PROTOKÓŁ Nr XXXIII/17
z s e s j i Rady Gminy Działdowo
odbytej w dniu 21 września 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Działdowo.
Stan osobowy Rady wynosi 15 osób, w Sesji zgodnie z załączoną listą obecności
uczestniczyło 13 radnych. Nieobecni radni: K.Doliński, K.Wasiak.
Sesja odbyła się w godzinach 1000-1230
Spoza Rady w Sesji uczestniczyli:
Jarosław Gawenda
Roman Dawidowski

Paweł Cieśliński
Jan Świniarski
Wioleta Markowska
Danuta Smereczyńska
Mariusz Margalski
Katarzyna Trąbińska
Tadeusz Szeremeta
Mieczysława Skała
Andrzej Graszk

- Radny Rady Powiatu Działdowskiego
- Prezes Zarządu Działdowskiej Agencji Rozwoju
S.A.
- Wójt Gminy
- Sekretarz Gminy
- Z-ca Skarbnika Gminy
- Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Zdrowia
- Kierownik Referatu Rozwoju, Promocji,
Inwestycji i Zamówień Publicznych
- Komendant Straży Gminnej
- Komendant Gminny OSP
- Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
- Kierownik Gminnego Zakładu Usług
Komunalnych w Uzdowie

Dyrektorzy szkół z terenu gminy
Sołtysi z terenu Gminy Działdowo, media lokalne.
Ad. pkt 1
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński dokonał otwarcia XXXIII Sesji Rady Gminy,
powitał uczestników sesji i na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad
Ad.pkt 2
Jednogłośnie przyjęto porządek obrad, przystępując do jego realizacji w następującym
brzmieniu:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Wolne wnioski i zapytania.
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6. Informacja na temat działalności Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A.
7. Informacja dyrektorów szkół o planowanych działaniach w ramach projektu „Akademia
Bystrzaków”.
8. Podjęcie uchwały

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

Działdowo na lata 2017-2027.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2017 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Działdowskiemu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy dla Gminy Studzienice.
12. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Kisiny
do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu
nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr 84/1 obręb Wysoka.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu
nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr 84/2 obręb Wysoka.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy
Działdowo,

nieruchomości

stanowiącej

własność

Powiatu

Działdowskiego

z przeznaczeniem na drogi dojazdowe.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność
przez Gminę Działdowo nieruchomości, położonej w obrębie Pożary wchodzącej
w skład Zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
17. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej
Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Przyrody Polskiej w Klęczkowie w ośmioletnią
Szkołę Podstawową im. Przyjaciół Przyrody Polskiej w Klęczkowie.
18. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej
Szkoły Podstawowej w Petrykozach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Petrykozach.
19. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej
Szkoły Podstawowej w Ruszkowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Ruszkowie.
20. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Janusza
Korczaka w Księżym Dworze, w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa
im. Janusza Korczaka w Księżym Dworze i Publiczne Gimnazjum w Księżym Dworze
w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Księżym Dworze.
21. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej
Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Uzdowie w ośmioletnią Szkołę
Podstawową im. Adama Mickiewicza w Uzdowie.
2

22. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej
Szkoły Podstawowej im. ks. St. W.Frelichowskiego w Turzy Wielkiej w ośmioletnią
Szkołę Podstawową im. ks. St. W.Frelichowskiego w Turzy Wielkiej.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/114/15 Rady Gminy Działdowo
z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej szkół
i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Działdowo.
24. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia
stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
25. Sprawy bieżące.
26. Zamknięcie obrad.
Ad. pkt 3
Protokół z XXXII Sesji został przyjęty jednogłośnie bez odczytania.
Ad. pkt 4-5
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.
Następnie Wójt Gminy poinformował o realizowanych inwestycjach: zakończono budowę
Jesteśmy w trakcie uzyskiwania pozwolenia na

sali gimnastycznej w Ruszkowie.

użytkowanie. Pozostał nadzór budowlany. Inne jednostki wydały pozytywną opinię. Kolejny
obiekt jest przygotowany do użytkowania. W poniedziałek jedziemy z panią Skarbnik
podpisać umowę na środki finansowe, które udało się pozyskać z Agencji Nieruchomości
Rolnych (dotychczasowa nazwa)

na przebudowę dróg w trzech miejscowościach:

Rudolfowie, Turzy Wielkiej i Grzybinach. Na przyszły rok również przygotowujemy wnioski
na kolejne miejscowości, gdzie drogi zostały przejęte od ANR (o ile będą środki i Agencja
będzie chciała je nam przekazać) . Wartość tych inwestycji to średnio około 150 000 zł
każda, łącznie 450 000 zł bezzwrotnej pomocy w 100 % finansowanej przez ANR. Osiedla
popegerowskie nabiorą innego wyglądu.
Sołtys Z.Świerczewksi zwrócił się w sprawie naprawy drogi (w kierunku figurki)
w Sławkowie.
Wójt Gminy poinformował, że jeśli się uda zostanie naprawiona. Z powodu opadów trudno
wyjechać sprzętem na drogi. W pierwszej kolejności o czym wspominano na ostatniej sesji
będą realizowane trzy miejscowości Ruszkowo, Zakrzewo i Burkat.
Sołtys Z.Świerczewski zgłosił również potrzebę usunięcia śmietnika.
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Wójt Gminy podkreślił, że są to śmieci mieszkańców jak również, że trzykrotnie informował
jak ten problem rozwiązać. W wielu miejscowościach popegeerowskich gdzie były tzw. silosy
do śmieci, śmieci usunięto przy udziale gminy (w Pożarach, częściowo w Ruszkowie).
Transport zapewnili mieszkańcy, gmina utylizację. Innych warunków dla Sławkowa nie
będzie. Tak było w Pożarach , prawda?
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński potwierdził.

