PROTOKÓŁ Nr XXXI/17
z s e s j i Rady Gminy Działdowo
odbytej w dniu 13 czerwca 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Działdowo.
Stan osobowy Rady wynosi 15 osób, w Sesji zgodnie z załączoną listą obecności
uczestniczyło 14 radnych. Nieobecni radni: Z.Boćko
Sesja odbyła się w godzinach 1005-1100.
Spoza Rady w Sesji uczestniczyli:
Jan Korona
Jarosław Gawenda
Paweł Cieśliński
Jan Świniarski
Beata Antoszewska
Mariusz Margalski
Katarzyna Trąbińska
Tadeusz Szeremeta
Aleksandra Kowalska
Mieczysława Skała
Andrzej Graszk

- Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
- Radny Rady Powiatu Działdowskiego
- Wójt Gminy
- Sekretarz Gminy
- Skarbnik Gminy
- Kierownik Referatu Rozwoju, Promocji,
Inwestycji i Zamówień Publicznych
- Komendant Straży Gminnej
- Komendant Gminny OSP
- Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej
- Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
- Kierownik Gminnego Zakładu Usług
Komunalnych w Uzdowie

Sołtysi z terenu Gminy Działdowo.
Ad. pkt 1
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński dokonał otwarcia XXXI Sesji Rady Gminy,
powitał uczestników sesji i na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad
Ad.pkt 2
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński przedstawił proponowany porządek obrad
w brzmieniu:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2017 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu
nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr 12/8 obręb Księży Dwór.
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8. Sprawy bieżące.
9. Zamknięcie obrad.
Porządek obrad przyjęto jednogłośnie /14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” , 0 głosów
„wstrzymujących się”/
Ad. pkt 3
Przewodniczący Rady M.Zieliński zarządził głosowanie w sprawie odczytania protokołu
z XXX sesji.
W wyniku głosowania : 3 głosy „za” odczytaniem protokołu, 11 głosów „przeciw”, 0 głosów
„wstrzymujących się” protokół nie został odczytany.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński zarządził głosowanie w sprawie
przyjęcia protokołu z ostatniej sesji.
Protokół z XXX Sesji Rady Gminy Działdowo został przyjęty większością głosów
/12 głosów „za”, 1 głos „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się”/.
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.
Ad. pkt 5
Wolne wnioski i zapytania.
Sołtys Sołectwa Z. Świerczewski zapytał czy równiarka była na terenie Sławkowa,
wskazując na potrzebę wyrównania drogi.
Wójt Gminy odpowiedział, że równiarka raz była już w Sławkowie. Równiarka w tym
miejscu nic nie da, trzeba dowieźć kruszywa i dopiero można wyrównać. Po zakończeniu
Ruszkowa będziemy przemieszczać się do Sławkowa i poprawiać inne drogi. W tej chwili
równiarka znajduje się w Gnojenku. Mamy przerwę w dostawie kruszywa. Musimy
synchronizować transport z innymi pracami.
Kolejna sprawa z jaką zwrócił się sołtys Z.Świerczewski to numeracja budynków
w Sławkowie. Numeracja budynków nie zgadza się , mieszkańcy mają kłopoty.
Wójt Gminy poinformował, że została rozpoczęta procedura ujednolicenia numeracji.
Wynika to z dwóch dokumentów, Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa miała swoją
numerację i w aktach notarialnych zamieściła swoją numerację a my w ewidencji mieliśmy
swoją numerację, stąd dzisiaj te rozbieżności. Pracownicy weryfikują to w terenie i myślę, że
w ciągu miesiąca, półtora zostanie to uporządkowane, chyba że będą jakieś sprawy nie do
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rozwiązania. Sławkowo jest miejscowością gdzie tych przypadków jest dość sporo. Poza tym
mamy pojedyncze przypadki, np. Prusinowo, które dawniej należało do Księżego Dworu.
Obecnie jest trochę łatwiej bo dowody osobiste wydawane są nieodpłatnie ale numeracja musi
być uporządkowana.
Sołtys K.Trybel odwołał się do rozmów na jednej z wcześniejszych sesji w kwestii
dokonania przeglądu hydrantów.
Wójt Gminy: pan Graszk rozpoczął proces sprawdzania ale nie we wszystkich
miejscowościach. W okresie letnim zrobimy przegląd wszystkich hydrantów. Myślę, że około
30% hydrantów jest nieczynnych. Jedne są nieczynne bowiem zostały uszkodzone, inne
zostały zamknięte, bowiem na przykład ktoś kradł wodę. Plomby są zakładane ale są
zrywane. Zabezpieczenia innego rodzaju też są niszczone.
Sołtys K.Trybel zwrócił się z pytaniem odnośnie wykaszania

