Umowa o świadczenie usług w zakresie
optymalizacji kosztów dystrybucji energii (…), Budowa sali gimnastycznej w Ruszkowie.
Następnie Skarbnik Gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwał.
Radny P.Stańczak: spała do roku 2027, tak?
Skarbnik Gminy potwierdziła. W projekcie budżetu też było tyle lat, aby nie było
obciążenia, aby była możliwość w latach następnych zaciągania kredytu. Mamy możliwość
powyżej miliona spłacać taki kredyt. Jeżeli teraz weźmiemy 600 000 zł

to jeszcze można

zaciągnąć następne kredyty czy w 2018 czy 2019 roku i po 500 000 -600 000 zł spłacać.
Jeżeli chodzi o sytuację inwestycyjną, mam w tej chwili 9000 000 zł. Kredyt bierzemy na
4000 000 zł. Zazwyczaj jest tak, że za około 3-4 mln realizujemy inwestycje i dochodziła do
tego jeszcze spłata kredytu, czyli jesteśmy w stanie wygenerować 800 000 zł na spłatę
kredytu plus jeszcze inwestycje. Można wziąć kredyt na dwa, trzy lata ale wtedy obciążenie
spłatami będzie dosyć duże i co jeśli pozyskamy atrakcyjne środki i nie będzie możliwości
realizacji, tzn. będzie ale trzeba karencję o 3-4 lata przesunąć.
Radny P.Stańczak: dobrze, rozmawiamy teraz wyłącznie o zaciągnięciu obligacji na Burkat
a wcześniej rozmawialiśmy również, że na drugi rok są planowane 2 mln obligacji na
rozszerzenie tej inwestycji we wsi Filice. Obawiam się, że jeśli dołożymy te dwa miliony
złotych to w dalszym ciągu nie będziemy mieli żadnych możliwości.
Skarbnik Gminy: mamy inwestycje na 9 000 000 zł. Kredyt bierzemy w wysokości 4 mln
złotych, to nie tylko jest na Burkat, to też na inne rzeczy. Nie grupujemy tego w ten sposób.
Następnie wskazała ponownie na spłatę kredytu. Poinformowała o zmniejszeniu kredytu
w przyszłym roku ze względu na wprowadzenie środków unijnych. Jesteśmy w stanie to
spłacić.
Radny P.Stańczak a czemu rozmawialiśmy o obligacjach na Filice.
Skarbnik Gminy: nadal są tu zaplanowane na Filice. Będziemy rozmawiać przy budżecie na
kolejny rok o inwestycjach. Być może ta kwota ulegnie zmianie. Jest to tylko plan. Nie wiem
jakie będą dotacje, jakie będą subwencje i jakie inwestycje. Zostało to wprowadzone po to,
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aby mieszkańcy wiedzieli, że będzie to robione, nie tylko w Burkacie. Tak samo przedszkole
zostało wprowadzone, aby wprowadzić do RPO.
Radna I.Szkotnica: uchwalając budżet na 2017 rok, już mieliśmy zaplanowany deficyt
rzędu prawie 4 000 000 zł. Teraz ten deficyt jest 100 % wyższy. Chciałabym niektórych
uspokoić, że inwestycje, które są od dawien dawna wprowadzone w Wieloletniej i uchwalone
przez nas , typu Rozbudowa wodociągu w Burkacie i kanalizacja z przepompownią w
Burkacie też widniały, co prawda na dużą mniejszą kwotę. Jeśli chodzi o przebudowę dróg
gminnych w miejscowości Kurki, Kisiny wszystko jest zaplanowane. Wszystko do jakiegoś
momentu, do ostatniej pierwszej części sesji pasowało. Pojawiła się w którymś momencie
termomodernizacja. Uchwaliliśmy również budowę przedszkola, najpierw 65 000 zł na
przygotowanie dokumentacji, aby można było ten projekt zgłosić, więc też jest ta kwestia
zabezpieczona. Pojawiła się duża kwota w przypadku budowy sieci kanalizacji sanitarnej
w Burkacie. Nie wiem czy tylko to się zwiększyło czy jeszcze coś, że aż o taką kwotę w tej
chwili walczymy. Przy okazji, przedszkola, czy lokalizacja w tej części gminy jest trafionym
pomysłem? Dlaczego o 100 % podnosimy deficyt.
Skarbnik Gminy: inwestycja kosztuje prawie 4 000 000 zł. Pani twierdzi, że deficyt
8 000 000 zł, ale naszych środków jest 2805 000 zł ( w zaokrągleniu). Gdyby inwestycja
została zakończona w listopadzie to tego by nie było. To jest na miesiąc , dwa. Proszę tego
nie liczyć i skupić się na tych 4 milionach. To jest faktycznie taka długa spłata do 2027 r.
Prefinansowanie to

