PROTOKÓŁ Nr XXXII/17
z s e s j i Rady Gminy Działdowo
odbytej w dniu 24 sierpnia 2017r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Działdowo.
Stan osobowy Rady wynosi 15 osób, w Sesji zgodnie z załączoną listą obecności
uczestniczyło 12 radnych. Nieobecni radni: M.Stokłos, A. Cegiełka, K.Doliński.
Sesja odbyła się w godzinach 1010-1130.
Spoza Rady w Sesji uczestniczyli:
Jarosław Gawenda

- Radny Rady Powiatu Działdowskiego

Krzysztof Radzki

-Przedstawiciel W-M Izby Rolniczej

Paweł Cieśliński

- Wójt Gminy

Jan Świniarski

- Sekretarz Gminy

Beata Antoszewska

- Skarbnik Gminy

Katarzyna Trąbińska

- Komendant Straży Gminnej

Tadeusz Szeremeta

- Komendant Gminny OSP

Aleksandra Kowalska

- Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej
w Burkacie

Bożena Ziółkowska-Wócjcika

- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej

Mieczysława Skała
Andrzej Graszk

- Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
- Kierownik Gminnego Zakładu Usług
Komunalnych w Uzdowie

Danuta Smereczyńska

- Kierownik Referatu Oświaty, Kultury
i Zdrowia

Grzegorz Małachowski

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

Mariusz Margalski

- Kierownik Referatu Rozwoju, Promocji,
Inwestycji i Zamówień Publicznych

Dyrektorzy szkół z terenu gminy Działdowo.
Sołtysi z terenu gminy Działdowo.
Mieszkańcy gminy Działdowo.
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Ad. pkt 1
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński dokonał otwarcia XXXII Sesji Rady Gminy,
powitał uczestników sesji i na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad
W chwili rozpoczęcia sesji na sali obecnych było 11 radnych. Nieobecni radni:P.Jabłonowski,
M.Stokłos, A.Cegiełka, K.Doliński.
Ad.pkt 2
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński zapytał czy są wnioski do porządku obrad.
Wójt Gminy P.Cieśliński wnioskował o poszerzenie porządku obrad poprzez wprowadzenie
dodatkowych punktów w sprawie:
1)nadania statutu Szkole Podstawowej im. Andrzeja Grubby w Sławkowie,
2) nadania statutu Szkole Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Burkacie,
3)przystąpienia

do

sporządzenia

zmiany

Miejscowego

Planu

Zagospodarowania

Przestrzennego Gminy Działdowo w obrębie geodezyjnym Kramarzewo,
4) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Iłowo-Osada.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński zgodnie z ustaleniami, jakie zapadły na
wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy wnioskował o wycofanie z porządku
obrad punktu 7 w brzmieniu „Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr 734 obręb Gnojno.”
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński zaproponował, aby dodatkowe projekty uchwał
otrzymały następujące punkty w porządku obrad:
1)w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej im. Andrzeja Grubby w Sławkowie –
pkt 10,
2) w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Burkacie –
pkt 11,
3) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Działdowo w obrębie geodezyjnym Kramarzewo – pkt 12,
4) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Iłowo-Osada – pkt 13.
Rada gminy jednogłośnie przyjęła porządek obrad, uwzględniający wnioskowane zmiany
w brzmieniu:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Wolne wnioski i zapytania.
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6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2017 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą
Działdowo a Gminą – Miasto Działdowo dotyczącego wykonywania zadań
z zakresu gminnych przewozów pasażerskich.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności
za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
9. Podjęcie 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.
10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej im. Andrzeja Grubby
w Sławkowie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej im. Kazimierza
Górskiego w Burkacie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Działdowo w obrębie geodezyjnym
Kramarzewo.
13. Podjecie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Iłowo-Osada.
14. Sprawy bieżące.
15. Zamknięcie obrad.
Ad. pkt 3
Protokół z XXXI Sesji został przyjęty jednogłośnie bez odczytania.
Ad. pkt 4-5
Wójt Gminy

