PROTOKÓŁ Nr XXXIV/17
z s e s j i Rady Gminy Działdowo
odbytej w dniu 9 listopada 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Działdowo.
Stan osobowy Rady wynosi 15 osób, w Sesji zgodnie z załączoną listą obecności
uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny radny: Paweł Jabłonowski
Sesja odbywała się w godzinach 1015 – 1210
Spoza Rady w Sesji uczestniczyli:
Teresa Nowakowska

Paweł Cieśliński
Jan Świniarski
Beata Antoszewska
Mariusz Margalski
Katarzyna Trąbińska
Tadeusz Szeremeta
Aleksandra Kowalska
Mieczysława Skała
Andrzej Graszk
Tadeusz Szeremeta

- Radna Sejmiku Województwa WarmińskoMazurskiego
- 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
- Komendant OSP

Sołtysi z terenu Gminy Działdowo, mieszkańcy gminy, media lokalne.
Ad. pkt 1
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński dokonał otwarcia XXXIV Sesji Rady Gminy,
powitał uczestników sesji i na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad

Ad.pkt 2
Wójt Gminy P.Cieśliński wnioskował o wprowadzenie dodatkowego punktu do porządku
obrad, projektu uchwały w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński wnioskował o zdjęcie z porządku obrad
punktów:
13. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia
podatku rolnego,
14. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej,
15. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów.
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Niniejsze projekty uchwał zostały jednogłośnie odrzucone przez komisje na wspólnym
posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Działdowo w dniu 3 listopada b.r.
W związku z czym, jak poinformował Przewodniczący Rady obowiązują:
1) Uchwała Nr XXVI/189/16 Rady Gminy Działdowo z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie
opłaty targowej,
2) Uchwała Nr XXVI/190/16 Rady Gminy Działdowo z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie
opłaty od posiadania psów oraz Uchwała Nr XXVII/212/16 z dnia 30 grudnia 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/190/16 Rady Gminy Działdowo,
3) w odniesieniu do podatku rolnego i leśnego zostały przyjęte stawki ogłoszone
w Komunikatach Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego:
- dla podatku rolnego: 52,49 zł za 1 q żyta
- dla podatku leśnego: 197,06 zł za 1 m3 drewna
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński zaproponował wprowadzenie dodatkowego
projektu uchwały w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody jako punktu 13 porządku
obrad i zmianę numeracji punktów w porządku obrad. Punkt 14 stanowiłby punkt kolejny
w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
Jednogłośnie przyjęto porządek obrad po zmianach tj. po wycofaniu punktów :
13. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia
podatku rolnego,
14. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej,
15. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów,
oraz po wprowadzeniu dodatkowego projektu uchwały w sprawie pozbawienia statusu
pomnika przyrody w brzmieniu:
1.

Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.

Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.

3.

Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy.

4.

Informacja Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

5.

Wolne wnioski i zapytania.

6.

Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Działdowo za I półrocze 2017 r.

7.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Działdowo na lata 2017-2027.

8.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2017 r.

9.

Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub
rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych.
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10. Podjęcie uchwały w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
14. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
15. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
16. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
17. Podjęcie uchwały

w sprawie uchwalenia „Analizy zmian w zagospodarowaniu

przestrzennym gminy Działdowo."
18. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Działdowo z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24
kwietnia

2003

r.

o

działalności

pożytku

publicznego

i

o

wolontariacie

na rok 2018.
19. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z analizy oświadczeń majątkowych
złożonych przez radnych.
20. Informacja Wójta Gminy na temat analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez
osoby do tego zobowiązane.
21. Sprawy bieżące.
22. Zamknięcie obrad.

Ad. pkt 3
Protokół z XXXIII 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.
Przewodniczący Rady M.Zieliński poprosił o pytania.
Radny P.Stańczak złożył wniosek formalny w sprawie zaplanowania w budżecie na rok
2018 funduszy na wybudowanie boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią
w miejscowości Uzdowo, uzasadniając: boisko wielofunkcyjne poprawiłoby jakość
organizowanych