Wszyscy chcieliby, aby gmina

prywatne śmieci wywoziła. Myślę, że nie tędy droga. Propozycja pana Wójta jest dobra.
Koszt utylizacji jest o wiele większy.
Sołtys Z.Świerczewski zwrócił się również w sprawie stawów. Pytając czy są dostępne dla
ogółu czy pewnej grupy.
Wójt Gminy odpowiedział, że nie wie o co chodzi prosząc o szersze informacje.
Sołtys Z.Świerczewski dodał, że pewna grupa chce zarybić staw a powinien być dostępny dla
wszystkich.
Wójt Gminy: nie dziwię się, że jeśli pewna grupa chce zarybić to chce z tego korzystać
i tego pilnować. Kilkakrotnie było tak w Sławkowie, że zarybialiśmy stawy a tydzień po
wpuszczeniu ryb były wyłapywane siatką. Jeżeli są zainteresowani ja mogę jeden staw
udostępnić, mogą z niego korzystać. Pozostali mogą korzystać z drugiego stawu.
W Sławkowie są dwa stawy i możecie się podzielić.
Ad.pkt 6
Przewodniczący

M.Zielinski

poprosił

pana

R.Dawidowskiego

–Prezesa

Zarządu

Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A. o zabranie głosu.
Prezes Zarządu DAR S.A. R. Dawidowski przedstawił informację na temat działalności
Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A.:
Dziękuję bardzo za zaproszenie, będę mógł powiedzieć więcej o działalności Działdowskiej
Agencji Rozwoju, w sposób ogólny, skrótowy. Większość z państwa zapewne wie czym się
zajmuje i jak powstała. Główni udziałowcy Agencji to gmina Miasto Działdowo i gmina
Działdowo. W związku z czym są to główni akcjonariusze. W Radzie Nadzorczej
sześcioosobowej każda z jednostek ma po dwie osoby. W skład akcjonariuszy wchodzi
jeszcze powiat Działdowo i indywidualne osoby.

Chciałbym zachęcić Państwa do

korzystania z naszych usług i poinformować czym się zajmujemy. Główną działalnością od
1994 roku jest fundusz poręczeniowy. Nasza działalność głównie skupiona jest na pomocy
mikro, małym

i średnim przedsiębiorcom. Fundusz poręczeniowy jest dedykowany

przedsiębiorcom na poręczenia kredytów, pożyczek. Staramy się odpowiadać na potrzeby
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przedsiębiorców, w związku z czym jako pierwsi w Polsce zaczęliśmy udzielać poręczeń do
przetargów na wykonanie pewnych zadań. Poręczamy wadia jak i właściwe wykonanie
umowy. Wadia poręczają również inne fundusze poręczeniowe w Polsce ale właściwe
wykonanie umowy poręczamy na razie tylko my. Zasięg naszego działania nie jest
nieograniczony. Ograniczamy się głównie do powiatu działdowskiego i powiatów
ościennych. Dysponujemy funduszem pożyczkowym, który realizujemy z różnych projektów:
projekty wojewódzkie, czyli z obecnego RPO. Czekamy na następne konkursy. Również takie
programy jak Rozwój Polski Wschodniej, są to środki z Banku Gospodarstwa Krajowego.
Przystępujemy do konkursu i w ramach realizacji udzielamy tych pożyczek. Kwotowo
wygląda to mniej więcej tak, że udzielamy rocznie pożyczek na około 15 mln złotych oraz
poręczeń zwłaszcza wadium i właściwego wykonania umowy na około 10 mln złotych
rocznie. Staramy się, aby pożyczek dla mieszkańców powiatu działdowskiego nie zabrakło,
dlatego naszej działalności w tej dziedzinie nie reklamujemy, aby nie mieć zbyt dużo
chętnych spoza powiatu. Dysponujemy takim produktem jak udzielanie pożyczek na
wykonanie określonego zadania. Osoby rozpoczynające działalność mają problemy bowiem
klientem banku stają się dopiero wtedy, kiedy mają najczęściej roczne doświadczenie. Ci
przedsiębiorcy gównie powinni być naszymi klientami. Możemy udzielić im pożyczki na
działalność gospodarczą, udzielić poręczenia do przetargów, jak również możemy udzielić
pożyczki na wykonanie zadania. Przystępując do przetargu przedsiębiorcy mogą skorzystać
z tzw. pożyczki obrotowej. Są to pożyczki z własnych środków. Na ten cel przeznaczamy
około 1 mln rocznie. Jeżeli chodzi o oprocentowanie pożyczek i poręczeń warto zerknąć na
nasze strony. Nie każda pożyczka może być w ten sam sposób oprocentowana. Jest to
uzależnione od tego, skąd pochodzą środki. Bywają pożyczki z zerowym oprocentowaniem,
z Programu Polski Wschodniej, które nie zawsze mamy dostępne. Pożyczkę w granicach 3%
zawsze można uzyskać i poręczenie do kredytów i pożyczek bez prowizji w ramach realizacji
projektów z RPO. Warto zaczynać przedsięwzięcia od nas. Nie każdemu proponujemy nasze
pożyczki, bo nie zawsze się to opłaca, nie zawsze dla firmy są odpowiednie. Zaczynamy w tej
chwili nową przygodę jeśli chodzi o usługi dla przedsiębiorców, jest to biuro rachunkowe.
Od stycznia, wszyscy przedsiębiorcy będą musieli komunikować się z ZUS i urzędem
skarbowym elektronicznie. Zachęcam, aby wszyscy prowadzący małe działalności korzystali
z naszego biura. Biurem zajmuje się pani Małgorzata Licznerska, która jest biegłym
rewidentem i biegłym sądowym. Możemy zagwarantować, że biuro będzie działało
profesjonalnie. Takim przedsiębiorcom możemy również sugerować jakieś rozwiązania
gospodarcze i prawne, bo dysponujemy innymi różnymi środkami. Dla klientów naszego
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biura będą organizowane cykliczne szkolenia czy spotkania informacyjne. Zachęcam
państwa,

aby tą informacją podzielić się z osobami, które mogłyby skorzystać z tego

rozwiązania. Rozwiązaniem, które nie zawsze przez wszystkie biura jest stosowane jest
komunikacja elektroniczna. W tej chwili drogą elektroniczną odbywa się przekazywanie
dokumentów.
Przewodniczący Rady M.Zieliński zapytał czy będzie to odpłatne.
Prezes R.Dawidowski odpowiedział, że usługi te będą odpłatne. Mamy preferencje dla
podmiotów ekonomii społecznej. Biura rachunkowe w większości prowadzą książki,
natomiast z pełną rachunkowością jest różnie. Chcielibyśmy tę pełną rachunkowość
zaproponować. Podmioty ekonomii społecznej, stowarzyszenia, fundacje mają taki problem,
że biura rachunkowe życzą sobie za pełną księgowość co najmniej 800 zł. Tych podmiotów
jest mniej i w naszym przypadku będzie traktowane to jak koszty prowadzenia książki. Jeśli
chodzi o doraźne konsultacje, chcielibyśmy aby stowarzyszenia korzystały z doraźnych usług
czy porad często nieodpłatnych.