P.Cieśłiński

przedstawił

sprawozdanie

z

działalności

w

okresie

międzysesyjnym z uwzględnieniem wydanych zarządzeń i wykonanych uchwał.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Następnie Wójt Gminy przedstawił informację na temat sytuacji z ostatnich kilku dni, jaka
nastąpiła w Działdowie i w miejscowościach zaopatrywanych w wodę z miasta Działdowo.
Wszyscy państwo na pewno wiedzą, że wodociąg został zamknięty na pewien okres czasu
z uwagi na pojawienie się bakterii coli i paciorkowca. W dniu dzisiejszym mamy informację,
że bakterie coli i paciorkowiec nie występują. Trudno ocenić co było przyczyną tego, że kilka
dni temu w próbce pojawiły się bakterie. Na dzień dzisiejszy sytuacja wróciła do normy.
Czekamy na decyzję sanepidu o zniesieniu zakazu korzystania z wodociągu (dzisiaj
w godzinach popołudniowych bądź jutro ma być wydana decyzja).
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Chciałbym podziękować sołtysom i radnym

z tych miejscowości gdzie woda była

dostarczana przede wszystkim do celów pitnych. Praktycznie na nich spadł obowiązek,
podjęli się dystrybucji wody do picia. Chciałbym podziękować wszystkim państwu, którzy
włączyli się w działania dostarczenia wody mieszkańcom. Na dzień dzisiejszy sytuacja jest
opanowana. Na pewno czytaliście jakie są skutki, objawy, po wystąpieniu bakterii. Faktycznie
te objawy nie występowały, ale dla bezpieczeństwa sanepid musiał podjąć kroki. Działania
kosztowne, nie tylko z uwagi na środki ale i zamieszanie, które towarzyszy takim zdarzeniom.
Jest jeszcze wiele do zrobienia, zwłaszcza jeśli chodzi o informowanie mieszkańców. We
wtorek miało miejsce posiedzenie komisji, po którym mieliśmy posiedzenie (o godzinie
13.00) zarządzania kryzysowego, na którym dowiedziałem się, że jest problem z wodą.
O godzinie 14.00 dostaliśmy decyzję sanepidu o zamknięciu ujęć wody. Myślę, że możemy
wyciągnąć wnioski z takich sytuacji. Namawiam do cierpliwości i wyrozumiałości w takich
sytuacjach. Nie jesteśmy w

stanie w ciągu godziny zareagować tak, aby wszyscy byli

zadowoleni. Jak opadły emocje było spokojniej. Dopóki decyzja nie zostanie wydana
będziemy dostarczać wodę. Dostarczamy wodę do świetlic, dowieziemy jeszcze do sołtysów.
Przerabialiśmy to na mniejszej skali. Były inne odczynniki, pojawiały się azotany, inne
bakterie, mniej szkodliwe niż te ale również musieliśmy wodę dowozić. Inna skala, inne
problemy ale dzięki państwu sołtysom i radnym udało się opanować. Oczekiwalibyśmy
sugestii z państwa strony, może w inny sposób to organizować. W mieście posiadają trzy
beczkowozy, jednak w takiej sytuacji jest to za mało. Samo zaopatrzenie się w beczkowozy,
nie jest rozwiązaniem problemu. Beczkowozy muszą być atestowane i każda partia
dowożonej wody musi być zbadana. Są to ogromne koszty dodatkowe. Zdarzenie wystąpiło
po raz pierwszy w historii Działdowa, u nas sporadycznie. Mamy 7 ujęć wody więc
w przypadku takiej sytuacji łatwiej jest ją nam opanować w postaci wody butelkowanej. Jest
to prostsze niż utrzymywanie beczkowozu.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński: rozumiem że koszty zakupu wody poniesie
miasto Działdowo.
Wójt Gminy P.Cieśliński: jeśli chodzi o zaopatrzenie w wodę, dwie miejscowości
zaopatrywaliśmy wodą z hurtowni a w pozostałych miejscowościach otrzymaliśmy wodę
z PGKiM. Będziemy obciążać za wodę, którą dostarczaliśmy w tych dwóch miejscowościach
we własnym zakresie. Jest to obowiązek dostawcy wody, czyli PGKiM.
Sołtys Sołectwa Księży Dwór K.Trybel zapytał jak będzie przebiegało czyszczenie rur.
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Wójt Gminy: chlor jest już wpuszczony w sieć. Sieć będzie płukana, czyli woda
w hydrantach będzie spuszczana na końcu sieci. Pan A.Graszk pozostaje w kontakcie
z dyrektorem Sarnowskim.
Kierownik A.Graszk poinformował, że jest już decyzja o płukaniu. Wspomniał również, że
w Kurkach był pobór wody.
Ad. pkt 6
Skarbnik B. Antoszewska przedstawiła uchwałę w sprawie zmiany w budżecie Gminy
Działdowo na 2017 r.
Dochody:
Zwiększenie planu o 4000 zł z tytułu wpłynięcia środków od mieszkańców, którym
rozłożono płatność na raty w związku z podłączeniem do kanalizacji w miejscowościach
Kisiny i Kurki. Z tytułu opłat od posiadania psów zwiększenie o kwotę 6.100 zł. Zwiększenie
o 2400 zł z tytułu innych opłat

