Protokół Nr 5/17
ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Działdowo
odbytego w dniu 22 sierpnia 2017 roku
W posiedzeniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny radny: Mariusz Stokłos
Spoza Rady w posiedzeniu udział wzięli:
Paweł Cieśliński
Beata Antoszewska
Danuta Smereczyńska

- Wójt Gminy
- Skarbnik Gminy
- Kierownik Referatu Oświaty, Kultury
i Zdrowia
- Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu
- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej
-Kierownik
Referatu
Gospodarki
Komunalnej, Planowania Przestrzennego,
Gospodarki
Gruntami
i
Ochrony
Środowiska
- Radca prawny urzędu

Mieczysława Skała
Bożena Ziółkowska-Wójcicka
Grzegorz Małachowski

Wiesława Gierłachowska
Dyrektorzy szkół z terenu gminy

Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Działdowo odbywało się
w godzinach 1000- 1225
Ad. pkt 1
Przewodniczący

Rady

Gminy

M.Zieliński

otwierając

posiedzenie

powitał

zebranych i na podstawie listy obecności stwierdził jego prawomocność.
Ad. pkt 2
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński zapytał czy są wnioski do porządku
obrad.
Wójt Gminy wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad czterech dodatkowych
projektów uchwał:
1)

projekt

uchwały

w

sprawie

nadania

statutu

Szkole

Podstawowej

nadania

statutu

Szkole

Podstawowej

im. Andrzeja Grubby w Sławkowie.
2)

projekt

uchwały

w

sprawie

im. Kazimierza Górskiego w Burkacie.
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3) projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Działdowo w obrębie geodezyjnym
Kramarzewo.
4) projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Iłowo-Osada.
Przewodniczący Rady M.Zieliński wnioskował o wprowadzenie dodatkowego
punktu: Wypracowanie stanowiska w sprawie wniosku Prokuratora Rejonowego
w Działdowie o podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania
stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wyniki we współzawodnictwie
sportowym na podstawie przepisów stosownie do delegacji zawartej w przepisach
art.31 ust.3 ustawy o sporcie z dnia 25.06.2010 r.
Przewodniczący

Rady

Gminy

M.Zieliński

zaproponował

wprowadzenie

powyższych dodatkowych punktów do porządku obrad w następującej kolejności:
1)

projekt

uchwały

w

sprawie

nadania

statutu

Szkole

Podstawowej

statutu

Szkole

Podstawowej

im. Andrzeja Grubby w Sławkowie – pkt 11
2)

projekt

uchwały

w

sprawie

nadania

im. Kazimierza Górskiego w Burkacie – pkt 12
3) projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Działdowo w obrębie geodezyjnym
Kramarzewo – pkt 13
4) projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Iłowo-Osada
– pkt 14
5)

wypracowanie

stanowiska

w sprawie

wniosku

Prokuratora

Rejonowego

w Działdowie o podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania
stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wyniki we współzawodnictwie
sportowym na podstawie przepisów stosownie do delegacji zawartej w przepisach
art.31 ust.3 ustawy o sporcie z dnia 25.06.2010 r. – pkt 15
Następnie kolejno: pkt 16 Sprawy bieżące, pkt. 17 Zamknięcie obrad.
Radny P.Stańczak poprosił

o podanie powodu wprowadzania dodatkowych

punktów.
Kierownik D.Smereczyńska wyjaśniła, że tempo prac spowodowane jest tym, że
przepisy wprowadzające reformę są cały czas niejasne. Były wątpliwości jeśli chodzi
o statuty. Konsultowaliśmy te wątpliwości z prawnikami i naszym kuratorium. Przy
szkołach podstawowych, przekształconych z 6-letnich na 8-letnie rady pedagogiczne
wprowadzają

zmiany

do

swoich

statutów.

Wątpliwości

były

jeśli

chodzi
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o przekształcenie gimnazjum w szkołę podstawową, czy to też jest kompetencja rady
pedagogicznej czy to jest kompetencja rady gminy, powołuje się jakby nową
jednostkę. Część osób, z którymi konsultowaliśmy uważało, że to nie jest powołanie
nowej jednostki lecz przekształcenie więc nie jest to kompetencja rady, inni uważali,
że to nie jest przekształcenie lecz powołanie nowej jednostki stąd kompetencja rady
gminy. Stąd takie wątpliwości. Po konsultacji z urzędem wojewódzkim okazało się,
że jednak to rada gminy nadaje statuty gimnazjom, bo są to nowe jednostki, stąd
takie tempo. W związku z tym, że szkoła nie może działać bez najważniejszego
dokumentu jakim jest statut stąd takie tempo wprowadzenia tych dokumentów.
Statuty wciąż są dopracowywane. W pierwszej wersji były to najważniejsze punkty
określające działalność i pracę szkoły, natomiast teraz jak się okazuje, Statut musi
być bardzo szczegółowo opracowany, łącznie z

systemem oceniania

i innymi

szczegółami. Przepraszam za taką sytuację, ale chcemy aby te statuty miały taki
kształt, aby można było na nich pracować. Jesteśmy w trakcie rozmów z gimnazjum
w Burkacie, pani dyrektor jeszcze pracuje z nauczycielami nad statutem i uzupełnia
o pewne szczegóły. W czwartek otrzymacie państwo statut w takim kształcie w jakim
powinien być. To co uchwalicie będzie bazą do pracy całej szkoły, dopiero później
niektóre

rzeczy

w

ramach

kompetencji

rady

pedagogicznej

będą

mogli

dostosowywać do swoich potrzeb. Statuty w Sławkowie i Burkacie będą różniły się
tylko tym, że w Burkacie jest punkt przedszkolny, który w Statucie musi być ujęty.
Wójt Gminy wyjaśnił zasadność wprowadzenia projektu w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Działdowo w obrębie geodezyjnym Kramarzewo. Obszar nie został objęty
poprzednimi uchwałami w zakresie zmian tzw.kurnikowych. Chcielibyśmy poszerzyć
ten teren, gdyż są to duże działki, które możliwe, że staną się obrotem sprzedaży
i nie wiemy czy ktoś nie zechce zlokalizować tam tego typu inwestycji.
Pomoc finansowa dla Gminy

Iłowo –Osada jest odpowiedzią na wniosek , jaki

wpłynął z gminy Iłowo o dofinansowanie remontu pomnika ku czci pomordowanych
więźniów niemieckiego obozu koncentracyjnego w Działdowie - las białucki. Zapadła
decyzja, aby przygotować uchwałę.
Przewodniczący Rady M.Zieliński poinformował, że jeśli chodzi o kolejny
wprowadzany punkt wpłynął wniosek z Prokuratury.
Jednogłośnie przyjęto porządek obrad po zmianach, uwzględniający proponowane
zmiany w brzmieniu:
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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.
5. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze
przetargu nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr 734 obręb Gnojno.
6. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego
pomiędzy Gminą Działdowo a Gminą – Miasto Działdowo dotyczącego
wykonywania zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich.
7. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
8. Przyjęcie projektu uchwały 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.
9. Wypracowanie stanowiska w sprawie współfinansowania zakupu sprzętu
medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Działdowie.
10. Informacja

na

temat

przygotowania

szkół

do

nowego

roku

szkolnego

(po reformie).
11. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej
im. Andrzeja Grubby w Sławkowie.
12. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej
im. Kazimierza Górskiego w Burkacie.
13. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Działdowo
w obrębie geodezyjnym Kramarzewo .
14. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy
Iłowo-Osada.
15. Wypracowanie

stanowiska

w

sprawie

wniosku

Prokuratora

Rejonowego

w Działdowie o podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu
przyznawania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wyniki we
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współzawodnictwie sportowym na podstawie przepisów stosownie do delegacji
zawartej w przepisach art.31 ust.3 ustawy o sporcie z dnia 25.06.2010 r.
16. Sprawy bieżące.
17. 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:
Zwiększenie planu o 4000 zł z tytułu wpłynięcia środków od mieszkańców
w związku z kanalizacją Kisiny i Kurki.