W tej chwili jednym z większych projektów, które

realizujemy są projekty skierowane do ekonomii społecznej. Jest to projekt, który realizujemy
wspólnie z Fundacją NIDA. Ten sam projekt, jesteśmy podzieleni zadaniami. W ramach tego
projektu powstają nowe podmioty ekonomii społecznej: spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia
i fundacje, które powstają, aby prowadzić działalność gospodarczą. W ramach Ośrodka
Szkoleniowo- Informacyjnego prowadzimy szkolenia dla przedsiębiorców. W ubiegłym
tygodniu otrzymaliśmy certyfikat jakości szkolenia ISO. Będziemy mogli szkolić
z odpłatnością ze środków unijnych. Ponadto prowadzimy szkoły publiczne, które zostały
wymienione w materiałach. Ze szkół korzysta średnio rocznie około 500 osób. Ten rok trochę
słabszy 450 osób. Szkoły publiczne dla dorosłych są nieodpłatne. Mieszkańcy korzystają
z rożnych form kształcenia: grupa kierunków ekonomicznych, medycznych, liceum.
Najwięcej osób uczęszcza do liceum. Można również uzupełnić wykształcenie. Do technikum
ekonomicznego uczęszcza kilka osób, z wyższym wykształceniem. Zachęcam do udziału
w dokształcaniu. Uzupełnieniem tego kształcenia jest współpraca z Wyższa Szkołą
Gospodarki w Bydgoszczy. W Działdowie jest Wydział Zamiejscowy Nauk Stosowanych.
W ramach tego kształcenia mamy drugi rok kształcenia na poziomie I stopnia uczniów
z administracji. Wprowadzamy kolejny z rachunkowości i podatków oraz rozpoczynamy
kształcenie w kierunku pielęgniarskim (w systemie dziennym). W tej chwili trwa nabór, jest
36 osób. Oprócz takich kierunków kształcenia prowadzone są szkolenia językowe;
hiszpański, francuski, niemiecki, angielski. Mamy ofertę dla dzieci, zabawa z wiedzą, gdzie
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dzieci w wieku 4-5 lat mogą bawić się z matematyką, fizyką itp. Jest oferta również dla pań,
manicure itp. W zależności od potrzeb staramy się na nie odpowiadać.
To są wszystkie kierunki naszej pracy podstawowej. Obiektem, którym zarządzamy jest
jeszcze bazar, na którym można prowadzić sprzedaż.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński zapytał na czym polegają zajęcia dla dzieci.
Prezes R.Dawidowski: prowadzimy kursy języka, głownie dla grup od trzech lat.
Wprowadzamy teraz edukację bardziej przedmiotową. Jest to początek. Rodzice, którzy
najczęściej uczestniczą w zajęciach językowych w tym samym czasie mogą pozostawić
dziecko pod opieką, które korzysta z innej formy edukacji. Prowadzimy rozmowy, będziemy
to rozszerzać o robotykę, jest zapotrzebowanie. Myślimy o kształceniu akademickim, coś na
wzór zajęć dodatkowych prowadzonych przez nauczycieli akademickich.
Działalność prowadzimy albo w ramach projektów, gdzie finansowanie odbywa się w ramach
projektów albo działalność komercyjna. Jeśli chodzi o szkolenie niepłatne są szkoły
publiczne, gdzie uzyskujemy subwencję oświatową, inne zajęcia są płatne.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński powiedział, że DAR utrzymuje się z tego co
zarobi. Jako samorząd do tego nie dopłacamy. Następnie poprosił o informacje na temat
stypendiów.
Prezes R.Dawidowski: udzielamy stypendium średnio około 10 osobom z terenu gminy
Działdowo i miasto Działdowo ( z terenu dwóch głównych udziałowców). Wnioski składane
są raz w roku, do końca sierpnia. Są to stypendia za wyróżnianie się w jakieś dziedzinie, za
reprezentowanie na szczeblu wojewódzkim i krajowym. Nie są to stypendia socjalne. Ilość
osób składających wnioski mogłaby być większa. Zamierzamy dokonać zmiany
w regulaminie, być może termin składania wniosków jest mało dopasowany w czasie. Myślę,
że zaproponujemy, aby składanie było w dwóch terminach półrocznych, na pierwszy i drugi
semestr oraz poszerzenie o stypendium dla szerszej grupy, na przykład kół zainteresowań.
Kierownik D. Smereczyńska zapytała kto może złożyć wniosek, dyrektor, osoba
zainteresowana, rodzic?
Prezes R.Dawidowski: dorobek, ktoś musi potwierdzić, składają rodzice, albo szkoła,
najczęściej jest to osoba prowadząca np. trener, osoba prowadząca kółko zainteresowań.
Kierownik D. Smereczyńska zapytała czy szersze informacje są

dostępne na stronach

internetowych.
Prezes R.Dawidowski potwierdził, informując również, że informacje zostały wysłane
również do dyrektorów. W tym roku nabór się zakończył. Na końcu października będziemy
mieli komisję i przydzielanie. Kwota stypendium, najniższa 150 zł miesięcznie, maksymalna
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300 zł miesięcznie. Istnieje taka możliwość, aby w szczególnych przypadkach zakupić jakieś
pomoce.
Dyrektor M.Lorkowska zapytała czy z tego stypendium mogą korzystać tylko uczniowie
miasta Dziadowo i gminy Działdowo.
Prezes R.Dawidowski potwierdził.
Dyrektor M.Lorkowska wspomniała o sytuacji uczennicy uczęszczającej do szkoły
w Burkacie, jednak zamieszkującej na terenie innej gminy.
Dyrektor M.Szymańska zapytała czy nie dotyczy to dzieci ze szkół podstawowych.
Prezes R.Dawidowski odpowiedział, że na razie nie. Poinformował również o potrzebie
dostosowania regulaminu do nowej ustawy.
Kierownik M.Skała, zapytała czy osoba dorosła reprezentująca gminę, może wystąpić
o stypendium, czy my jako gmina występujemy.
Prezes R.Dawidowski poinformował, że są ograniczenia do studenta. Rozmawialiśmy
o formie nagród jednorazowych, jednak do funduszu stypendium te osoby na razie nie
kwalifikują się.
Wójt Gminy P.Cieśliński dodał, że spółka wspiera również nasze imprezy, finansuje na
przykład nagrody na turnieje, imprezy sportowe.