rowów wzdłuż dróg

powiatowych.
Wójt Gminy: to już nie moja kompetencja. Pan Przewodniczący przejdzie do tego tematu.
Sołtys K.Roman zgłosiła, że syn jednej z rodzin zamieszkujących na działkach
w Uzdowie, zagroził, że jeśli nie sprowadzi koparki do oczyszczenia rowów, nie wykosi
trawy a zalewa mu drzewo w piwnicy, obciąży za to panią sołtys.
Wójt Gminy: prawie 10 lat nie padało, od jesieni jest więcej opadów, jak do tej pory piwnice
były suche, nagle pojawiła się woda. Mieszkańcy zapomnieli, że kiedyś mieli wodę w tych
piwnicach. Mamy zgłoszenia w wielu miejscach, że to z naszej przyczyny są te sytuacje, bo
np. kładliśmy chodnik czy robiliśmy wodociąg. Tam gdzie są nowo pobudowane budynki
mogło zdarzyć się, że został zerwany drenaż, sieć ale są budynki, które stoją 100 lat, pojawiła
się woda i mowa, że to z naszej przyczyny. Rożne są sytuacje.
Radny P.Stańczak zaproponował, aby na tablicach ogłoszeń zamieścić informację, że
z powodu braku środków gmina nie będzie regularnie wykaszać rowów. Gmina nie wykaszała
i pewnie wykaszać nie będzie. Można pobocza wykaszać, jak wspominał sołtys
z Księżego Dworu ale rowów nie będziemy. Będzie wiadomo, że nie jest to wina pani Sołtys
i jakie działania będą podejmowane w tym zakresie.
Radna I.Szkotnicka zwróciła się w sprawie posesji 58 (Wysoka), która stoi w wodzie,
pytając czy udało się coś ustalić w tej kwestii.
Wójt Gminy poinformował, że tam zawsze była woda.
Radna I.Szkotnicka: ale nie tyle, była robiona inwestycja drogowa, jest podejrzenie, że to też
jest przyczyną.
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Wójt Gminy: przynajmniej z informacji, z opinii meliorantów wiemy, że został źle zrobiony
odcinek, który teraz przekopywali. Melioranci stwierdzili, że dalej jest stara sieć i nie
powinno być problemów, które przez ostatnie 50lat się nie pojawiały. Woda pojawia się co
jakiś czas, bo wszystko spływa z pól. Ostatnio mieliśmy spięcie z panem dyrektorem
z Nidzicy, nie będzie zagospodarowywał wody z pól, bo jest to nasza woda a z dróg jego.
Trudno, aby woda z pól nie dostała się na drogi, skoro jest to najniższy punkt
w miejscowości. Zwracałem się aby wspólnie rozwiązać ten problem, m.in. odcinek, który
został zakopany. Oni nie dopilnowali tego a później zostały zalane posesje. Jest z tym
problem, każdy broni się. Dziesięć lat była susza a teraz pojawiła się woda.
Radny P. Stańczak rozmawialiśmy o zasypywaniu oczek wodnych, żebyśmy my jako gmina
tego nie robili. Jest mokry rok i mamy przykłady. Wiem, że to nie jest do końca pana wina.
Edukować trzeba może właścicieli.
Wójt Gminy: jako gmina staramy się utrzymywać te oczka. Ten rok pokazał, że tam gdzie
oczka zostały zasypane stoi woda. Pola i tak nie są do uprawy. W wielu miejscach właściciele
zasypali a nie pomyśleli, że trzeba zrobić w to miejsce drenaż. Nowa ustawa, która weszła
w życie, spowodowała, że nikt nas nawet nie pyta, czy może wyciąć cokolwiek. Przekonamy
się dopiero za rok czy dwa, że w wyniku wycinki drzew, krzewów powstał jakiś problem.
Ad. pkt 6
Skarbnik B. Antoszewska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie
Gminy Działdowo na 2017 r.
Dochody:
- dział Gospodarka mieszkaniowa: wprowadzenie środków na Termomodernizacje budynków
w kwocie 131.399,15 zł (ostateczne rozliczenie zadania),
- dział Różne rozliczenie: wprowadzenie dotacji w kwocie 156.874,45 zł na refundację
funduszu sołeckiego, z podziałem na dotację bieżącą i majątkową,
- dział Oświata i Wychowanie: wprowadzenie środków dla Zespołu Szkół w Księżym
Dworze z tytułu darowizny w kwocie 4.200 zł,
- dział Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska: zmniejszenie środków o 245.512,16 zł
z Gminnego Fundusz Ochrony Środowiska, z powodu wpłynięcia do budżetu mniejszej
kwoty.
- dział Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego: wprowadzenie dotacji z Urzędu
Marszałkowskiego w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania"Stworzenie
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atrakcyjnego miejsca spotkań lokalnej społeczności dzięki zagospodarowaniu przestrzeni
publicznej na terenie miejscowości Pożary".
Wydatki:
- dział Rolnictwo i łowiectwo: wprowadzenie dwóch zadań inwestycyjnych tj: Wykup sieci
wodociągowej od prywatnych inwestorów kwota 22.000 zł oraz budowa oczyszczalni
przydomowej w Sękowie 10.000 zł.
- dział Transport i łączność: wprowadzenie 2 569,44 zł ,
- dział Obsługa długu: zmiana między paragrafami,
- dział Oświata i wychowanie: wprowadzenie darowizny w kwocie 4200 zł, zwiększenie na
nagrody konkursowe, zmniejszenie na stypendiach (Edukacyjna Opieka Wychowawcza),
- dział Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego: wprowadzenie środków z Urzędu
Marszałkowskiego po stronie wydatkowej w kwocie 18.192 zł (dotyczy zadania "Stworzenie
atrakcyjnego miejsca spotkań lokalnej społeczności dzięki zagospodarowaniu przestrzeni
publicznej na terenie miejscowości Pożary").
Następnie Skarbnik Gminy wskazała na nowe zadania , które wprowadzono do załącznika
inwestycyjnego (załącznik nr 3), tj: Wykup sieci wodociągowej od prywatnych inwestorów
kwota 22.000 zł, Budowa oczyszczalni przydomowej w Sękowie 10.000 zł, Stworzenie
atrakcyjnego miejsca spotkań lokalnej społeczności dzięki zagospodarowaniu przestrzeni
publicznej na terenie miejscowości Pożary kwota 18.192 zł.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński poinformował, że zadanie dotyczące Stworzenia
atrakcyjnego miejsca (…) realizowane jest w ramach funduszy pochodzących z Urzędu
Marszałkowskiego na wykonanie projektu.
Skarbnik Gminy poprosiła o pytania.
Pytań do ww. projektu uchwały nie było.
Rada gminy jednogłośnie /14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się”/ podjęła
Uchwałę Nr XXXI/257/17 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2017 r.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Ad.pkt 7
Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze
przetargu nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr 12/8 obręb Księży Dwór, wskazując na jej
położenie na mapie.
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Przygotowujemy kilka działek, może uda się w tym roku zrealizować sprzedaż mienia
gminnego. Do tej pory nie było zainteresowania ale zaczyna pojawiać się zainteresowanie
różnego rodzaju działkami.
Przedmiotowa działka jest zarośnięta i zakrzaczona.