Z tytułu opłat od posiadania psów

zwiększenie o kwotę 6.100 zł. Zwiększenie o 2400 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa
oraz zwiększenie subwencji oświatowej o 54.129 zł z przeznaczeniem

drogowego

na doposażenie pomieszczeń w gimnazjach.
Wydatki:
Zaplanowano

dotację

dla

powiatu,

w

wyniku

przetargu,

kwota

została

zmniejszona. W związku z tym, że środki nie zostałyby wykorzystane do końca roku,
powstały oszczędności, które zostały przerzucone na inne zadania. Zmniejszono
środki na drogach. Wprowadzano nowe zadania inwestycyjne. Sołectwo
zmieniło

wniosek

i

przerzuciło

środki

na

przebudowę

drogi

Kisiny
gminnej

w Kisinach. Sołectwo Kisiny przeznaczyło kwotę 10765,68 zł, środki własne 17500 zł.
Wprowadzono 50000 zł na budowę chodnika w Krasnołące. Łączne wydatki
inwestycyjne to kwota 78 000 zł. Wprowadzono kwotę 5.000 zł jako pomoc dla Gminy
Iłowo.

W

dziale

Bezpieczeństwo

Publiczne

i

Ochrona

Przeciwpożarowa

zmniejszenie środków o 7000 zł w ramach funduszu sołeckiego Kisiny. W dziale
Oświata i wychowanie przesunięcia środków w związku ze zmianami kadrowymi
w szkołach. W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zabezpieczenie
środków w wysokości 9.000 zł na wykaszanie terenów zielonych na terenie gminy.
W pozostałej działalności zmniejszenie środków sołectwa Kisiny i przeznaczenie ich
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na przebudowę drogi. Zwiększenie dotacji dla GOKiS o 5.500 zł na gminny konkurs
wieńców i stoisk dożynkowych.
Następnie Skarbnik Gminy wskazała na zmiany w załączniku inwestycyjnym
(złącznik nr 3), zmiany w załączniku nr 4, zmiany w załączniku nr 5 (uaktualnienie
kwoty pomocy dla powiatu, wprowadzenie 5000 zł jako pomoc finansowa na
cmentarz dla gminy Iłowo), zmiany w załączniku nr 6 (uaktualnienie kwot po stronie
przychodów i kosztów gminnego zakładu usług komunalnych).
Przewodniczący M.Zieliński poprosił o kierowanie pytań.
Radna E.Lipowska nawiązując do wpłaty za kanalizację w kwocie 4000 zł zapytała,
czy pozostała jakaś większa kwota zadłużenia.
Skarbnik Gminy B.Antoszewska wyjaśniła, że są to wpłaty osób, które miały
płatność rozłożoną na raty. Wobec tych, którzy nie wpłacają toczy się postępowanie
egzekucyjne.
Radny P.Stańczak zwrócił uwagę na

oszczędności na drogach, zwracając się

z pytaniem czy mamy w gminie takie dobre drogi, że zaoszczędzamy 50 000 zł.
Skarbnik Gminy B.Antoszewska wyjaśniła, że brakowało na chodnik w Krasnołące,
dlatego przerzucono środki.
Radny P.Stańczak: chodnik robimy kosztem remontu dróg.
Wójt Gminy: nie robimy kosztem remontu dróg. W tym roku zwiększyliśmy środki na
remont dróg. Wydaliśmy ponad 150 000 zł na zakup materiałów, na łatanie dróg.
Zwiększaliśmy na drogi, aby je robić dobrze i porządnie.

Te środki, które są

będziemy starali się uzupełniać tam gdzie jest to potrzebne. W Krasnołące będzie
potrzebna jeszcze większa kwota w przyszłych latach na rozbudowę chodnika.
Na spotkaniu z sołtysami w sprawie funduszu sołeckiego była mowa o tym, aby jak
najwięcej szło środków na budowę chodników, remonty dróg czy budowę nowej
drogi. Na to będziemy kładli nacisk.
Przewodniczący Rady M.Zieliński dodał, że na spotkaniu z sołtysami informowano,
aby przeznaczać więcej środków na małe inwestycje, prosząc radnych, którzy będą
uczestniczyć w spotkaniach o zwrócenie uwagi na tę kwestię.
Wójt Gminy P.Cieśliński: placów zabaw jest dużo, wszędzie dość dobrze
doposażone. Imprez dużo, czas pomyśleć o rozbudowie dróg.
Projekt uchwały przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych
/14 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciw”/
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
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Ad.pkt 5
Kierownik G. Małachowski przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na zbycie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr 734 obręb
Gnojno, wskazując na lokalizację przedmiotowej nieruchomości na mapie.
Przedmiotowa działka to element drogi. Jest to niewielki fragment o powierzchni
2 arów. Jest dwóch zainteresowanych, sprzedaż może nastąpić w przetargu
ograniczonym.
Radny M.Giesek zwrócił uwagę, że może pojawić się problem i trzeba skonsultować
to z mieszkańcami, którzy są właścicielami działek położonych z tyłu.
Wójt Gminy: została zrobiona droga za remizą, która będzie jeszcze poprawiana.
Komunikacja powinna przebiegać tą główną drogą. Z omawianej korzysta
praktycznie jedna osoba.
Radny M.Giesek powiedział, że pozostawiłby to jednak do konsultacji na zebraniu.
Potwierdził, że mało kto z niej korzysta, mieszkańcy korzystają z drogi za osp.
Najlepiej jednak wstrzymać się. Jest tam kilka działek. Droga faktycznie jest wąska.
Przewodniczący Rady M.Zieliński zapytał czy w takiej sytuacji wycofujemy
z porządku obrad tę uchwałę?
Radny M.Giesek: raczej tak, spróbujemy na następną sesję. Sprzedamy a później
będzie problem.
Radny P.Stańczak poparł stanowisko radnego M.Giesek.
Przewodniczący Rady M.Zieliński zapytał czy w Gnojnie odbyło się już zebranie.
Radny M.Giesek poinformował, że zebrania jeszcze nie było dlatego wolałby
poruszyć ten temat na zebraniu.
Przewodniczący Rady M.Zieliński zapytał czy ktoś chce jeszcze zabrać głos.
Wobec braku pytań Przewodniczący Rady M.Zieliński zarządził głosowanie
w sprawie wycofania z porządku obrad sesji niniejszego projektu uchwały.
Jednogłośnie zdecydowano o wycofaniu niniejszego projektu z porządku obrad.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad.pkt 6
Kierownik G. Małachowski przedstawił projekt uchwały w sprawie zawarcia
porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Działdowo a Gminą – Miasto
Działdowo dotyczącego wykonywania zadań z zakresu gminnych przewozów
pasażerskich.
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Miasto

Działdowo

międzygminnego

wystąpiło
dotyczącego

do

nas

zawarcia

z propozycją

wykonywania

zadań

z

porozumienia

zakresu

przewozów

pasażerskich a więc chodzi o utworzenie komunikacji autobusowej na terenie miasta
Działdowo i gminy Działdowo, oczywiście nie całej.

