Protokół Nr 4/17
ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Działdowo
odbytego w dniu 6 czerwca 2017 roku
W

posiedzeniu uczestniczyło

10

radnych. Nieobecni radni:

K. Doliński.

P.Jabłonowski,K.Chyliński, M.Zieliński, P.Stańczak.
Spoza Rady w posiedzeniu udział wzięli:
Paweł Cieśliński
Jan Świniarski
Beata Antoszewska
Grzegorz Małachowski

- Wójt Gminy
- Sekretarz Gminy
- Skarbnik Gminy
-Kierownik
Referatu
Gospodarki
Komunalnej, Planowania Przestrzennego,
Gospodarki
Gruntami
i
Ochrony
Środowiska

Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Działdowo odbywało się
w godzinach 1000- 1025
W chwili rozpoczęcia posiedzenia

komisji na sali obecnych jest 9

radnych.

Nieobecni radni: K. Doliński. P.Jabłonowski, K.Chyliński, M.Zieliński, P.Stańczak,
M.Giesek.
Ad. pkt 1
Wiceprzewodnicząca E.Lipowska otwierając posiedzenie powitała zebranych
i na podstawie listy obecności stwierdziła jego prawomocność.
Ad. pkt 2
Wiceprzewodnicząca E.Lipowska zapytała czy są wnioski do porządku obrad.
Wniosków do porządku obrad nie zgłoszono, wobec czego przystąpiono do jego
realizacji w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
2. Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
4. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na
2017 r.
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5. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze
przetargu nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr 12/8 obręb Księży Dwór.
6. Sprawy bieżące.
7. Zamknięcie obrad.
Ad. pkt 3
Protokół z ostatniego posiedzenia komisji przyjęto jednogłośnie bez odczytania.
Ad. pkt 4
Skarbnik B. Antoszewska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany
w budżecie Gminy Działdowo na 2017 r.
Szczegółowo omówiła zmiany po stronie dochodów jak i wydatków, zgodnie
z załącznikami nr 1 i 2 do projektu uchwały.
Dochody:
Wprowadzenie środków z rozliczenia zadania inwestycyjnego Termomodernizacja
budynków w kwocie 131.399,15 zł. Wprowadzenie refundacji z realizacji funduszu
sołeckiego za ubiegły rok

w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

Wprowadzenie środków dla Zespołu Szkół w Księżym Dworze z tytułu darowizny
w kwocie 4.200 zł. W dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska wpłynęła
mniejsza kwota z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska. W dziale Kultura
i Ochrona Dziedzictwa Narodowego wprowadzono dotację w kwocie 10.000 zł
pozyskaną z Urzędu Marszałkowskiego w ramach konkursu Aktywna Wieś Warmii,
Mazur i Powiśla" z przeznaczeniem na projekt "Stworzenie atrakcyjnego miejsca
spotkań lokalnej społeczności dzięki zagospodarowaniu przestrzeni publicznej na
terenie miejscowości Pożary".
Wydatki:
Wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych tj: Wykup sieci wodociągowej
od osób prawnych w kwocie 22 000 zł oraz budowa oczyszczalni przydomowej
w Sękowie 10 000 zł. Zwiększenie na zakup usług remontowych na drogi
o 2.569,44 zł. Przesunięcia między paragrafami w dziale Obsługa długu. W dziale
Oświata i wychowanie wprowadzenie wspominanej darowizny 4.200 zł na zakup
materiałów i wyposażenia. Przeniesienie środków w kwocie 7.500 zł na wniosek
referatu Oświaty w związku z realizacją zadań oświatowych. W dziale Kultura
i Ochrona Dziedzictwa Narodowego wprowadzenie wspomnianego zadania,
realizowanego w miejscowości Pożary.