Praktycznie jest to łąka. Wpłynął

wniosek o jej zakup. Będziemy ogłaszać przetarg i zobaczymy czy uda się ją sprzedać.
Działka w 90% jest zakrzaczona i zadrzewiona, więc trzeba ją wykarczować, przygotować
do użytkowania.
Trzeba przygotować również wymianę działek, jak na przykład w Sławkowie, gdzie mamy
teren rekreacyjny na użyczonej działce. Jesteśmy w trakcie wyceny i przygotowania działek.
Może uda się doprowadzić do wymiany w Kramarzewie,

również w Ruszkowie.

Jest zainteresowanie działką za „Wzgórzem” w Wysokiej, są nawet dwie oferty.
Na najbliższej komisji przedstawię proponowane działki do sprzedaży bądź wymiany. Trzeba
sprawdzić jak przedstawiają się one geodezyjnie, zwłaszcza w Sławkowie, musimy ją
wydzielić i w innych przypadkach posprawdzać granice. Zobaczymy po wycenie, czy uda
nam się porozumieć, czy któraś ze stron będzie musiała dopłacić.
Rada gminy jednogłośnie /14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się”/ podjęła
Uchwałę Nr XXXI/258/17 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu
nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr 12/8 obręb Księży Dwór.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Ad.pkt 8
Sprawy bieżące
Sołtys Sołectwa Krasnołąka B. Jaroszewski zwrócił się do radnych powiatu w sprawie
zakrzaczonych, zarośniętych poboczy drogi powiatowej.
Inni radni również zgłosili, że pobocza dróg powiatowych nie są wykaszane.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński: obiecałem państwu, że ktoś ze starostwa pojawi
się na sesji, na zaproszenie, bowiem jest dużo pytań odnośnie dróg powiatowych. Tydzień
temu skontaktowałem się z panem Starostą, zapytałem czy ma czas, aby na tę sesję przybyć,
ewentualnie zastępca bądź pan Grochocki. Pan Starosta powiedział, że nie ma zamiaru
pojawić się na sesji i nikt nie przyjedzie, bo nie będzie uczestniczył w pyskówkach na temat
dróg. Pan Starosta powiedział, że jeśli są pytania na temat dróg to prosi, aby sołtysi i radni
składali pisma. Są obecni na sesji radni powiatu, pan radny Gawenda, pan radny Korona,
może przekażecie panu Staroście nasze problemy dotyczące dróg powiatowych.
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Sołtys Z.Świerczewski: psuje się nawierzchnia przy chodniku, nic nie zrobiono, a jest to
droga powiatowa. Panowie, jak byli ostatnio zapisywali to i nic nie zrobili.
Radny M.Giesiek powiedział, że częściowo robią, wskazując na naprawę drogi w Zakrzewie.
Sołtys Sołectwa Zakrzewo M.Augustyniak zaznaczyła, że trzeci rok z kolei mieszkańcy
sami wykaszają pobocza na skrzyżowaniu.
Radna D.Pawłowska zwróciła uwagę na dół w drodze na odcinku między Sławkowem
a Ruszkowem.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński powiedział, aby składać uwagi, które następnie
zostaną przekazane do Starostwa.
Radny J.Gawenda poinformował, że będzie miał posiedzenie komisji z panem Grochockim,
więc na pewno przekaże te uwagi.
Sołtys K.Trybel: zwrócił uwagę na problem, który stanowią samochody stojące przy
warsztacie, przy drodze powiatowej do Księżego Dworu, utrudnia to poruszanie się,
powyrywano słupki.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński zwrócił się z prośbą do radnych powiatu