Jest to zgodne z ustawą

o samorządzie gminnym (art.7), jest to zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty,
a transport taką potrzebą jest. Wynika to również z polityki Unii Europejskiej, chodzi
głownie o ograniczenie emisji dwutlenku węgla i wiele innych spraw. Proponowane
są 4 linie komunikacyjne: linia nr 1, jest to linia główna, która łączy dworzec PKS,PKP
z obszarem skrzyżowania ulic na ulicy Nidzickiej oraz jeden kurs przed godziną 8.00
do Malinowa; linia nr 2 obsługuje trasę między dworcem PKP,PKS a szkołą
w Malinowie, kursuje tylko w dni nauki szkolnej. Godziny dopasowane są do rozkładu
zajęć. Linia nr 3 łączyłaby dworzec PKP, PKS z Księżym Dworem trasą przez ulicę
Jagiełły, Kochanowskiego. Linia nr 4 łączyłaby dworzec PKP, PKS

z Księżym

Dworem, trasą przez ul. Lidzbarską, Zbożową, Sienkiewicza. Ma charakter
uzupełniający wobec linii nr 3,

kursuje w dni robocze. My najbardziej bylibyśmy

zainteresowani linią nr 2 i 4. Częstotliwość musiałby być skorelowana z czasem kiedy
mieszkańcy idą do pracy, kiedy w szkołach rozpoczynają się zajęcia jak również
z rozkładem jazdy pociągów i autobusów do i z Działdowa.
bazowano

m.in. na Mławie

gdzie

taka

komunikacja

Jeżeli chodzi o koszty,
funkcjonuje.

Jest

to

tzw.rekompensata dla przewoźnika. Przyjęto 3,50 zł do jednego wozokilometra.
Wszystkich kilometrów wyliczono 89 461,456 (w skali roku), co daje kwotę
313 115,10 zł.

Wyliczono, że udział gminy Działdowo wynosiłby

32 542,73 zł

rocznie (9297 km). Są trzy ścieżki prawne nawiązania takiej współpracy: pierwsza to
porozumienie między miastem Działdowo a gminą wiejską Działdowo, druga to jest
organizacja linii przez powiat działdowski i trzecia przejęcie przez miasto Działdowo
zadań

powiatu

w

zakresie

organizacji

przedmiotowej

linii.

Najczęściej

praktykowanym jest pierwsze rozwiązanie a więc powierzenie, czyli my jako gmina
powierzamy organizację tych zadań gminie miasto Działdowo. Miasto planuje
wprowadzenie Karty Działdowianina i wszyscy ci, którzy będą taką kartę posiadali,
(zapewne będą musieli spełnić jakieś warunki np. niezaleganie z czynszem,
niezaleganie z podatkiem) będą jeździli za darmo natomiast pozostali będą kupować
bilety. Taką kartę można wprowadzić na terenie naszej gminy. Dowiadywałem się
wczoraj, pytając o sytuację, kiedy nasz mieszkaniec przyjeżdża np. z Jankowic
i chce pojechać do Księżego Dworu (posiada kartę mieszkańca gminy Działdowo).
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Karta obowiązuje na terenie gminy, a co z odcinkiem przejazdu przez Działdowo.
Myślę, że to można byłoby dopracować, żeby mieszkańcy miasta nie płacili na
terenie gminy a mieszkańcy gminy nie płacili na terenie miasta. Planuje się, aby to
zaczęło funkcjonować od stycznia. Pozostaje jeszcze ta kwestia, kto będzie pobierał
opłatę za bilety. Jeżeli operator, czyli przewoźnik, z analizy wynika, że nasz udział
byłby mniejszy, jeżeli gmina udział pozostaje na tym samym poziomie.
Wójt Gminy: jest to projekt pilotażowy, nie wiemy jak będzie funkcjonował.
Zaproponowano dwie miejscowości, aczkolwiek bierzemy pod uwagę również
miejscowości na obrzeżach: m.in. Kisiny, Kurki, Rudolfowo. Po przetargu będą znane
faktyczne koszty. Po czasie miesiąca, dwóch wyniknie sprawa częstotliwości
użytkowania tych linii. Może koszty będą jeszcze inne. Większość będzie opierała się
na busach. Propozycja jest aby włączyć się w tą akcję. Najważniejszym elementem
jest Malinowo, szkoła. Praktycznie autobusy do Malinowa nie jeżdżą. Problem
stanowi dotarcie do szkoły.
Przewodniczący M.Zieliński: jeżeli chodzi o szkołę w Malinowie, młodzież
przyjeżdża na dworzec PKP,PKS i stąd odjeżdża do Malinowa. Pytanie czy młodzież
wsiadająca tu na przystanku będzie płaciła, czy nie, czy dopiero będzie jechała
bezpłatnie od granicy gminy.
Wójt Gminy: będziemy chcieli zawrzeć w porozumieniu, aby mieszkańcy gminy nie
płacili również na terenie miasta.
Radny P. Stańczak: zastanawiam się czy będzie sens stworzenia karty z uwagi na
koszt druku, kontrolę. Jeżeli powstanie karta ktoś będzie musiał to kontrolować.
Wójt Gminy: kontroluje również kierowca.
Kierownik G.Małachowski: jeżeli opłatę za bilety będzie pobierał kierowca to on
będzie kontrolował.
Wójt Gminy: aby móc zawrzeć porozumienie i rozmawiać o szczegółach muszę
mieć uchwałę rady gminy.
Radny P.Stańczak: idea jest słuszna.
Kierownik G.Małachowski: karta mieszkańca miasta powinna działać na całym
odcinku bo inaczej byłoby to bez sensu. Myślę, że jest to temat do uzgodnienia.
Przedstawimy państwu szczegóły porozumienia.
Przewodniczący Rady Gminy: a kto miałby pobierać opłatę za bilety? jeżeli
przewoźnik wówczas powinien o tę sumę zmniejszyć.
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Kierownik G.Małachowski: w koncepcji jest to zawarte, że jeśli miałby opłatę
pobierać operator, nasz udział byłby mniejszy (mowa chyba o 30%).
Radna A.Cegiełka: była mowa o tym, że kursy będą tylko w dni powszednie, tak?
dobrze byłoby , żeby chociaż jeden kurs odbywał się w niedzielę.
Wójt Gminy: zasada jest taka, aby komunikacja odbywała się w dni powszednie, po
pierwsze ruch samochodowy, po drugie, aby każdy mógł dojechać do lekarza, do
szkoły.
Kierownik G.Małachowski: jest to pilotażowe działanie, za rok zdecydujemy czy
rozszerzamy o inne miejscowości bądź zmieniamy ulice.
Radna I.Szkotnicka: czy byłaby taka możliwość, aby na trasie gdzie jeżdżą
autobusy szkolne i dowożą np. do Księżego Dworu z Kurek, Kisin,

Wysokiej,

Pierławki, młodzież szkolna (ale nie jadąca do szkoły podstawowej w Księżym
Dworze) mogła wsiąść do autobusu szkolnego a następnie przesiąść się do
autobusu darmowego i pojechać do Działdowa.
Kierownik D. Smereczyńska poinformowała, że nie ma miejsc w autobusach. Jeżeli
jednak są miejsca można wykupić bilet.
Wójt Gminy: nasze autobusy zabierają dzieci i parkują pod szkołą, nie wracają. Jeśli
chodzi o szkołę w Księżym Dworze to mamy zapełnione autobusy.
Kierownik D. Smereczyńska: nawet jeżeli byłyby wolne miejsca i dzieci wsiadłyby
do tego autobusu to pozostaje kwestia kosztu przejazdu tych uczniów. Jeżeli za
darmo to gmina musiałby wykupić bilety a do tego nie mamy podstawy prawnej.
Radna I.Szkotnicka: dobrze, żeby chociaż rozkład jazdy był w miarę możliwości
zsynchronizowany.
Kierownik D.Smereczyńska: dopóki mamy gimnazja musimy skorelować dojazdy
do kilku szkół jednocześnie. Jesteśmy na takim etapie, że przesuwamy nawet
godziny pracy szkół, aby to funkcjonowało.
Projekt uchwały przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych
/14 głosów „za”, 0głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciw”/
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad.pkt 7
Kierownik

B.Ziółkowska

–Wójcicka

odczytała

projekt

uchwały

wraz

z uzasadnieniem.
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Projekt uchwały przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 14

radnych

/ 14 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciw”/
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad.pkt 8
Kierownik D.Smereczyńska przedstawiła projekt uchwały 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.
Szanowni państwo, reforma oświaty wciąż trwa. W maju podjęliście państwo uchwałę
zmieniającą uchwałę dostosowującą sieć szkół. Chodziło o trzy miejscowości, które
zostały pominięte w pierwotnej uchwale,

czyli Rudolfowo, Malinowo i Komorniki.