Ad.pkt 7
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński poprosił o informację na temat działań jakie będą
realizowane w ramach projektu „Akademia Bystrzaków”.
Kierownik D.Smereczyńska: Szanowni państwo od dwóch lat staraliśmy się o przystąpienie
do projektu w ramach Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Doszło do projektu, jest
realizowany we współpracy z Fundacją Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera pod nazwą
„Akademia Bystrzaków”. Cały projekt będzie realizowany w okresie od września 2017 r. do
sierpnia 2018 r. a więc cały rok szkolny plus okres wakacji. Wartość projektu to kwota
904 330 zł, w tym wkład własny 50 640 zł. Jest to kwota z wynajmu sal lekcyjnych na te
wyżej wymienione zajęcia. Celem projektu jest rozwój kluczowych umiejętności na rynku
pracy uczniów szkół na terenie gminy Działdowo oraz podniesienie jakości procesu
kształcenia w placówkach. Zostanie osiągnięty przez rozwój kluczowych kompetencji
i właściwych postaw na rynku pracy u 280 uczniów (w tym 140 kobiet, 140 mężczyzn);
poprzez objęcie uczniów wysokiej jakości dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi w okresie
szkolnym i wakacyjnym (będą organizowane tzw. półkolonie, które nie muszą być
realizowane tylko w okresie letnim, mogą być realizowane również w okresie ferii
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zimowych); rozwój kompetencji 44 nauczycieli; przeszkolenie 30 rodziców– wspieranie
dzieci ze specjalnymi potrzebami. W ramach projektu placówki zostaną doposażone w sprzęt
i pomoce dydaktyczne przyrodniczych i matematycznych pracowni szkolnych w 8 szkołach.
Dofinansowanie ze środków unijnych to kwota 768 680,50 zł. W ramach tego projektu są
zajęcia ogólne dla wszystkich szkół ( tematycznie to kwestia każdej szkoły osobno):
spotkanie z królową – zajęcia z matematyki, dodatkowe zajęcia z języka angielskiego,
przyrodnicze laboratorium (a więc zajęcia oparte głównie na doświadczeniach),
tworzenie gier z wykorzystaniem matematyki, projekt edukacyjny – przedstawienie dla
społeczności szkolnej, Junior w biznesie - przedsiębiorczość z wykorzystaniem gier
planszowych, półkolonie Robo-Lab, Festiwal Nauki w czterech szkołach. Łącznie 30 godzin
zajęć, 15 w roku 2017 i 15 w roku 2018, na każdą szkołę, na każde zajęcia. Duża dowolność
tematyki. Grupy uczniów od 6 do 12 dzieci. W tej chwili trwa nabór uczniów. Dyrektorzy
najprawdopodobniej już rozdali deklaracje uczestnictwa. Oprócz tego jest nabór na
prowadzących te zajęcia. Zachęcam państwa, aby dzieci wzięły w tym udział. Na wszystkie
zajęcia dzieci będą dowożone i odwożone, a w ramach półkolonii będą otrzymywały jeszcze
obiad.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński zapytał jak to zostało podzielone odnośnie
finansowania poszczególnych szkół.
Kierownik D.Smereczyńska odpowiedziała, że proporcjonalnie do wielkości szkoły,
podobnie jeśli chodzi o zakupy. W ramach tego projektu spore środki zaplanowane są na
doposażenie, które po projekcie zostaje w szkołach.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Księżym Dworze U.Cieślińska: tak jak powiedziała pani
kierownik zajęcia są realizowane we wszystkich naszych placówkach podobnie. Ilość
poszczególnych zajęć na każdą placówkę była

uzależniona od wielkości tej placówki.

W mojej szkole są dwie grupy języka angielskiego, dzielimy na grupę młodszych
i starszych uczniów. Jeżeli chodzi o przyrodnicze laboratorium są dwie godziny dla klas 4-7
i dwie godziny dla gimnazjalistów. Każda placówka mogła zakupić sprzęt na wyposażenie
klasopracowni matematyki, chemii, geografii. W naszej szkole nie było za wiele
odczynników i nasza nauczycielka poszła w tym kierunku. W trakcie tych zajęć będzie robiła
różnego rodzaju doświadczenia. Na lekcji trwającej 45 minut trudno przeprowadzić takie
doświadczenia czy zorganizować wycieczkę badawczą w terenie. Być może po uzgodnieniu
zostaną zorganizowane tzw. soboty naukowe. Każda szkoła złożyła indywidualne zamówienie
na doposażenie. W ramach naszego zamówienia są mapy, bryły matematyczne, laptopy,
zestawy multimedialne.
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Dyrektor Szkoły Podstawowej w Klęczkowie G.Schade: w szkole w Klęczkowie będą
cztery rodzaje zajęć, każda w wymiarze po 30 godzin oraz półkolonie Robo-Lab. Będą to
zajęcia: spotkanie z Królową - zajęcia z matematyki, zajęcia z języka angielskiego,
przyrodnicze laboratorium, edukacyjne przedstawienie dla społeczności szkolnej. W ramach
doposażenia na kwotę 20 000 zł, mają być zamówione dwie tablice interaktywne, przybory
magnetyczne matematyczne, trzy mikroskopy, atlasy anatomiczne.
Dyrektor U.Cieślińska dodała, że dla szkoły w Księżym Dworze zamówiono cztery laptopy,
trzy tablice interaktywne z zestawem, teleskop i wizualizer.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sławkowie G.Kosewska: w szkole w Sławkowie będzie
dziesięć grup, w tym dwie to półkolonie, dwie grupy matematyczne, dwie grupy
z języka angielskiego, po jednej grupie w ramach przyrodniczego laboratorium, projektu
edukacyjnego i przedsiębiorczości. Zamówiliśmy dwa zestawy z tablicą interaktywną, osiem
laptopów