2

Następnie

Skarbnik

Gminy

B.Antoszewska

przedstawiła

nowe

zadania

wprowadzone do załącznika inwestycyjnego (załącznik nr 3 do projektu uchwały):
- Wykup sieci wodociągowej od inwestorów prywatnych – 22 000 zł,
- Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Sękowie – 10 000 zł,
-Stworzenie

atrakcyjnego

miejsca

spotkań

lokalnej

społeczności

dzięki

zorganizowaniu przestrzeni publicznej na terenie miejscowości Pożary –
18 192,00 zł (środki z Urzędu Marszałkowskiego i własne).
Skarbnik Gminy poinformowała, że w załączniku nr

4 wprowadzono dotację

z Urzędu Marszałkowskiego oraz wskazała na zmiany w kolejnych załącznikach.
Wiceprzewodnicząca E.Lipowska poprosiła o pytania.
Pytań do ww. projektu uchwały nie było.
Wójt Gminy dla uzupełnienia informacji przekazanej przez panią Skarbnik wyjaśnił
kwestię związaną z wykupem sieci wodociągowej. Obowiązkiem gminy jest
zaopatrywanie mieszkańców w wodę. W przypadku nowych osiedli nie zawsze
zdążymy z rozbudową sieci wodociągowej. Inwestor, czyli osoba budująca dom
może pobudować tę sieć we własnym zakresie a gmina ma obowiązek tę sieć
wodociągową odkupić. Sieć została zbudowana w ubiegłym roku. Nie mieliśmy
środków na wykup, dopiero teraz zostały zaplanowane. Głównym tematem
dzisiejszego posiedzenia komisji i sesji są Pożary, wprowadzenie środków do
budżetu. Podpisanie umów ma nastąpić około połowy czerwca. Środki, które
wpłynęły pani Skarbnik przeznaczyła na zmniejszenie deficytu w związku z tym, że
wpłynęły mniejsze środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. W ubiegłym roku
kwoty były większe, są podjęte zobowiązania wobec Ekologicznego Związku, ale nie
zwiększamyzobowiązań.
Projekt uchwały przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 9 radnych
/9 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciw”/
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad.pkt 5
Na posiedzenie przybył Radny M.Giesek. Na sali obecnych jest 10 radnych.
Kierownik G. Małachowski przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na zbycie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr 12/8 obręb
Księży Dwór wskazując na położenie przedmiotowej nieruchomości na mapie.
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Przedmiotowa nieruchomość zajmuje powierzchnię 67 arów. W Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego oznaczona jest jako tereny rolne. Zgodnie
z operatem nieruchomość została wyceniona na kwotę 19 000 zł.
Wójt Gminy omówił dokładne położenie działki informując, że działka została przejęta
z Państwowego Funduszu Ziemi. W planie miejscowym figuruje jako rola, jednak
porośnięta jest krzakami, samosiewami. Mamy obawy czy uda się ją sprzedać za
taką cenę. Cena za 1 ha działki rolnej faktycznie kształtuje się w granicach
30 000 zł, ale w tym przypadku trzeba ponieść duże nakłady, aby doprowadzić do
funkcji rolnej. Może ktoś zainteresuje się tą działką.
Ponadto, Wójt Gminy wspomniał o przygotowaniu do sprzedaży działki położonej
w miejscowości Burkat, o powierzchni około pół hektara. Chcielibyśmy zmniejszyć
deficyt, zwiększyć dochody.
Projekt uchwały przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 10 radnych
/10 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciw”/
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Ad.pkt 6
Sprawy bieżące.
Kierownik G.Małachowski zwrócił się do radnych z informacją na temat pisma,
które wpłynęło od pana Wójta Gminy Iłowo S.Cichockiego wraz z projektem umowy.
Gmina Iłowo będzie wykonywać prace remontowe pomnika ku czci zamordowanych
więźniów niemieckiego obozu koncentracyjnego w Działdowie Las Białucki. Wójt
Gminy Iłowo wystąpił z prośbą o dofinansowanie w wysokości 5000 zł. Planowany
koszt całej inwestycji to kwota 41 850 zł. Jeżeli państwa decyzja będzie pozytywna
będziemy musieli ten punkt wprowadzić do porządku obrad.
Wójt Gminy na terenie gminy Iłowo są dwa takie miejsca, jeden w lesie białuckim,
drugi na Mławce. Wojewoda przekazuje drobne środki na utrzymanie cmentarzy.
My również, co 10 lat staramy się nasz cmentarz w Komornikach doprowadzić
wizualnie do lepszego stanu. Środki przekazywane od Wojewody ledwie wystarczają
na bieżące naprawy. Tak się składa, że na tych cmentarzach znajdują się również
mieszkańcy z terenu naszej gminy, więc należy o te tereny zadbać. Nie są to wielkie
środki.
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy E.Lipowska zapytała jaka jest decyzja radnych.
Radni wyrazili akceptację dla udzielenia wsparcia gminie Iłowo.
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Kierownik G.Małachowski zapytał czy przygotować to na tę czy kolejną sesję. Pani
Skarbnik musi znaleźć 5000 zł.
Wójt Gminy: jeżeli nie na tę sesję to na następną wprowadzimy środki. Nie wiemy
jak będzie z projektami, być może będzie jeszcze potrzeba zwołania pilnej sesji.
Chcielibyśmy jednak w lipcu i do połowy sierpnia sesji nie zwoływać.
Radna K.Wasiak zapytała o równiarkę na drogi w Burkacie.
Radny M.Giesek zwrócił uwagę, że do Gnojenka równiarka jeszcze nie dotarła.
Wójt Gminy poinformował, że w Burkacie równiarka była już dwa razy. Dwie
najgorsze drogi zostały nawiezione. Teraz znajduje się w Filicach. Mieszkańcy mają
zorganizować kruszywo a my tylko wyrównamy. Musimy wysłać równiarkę tam gdzie
jeszcze w ogóle nie była ale na bieżąco będziemy starali się naprawiać.
Radny Z.Boćko zapytał kiedy rozpocznie się inwestycja na drogach w Kisinach.
Wójt Gminy odpowiedział, że rozpoczęto prace przygotowawcze na drodze
w kierunku wiaduktu. Zapewne w ciągu dwóch tygodni asfalt zostanie położony.
Na odcinek drogi za świetlicą firma wchodzi dopiero 15 czerwca.
Wiceprzewodnicząca E.Lipowska nawiązała do prac remontowych na drodze
w Kurkach, zwracając szczególną uwagę na odcinek drogi na moście.
Wójt Gminy wyjaśnił, że most zostanie pokryty jedną warstwą. Na razie naprawiane
są najgorsze miejsca. Kładą pierwszą warstwę i chcą to skończyć w tym tygodniu,
natomiast w następnym położą warstwę ścieralną.
Wiceprzewodnicząca E.Lipowska zaznaczyła, że teraz dobrze