Uchwała podjęta w maju podlegała zaopiniowaniu przez Kuratorium oraz związki
zawodowe. Przeczekaliśmy okres, który jest potrzebny na uzyskanie tych opinii.
Kurator oświaty nie wniósł zastrzeżeń do uchwały. Związek Nauczycielstwa
Polskiego również nie wniósł zastrzeżeń. Samorządowy Związek „Solidarność” oraz
Forum

Związków

Zawodowych

nie

przysłało

opinii.

Opinie

związków

nie

mają wpływu na podjęcie przedmiotowej uchwały. W dniu dzisiejszym możecie
państwo przyjąć projekt właściwy uchwały dostosowującej sieć szkół.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński poprosił o pytania do powyższego
projektu uchwały.
Wobec braku pytań zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia powyższego projektu
uchwały.
Projekt uchwały przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych
/14 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciw”/
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad.pkt 9
Skarbnik Gminy B. Antoszewska poinformowała, że w

ubiegłym roku został

złożony wniosek o dofinansowanie na zakup sprzętu: zestaw medyczny niezbędny
do monitorowania funkcji życiowych osób będących w ciężkim stanie po zatruciu
alkoholem, narkotykami czy innymi środkami odurzającymi. W ubiegłym roku została
podjęta taka uchwała ale nie było odzewu ze strony powiatu. Powiat ponowił prośbę,
aby zaplanować pomoc w kwocie 5000 zł. Jeżeli wyrażacie państwo zgodę
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przygotuję uchwałę o pomocy dla powiatu z przeznaczeniem środków dla szpitala na
zakup sprzętu. Całkowity koszt zestawu wynosi 25 514, 47 zł.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński zapytał jaki wkład wnoszą inne
samorządy.
Skarbnik Gminy B.Antoszewska poinformowała, że nie posiada takich informacji.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński poprosił o uzyskanie informacji
na temat wysokości wkładu poszczególnych samorządów i przedstawienie jej na
sesji. Zaznaczył, że wszystkie samorządy powinny wnieść równy wkład.
Ad.pkt 10
Kierownik D.Smereczyńska: od pierwszego września na terenie gminy będzie
funkcjonowało osiem szkół podstawowych. Nie mamy już gimnazjum. Mamy tylko
szkoły podstawowe z wygaszanymi klasami gimnazjum, czyli w Burkacie, w Księżym
Dworze i w Sławkowie. Póki co dyrektorzy są wszyscy ci sami. Naszym dyrektorom
kadencje wygasają dopiero za jakiś okres czasu. Myślę, że najlepiej o każdej ze
swoich placówek opowie każdy dyrektor oddzielnie.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński: pozwoliłem sobie zaprosić państwa
dyrektorów, aby omówili sytuację w swoich szkołach. Jeżeli będą pytania bardzo
proszę pytać.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Petrykozach J. Cybulska: do szkoły będzie
uczęszczać 109 uczniów, w tym 25 do oddziału przedszkolnego. Faktem jest, że
mam w tej chwili mało pomieszczeń. Będzie zatrudnionych 13 nauczycieli, w tym 10
w pełnym wymiarze, 3 w niepełnym (będzie dopełnienie w innych szkołach). Będzie 7
oddziałów. Są klasy łączone. Nikt nie został zwolniony. Nauczyciele mają bardzo
dużo godzin ponadwymiarowych, jeżeli chodzi o ten rok szkolny. Będzie 4
pracowników obsługi. Dojeżdżających uczniów jest 68.
Kierownik

D.Smereczyńska

nawiązała

do

pojęcia

dopełnienia,

o

którym

wspomniała pani dyrektor. Cały czas mamy na uwadze, aby nie płacić
jednorazowego dodatku uzupełniającego. Staramy się zatrudniać co najmniej na
całym etacie. Jest taka możliwość, jeżeli chodzi o zawód nauczyciela, czyli tzw.
dopełnianie, tj. nauczyciel zatrudniony jest w jednej placówce na część etatu,
w pozostałych placówkach dopełnia etat, do 18 godzin. Praktycznie w każdej
placówce jest jedna osoba tak zatrudniona i ona jest kosztem danej placówki
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macierzystej, natomiast pracując w innych pojedynczych szkołach nie generuje
kosztów.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński zapytał, czy w takiej sytuacji nauczyciel
ma jakiś dodatek.
Kierownik D.Smereczyńska poinformowała, że nie ma dodatku.
Jeszcze

jedna

uwaga,

wyprzedzająca

wypowiedzi dyrektorów.

Jakiekolwiek

zatrudnienie powstało w tym roku w związku z przekształceniem szkół, ponieważ jak
wiecie państwo w szkołach gimnazjalnych wprowadziliśmy szkoły podstawowe
a kadra szkół gimnazjalnych niekoniecznie ma wykształcenie przygotowujące do
pracy z uczniami w oddziałach klas 1-3 czy oddziałach przedszkolnych stąd jest to
zatrudnienie ale na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że jest ono tylko na ten rok
szkolny. Za rok odchodzą kolejne klasy gimnazjalne. Będziemy starali się dawać
szansę naszym stałym pracownikom na przekwalifikowanie się i pozostanie w pracy
na tych miejscach, na których na razie na okres przejściowy zatrudniamy. Na dzień
dzisiejszy nikt nie dostaje umowy na czas nieokreślony.
Przewodniczący Rady M.Zieliński zwrócił się do pani dyrektor z pytaniem o klasy
łączone.
Dyrektor J.Cybulska: łączona jest klasa pierwsza z drugą.
Przewodniczący Rady M.Zieliński zapytał również o zatrudnienie na świetlicy.
Dyrektor J.Cybulska: nauczyciele mają w etacie godziny świetlicowe. Nie ma
nauczyciela świetlicy. Nie ma takiej potrzeby.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ruszkowie M.Szymańska: od 1 września liczba
uczniów wyniesie 105, w tym 25 osób w zerówce. Liczba oddziałów 8, w tym 7
klasowych i jeden oddział przedszkolny. Liczba zatrudnionych nauczycieli 19, w tym
7 dopełniających etat. Na pełnym etacie jest 13 osób. Szkoła po rozbudowie, jest
sala gimnastyczna. Doszły dwie nowe sale lekcyjne.
Radny P.Stańczak zapytał czy są jakieś klasy łączone.
Dyrektor M.Szymańska odpowiedziała, że klasa pierwsza z drugą. W każdej z klas
po 6 uczniów.
Przewodniczący M.Zieliński zapytał jak wygląda sytuacja z przedmiotami
w klasach łączonych.
Kierownik D.Smereczyńska: zgodnie z zasadą, są to dwie różne podstawy
programowe i nie można łączyć w 100 %. Możemy łączyć na tzw. michałki a więc
edukacja plastyczna, muzyczna i w-f. Pozostałe przedmiotowe wypracowywane są
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oddzielnie

z każdą z klas. W ustawie Prawo oświatowe określono jakie zajęcia

można łączyć.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ruszkowie M. Szymańska: jeżeli chodzi
o nauczycieli, nie było zwolnień, wygasły umowy terminowe.
Dyrektor szkoły w Burkacie M.Lorkowska: w obecnym roku szkolnym było 5
oddziałów. Od września będzie 13 oddziałów, a więc są to klasy 1-7 szkoły
podstawowej,