i

różne

materiały

do

przeprowadzania

doświadczeń,

eksperymentów

geograficznych, chemicznych, fizycznych.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ruszkowie M. Szymańska: w szkole będzie osiem grup:
zajęcia z matematyki –dwie grupy, język angielski –jedna grupa, przyrodnicze laboratoriumjedna grupa, programowanie-jedna grupa, Junior w biznesie –jedna grupa ,półkolonie RoboLab –dwie grupy. Pomoce dydaktyczne zostały zamówione na kwotę 20 000 zł, głównie
tablice multimedialne.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Burkacie M. Lorkowska: w szkole podstawowej
w Burkacie będzie dziewięć grup, w tym dwie grupy - spotkanie z matematyką, jedna grupajęzyk angielski, jedna grupa –laboratorium przyrodnicze, jedna grupa- tworzenie gier
z wykorzystaniem matematyki, jedna grupa-projekt edukacyjny, jedna grupa-Junior
w biznesie, półkolonie Robo-Lab –dwie grupy. Kwota, na którą wystawiono zapotrzebowanie
- 49752 zł. Przede wszystkim z przeznaczeniem na doposażenie pracowni geograficznej,
wyposażenie pracowni chemiczno-biologicznej, tablicę interaktywną, laptopy, wizualizer.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Petrykozach: w szkole w Petrykozach będzie
realizowanych sześć zajęć po jednej grupie. Zamówiono tablice multimedialne, globusy,
mikroskopy na kwotę 20 000 zł.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Uzdowie J.Szczepaniak: w Uzdowie projekt będzie
realizowało sześciu nauczycieli, będzie osiem grup. Kwota przeznaczona na zakup
materiałów to 20 000 zł.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Turzy Wielkiej K.Wiśniewski: w szkole w Turzy
Wielkiej będą cztery grupy: laboratorium przyrodnicze, język angielski, dwie grupy
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matematyczne. W ramach zajęć przewidywane są: matematyczne rozgrywki umysłowe,
matematyka na wesoło, gry dydaktyczne. W ramach przyrodniczego laboratorium będą
ćwiczenia, obserwacje okazów, prowadzone badania, wykonanie albumu, zielnika,
kalendarza. 60% uczniów bierze udział w tym projekcie. Łączna kwota jaką otrzymaliśmy to
niecałe 10 000 zł zakupiono więc drobne wyposażenie do biologii.
Kierownik D.Smereczyńska: między Fundacją a dyrektorami były indywidualne
uzgodnienia jeśli chodzi o zapotrzebowanie na doposażenie. Gmina nie miała na to wpływu.
Indywidualnie każdy dyrektor ustalał z Fundacją, co chce w ramach tego projektu zakupić,
wysyłał propozycje a Fundacja robiła weryfikację tych zapotrzebowań, stąd te różnice jeśli
chodzi o kwoty. Zaczęliśmy przystępować do tego projektu już w roku 2015 i założeniem
było, że będą to szkoły podstawowe i gimnazjalne, nikt nie wiedział, że sytuacja się tak
zmieni. W między czasie zostały naniesione poprawki, zweryfikowane pomoce dydaktyczne
w szkole podstawowej, jeśli chodzi o chemię, fizykę, geografię.
Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy Turza Wielka była weryfikowana i dlatego
otrzymała najmniej środków.
Kierownik D.Smereczyńska potwierdziła. Dodając, że było to weryfikowane w zależności
od ilości uczniów.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił o pytania.
Sołtys Sołectwa Lipówka P.Trąbiński: czy dzieci będą mogły korzystać z tego sprzętu tyko
w czasie zajęć dodatkowych czy również w trakcie zajęć normalnych.
Kierownik D.Smereczyńska: po zakończeniu wszystko zostaje w szkole i będzie do
dyspozycji szkoły.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński o godz. 11.25 zarządził dziesięciominutową
przerwę w obradach. O godzinie 11.45 Przewodniczący M. Zieliński wznowił XXXIII sesję
Rady Gminy.
Po przerwie na sali obecnych jest 12 radnych. Nieobecni radni A.Cegiełka, K.Doliński,
K.Wasiak.
Ad. pkt 8
Z-ca Skarbnika W. Markowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie

zmiany

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo na lata 2017-2027.
Dokonano zmian w załączniku numer 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Polegają one
na urealnieniu kwoty dochodów ogółem, dochodów bieżących oraz dochodów majątkowych
oraz wydatków ogółem, wydatków bieżących i wydatków majątkowych.
11

Dokonano również zmian w załączniku nr 2 Wykaz

przedsięwzięć: dodano zadanie

„Akademia Bystrzaków” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Okres realizacji
projektu – lata 2017-2018. Łączne nakłady finansowe wyniosą 118 560 zł, są rozłożone na
rok 2017 oraz na rok 2018.
Rada gminy jednogłośnie podjęła /12 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się” 0 głosów
„przeciw”/
Uchwałę Nr XXXIII/267/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Działdowo na lata 2017-2027.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Ad.pkt 9
Z-ca Skarbnika W. Markowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie

zmiany

w budżecie Gminy Działdowo na 2017 r.
Dokonano zmian w załączniku nr 1, czyli w planie dochodów.
W dziale Rolnictwo i łowiectwo: dokonano przesunięcia kwoty 500 zł między paragrafami
spowodowane zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów
i wydatków.
W dziale Transport i łączność wprowadzono kwotę 3500 zł z tytułu odszkodowania za
uszkodzony przystanek, zmniejszono plan na kwotę 502 467 zł, są to środki urealnione po
przetargu (dotyczy dróg w miejscowościach Kisiny i Kurki).
W dziale 700 dokonano zmian na kwotę 2000 zł, w związku ze zmianą rozporządzenia
w sprawie szczegółowej klasyfikacji.
W dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem: zwiększono
plan