jeździ się po

drogach w Kurkach.
Wójt Gminy potwierdził, dodając, że zapewne wkrótce będą sygnały, że kierowcy
jeżdżą za szybko.
Ponadto poinformował, że nie będą tam montowane garby spowalniające gdyż
poruszają się tą drogą autobusy i lżejszy sprzęt dostawczy.
Radna E.Lipowska zapytała czy prawdą jest, że mieszkańcy Kurek kilka lat temu
składali wniosek w tej sprawie.
Wójt Gminy odpowiedział, że nie pamięta takiej sytuacji, jednak nie ma możliwości
zamontowania garbów.
Radna E.Zielska zwróciła się z pytaniem o przeniesienie świetlicy w Petrykozach.
Wójt Gminy poinformował, że remont remizy planowany jest w przyszłym roku.
Świetlicę będziemy planowali w budynku szkolnym jeśli uda nam się ją pomieścić.
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Tak byłoby najlepiej

bowiem

nie

łączylibyśmy

remizy

z

pomieszczeniami

świetlicowymi. Jest to kwestia organizacyjna.

Ad.pkt 7
Wobec wyczerpania porządku obrad Wiceprzewodnicząca Rady Gminy E.Lipowska
o godz.1025 zamknęła wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Działdowo.
Protokołowała:
Marta Nazarewicz
/Podinspektor/

Przewodniczyła:
Ewa Lipowska
/Wiceprzewodnicząca Rady Gminy/
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