oraz zwiększenie subwencji oświatowej o 54.129 zł

z przeznaczeniem na doposażenie sal lekcyjnych w gimnazjach.
Wydatki:
Zmiany w dziale transport i łączność: zmniejszenie środków. Po przetargach pozostały środki
w ramach dotacji dla powiatu w kwocie 48 500 zł. Środki te zostaną przesunięte na inne cele
(budowa chodnika w Turzy Wielkiej – zmniejszenie o 44 250 zł, modernizacja drogi
powiatowej Kisiny-Kurki –zmniejszenie o 1540 zł, budowa chodnika w Gnojnie –
zmniejszenie o 1660 zł, budowa chodnika w Petrykozach – zmniejszenie o 1050 zł).
Zmniejszono środki na remoncie dróg. Przeniesiono do innego paragrafu. Wydatki
inwestycyjne zwiększono o 78 265,68 zł na zadania: budowa chodnika w Krasnołące
50 000 zł oraz Przebudowa drogi gminnej na działce nr 597 w Kisinach. Wprowadzono kwotę
5.000 zł jako pomoc dla Gminy Iłowo. W dziale Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona
Przeciwpożarowa zmniejszono środki o 7000 zł w ramach funduszu sołeckiego sołectwa
Kisiny. W dziale Oświata i wychowanie przesunięcia środków głównie na wynagrodzenia
i pochodne w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. W dziale Gospodarka
komunalna i ochrona środowiska zabezpieczenie środków w wysokości 9.000 zł na
wykaszanie terenów zielonych na terenie gminy. Zmniejszenie środków sołectwa Kisiny
i przeznaczenie ich 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):
Sołectwo Kisiny przeznaczyło środki funduszu sołeckiego na przebudowę drogi gminnej
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w kwocie 10 765,68 zł, środki z urzędu gminy to kwota 17500 zł. Kwota na budowę chodnika
w Krasnołące po zmianach wyniesie 100 000 zł.
Skarbnik B.Antoszewska omówiła również 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 Rady Gminy M.Zieliński poprosił o pytania. Wobec braku pytań zarządził
głosowanie.
Rada gminy jednogłośnie /11 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się/
podjęła
Uchwałę Nr XXXII/259/17 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2017 r.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Ad.pkt 7
Kierownik G.Malachowski omówił projekt uchwały.
Miasto Działdowo zwróciło się do nas w sprawie porozumienia, dotyczącego transportu
zbiorowego. Chodzi o komunikację miejską, która wykraczałaby również poza teren miasta.
Zaproponowano
a

nam

4

trasy.