o

kwotę

3000

zł,

są

to

wpływy

z

opłat

planistycznych,

adiacenckich

i z opłat za zajęcie pasa drogowego.
W dziale Rożne rozliczenia wprowadzono kwotę 12 000 zł z tytułu odsetek. Są to odsetki na
naszych rachunkach bankowych.
W dziale Oświata i wychowanie, rozdział Szkoły podstawowe: zmniejszono o kwotę
553 590,13 zł w związku z nieotrzymaniem dotacji na Budowę sali gimnastycznej
w Ruszkowie oraz wprowadzono kwotę 41 040 zł na realizację projektu Akademia
Bystrzaków.
W załączniku nr 2 po stronie planu wydatków dokonano następujących zmian:
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W dziale Transport i łączność wprowadzono 5000 zł, jako dotację dla Gminy Studzienice na
remont dróg uszkodzonych w wyniku nawałnic. Dokonano korekty w związku z urealnieniem
kwot po przetargach na drogi Kurki, Kisiny.
W dziale Administracja publiczna zmniejszono plan na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe
roczne oraz zwiększono o kwotę 5000 zł na promocje.
W dziale Obsługa długu publicznego: zmniejszono plan łącznie o kwotę 95 000 zł na
kosztach obsługi długu oraz na odsetkach.
W dziale Oświata i wychowanie: wprowadzono nowy rozdział, do którego przesunięto kwotę
2000 zł.
W dziale Ochrona zdrowia wprowadzono kwotę 5000 zł jako dotację dla szpitala na zakup
sprzętu medycznego do monitorowania funkcji życiowych.
W dziale Pomoc społeczna zmniejszono plan na kwotę 80 000 zł.
W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano przesunięć między
paragrafami. Są to przesunięcia na wniosek sołectw Krasnołąka, Filice, Zakrzewo, Pożary.
Przewodniczący Rady M.Zieliński poprosił o pytania.
Pytań do ww. projektu uchwały nie było.
Rada gminy jednogłośnie/12 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się” 0 głosów
„przeciw”/ podjęła
Uchwałę Nr XXXIII/268/17 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2017 r.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Ad. pkt 10
Rada gminy jednogłośnie/12 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się” 0 głosów
„przeciw”/ podjęła
Uchwałę Nr XXXIII/269/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Działdowskiemu.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad.pkt 11
Rada gminy jednogłośnie/12 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się” 0 głosów
„przeciw”/ podjęła
Uchwałę Nr XXXIII/270/17 w sprawie udzielenia pomocy dla Gminy Studzienice.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
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Ad.pkt 12
Kierownik G. Małachowski przedstawił projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi
w miejscowości Kisiny do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
Przedmiotem projektu uchwały jest stara droga wojewódzka w Kisinach, która została nam
przekazana jako działka. Zaliczenie drogi do kategorii dróg gminnych to kompetencja rady
gminy. Konsekwencją tej uchwały będzie wystąpienie do Zarządu Województwa o nadanie
numeru tej drodze.
Przewodniczący Rady M.Zieliński poprosił o pytania.
Pytań do ww. projektu uchwały nie było.
Rada gminy jednogłośnie /12 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się” 0 głosów
„przeciw”/podjęła
Uchwałę Nr XXXIII/271/17 w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Kisiny
do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Ad. pkt 13-14
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński poprosił o omówienie punktów 13 i 14 łącznie.
Kierownik G.Małachowski omówił projekty uchwał wskazując na ich lokalizację na mapie.
Dwie działki położone są w Wysokiej, za Restauracją Na Wzgórzu. Działka 84/1 zajmuje
powierzchnię 81 arów i jest wyceniona na kwotę 28 880 zł. Jest to cena wyjściowa do
przetargu. Działka 84/2 o powierzchni 41 arów została wyceniona zgodnie z operatem
szacunkowym na kwotę 14 600 zł. Jeżeli rada gminy podejmie niniejsze uchwały, zostanie
ogłoszony przetarg na zbycie nieruchomości.
Przewodniczący Rady M.Zieliński poprosił o pytania.
Pytań do ww. projektów uchwał nie było.
Rada gminy jednogłośnie /12 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się” 0 głosów
„przeciw”/podjęła
Uchwałę Nr XXXIII/272/17 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu
nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr 84/1 obręb Wysoka.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Rada gminy jednogłośnie/12 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się” 0 głosów
„przeciw”/ podjęła
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Uchwałę Nr XXXIII/273/17 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu
nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr 84/2 obręb Wysoka.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ad.pkt 15
Kierownik G. Małachowski przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Działdowo, nieruchomości stanowiącej własność
Powiatu Działdowskiego z przeznaczeniem na drogi dojazdowe, wskazując na lokalizację
nieruchomości na mapie.
Pismem z dnia 16 maja br. pan Starosta zwrócił się z informacją o chęci przekazania w formie
darowizny przedmiotowych nieruchomości na rzecz gminy. Działka nr 5/44 zajmuje
powierzchnię 0,0821 ha, natomiast działka nr 5/51 zajmuje powierzchnię 0,0892 ha.
Przewodniczący Rady M.Zieliński poprosił o pytania.
Pytań do ww. projektu uchwały nie było.
Rada gminy jednogłośnie /12 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się” 0 głosów
„przeciw”/podjęła
Uchwałę Nr XXXIII/274/17 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz
Gminy Działdowo, nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Działdowskiego
z przeznaczeniem na drogi dojazdowe.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Ad.pkt 16
Kierownik G. Małachowski przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na nieodpłatne nabycie na własność przez Gminę Działdowo nieruchomości, położonej
w obrębie Pożary wchodzącej w skład Zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
Są to skrawki przy drogach gminnych w miejscowości Pożary. W ciągu dziesięciu lat
wielokrotnie występowaliśmy o przejęcie. Pewne prace nabrały tempa i Krajowy Ośrodek
Wsparcia Rolnictwa chce je nam przekazać.
Przewodniczący Rady M.Zieliński poprosił o pytania.
Pytań do ww. projektu uchwały nie było.
Rada gminy jednogłośnie /12 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się” 0 głosów
„przeciw”/ podjęła
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Uchwałę Nr XXXIII/275/17 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie
na własność przez Gminę Działdowo nieruchomości, położonej w obrębie Pożary
wchodzącej w skład Zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Ad.pkt 17-22
Wójt Gminy P.Ciesliński zaproponował autopoprawki do projektów uchwał, które
omówiono na posiedzeniu komisji. Po