o przybycie na kolejną sesję i przekazanie informacji, jeśli uda się czegoś dowiedzieć w tych
sprawach.
Radny P.Stańczak: panie Wójcie minęło od kwietnia kilka miesięcy, teraz będzie długa
przerwa, czy są informacje na temat dentysty w Uzdowie, czy ktoś się zgłosił.
Wójt Gminy: jesteśmy w trakcie przygotowywania z panem sekretarzem innego wariantu.
Prawdopodobnie niedługo może dojść do zmiany również lekarza. Rozstrzygamy od strony
organizacyjnej i finansowej wariant utworzenia publicznej służby zdrowia w Uzdowie. Po
wakacjach przedstawimy państwu ten wariant, aby być gotowym na podjęcie decyzji.
Musimy sprawdzić to od strony prawnej, sprawdzić jak funkcjonuje to w innych gminach.
Koszty będą ale nie takie duże jak niektórzy się spodziewają, jest to utrzymanie obiektu,
ewentualnie menadżera, którego rolą jest poszukiwanie specjalistów. W wielu gminach to
funkcjonuje, również w Rybnie. Może będzie to dobre rozwiązanie, może będzie większa
kontrola nad tym jak to funkcjonuje, zakres świadczonych usług będzie lepszy i większy. Tak
gminy funkcjonują, przyjeżdżają różni specjaliści raz w tygodniu na kilka godzin i tak
powinno być.
Radna D.Pawłowska podziękowała pani M.Skała oraz grupie animatorów za pomoc
w zorganizowaniu Dnia Dziecka w Sławkowie.
Sekretarz Gminy J.Świniarski zabrał głos w kwestii wydatkowania środków funduszu
sołeckiego. Większość z państwa sołtysów robi to prawidłowo, ale zawsze uczulaliśmy na
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terminowość przynoszenia faktur do urzędu gminy jak również, na to, aby przed
zaciągnięciem jakiegokolwiek zobowiązania skontaktować się z działem merytorycznie
odpowiedzialnym za realizację tego wniosku. Większość spraw realizuje Gminny Ośrodek
Kultury i Sportu albo referat Gospodarki Komunalnej, bądź nasz Administracyjny. Jeżeli
znajdziecie sami wykonawcę nikt tego nie kwestionuje, ale najpierw przychodzicie do urzędu
bo musi być zlecenie, chodzi zwłaszcza o usługi. Chcemy uniknąć takich sytuacji bo prędzej
czy później nastąpi odmowa realizacji takiego rachunku. Pracownik musi opisać rachunek,
zgodnie z prawem, zgodnie z paragrafami. Często składacie fakturę, na której pozostaje jeden
dwa dni do zapłaty. Bardzo proszę przestrzegajcie zasad a będzie łatwiej się pracowało i Wam
i nam.
Sołtys E.Antosiak zwróciła się w sprawie uszkodzonej tablicy ogłoszeń, wskazując na
potrzebę wymiany szyby.
Sekretarz Gminy zasugerował zakup tablic ze środków funduszu sołeckiego, co umożliwi
zakup dowolnie wybranej tablicy. Tablice, które ostatnio zakupiono są proste, ale dostępne są
ciekawsze, z napisem, z logo, jednak koszty są większe, rzędu 1500 zł-2000 zł.
Sołtys E.Antosiak; zwróciła uwagę, że przy 9000 zł funduszu sołeckiego trudno przeznaczyć
2000 zł na zakup tablicy.
Kierownik M.Skała odwołała się również do kwestii funduszu sołeckiego, wykaszania
terenów wokół świetlicy jak i boisk. Zwróciła uwagę, że we wnioskach zaplanowane są
środki na zakup paliwa do wykaszania, jednak jest problem z wykaszaniem. Nikt nie chce
tego robić. Poprosiła , aby w tym roku przystępując do wniosku przemyśleć i zaplanować
środki na usługę wykaszania.