Jesteśmy

zainteresowani

dwiema

trasami,

mianowicie trasą Działdowo -Malinowo i Działdowo – Księży Dwór. Na zasadzie

powierzenia przekazalibyśmy to zadanie miastu, dlatego, że większość wozokilometrów
odbywałaby się na terenie miasta. Wszystkich kilometrów wyliczono 89 461,456 (w skali
roku), z czego ponad 9000 na terenie gminy Działdowo. Zadanie wiąże się z kosztami.
Dopłata do jednego wozokilometra wynosiłaby 3,50 zł. Koszty całego przedsięwzięcia to
313 115,10 zł, z czego 280 572 zł poniosłoby miasto Działdowo. Nas kosztowałoby to
32 542,73 zł rocznie. Miasto proponuje wprowadzić tzw. Kartę Działdowianina. Osoby
posiadające tą kartę nie będą płaciły za bilety na tych trasach. Prawdopodobnie my również
taką kartę wprowadzimy. Osoby nie posiadające karty poniosą opłatę za bilet. Jeżeli koszty
biletu przejmie organizator, koszty poniesione przez gminę nie ulegną zmianie, jeśli jednak
przewoźnik koszty o około 30% mogą być zmniejszone. Godziny przejazdu autobusu będą
powiązane z zajęciami w szkole, godzinami pracy mieszkańców oraz skorelowane z godziną
odjazdów i przyjazdów pociągów.
Wójt

Gminy

uzupełnił

wypowiedź

kierownika

G.Małachowskiego:

projekt

miał

funkcjonować od września tego roku, jednak z przyczyn technicznych nie uda się tego
wprowadzić we wrześniu. Planuje się wprowadzić go od stycznia przyszłego roku. Jest to
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projekt pilotażowy. Widzimy potrzebę, aby włączyć inne miejscowości, np.Rudolfowo i inne
w pobliżu Działdowa. Jeśli to zacznie funkcjonować i będziemy w stanie dofinansowywać tę
sieć dowozów może być ona rozbudowywana. Chodzi o to, że w Działdowie zaczyna się
problem z parkowaniem, z korkami. Ma to więc również na celu zmniejszenie ilości
pojazdów systematycznie przyjeżdżających, a mianowicie uczniów do szkoły, osób do pracy
itd. a także zmniejszenie emisji spalin.
Sołtys Sołectwa Lipówka P.Trąbiński: czy jest to tylko dla mieszkańców Księżego Dworu
i Malinowa, czy mieszkaniec Lipówki również będzie mógł z tego skorzystać.
Wójt Gminy odpowiedział, że poinformuje o szczegółach. Uchwała stanowi upoważnienie
do podpisania porozumienia. W porozumieniu będą określone szczegóły. Na posiedzeniu
komisji również rozważano takie sytuacje. Dla nas korzystna byłaby taka sytuacja, aby
mieszkaniec np. Lipówki przyjeżdżając na dworzec do Działdowa mógł przesiąść się do busa
i dojechać nieodpłatnie do szkoły np. w Malinowie.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński poprosił o pytania. Wobec braku pytań zarządził
głosowanie.
Rada gminy jednogłośnie /11 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się/
podjęła
Uchwałę Nr XXXII/260/17 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego
pomiędzy Gmina Działdowo a Gminą- Miasto Działdowo dotyczącego wykonania zadań
z zakresu gminnych przewozów pasażerskich. .
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Ad. pkt 8
Kierownik B.Ziółkowska-Wójcicka odczytała projekt uchwały w sprawie ustalenia
szczególnych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach
chronionych.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński poprosił o pytania. Wobec braku pytań zarządził
głosowanie.
Rada gminy jednogłośnie /11 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się/
podjęła
Uchwałę Nr XXXII/261/17 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
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Ad.pkt 9
Kierownik D.Smereczyńska omówiła projekt uchwały.
Szanowni państwo, 30 marca została podjęta uchwała dostosowująca sieć szkół do nowego
ustroju szkolnego. W związku z tym, że w tej uchwale pominięto trzy miejscowości, które
przez długi czas przynależały do miasta Działdowa. Zostały pominięte w uchwale miasta, co
zapewne wynikało z tego, że nie jest to teren miasta ale zostały pominięte również w naszej
uchwale. Należało więc dokonać zmiany uchwały i te miejscowości dopisać. Chodzi
o Rudolfowo, Komorniki i Malinowo. W dniu 18 maja b.r. przyjęliście państwo projekt
takiej zmiany uchwały. Ustawa przepisy wprowadzające prawo oświatowe przewiduje zasady
procedowania w kwestii tych uchwał. Projekty podlegają zaopiniowaniu przez Kuratora
i związki zawodowe. Projekt został przesłany do powyższych instytucji. Kurator oświaty nie
wniósł żadnych zastrzeżeń, jak również Związek Nauczycielstwa Polskiego. Samorządowy
Związek Solidarność oraz Forum Związków Zawodowych nie przysłało opinii w tej sprawie.
Opinie związków zawodowych nie mają wpływu na podjęcie przedmiotowej uchwały.
W związku z tym, że należy przypisać te miejscowości do konkretnych szkół uważam za
zasadne podjęcie przedmiotowej uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński poprosił o pytania. Wobec braku pytań zarządził
głosowanie.
Rada gminy jednogłośnie /11 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się/
podjęła
Uchwałę Nr XXXII/262/17 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 7 do protokołu.
Ad.pkt 10
Kierownik D.Smereczyńska poprosiła o omówienie tego jak i kolejnego punktu łącznie
z uwagi na to, że nie różnią się zasadniczo treścią. Różnią się tylko tym, że przy Szkole
Podstawowej w Burkacie jest Punkt Przedszkolny.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński wyraził zgodę.
Szanowni państwo już na komisjach prosiłam o cierpliwość i wyrozumiałość stąd dzisiaj
bardziej obszerny dokument. Próbowaliśmy z panią mecenas znaleźć powody i zakres
naszych kompetencji jako organu co do zawartości tego statutu. Tak naprawdę ustawodawca
nie przewidział zapisu, który dzieli kompetencje organu zakładającego daną placówkę a rady
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pedagogicznej. Z uwagi na to, że nie ma rozdzielenia, statut nadawany w dniu dzisiejszym
przez państwa Szkole Podstawowej w Burkacie i Szkole Podstawowej Sławkowie jest tak
obszerny. Szczegółowo zawiera przepisy, które określił ustawodawca. W skrócie omówię
treść statutu. Statut to główny dokument na podstawie, którego funkcjonuje każda szkoła.
Ktoś może zapyta dlaczego w pozostałych szkołach nie są uchwalane statuty. Pozostałe
szkoły zostały tylko przekształcone w zakresie długości okresu edukacyjnego i tam rady
pedagogiczne mają kompetencje wprowadzania zmian do statutu. Przekształcone dwie
placówki gimnazjalne są odczytywane jako powołanie nowych szkół stąd organ prowadzący
nadaje statut. W treści statutu zawarto: cele i zadania szkoły, sposoby realizacji tych zadań
w szkole, formy opieki i pomocy uczniom, organizację nauczania, wychowania i opieki
uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie, nauczanie indywidualne,
indywidualny tok i program nauki, organy szkoły i zasady ich działania: dyrektor, rada
pedagogiczna, rada rodziców, samorząd uczniowski, kompetencje i obowiązki tych organów,
organizację nauczania określającą zasady nauczania, ilość oddziałów, wychowawców, ilość
godzin, długość trwania zajęć, funkcjonowania biblioteki, świetlicy szkolnej. W statucie
określono organizację oddziału przedszkolnego a w statucie szkoły w Burkacie Punktu
przedszkolnego. Zamieszczono organizację wewnątrzszkolnego doradztwa zawodowego. Od
tego roku obowiązkowo do szkół podstawowych wprowadzono doradztwo zawodowe
w ilości 10 godzin rocznie. Statut zawiera również obowiązki nauczycieli i innych
pracowników szkoły, a także zasady oceniania i to jest chyba najważniejszy dział jeżeli
chodzi o rodziców. Są również zapisy dotyczące promowania i ukończenia szkoły,
współpracy rodziców i ich prawach, jak i współpracy szkoły z innymi instytucjami jak na
przykład poradnia psychologiczno-pedagogiczna. Dużo zapisów zawarto w zakresie pomocy
psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów. Statuty będą dostępne na stronach internetowych
każdej ze szkół.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński poprosił o pytania. Wobec braku pytań zarządził
głosowanie.
Rada gminy większością głosów /9 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 2 głosy „wstrzymujące
się”/ podjęła
Uchwałę Nr XXXII/263/17 w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej im. Andrzeja
Grubby w Sławkowie.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
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Ad. pkt 11
Rada gminy większością głosów /9 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 2 głosy „wstrzymujące
się”/ podjęła
Uchwałę Nr XXXII/264/17 w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej im.
Kazimierza Górskiego w Burkacie.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Ad.pkt 12
Wójt Gminy P.Cieślińki omówił projekt uchwały wskazując na proponowany obszar do
objęcia zmianami.
Jest to kolejna uchwała dotycząca naszej gminy w kwestii ochrony przed inwestycjami typu
kurniki. Tego obszaru nie objęliśmy ostatnimi zmianami. Stwierdziliśmy jednak, że dobrze
byłoby zabezpieczyć ten teren przed tego typu inwestycjami. Działki w części stają się
przedmiotem obrotu i nie wiemy, czy będą wykorzystywane rolniczo.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński poprosił o pytania. Wobec braku pytań zarządził
głosowanie.
Rada gminy jednogłośnie /11 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się”/ podjęła
Uchwałę Nr XXXII/265/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Działdowo w obrębie
geodezyjnym Kramarzewo.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Ad.pk13
Wójt Gminy P.Cieśliński omówił projekt uchwały.
Gmina Iłowo- Osada zwróciła się z wnioskiem o wsparcie finansowe w wysokości 5000 zł
na remont pomnika ku czci pomordowanych w lesie bałuckim. Otrzymujemy znikome
dofinansowanie z urzędu wojewódzkiego. Poważniejszy remont wymaga większych
nakładów finansowych. Dostrzegam celowość wsparcia, dlatego , że być może za rok bądź
dwa