ja nazywam chwilówką, bo gdyby inwestycja zakończyła się w

październiku, listopadzie , ale my nawet umowy jeszcze nie mamy na to podpisanej. Może
dopiero w czerwcu będzie przetarg , więc siłą rzeczy, jeśli środki nie wpłyną to z czego
ureguluję faktury. Jeżeli po stronie dochodowej tego nie będę miała?
Radny P.Stańczak cieszę się z tej dyskusji, możemy w końcu porozmawiać. Nie było by
problemu, bądź byłby dużo mniejszy, gdybyśmy mieli wieloletni plan inwestycji i wtedy
byśmy rozmawiali o przesunięciach. Błądzimy w próżni, nie wiemy co, każdy o jakiejś
inwestycji w swojej miejscowości myśli i jest problem. Na kolejnej sesji złożymy wniosek
formalny o wprowadzenie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, abyśmy mogli normalnie
dyskutować i zobaczyć jaka jest kondycja gminy, co możemy zrobić realnie, nierealnie.
Obiecanie, mówienie i łatanie dziur kończy się na takim może niepotrzebnym zamieszaniu
przy inwestycji, która jest bardzo potrzebna.
Skarbnik Gminy ponownie wyjaśniła, że przy 8 mln deficytu: nasze oszczędności stanowią
2805 000zł ,środki na prefinansowanie . Generalnie zaciągamy dług do kwoty 4150 000 zł. Po
przetargu, zakończeniu inwestycji może się okazać, ze jest to kwota niższa ale na chwilę
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obecną nie jestem w stanie powiedzieć o ile mniejsza. koncentrujemy się na tym roku. Na
następny dopiero będzie widać ile potrzeba obligacji czy tez kredytu po przyjęciu projektu
budżetu. Na razie na kolejny rok są również planowane obligacje ale to jest tylko plan.
Radny K.Chyliński zwrócił się z wnioskiem o zarządzenie krótkiej przerwy, aby spokojnie
to przeanalizować.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński zarządził głosowanie w sprawie zarządzenia
przerwy w obradach.
Radna większością głosów zdecydowała o nieprzerywaniu sesji / 9 głosów „przeciw”, 3 głosy
„za”, 0 głosów „wstrzymujących się”/.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński zarządził głosowanie nad
uchwałą w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo na lata
2017-2027.
Rada gminy większością głosów / 9 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się”, 2 głosy
„przeciw” / podjęła
Uchwałę Nr XXX/254/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Działdowo na lata 2017-2027
Uchwała stanowi załącznik nr 26 do protokołu.
Ad. pkt 27
Skarbnik B.Antoszewska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie
Gminy Działdowo na 2017 r. szczegółowo omawiając wszystkie załączniki do projektu
uchwały.
Dochody:
- dział Transport i Łączność : kwota 3.400 zł z tytułu najmu równiarki;
- dział Administracja Publiczna: kwota 4.800 zł za sprzedaż składników majakowych,
-dział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na
podstawie ustaw: wpłynęła kwota 6.400 zł,
- dział Różne Rozliczenia: Urząd Miasta Działdowo dokonał zwrotu środków, które nie
zostały wykorzystane: kwota 19.270 zł
- dział Oświata i Wychowanie: wprowadzenie środków w kwocie 46.959,77 zł z programu
ERASMUS Plus 2017,
-dział Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska: kwota 2.800 zł zwrot dotacji z zakładu
budżetowego w Uzdowie,
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- dział Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego: kwota 32.000 zł zwrot dotacji
podmiotowej od Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu.
Wydatki:
- dział Rolnictwo i Łowiectwo: wprowadzenie zadania o nazwie " Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przepompownią oczyszczalnią w miejscowości Burkat. Kwota łączna
3861 690,48 zł,
- dział Transport i Łączność:

pomoc dla Miasta Działdowo w kwocie 19.270 zł

,zaplanowanie środków na bieżące utrzymanie dróg w kwocie 20.371,83 zł,
- dział Działalność Usługowa: wprowadzenie kwoty 150.000 zł na zmiany w planie,
- dział Administracja Publiczna: zmiany na zadaniach zleconych polegające na przesunięciu
środków między paragrafami, zwiększenie na odpis funduszu świadczeń (11.510,38 zł), na
bieżące utrzymanie urzędu (47.000 zł) oraz na promocję (29.400 zł),
- dział Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa: zwiększenie na odpis
funduszu świadczeń socjalnych,
-dział Obsługa Długu Publicznego: środki w związku z zaciąganymi zobowiązaniami:
na prefinansowanie i obligacje,
- dział Oświata i wychowanie: zmiany w zadaniach inwestycyjnych o 15.000 zł,
(zmniejszenie na zadaniu Budowa sali w Ruszkowie i zwiększenie na Wykonanie
dokumentacji na budowę przedszkola w Burkacie). Wprowadzenie planu na realizacje
programu ERASMUS, zmiany w szkołach,
- dział Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska zmiany na funduszu sołeckim wsi
Filice .
Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła zmiany, zgodnie z załącznikami nr 3-7.
Radny K.Chyliński: mam pytanie odnośnie 15000 zł, które ma być przeznaczone na Studium
wykonalności, czy wiemy jaka firma będzie to robiła?
Kierownik M.Margalski: jesteśmy po rozmowach, nie znam tej firmy, nie ma jeszcze
umowy bo nie możemy podjąć zobowiązania. Zapraszam po sesji powiem jaka to firma.
Radny K.Chyliński: wynagrodzenie jest znane?
Kierownik M.Margalski: około 12000 zł netto.
Radny K.Chyliński: trochę wysoko mi się wydaje, ponieważ w Urzędzie Miasta najwyższa
kwota jaką płacimy za Studium to była kwota 7500 zł, znacznie niższa.
Kierownik M.Margalski: zgadza się, ale musimy zrobić te studium od ręki, dopiero dzisiaj
możemy zacząć rozmawiać. Szybko kosztuje. Jest to jedyna firma, która zgodziła się w ciągu
3-4 dni to zrobić.
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Rada gminy większością głosów / 9 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się”, 2 głosy
„przeciw” / podjęła
Uchwałę Nr XXX/254/17 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2017 r.
Uchwała stanowi załącznik nr 27 do protokołu.

Ad. pkt 28
Kierownik G.Małachowski omówił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Gminy –Miasto Działdowo.
Pani Skarbnik wspominała o tym przy zmianach w budżecie. W ubiegłym roku taką uchwałę
państwo podjęliście. Deklarowaliśmy 20 000 zł na dokumentację techniczną na ulicę
Graniczną. Miasto zwróciło nam środki w marcu. Chodziło o zwiększenie zakresu.

W tej

chwili przetarg jest już rozstrzygnięty więc jest kwota konkretna 19 270 zł.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński poprosił o pytania.
Pytań do ww. projektu uchwał nie było.
Rada gminy jednogłośnie podjęła / 12 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów
„przeciw”/
Uchwałę Nr XXX/256/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy – Miasto
Działdowo.
Uchwała stanowi załącznik nr 28 do protokołu.

Ad.pkt 29
Sprawy bieżące.
Radny P.Stańczak zapytał jakie numery w porządku obrad nadano wprowadzanym
projektom uchwał.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński odpowiedział, że numery 28,29,30 . 30- sprawy
bieżące, 31- zamknięcie obrad.
Ad. pkt 30
Wobec wyczerpania porządku dziennego Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński zamknął
XXX Sesję Rady Gminy Działdowo w dniu 23 maja 2017 r. o godz.1150
Protokołowała:

Przewodniczył:

Marta Nazarewicz

Mirosław Zieliński

/Podinspektor/

/Przewodniczący Rady Gminy/
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