konsultacjach doszliśmy do wniosku, że dobrze

byłoby poszerzyć treść uchwał o miejscowości, które obejmuje obwód danej szkoły. Taką
propozycję mamy. Uchwała

pozostaje w tym samym kształcie, paragraf 1 pozostaje

w niezmienionym brzmieniu. Paragraf 2 dla Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Przyrody
Polskiej w Klęczkowie otrzymuje brzmienie:„ Obwód szkoły obejmuje miejscowości:
Klęczkowo, Komorniki, Krasnołąka, Malinowo, Pożary, Wilamowo”;
dla Szkoły Podstawowej w Petrykozach otrzymuje brzmienie:
„Obwód szkoły obejmuje miejscowości: Petrykozy, Gnojno, Gnojenko, Rywociny,
Zakrzewo, Bursz”;
dla Szkoły Podstawowej w Ruszkowie otrzymuje brzmienie:
„Obwód szkoły obejmuje miejscowości: Ruszkowo, Mosznica, Janowice”;
dla Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Księżym Dworze otrzymuje brzmienie:
„ Obwód szkoły obejmuje miejscowości: Księży Dwór, Kisiny, Kurki, Pierławki, Prusinowo,
Rudolfowo, Wysoka”;
dla Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Uzdowie otrzymuje brzmienie:
„Obwód szkoły obejmuje miejscowości : Uzdowo, Grzybiny, Myślęta, Sekowo,
Kramarzewo-wybudowania”;
dla Szkoły Podstawowej im.ks. St.W.Frelichowskiego w Turzy Wielkiej

otrzymuje

brzmienie:
„ Obwód szkoły obejmuje miejscowości: Turza wielka, Drzazgi”.
Odpowiednio §2,3 i 4 wyżej wymienionych projektów uchwał otrzymuje brzmienie
odpowiednio §3,4 i 5, czyli zmieniamy numerację.
Przewodniczący Rady M.Zieliński zarządził głosowanie nad autopoprawką do projektów
uchwał, zgłoszoną przez pana Wójta, co dotyczy punktów 17,18,19,20,21,22 porządku obrad.
(Są to punkty dotyczące naszych szkół).
Zgłoszone autopoprawki do projektów uchwał w sprawie:
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- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im.
Przyjaciół Przyrody Polskiej w Klęczkowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im.Przyjaciół
Przyrody Polskiej w Klęczkowie,
-

stwierdzenia

przekształcenia

dotychczasowej

sześcioletniej

Szkoły

Podstawowej

Szkoły

Podstawowej

w Petrykozach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Petrykozach,
-

stwierdzenia

przekształcenia

dotychczasowej

sześcioletniej

w Ruszkowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Ruszkowie,
- stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im.Janusza Korczaka w Księżym Dworze,
w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Księżym
Dworze i Publiczne Gimnazjum w Księżym Dworze w ośmioletnią Szkołę Podstawową im.
Janusza Korczaka w Księżym Dworze,
- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Adama
Mickiewicza w Uzdowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza
w Uzdowie,
- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. ks. St.
W.Frelichowskiego w Turzy Wielkiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. ks. St.
W.Frelichowskiego w Turzy Wielkiej.
przyjęto większością głosów / 11 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się”, 0 głosów
„przeciw”/
Następnie Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński zarządził głosowanie nad projektami
uchwał w nowym brzmieniu (po uwzględnieniu autopoprawek).
Rada gminy większością głosów / 11 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się”, 0 głosów
„przeciw”/ podjęła
Uchwałę Nr XXXIII/276/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Przyrody Polskiej w Klęczkowie
w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Przyjaciół Przyrody Polskiej w Klęczkowie.
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Rada gminy większością głosów / 11 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się”, 0 głosów
„przeciw”/ podjęła
Uchwałę Nr XXXIII/277/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Petrykozach w ośmioletnią Szkołę Podstawową
w Petrykozach.
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
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Rada gminy większością głosów / 11 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się”, 0 głosów
„przeciw”/ podjęła
Uchwałę Nr XXXIII/278/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Ruszkowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową
w Ruszkowie.
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Rada gminy większością głosów / 11 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się”, 0 głosów
„przeciw”/ podjęła
Uchwałę Nr XXXIII/279/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół
im.Janusza Korczaka w Księżym Dworze, w skład którego wchodzi jedynie Szkoła
Podstawowa im. Janusza Korczaka w Księżym Dworze