my wystąpimy z taką prośbą. Będziemy chcieli remontować nasz

cmentarz

w Komornikach w większym zakresie i również zwrócimy się do samorządów o wsparcie
finansowe. Środki od wojewody są zbyt małe, aby jakiekolwiek remonty wykonywać.
Wystarczają na bieżące utrzymanie.
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Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński poprosił o pytania. Wobec braku pytań zarządził
głosowanie.
Rada gminy jednogłośnie /11 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się”/ podjęła
Uchwałę Nr XXXII/266/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy IłowoOsada.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Ad.pkt.14
Sprawy bieżące.
Sołtys P.Trabiński zwrócił się w sprawie kontroli hydrantów wodnych, o której rozmawiano
na początku roku.
Wójt Gminy P.Cieśliński: zgodnie z ustaleniami kontrola została przeprowadzona. Nie jest
idealnie. Chcielibyśmy , aby wszystkie hydranty były czynne i aby funkcjonowały. Nie ma
jednak sytuacji, aby w danej miejscowości nie działał żaden hydrant. Na 407 hydrantów
niesprawnych jest 68. Pan Andrzej Graszk przygotował wykaz, w których miejscowościach są
nieczynne hydranty. Nieczynne nie tylko dlatego, że są uszkodzone ale niektóre są zamknięte.
Państwo wiecie z jakiej przyczyny. Nie będziemy udostępniać hydrantów do napełniania
opryskiwaczy. Taka sytuacja jaka miała miejsce obecnie w Księżym Dworze, kto wie czy
przyczyną nie był nielegalny pobór wody. Środki ochrony roślin są coraz silniejszymi
preparatami, coraz intensywniej działającymi, co może być przyczyną skażenia. Hydrant nie
jest miejscem gdzie taki pobór wody powinien mieć miejsce. Zawsze może wystąpić
zagrożenie. Pozostaje kwestia czy będziemy remontować wszystkie czy tylko część, czy
będziemy udrażniać. Kilka dni temu pan Graszk przedstawił tę informacje. Będziemy
analizowali, które uruchamiać.
Sołtys P.Trąbiński zaznaczył, że w Lipówce na 5 hydrantów działały tylko 2.
Wójt Gminy poinformował, że w Lipówce na 8 hydrantów jeden jest niesprawny.
Radny P.Stańczak podkreślił, że należałoby sprawdzić ich funkcjonowanie zimą.
Radny Z.Boćko zapytał czy jest możliwość zapalania lamp wcześniej, przestawienie
z godziny 5.00 na godzinę 4.30.
Wójt Gminy poinformował, że od wielu lat jest ustalona godzina 5.00. Być może przydałoby
się , aby w niektórych przypadkach lampa zapalała się przed 5.00 rano. Nie możemy tworzyć
jednak precedensu. Nie włączymy lampy w Kisinach o 4.30