oddział

zerowy

szkoły

podstawowej,

3

oddziały

gimnazjum

wygasającego i punkt przedszkolny, dlatego 13. W tym roku etatów pedagogicznych
było 13, od września 26. Pracowników niepedagogicznych było 5 osób, będzie 7.
W obecnym roku szkolnym było 103 uczniów, od września 182. Na pełnych etatach
było 11 osób, od września 26. Nowo zatrudnieni nauczyciele to dla: oddziału
zerowego w szkole podstawowej, jeden nauczyciel w punkcie przedszkolnym, dla
klasy pierwszej, drugiej i trzeciej szkoły podstawowej oraz nauczyciel języka
angielskiego. Nikt nie został zwolniony, jedna osoba przechodzi na świadczenie
kompensacyjne. Łączona jest klasa pierwsza z drugą. Łącznie 13 uczniów.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński zapytał ilu zatrudniono nowych
nauczycieli w skali gminy oraz jak przebiegał nabór nauczycieli.
Dyrektor M. Lorkowska: jeśli były złożone dokumenty i były to osoby z terenu gminy
to taką osobę zatrudniłam, jeśli nie to z najbliższego terenu.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Klęczkowie G.Schade: w bieżącym roku będzie
73 uczniów, z tego 15 dzieci w oddziale zerowym. Nauczycieli pełnoetatowych mamy
zatrudnionych ośmiu i jeden, dla którego szkołą macierzystą będzie szkoła
w Klęczkowie, ale będzie dopełniał w innych szkołach, będzie to nauczyciel
cząstkowy. Mamy jednego nauczyciela zatrudnionego na niepełnym etacie, jest to
nauczyciel religii. Klasy łączone to druga z trzecią, łącznie będzie 14 uczniów oraz
piąta z szóstą, w której łącznie będzie 15 uczniów.
Dyrektor szkoły w Księżym Dworze U.Cieślińska: od nowego roku szkolnego
będą 4 oddziały przedszkolne, 2 klasy gimnazjalne, 8 klas szkoły podstawowej (dwie
klasy

czwarte).

Wszystkich

oddziałów

przedszkolnych będą 63 osoby.

będzie

czternaście.

W

oddziałach

W szkole podstawowej będzie 146 uczniów,

w gimnazjum 30 dzieci. Łącznie 239 uczniów. Pełnoetatowych jest zatrudnionych 20
nauczycieli, w niepełnym wymiarze zatrudniony jest nauczyciel j.niemieckiego .
Wśród 20 nauczycieli jest nauczyciel, który jest zatrudniony w szkole w Księżym
Dworze a praktycznie uczy w całej gminie. Jest to nauczyciel fizyki, chemii, techniki,
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informatyki. Dojeżdżających będzie 129 uczniów (było 128). Cały czas trwa migracja.
Jeszcze wczoraj rodzice zapisywali dziecko.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Turzy Wielkiej K.Wiśniewski: w ubiegłym roku
było 131 uczniów, w tym będzie 62. Oddziałów było 7, obecnie jest 8. Było 11
nauczycieli, obecnie jest 13, w tym 3 dopełniających godziny. Klasy łączone to
pierwsza z drugą i czwarta z piątą. Nikt nie został zwolniony.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Uzdowie J.Szczepaniak: liczba uczniów od 1
września wyniesie 143. Liczba oddziałów 8, liczba nauczycieli na pełnym etacie 11,
ogólnie 15. Ilość uczniów dojeżdżających 46. Średnia w klasach 18. Klas łączonych
nie ma.
W zastępstwie pani dyrektor szkoły w Sławkowie informacji udzielił pan
K.Knozowski: szkoła będzie liczyła 3 klasy gimnazjalne, 7 klas podstawowych,
oddział zerowy. Łącznie będzie 170 uczniów. Bez gimnazjum jest 105 uczniów.
Pracowników będzie 25, w tym 20 nauczycieli, z czego 3 będzie miało dopełnienie
w gminie. Jedna osoba będzie na część etatu. 16 osób będzie miało pełen etat. 119
osób będzie dowożonych z terenu. Oddział przedszkolny będzie liczył 25 osób.
Łączona będzie klasa pierwsza z drugą. Razem będzie 16 osób ( w jednej 11
w drugiej 5).
Na sali obecnych jest 11 radnych. Salę opuścili radni: A.Cegiełka, K. Doliński,
D. Pawłowska.
Kierownik D.Smereczyńska: w odpowiedzi na poprzednie pytanie, poinformowała
o dodatkowym zatrudnieniu: w Sławkowie 10, w Księżym Dworze 3, w Klęczkowie 1,
w Ruszkowie 2, w Burkacie 7, w Petrykozach 3, w Uzdowie 2, w Turzy Wielkiej 1.
W przypadku Turzy Wielkiej była wymiana, pani z Turzy Wielkiej przeszła do Burkatu.
Radny P.Stańczak zapytał czy w sumie gmina zatrudnia więcej nauczycieli.
Kierownik D.Smereczyńska odpowiedziała, że więcej.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński nawiązał do kwestii biletów jak również
zapytał ile etatów będzie więcej w porównaniu z rokiem ubiegłym.
Kierownik D.Smereczyńska poprosiła dyrektorów o przeliczenie etatów, udzielając
następnie odpowiedzi na pytanie dotyczące biletów. Zrobiliśmy wstępną analizę
kosztów, przy stałych cenach biletów z ubiegłego roku. Przewoźnicy nie podnoszą
cen biletów. Ogólnie powinniśmy miesięcznie zaoszczędzić 6500 zł.
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Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński zapytał czy przewóz dzieci odbywa się
w ten sam sposób jak w ubiegłym roku, czyli osobno

gimnazjum, osobno

podstawówka.
Kierownik D.Smereczyńska: tak są dopasowane przewozy, aby było w ten sposób.
Jest mniej autobusów ale jest również trochę mniej dzieci dojeżdżających. Do Turzy
Wielkiej nie dowozimy w ogóle dzieci.
Wójt Gminy: w tym roku przewoźnicy dadzą jeszcze radę przewieźć w tych
kosztach. W przyszłym roku prawdopodobnie nie będą chcieli wozić dzieci za takie
pieniądze dlatego, że zmniejszy się ilość dzieci. Koszty są stałe, a nawet wzrosły
z uwagi na wzrost cen ubezpieczenia a ilość dzieci jest mniejsza. 50% kosztów
biletów pokrywamy my, kolejne 50% pokrywa urząd marszałkowski. Nie wiadomo jak
długo będzie to funkcjonowało w ten sposób.
Kierownik D.Smereczyńska poinformowała jak wygląda sytuacja w odniesieniu do
poszczególnych szkół w zakresie biletów.
Ponadto kierownik D.Smereczyńska przedstawiła wstępną analizę kosztów
wynagrodzeń pracowników, bez zastępstw, nadgodzin, nauczania indywidualnego.
Jeżeli chodzi o koszty wynagrodzeń, potrzebujemy jeszcze miesięcznie 97 445 zł
dodatkowo (wraz z zus, podatkiem).
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński: czyli milion złotych rocznie. Koszty są
a do tego dochody gdzie. Jaki będzie koszt utrzymania oświaty.
Kierownik D.Smereczyńska: nie jestem w stanie powiedzieć. Koszt reformy będzie
widoczny za rok budżetowy, po nowemu będą to 4 miesiące tego roku.
Skarbnik Gminy dodała, że na oświatę jest około 15 milionów złotych, co należy
pomniejszych o inwestycje około 2 milionów złotych.
Następnie kierownik D.Smereczyńska udzieliła odpowiedzi na temat ilości
dodatkowych etatów w szkołach: w Klęczkowie 1, w Księżym Dworze 1, w Burkacie
7, w Petrykozach 1, w Sławkowie 8. Łącznie 18 etatów.
Radny P.Stańczak zaznaczył, że prawdopodobnie pytania pojawią się dopiero
w listopadzie. Wspomniał również, że dyskutując na temat tworzenia sieci szkół była
sytuacja taka, że po reformie wychodziło, że będzie taniej niż przed reformą.
Kierownik D.Smereczyńska zaprzeczyła, podkreślając, że nie mogła czegoś
takiego powiedzieć.
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Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński powiedział, że w tej chwili i tak nie jest to
do policzenia. Jak odejdzie gimnazjum, wtedy będzie wiadomo czy więcej czy mniej.
Na pewno zmniejszy się kadra nauczycielska.
Kierownik D.Smereczyńska podała przykład: za dwa lata jak odejdą gimnazjaliści
to przykładowo nauczyciel gimnazjum w Burkacie, który uczy biologii, chemii, fizyki
pozostaje bez etatu. Będzie musiał uzupełnić na poszczególnych szkołach. Obecnie
zatrudnieni nauczyciele na pewno nie zostaną zatrudnieni na 100%, chyba że
w między czasie ktoś odejdzie na świadczenie kompensacyjne bądź emeryturę. Na
pewno za dwa lata nie będziemy mieli tylu nauczycieli co teraz. Będzie trudny okres
przejściowy tych dwóch lat, zarówno z uwagi na koszty dowożenia jak i koszty
nowozatrudnionych osób. Dopiero za dwa lata będziemy mieli obraz i zobaczymy czy
zostajemy przy takiej sieci szkół . Myślę, że przyświecał cel, aby nie likwidować
żadnych placówek.
Przewodniczący M.Zieliński zapytał, na jakiej zasadzie byli zatrudnieni nauczyciele
w Sławkowie.
Pan K.Knozowski udzielił odpowiedzi informując, że pani dyrektor sugerowała się
głównie kwalifikacjami, były przeprowadzane rozmowy. Zostały zatrudnione osoby
z terenu gminy Działdowo, gminy Miasto Działdowo i jedna osoba z Mławy.
Kierownik D.Smereczyńska: szanse mieli wszyscy takie same. Każdy dyrektor miał
obowiązek zamieszczenia na stronie kuratorium informacji na temat wakatów. Każdy
mógł przejrzeć oferty pracy i aplikować na dane stanowisko w poszczególnych
placówkach.
Przewodniczący M.Zieliński : na terenie innych gmin przyświecał cel , aby osoby
zatrudnione były z terenu danej gminy, stąd to pytanie.
Kierownik D.Smereczyńska: podkreśliła, że taki był priorytet. Rozmawiano, że
w pierwszej kolejności przyjmowani są mieszkańcy gminy Działdowo.