i Publiczne Gimnazjum

w Księżym Dworze w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Księżym
Dworze.
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Rada gminy większością głosów / 11 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się”, 0 głosów
„przeciw”/ podjęła
Uchwałę Nr XXXIII/280/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Uzdowie w ośmioletnią
Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Uzdowie.
Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Rada gminy większością głosów / 11 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się”, 0 głosów
„przeciw”/ podjęła
Uchwałę Nr XXXIII/281/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. ks. St. W.Frelichowskiego w Turzy Wielkiej
w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. ks. St. W.Frelichowskiego w Turzy Wielkiej.
Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
Ad.pkt 23
Zastępca Skarbnika W.Markowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany
Uchwały Nr XVI/114/15 Rady Gminy Działdowo z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie
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organizacji wspólnej obsługi finansowej szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez
Gminę Działdowo.
Zmiana dotyczy wprowadzenia nowych nazw szkół , które od 1 września stały się szkołami
podstawowymi.
Przewodniczący Rady M.Zieliński poprosił o pytania.
Pytań do ww. projektu uchwały nie było.
Rada gminy jednogłośnie /12 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się” 0 głosów
„przeciw”/ podjęła
Uchwałę Nr XXXIII/282/17 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/114/15 Rady Gminy
Działdowo z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej
szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Działdowo.
Uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
Ad. pkt 24
Sekretarz Gminy J.Świniarski przedstawił projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu
jednolitego uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
W roku 2010 została podjęta uchwała o opłacie adiacenckiej. Paragraf 1 wskazywał na 20 %
stawkę. W roku 2016 rada gminy zmieniła uchwałę ustalając stawkę 30% stąd tekst jednolity
uwzględnia tę zmianę.
Przewodniczący Rady M.Zieliński poprosił o pytania.
Pytań do ww. projektu uchwały nie było.
Rada gminy jednogłośnie /12 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się” 0 głosów
„przeciw”/ podjęła
Uchwałę Nr XXXIII/283/17 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie
ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
Uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
Ad. pkt 25
Sprawy bieżące.
Radny Z.Boćko poinformował, że złożył wniosek do budżetu na rok 2018 w sprawie
naprawy chodnika i wyczyszczenia zbiornika w Kisinach. Następnie przedstawił zdjęcia
obrazujące stan chodnika i stawu jak również wskazał na wniosek złożony w dniu
dzisiejszym.
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Sołtys Sołectwa Kisiny M.Wiszowaty poinformował, że w dniu dzisiejszym odbędzie się
zebranie w sprawie podziału funduszu sołeckiego na przyszły rok. Jesteśmy po wstępnej
rozmowie z panem Wójtem i Rada Sołecka przedstawi propozycję, aby poprawić ten chodnik
i dołożyć do czyszczenia stawu. Część środków z funduszu sołeckiego, część
z budżetu gminy.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński zwrócił uwagę radnego Z.Boćko, że w tym roku
w Kisinach bardzo dużo zrobiono a w innych wsiach się nie robi. Wszyscy sołtysi chcieliby
zapewne, aby w ich miejscowościach zrobiono tyle co w Kisinach (min.drogi). Jeżeli jednak
mieszkańcy z funduszu sołeckiego przeznaczą środki na ten cel i gmina dołoży tyle na ile
budżet pozwoli to zapewne uda się to zrobić.
Radny P.Stańczak powiedział, że Uzdowo przez trzy lata przeznaczało środki funduszu na
chodnik i dopiero po tym czasie pan Wójt pomógł.
Radna E.Lipowska zgłosiła potrzebę wykonania odwodnienia w Kurkach, wskazując na
lokalizację. Podkreśliła, że za kilka lat nowo wyremontowana droga będzie nadawała się do
remontu.
Radna I.Szkotnicka poinformowała, że mieszkańcy zgłaszają potrzebę wyznaczenia
przystanków na żądanie, na drodze powiatowej między posesją 39 a 43 i drugi na drodze
wojewódzkiej nr 544 między posesją 44 a kruszywami Eltrim.
Kierownik G.Małachowski poinformował, że zachodzi konieczność uzgodnienia z zarządcą
drogi i wszczęcia procedury.
Wójt Gminy: w trakcie modernizacji dróg zostają przygotowane miejsca na przystanki
i zatoki autobusowe, tam gdzie ich nie ma, co ma miejsce najczęściej w przypadku przystanku
na żądanie, trzeba uzgadniać z zarządcą drogi.

Na wysokości miejscowości Pierławki, jest

zatoka, jest przystanek, mieszkańcy składali wniosek odnośnie wiaty przystankowej. Jeżeli
nie ma jej już wybudowanej trzeba uzgadniać z zarządcą drogi lokalizację, nawet jeśli chodzi
tylko o postawienie znaku. Nie wiemy też czy autobus zatrzyma się na żądanie, czy ktoś nim
jeździ, czy z niego korzysta.
Radna I.Szkotnicka poinformowała, że autobus kursuje i korzystają z niego mieszkańcy.
Pytając następnie, czy zajmie się tą sprawą urząd czy ma to zgłosić osobiście.
Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że na pewno do następnej sesji pan kierownik
dowie się czy jest szansa na wyznaczenie przystanku na żądanie, czy wyrażą zgodę.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński odczytał zaproszenie Wójta Gminy
Iłowo na uroczystość patriotyczno-religijną, która odbędzie w lesie Białuckim w dniu
24 września o godz. 13.30.
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Po czym wspomniał o rozmowach na ostatnim posiedzeniu stałych komisji rady gminy
w sprawie wniosku złożonego przez Uczniowski Klub Sportowy w Uzdowie jak również
o tym, że zapoznał się z

tym, w jaki sposób szkoły korzystają ze środków funduszu

alkoholowego na zajęcia profilaktyczne, pozalekcyjne w szkołach. Przewodniczący Rady
Gminy zwrócił uwagę, że Uzdowo mogłoby z tego skorzystać. Ponadto zachęcał dyrektorów
do korzystania z tych środków. Wnioski złożyły tylko Księzy Dwór, Burkat, Ruszkowo
i Sławkowo. Są to środki w wysokości 1600 zł na wynagrodzenie oraz 1600 zł na zajęcia
w ramach programu.
Kierownik D.Smereczyńska poinformowała, nawiązując do wniosku Uczniowskiego Klubu
Sportowego z Uzdowa o możliwości zrealizowania w tym roku jeszcze jednego programu.
Zaproponowała, aby Uzdowo napisało taki projekt, np. na zajęcia szachowe. Kwota 1600 zł
przewidziana jest na zajęcia, z czego 80% musi trafić do dzieci, albo na nagrody, albo na
wyjazd na zawody, albo na wyjazd na wycieczkę czy basen. Pozostałe 20 % przewidziane jest
na materiały. Z programem może wystąpić nauczyciel albo pan dyrektor.
Przewodniczący Rady M.Zieliński zachęcił ponownie dyrektorów szkół do korzystania
z tych środków.
Następnie poprosił, aby grupy zainteresowane nieodpłatnym korzystaniem z sal
gimnastycznych zgłaszały się do dyrektorów szkół.
Wójt Gminy dodał, że za wyjątkiem sali w Księżym Dworze i Ruszkowie.
Radny P.Stańczak zaprosił na III Biegi Przełajowe „Uzdowo na 5” , które odbędą się
30 września. Podkreślił, że kategoria Open cieszy się dużym zainteresowaniem osób spoza
gminy Działdowo, zachęcając do uczestnictwa mieszkańców gminy. Zwrócił się również do
dyrektorów szkół o włączenie dzieci i młodzieży do uczestnictwa w biegach.

Ad. pkt 26
Wobec wyczerpania porządku dziennego Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński
o godz. 12.30 zamknął XXXIII Sesję Rady Gminy Działdowo.
Protokołowała:
Marta Nazarewicz
/Podinspektor/

Przewodniczył:
Mirosław Zieliński
/Przewodniczący Rady Gminy/
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