Nie będzie wtedy problemu z wykaszaniem. Kierownik

M.Skała wspomniała również , że niektórzy planują oprawę muzyczną festynów, ale nikt nie
sprawdza czy dana osoba może tę usługę wykonać, chodzi o składki itp., dlatego konieczne
jest uzgodnienie tej kwestii.
Radna A.Cegiełka: w związku z tym, że będzie przerwa wakacyjna chciałam zapytać kiedy
będzie oczyszczana studzienka na wysokości placu zabaw.
Wójt Gminy: nie wiem kiedy, jest to drobna praca, jak tylko firma będzie mogła zostanie to
zrobione. Na razie nie ma zagrożenia, ale trzeba ją udrożnić.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński odwołał się do tablic ogłoszeniowych na terenie
sołectw. Mieszkańcy informują, że na tablicach pojawiają się reklamy. Tablice przeznaczone
są do zamieszczania informacji z urzędu gminy a podobno w niektórych miejscowościach tak
jest, że informacje z urzędu gminy znajdują się na zewnątrz tablicy a w środku reklamy.
Proszę tego nie robić.
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Sołtys B.Jaroszewski nawiązał do budynku świetlicy, która była termomodernizowana,
zwracając uwagę na potrzebę zamontowania na dachu zapór od śniegu oraz na uszkodzony
daszek.
Wójt Gminy: przyjrzymy się temu. Projektant mógł nie zaplanować zapór do zatrzymywania
śniegu.
Wójt Gminy: jeszcze jedna drobna uwaga, obchody 25-lecia gminy odbywały się kilka dni
temu ale chciałbym jeszcze raz podziękować wszystkim za udział, tym wszystkim, którzy
przyczynili się do tego, aby uroczystości się odbyły. Jest to kilka miesięcy pracy , aby
wszystko przygotować. Myślę, że większych zastrzeżeń nie ma jeśli chodzi o organizację,
przynajmniej do nas dotarły pozytywne opinie. Na jednym ze spotkań uhonorowaliśmy
osoby, które pracują co najmniej 20 lat w urzędzie, ale również radnych i sołtysów, którzy
pełnią tę funkcję co najmniej 10 lat. Większość otrzymała wyróżnienia i statuetki, ale
chcielibyśmy uzupełnić i wręczyć tym, którzy z różnych przyczyn byli nieobecni na
spotkaniu.
Następnie Wójt P.Cieśliński dziękując za wieloletnią pracę wręczył pamiątkowe statuetki
sołtysowi Sołectwa Sławkowo Zdzisławowi Świerczewskiemu, radnemu Krystianowi
Chylińskiemu oraz Przewodniczącemu Rady Gminy M.Zielińskiemu.

Ad. pkt 9
Wobec wyczerpania porządku dziennego Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński zamknął
o godz. 1100 XXXI Sesję Rady Gminy Działdowo.
Protokołowała:
Marta Nazarewicz
/podinspektor/

Przewodniczył:
Mirosław Zieliński
/Przewodniczący Rady Gminy/
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