Ad.pkt 11-12
Kierownik D.Smereczyńska zwróciła się z prośbą o umożliwienie omówienia
statutów dwóch szkół jednocześnie.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński wyraził zgodę.
Na wstępie bardzo dziękuję za umożliwienie wprowadzenia tych punktów do
porządku obrad. Proszę państwa o cierpliwość i pozwolenie na uzupełnienie tych
statutów jeszcze do czwartku. Statuty nie mają wpływu na budżet szkół. Określają
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tylko zasady pracy szkoły. Treść, którą można znaleźć w każdym ze statutów określa
ustawa z dnia 13 grudnia Prawo oświatowe i ona wyraźnie mówi co w tych statutach
powinno być. Chodzi o siedzibę szkoły, nazwę, pieczęcie. Statuty różnią się tym, że
przy szkole w Burkacie jest Punkt Przedszkolny, który też musi mieć swoje miejsce
w statucie i określa warunki pracy.
Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy obecny statut różni się czymś od
poprzedniego.
Kierownik D.Smereczyńska potwierdziła podkreślając, że wcześniej były gimnazja.
Obecny statut jest bardziej szczegółowy dla rady gminy.

Wcześniej rada gminy

nadawała bardzo ogólnikowy statut a rady pedagogiczne ustalały go w szczegółach
jeśli chodzi o stroje, oceny itd. Ustawodawca określił szczegóły jakie powinny
znajdować się w statucie uchwalonym przez radę gminy.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił o pytania. Wobec braku pytań zarządził
głosowanie jednocześnie nad dwoma projektami uchwał tj. w sprawie nadania statutu
Szkole Podstawowej im. Andrzeja Grubby w Sławkowie oraz w sprawie nadania
statutu Szkole Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Burkacie.
Projekty uchwał przyjęto większością głosów. W głosowaniu udział wzięło 11 radnych
/9 głosów „za”, 2 głosy „wstrzymujące się” 0 głosów „przeciw”/

Ad.pkt 13
Wójt Gminy P.Cieśliński omówił projekt uchwały.
Przy

podejmowaniu

uchwały

dotyczącej

zmian

kurnikowych

nie

objęliśmy

niewielkiego fragmentu okolic Kramarzewa. Propozycja była, aby zabezpieczyć ten
teren w razie ewentualnego lokowania tego typu inwestycji. Są to działki dość spore,
kilkunastohektarowe. Sporo jest zabudowy rozproszonej. W związku z tym, że nie ma
możliwości dołączenia tego obszaru do tamtych uchwał, musi być podjęta oddzielna
uchwała i ten teren wskazany na załączniku graficznym.
Przewodniczący M.Zieliński poprosił o pytania. Wobec braku pytań zarządził
głosowanie nad projektem uchwały.
Projekt uchwały przyjęto jednogłośnie / 11 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących
się”, 0 głosów „przeciw”/
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Ad.pkt 14
Wójt Gminy P.Cieśliński omówił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy
finansowej gminie Iłowo-Osada.
Gmina Iłowo zwróciła się do nas o pomoc w kwestii remontu pomnika w Białutach.
Państwo orientujecie się jakie otrzymujemy dofinansowanie z urzędu wojewódzkiego
na utrzymanie cmentarza. Nasz cmentarz w Komornikach też będzie wymagał
poważniejszego remontu. Zwłaszcza, że jest propozycja wsparcia ze strony pana
Kozłowskiego z Kombetu, w zakresie przekazania materiałów na parking, aby auta
nie podjeżdżały pod sam pomnik. Będziemy więc również potrzebowali środków na
najbliższe lata. Jest to niewielka kwota 5000 zł. Myślę, że jak będziemy planowali
poważniejszy remont naszego cmentarza również zwrócimy się o pomoc do
sąsiednich gmin, zwłaszcza miasta Działdowo i gminy Iłowo i myślę, że w tym
przypadku również się zrewanżują.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński poprosił o pytania. Wobec braku pytań
zarządził głosowanie.
Projekt uchwały przyjęto jednogłośnie / 11 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących
się”, 0 głosów „przeciw”/

Ad.pkt 15
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński

poprosił o zabranie głosu panią

W.Gierłachowską- radcę prawnego urzędu, zwracając się z prośbą o przybliżenie
tematu jak i udzielenie informacji, czy zachodzi konieczność podjęcia uchwały w tej
sprawie.
Wszyscy radni wraz z materiałami na posiedzenie komisji otrzymali wniosek
przesłany przez Prokuratora Rejonowego w Działdowie.
Radca prawny W.Gierłachowska: pani prokurator wskazała nam art.31 ustawy
o sporcie, który brzmi w sposób następujący:
„1. Jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać i finansować okresowe
stypendia sportowe oraz nagrody i wyróżnienia dla osób fizycznych za osiągnięte
wyniki sportowe.
2.