a w pozostałych
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miejscowościach o 5.00. Albo wszędzie albo wcale. Na dzień dzisiejszy nie jest to tak bardzo
pilna potrzeba.
O godzinie 11.00 na sesję przybył radny P.Jabłonowski. Stan rady- 12 osób.
Wójt Gminy: jeszcze jedna informacja.

Instalacje ledowe stają się coraz tańsze, coraz

bardziej wydajne. Prowadzimy analizę nad zmianą oświetlenia sodowego na ledowe. Ponad
18 lat temu zmieniliśmy oświetlenie rtęciowe na sodowe. Kiedy pojawiły się pierwsze lampy
ledowe nie było to opłacalne, bowiem oszczędność była niewielka, rzędu 10-15 %. Zbyt mała,
aby w ciągu pięciu, sześciu lat spłacić taką inwestycję z oszczędności.

Obecnie są to

urządzenia bardziej sprawne. Istnieje możliwość regulowania natężenia oświetlenia. W tej
chwili firma przygotowuje analizę, mam nadzieję, że w ciągu miesiąca dwóch otrzymamy
informację i będziemy z państwem dyskutować czy wariant ten wart jest rozważenia czy nie.
Sołtys Sołectwa K.Dwór K.Trąbiński zwrócił uwagę na to, że w innych miejscowościach
będziemy wymieniać oświetlenie a w Lipówce nie będzie w ogóle?
Wójt Gminy: ciągle zadaję pytanie jak w tej Lipówce zrobić oświetlenie. Wariantów było
kilka. Oprócz tego, że jest to przepiękna miejscowość, najdłuższa w gminie, zabudowa
rozproszona, przebiega tam aleja lipowa.