Stypendia lub nagrody dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników

osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie
sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym mogą być przyznawane
przez jednostki samorządu terytorialnego i finansowane z budżetu tych jednostek.
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3. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa, w drodze uchwały,
szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość
stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień, o których mowa w ust. 1 i 2, biorąc pod
uwagę znaczenie danego sportu dla tej jednostki samorządu terytorialnego oraz
osiągnięty wynik sportowy.”
Interpretując ten przepis uważam, że jeżeli w ust.1 i 2 zostało użyte słowo „mogą”
tzn. nie muszą. Jest to wręcz brzmienie językowe, leksykalne. Trzeci ustęp został
sformułowany w sposób kategoryczny, czyli rada określa w drodze uchwały zasady
przyznawania tych wszystkich świadczeń. Relacja ust. 3 do dwóch pierwszych moim
zdaniem jest taka, że jeżeli rada, radni już podejmą decyzję, że będą pewnego
rodzaju świadczenia przyznawać nie mogą tego zrobić w inny sposób, jak tylko
podjąć stosowane uchwały ustalające, obowiązujące wobec wszystkich zasady
przyznawania tych świadczeń. Jeżeli rzeczywiście zapadnie decyzja, że wspieramy
sport dorosłych to robimy to w formie uchwał, jednej bądź dwóch, bowiem są tu dwa
tematy, stypendia, nagrody itd. Przejrzałam rożne tego typu regulaminy i zasady
i różnie to wygląda, część przyznaje w formie jednej uchwały część w dwóch. Nie
ma natomiast moim zdaniem obowiązku aby takowe regulaminy istniały i faktycznie
wiele gmin w Polsce takich uchwał nie posiada. Są to zazwyczaj gminy niewielkie,
położone w pobliżu większych ośrodków, większych miast gdzie działają kluby
sportowe i gdzie osoby z tych gmin tą swoją aktywność sportową rozwijają. Sport jest
taki, że bez instytucjonalnego wsparcia, bez trenerów,

osiągnięć nie będzie.

Otrzymałyśmy z panią Magdą to pismo od prokuratora, ale ponieważ jest ono
skierowane do rady gminy to decyzja co do tego, czy takie regulaminy mają być
uchwalone należy oczywiście do państwa. Osobiście nie mam pojęcia jaki sport
rozwija się w gminie Działdowo. Mielibyśmy trudności z nasyceniem takowego
regulaminu treścią. Żeby przyznawać nagrody i stypendia trzeba mieć wiedzę na ten
temat,

jaki

sport

się

rozwija,

jakie

mogą

być

mistrzostwa

krajowe

czy

międzynarodowe, czy to jest sport olimpijski i regulamin nasycić treścią, że za
osiągnięcie w zawodach krajowych, w zawodach wojewódzkich i zawodach
międzynarodowych, ale to trzeba znać rodzaj tego sportu. Aby móc stworzyć takie
regulaminy potrzebna jest też wiedza jakie dziedziny sportu chcielibyście państwo
wspierać i czy takowe tu się rozwijają. To jest okoliczność w razie podjęcia decyzji
pozytywnej, która będzie potrzebna do układania tych regulaminów. Regulaminy są
bardzo skrupulatnie sprawdzane przez wojewodę i wiele jest uchylanych. Gmina
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Bartoszyce czy Braniewo cztery razy uchwalała taki regulamin, ponieważ był
z różnych powodów uchylany.
Osobiście uważam, że pani prokurator, która sporządziła ten wniosek troszeczkę
albo całkowicie niewłaściwie zinterpretowała ten przepis uznając, że gmina ma
obowiązek takie regulaminy uchwalić. Powołała się również na art. 7 ustawy
o samorządzie, w którym wskazuje, że do zadań własnych gminy należy
zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie kultury fizycznej. Owszem do
zadań własnych gminy należy bardzo wiele zadań, np. zapewnianie mieszkań, co nie
oznacza, że obywatel ma prawo przyjść i powiedzieć „natychmiast proszę dać mi
mieszkanie”. Jest to zakres kompetencji gminy a nie zakres obowiązków. Są zadania
gminy, które są obowiązkiem, np. dostarczanie wody. To jest obowiązek. Nie ma
możliwości, żeby miejscowość, która została odcięta, z jakiegokolwiek powodu nie
miała dostarczonej wody. Wtedy jest to wyraźnie napisane w ustawach.
W omawianym przypadku w moim przekonaniu jest to prawo a nie obowiązek, który
trzeba wykonać. W tym zakresie to pismo mi się nie podoba, ponieważ jest
traktowane jako nasz obowiązek.
Druga rzecz, która budzi moje zastrzeżenia to jest powołanie się na podstawę
prawną z powodu, której pani prokurator do nas

wnioskuje. Art. 70 ustawy

o prokuraturze brzmi w sposób następujący: „Jeżeli uchwała lub zarządzenie organu
samorządu terytorialnego albo rozporządzenie wojewody są niezgodne z prawem,
prokurator zwraca się do organu, który je wydał, o ich zmianę lub uchylenie albo
kieruje wniosek o ich uchylenie do właściwego organu nadzoru; w przypadku
uchwały lub zarządzenia organu samorządu terytorialnego prokurator może także
wystąpić o stwierdzenie ich nieważności do sądu administracyjnego”.
A gdzie tu prawo żądania uchwalenia uchwały.

Jest to ewidentnie prawo do

kontrolowania uchwał , które są niezgodnie z prawem i zostały już podjęte. Taki
przepis, z którego prokuratorzy w ciągu mojej trzydziestoparoletniej kariery nie
korzystali w ogóle, ale jest to pewien wentyl bezpieczeństwa, że jeżeli wojewoda
przegapi czy ktoś tam jeszcze inny i funkcjonuje w obrocie prawnym uchwała
niezgodna z prawem prokurator może ją skontrolować, ale to jest prawo kontroli
uchwał już podjętych. W tym piśmie w powołaniu się na ten przepis, mamy inicjatywę
uchwałodawczą. Jest to konstytucyjne złamanie zasady trójpodziału władzy. Można
byłoby zapytać panią prokurator dlaczego wychodzi z inicjatywą uchwałodawczą,
proszę zostać radnym, proszę reprezentować mieszkańców i wtedy taką inicjatywę
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może pani podjąć. Ten przepis takiego prawa pani nie daje. Ja nie znam żadnego
innego przepisu, na podstawie, którego prokurator mógłby żądać od rady
podejmowania określonych uchwał. Pismo jest troszeczkę bulwersujące. Możemy
odpisać pani prokurator, że uchwalimy te regulaminy. Jest jeszcze taka okoliczność
do przemyślenia, uchwala się regulaminy,

przyznaje się stypendia sportowe bo

sportowcy mogą rozsławić gminę. Pytanie czy u nas pojawiają się sporty, które mają
choćby w perspektywie możliwość osiągnięcia takich osiągnięć sportowych, czy
uchwalimy puste uchwały i w jaki sposób będzie to korzystne dla gminy. Są to duże
środki, umożliwiające utrzymanie się tej osoby, która zajmuje się wyłącznie sportem,
a więc te środki trzeba w budżecie zaplanować.
Wstępnie na wypadek stanowiska negatywnego przygotowałam projekt pisma,
natomiast jeśli będzie stanowisko, że pomyślimy jakie sporty możemy wspierać
i uchwalimy te regulaminy to będziemy próbowali sobie jakoś radzić. Decyzja należy
do państwa.
Radna I.Szkotnicka: pani prokurator powołuje się na naszą uchwałę z 10 września
2008 r. Czy mamy wgląd do tej uchwały.
Radca prawny W.Gierłachowska: jest to uchwała dla młodzieży szkolnej.
Radna I.Szkotnicka: a więc pani prokurator połączyła te dwie sprawy. Pomyślałam,
że może w tamtej uchwale jest coś nie tak albo jest jakaś furtka, która dała
możliwość zwrócenia uwagi.
Kierownik D.Smereczyńska dodała, że składano wyjaśnienia pani prokurator
w zakresie tamtej uchwały.
Radca prawny W.Gierłachowska: jest taka uwaga, że możemy odpowiedzieć, ale
możemy również nie odpowiadać. Nie ma konsekwencji dla rady, ponieważ nie ma
czegoś takiego jak nakazać radzie podjąć uchwałę. Sugeruję jednak udzielić
odpowiedzi.
Radca prawny W.Gierłachowska odczytała projekt przygotowanego pisma.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński zapytał o zdanie radnych w tej kwestii.
Z sali padły słowa poparcia dla przedstawionej odpowiedzi.
W związku z czym Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński zarządził głosowanie
w sprawie przyjęcia stanowiska wyrażonego w odczytanym piśmie.
Radni jednogłośnie zajęli stanowisko wyrażone w załączonym do niniejszego
protokołu piśmie.
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Ad.pkt 16
Sprawy bieżące.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński nawiązał do pisma przesłanego przez
panią E.Świąder -Korzeniewską w sprawie ośrodka zdrowia w Uzdowie zwracając
się do pana Wójta o ustosunkowanie się do niego.
Wójt Gminy poinformował, że nie miał jeszcze okazji zapoznać się z tym pismem.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński poinformował, że pani E.ŚwiąderKorzeniewska zwraca się między innymi w sprawie umowy na czas nieokreślony. Nie
wiem dlaczego.
Radny P.Stańczak zapytał kiedy wygasa obecna umowa.
Kierownik G.Małachowski poinformował, że umowa obowiązuje do końca roku.
Radny P.Stańczak: robimy sobie żarty, ale to jest bardzo poważna sprawa. Nie mam
osobiście teraz wypracowanego stanowiska na ten temat ale jakieś stanowisko
musimy podjąć. Pamiętam, na przedostatniej sesji, pan wójt wspominał łącznie
z panem sekretarzem, że wypracowywane jest ewentualne podjęcie decyzji
o powstaniu publicznego ośrodka zdrowia. Nie możemy tak zrobić, aby powstała
podobna sytuacja jak z dentystą.
Wójt Gminy: nie znam treści, ale pani doktor nie dostanie umowy

na czas

nieokreślony. Byłem z panem Sekretarzem w ośrodku zdrowia. Proszę przejechać
się do ośrodka i zobaczyć jak on wygląda. Praktycznie przez ostatnie 10 lat nic nie
zrobiono w środku. Budynek nadaje się do remontu. Gmina go musi wyremontować,
więc jak gmina go wyremontuje na pewno pani doktor nie przedłużymy umowy .
Po powrocie pana sekretarza, przedstawimy nasze stanowisko odnośnie możliwości
utworzenia publicznego ośrodka bo też na ten temat mamy pewne stanowisko, co
pani mecenas od strony prawnej również śledzi i przygotowuje. Większość pacjentów
odeszła do Ruszkowa lub do innych lekarzy. Zostało 1500 pacjentów. Pytanie czy
przy takiej liczbie pacjentów utrzyma się ośrodek zdrowia. Rozważamy to,
kalkulujemy i przedstawimy stanowisko na następnej komisji.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński: wrócimy więc do tego tematu na kolejnej
komisji.
Następnie Wójt Gminy nawiązał do ostatnich wydarzeń w powiecie chojnickim i nie
tylko spowodowanych nawałnicami. Starosta Chojnicki zwrócił się z apelem
o wsparcie finansowe. Kiedyś taką pomoc udzielaliśmy powodzianom, łącznie
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z organizacją kolonii.

Pewnie takich rzeczy nie będziemy robić. 20 lat temu

zbieraliśmy płody rolne. Jest taka propozycja, że jeśli chcielibyśmy udzielić takiej
pomocy to najlepiej abyśmy skierowali ją do jednej gminy (jest pismo Marszałka w tej
sprawie). Marszałek podobno przeznacza z budżetu kwotę 250 000 zł. Propozycja
jest, aby gminy udzieliły pomocy w kwocie 5000 zł. Łącznie byłaby to kwota około
800 000 zł. Taka jest propozycja. Myślę, że kwota nie jest duża. Czekam na
informację, jaką gminę wspomóc.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński zapytał radnych czy jest zgoda na
udzielenie pomocy.
Padły słowa poparcia, nikt nie wyraził sprzeciwu.
Radny K.Chyliński zapytał czy jest możliwość wyrównania terenu przy stawie.
Wójt Gminy poinformował, że za tydzień wróci operator równiarki, więc jak będzie
w tamtym rejonie wykona.
Radny K.Chyliński zwrócił się z kolejną sprawą dotyczącą przystanku, który spłonął
w akcie wandalizmu. Pytanie co dalej. Rozmawiałem z mieszkańcami. Nie ma sensu
stawiać jakiegokolwiek innego przystanku. Jeżeli już to tylko ewentualnie ten
zadaszyć niewielkim kosztem, ewentualnie jeżeli to nie wchodzi w grę to całkowicie
zdemontować.
Wójt Gminy: zapytał czy jest potrzebny ten przystanek.
Radny K.Chyliński odpowiedział, że niekoniecznie. Moje zdanie jest takie, że jest
niepotrzebny. Jaką podejmiecie decyzję taka będzie właściwa.
Kolejna sprawa: w związku z podpaleniem przystanku i tym, że akty wandalizmu
przeniosły się nad staw, gdzie zostały połamane ławki padła propozycja na zebraniu
wiejskim, aby ze środków funduszu sołeckiego zaplanować monitoring i zrobić
przyłącze energetyczne. Problem jest, aby zorganizować festyny. Czy nie będzie
przeciwwskazań ze strony gminy, aby wyodrębnić środki na ten cel i zrealizować.
Ewentualnie nie wiem ile środków wyodrębnić na przyłącze energetyczne.
Wójt Gminy wyraził zgodę na zaplanowanie tego typu przedsięwzięć.
Radna I.Szkotnicka zwróciła się w imieniu mieszkańców z pytaniem kiedy zostanie
dowiezione kruszywo na drogi w Wysokiej.
Wójt Gminy: w tym roku zrobiliśmy już jedną drogę. Państwo wiecie, że robimy
drogi w inny sposób. Została zrobiona część Burkatu na drogach gdzie nie będzie
przebiegała kanalizacja. Zrobiono kawałek w Ruszkowie, Sękowie, Kramarzewie.
Robimy kompleksowo. W tym roku przypuszczam, że nie zostanie to zrobione.
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Radna I.Szkotnicka zwróciła się z prośbą o naprawę chociaż w tych najgorszych
odcinkach.
Wójt Gminy odpowiedział, że nie chciałby dziś deklarować. Okaże się po
dokończeniu rozpoczętych prac. Został fragment do dokończenia

w Ruszkowie.

Zobaczymy dopiero w październiku jakie będą środki. Jeśli będą wolne środki
przerzucimy na drogi. Jest do zrobienia w Wysokiej również droga przy nowych
domkach. Jak zrobimy jedną drogę będą pretensje dlaczego nie zrobiono
pozostałych. Były nawet pretensje dlaczego zaczęto od tej drogi.
Radna K.Wasiak zapytała na jakim etapie jest kanalizacja w Burkacie.
Wójt Gminy: mamy nadzieję, że we wrześniu będą ostateczne decyzje. Większość
gmin jest po przetargach więc środki powinny się uruchomić. Zmiana kursu euro
spowodowała, że zabrakło środków i kilka gmin, m.in. my nie otrzymaliśmy jeszcze
środków. Czekamy na uwolnienie środków poprzetargowych. Jeżeli zostaną
podpisane umowy w tym roku, rozstrzygniemy przetarg ale nie rozpoczniemy
budowy w tym roku. Zrobiono badania geologiczne na całym terenie, zaplanowano
chyba około 600 godzin pompowania ale to może być za mało.
Radny P.Stańczak zapytał jak wygląda sytuacja z przedszkolem.
Wójt Gminy: wnioski zostały złożone. Czekamy na informację w zakresie świetlicy
w Kramarzewie oraz przedszkola. Przygotowujemy kolejne wnioski na drogi do
Agencji. Może uda się pozyskać pewne środki w przyszłym roku.

Ad.pkt 17
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński
o godz.12.25 zamknęła wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy
Działdowo.
Protokołowała:
Marta Nazarewicz
/Podinspektor/

Przewodniczył:
Mirosław Zieliński
/Przewodniczący Rady Gminy/
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