Lampy zamieszczone na słupach nie byłyby

funkcjonalne bowiem drzewa od wiosny do jesieni przeszkadzałyby. Rozważaliśmy różne
warianty. Odległości są duże, sieć musiałaby być rozbudowana. Proponowaliśmy, aby
zlokalizować u właścicieli posesji. Jest to jedyna miejscowość, która nie posiada oświetlenia
ulicznego. Rozważamy jak to zrealizować.
Sołtys Sołectwa Księży Dwór K.Trybel zapytał o wykaszanie rowów.
Wójt Gminy P.Cieśłiński: też nie może być precedensu, że zrobimy drogę Księży Dwór –
Wysoka czy Księży Dwór-Kurki bo pewnie o te wnioskuje pan sołtys. Jeżeli zaczniemy robić
musimy zrobić wszystkie. Nie ukrywam, że wszystkie środki jakie były na naprawę dróg są
kierowane na ten cel. Ponad 100 000 zł w tej chwili już wydaliśmy na remont dróg. Jeżeli
uwolnią się jakieś środki w tym roku, za zgodą rady przeznaczymy na modernizację, na
remonty dróg gruntowych. Udało się sporo dróg zrobić. Myślę, że nie uda się wykonać
wykaszania w tym roku. Nie ukrywam, że chcielibyśmy skierować środki na remont dróg.
Zostało jeszcze dokończenie drogi w Ruszkowie, droga w Zakrzewie. Pani radna wnioskuje
o wyrównanie dróg w Wysokiej. Nie wiem czy uda się w tym roku jeszcze cokolwiek zrobić.
Wszystko zależy od środków.
Sołtys Sołectwa Krasnołąka B.Jaroszewski zgłosił, że droga z Krasnołąki do Klęczkowa
jest zarośnięta krzakami. Nie można wyjechać na drogę w Klęczkowie, utrudniona jest
widoczność bowiem krzaki wychodzą na drogę.
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Sołtys M.Augustyniak zgłosiła, że mieszkańcy Zakrzewa sami wykaszają teren przy drodze
powiatowej.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński poprosił, aby przekazać pani Marcie informację
na temat problemów dotyczących dróg powiatowych. Skierujemy pismo w tej sprawie do
pana Starosty.
Wójt Gminy:

nie ma miejscowości, gdzie droga powiatowa byłaby w dobrym stanie.

Wpłynął wniosek z Powiatowego Zarządu Dróg w kwestii modernizacji drogi Gralewo-Filice.
I etap odcinek Gralewo-Turza Wielka. Koszt całej inwestycji wynosi około 1800 000 zł,
z czego około 1300 000 zł stanowiłoby dofinansowanie z PROW, 300 000 zł udział powiatu,
200 000 zł udział gminy Działdowo, 100 000 zł udział gminy Rybno. Każda droga nadaje się
do remontu i naprawy. Jest to chyba najgorszy odcinek na tej trasie. Odcinek Turza WielkaFilice jest również w złym stanie i może bardziej potrzebnym naszym mieszkańcom, ale
zaczynamy od tamtej strony. Przygotowana jest dokumentacja na całość. Na następnych
komisjach będziemy rozmawiać i podejmować decyzję.
Radny Z.Boćko zapytał na jakim etapie jest ciąg pieszo-rowerowy Działdowo-Kisiny.
Wójt Gminy P.Cieśliński poinformował, że Zarząd Dróg Wojewódzkich wystąpił
o pozwolenie na budowę.

Jeżeli uzyskają pozwolenie na budowę i w przyszłorocznym

budżecie zapiszą środki zapewne wystąpią o dofinansowanie, bo taka była deklaracja (gmina
Działdowo, powiat Działdowo, miasto Działdowo).

Ponadto modernizowana jest droga

wojewódzka nr 538 z Nowego Miasta do Rozdroża. W przyszłym roku planowany jest
odcinek od Gralewa do Uzdowa. Do końca roku 2017 miał być zakończony odcinek do
Gralewa. Jest jakieś opóźnienie w pracach, jednak jest przewidziana do modernizacji.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński zwrócił się do Skarbnik Gminy B.Antoszewskiej
w sprawie pytania, które skierowano na posiedzeniu wspólnym stałych komisji rady gminy
odnośnie kwoty dofinansowania

zakupu sprzętu medycznego ze strony poszczególnych

samorządów.
Skarbnik Gminy poinformowała, że oprócz miasta, które zadeklarowało pomoc w innej
formie wszystkie gminy wnoszą po 5000 zł. Iłowo już podjęło uchwałę, Rybno jeszcze nie,
powiat deklaruje również 5000 zł.
Ad. pkt 15
Wobec wyczerpania porządku dziennego Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński
o godz. 1130 zamknął XXXII Sesję Rady Gminy Działdowo.
Protokołowała:
Przewodniczył:
Marta Nazarewicz
Mirosław Zieliński
/Podinspektor/
/Przewodniczący Rady Gminy/
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