turniejów o zasięgu gminnym i regionalnym a także pomogłoby

w odkrywaniu i rozwijaniu talentów w środowisku wiejskim. Gmina Działdowo jest jedyną
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gminą w powiecie działdowskim, która nie posiada boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną
nawierzchnią, jedną z nielicznych gmin w kraju, która nie posiada takiego boiska. Dlaczego
boisko wielofunkcyjne miałoby być w Uzdowie? Przede wszystkim boisko działałoby przy
Szkole Podstawowej A.Mickiewicza w Uzdowie . Tam są organizowane turnieje
„Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”, „Młoda piłkarska kadra czeka”. Cały cykl
turniejów. Są trudności, praktycznie dzieci już nie grają na tzw. kartofliskach (przepraszam za
określenie). Boiska są albo trawiaste, trudne i drogie do utrzymania, co wykluczamy albo
boiska wielofunkcyjne. W programie wyborczym Ugrupowania Lokalnego była rozmowa o
tym, że w tej kadencji wybudujemy kilka boisk. Minęły trzy lata. Czekałem, czekaliśmy na
program wieloletni i nie doczekaliśmy się więc postanowiłem sam złożyć wniosek formalny
abyśmy zastanowili się nad tą kwestią. Jeżeli chodzi o sprawy finansowe , wniosek został
złożony na piśmie 3 listopada, a więc trzy dni za późno, bo do końca października mamy
składać wnioski w budżecie. Czekałem, myślałem, że coś się uda zrobić bez tego wniosku. A
skąd wziąć na to środki? wiemy, że dużych inwestycji w gminie nie będzie więc może
udałoby się przeznaczyć na to. Przede wszystkim chcielibyśmy aby turnieje były
organizowane w normalnych warunkach. Chciałbym , aby pan wójt i rada się nad tym
pochylili.
Przewodniczący Rady M.Zieliński poddał pod głosowanie wniosek formalny zgłoszony
przez radnego P.Stańczak.
Wniosek przyjęto jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński poinformował, że niniejszy wniosek zostanie
przekazany panu Wójtowi.

Ad. pkt 6
Skarbnik B. Antoszewska przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy
Działdowo za I półrocze 2017 r. w formie prezentacji multimedialnej.
Omówiła szczegółowo wykonanie dochodów i wydatków w stosunku do planu.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił o pytania.
Pytań do sprawozdania z wykonania budżetu nie było.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Ad.pkt 7
Skarbnik B. Antoszewska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Działdowo na lata 2017-2027.
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Zmiany polegają na wprowadzeniu Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Burkat. Inwestycja miała być zrealizowana w tym roku, jednakże w związku z tym, że
dopiero niedawno podpisano umowę, realizacja zostanie przesunięta na kolejny rok. Ponadto
w ramach wydatków bieżących wprowadzono: Sporządzenie zmiany Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Działdowo w obrębach geodezyjnych: Grzybiny,
Myślęta, Uzdowo, Turza Wielka, Kramarzewo, Sporządzenie zmiany Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Działdowo w obrębach geodezyjnych: Klęczkowo,
Krasnołąka, Pożary, Wilamowo. W odniesieniu do pierwszej zmiany na rok 2017 jest to
kwota 48 216 zł, na następny rok 20 664 zł, natomiast do drugiej na rok 2017 39 606 zł
i na kolejny 16 974 zł. Ponadto z uwagi na to, że w trakcie są zarządzenia, wprowadzane
różne dotacje, uaktualnione zostały dochody ogółem, w tym dochody bieżące i majątkowe jak
również wydatki ogółem, w tym wydatki bieżące i majątkowe. Jest to znacznie mniejsza
kwota. Deficyt wyniesie 3 771 848,74 zł. Przychody zmniejszyły się. Kwota obligacji wynosi
w tej chwili 1 750 000 zł.
Przewodniczący Rady M.Zieliński poprosił o pytania.
Pytań do ww. projektu uchwały nie było.
Rada gminy większością głosów podjęła

/12 głosów „za”, 2 głosy „wstrzymujące się”

0 głosów „przeciw”/
Uchwałę Nr XXXIV/284/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Działdowo na lata 2017-2027.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Ad. pkt 8
Skarbnik B. Antoszewska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie
Gminy Działdowo na 2017 r., zgodnie z uzasadnieniem.
Przewodniczący Rady M.Zieliński poprosił o pytania.
Radny Z.Boćko zapytał czy kontener kosztuje 55000 zł?
Skarbnik Gminy odpowiedziała, że jest to koszt zakupu wraz z montażem.
Kierownik G.Małachowski: sam kontener kosztuje 34 000 zł, ale trzeba doprowadzić wodę,
energię elektryczną i zrobić szambo. Może to być jeszcze za mało. Remontu tego domu raczej
nie można byłoby wykonać, 100 000 zł byłoby za mało i do tego konserwator. Szczerze
mówiąc nie ma co remontować.
Radny Z.Boćko podkreślił, że jeśli będziemy ulegać, to mieszkańcy będą to wykorzystywać.
Wójt Gminy: my nie ulegamy, mamy taki obowiązek.
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Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński dodał, że pani senator również kilkakrotnie
zwracała się w tej sprawie. Jest to budynek gminny a nie uda się go wyremontować. Osoby
tam zamieszkujące nie chcą w ogóle słyszeć o innej miejscowości.
Rada gminy jednogłośnie /14 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów
„przeciw”/ podjęła
Uchwałę Nr XXXIV/285/17 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2017 r.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Ad.pkt 9
Skarbnik B. Antoszewska przedstawiła projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad
i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych.
Zmiany w uchwale związane są ze zmianą w ustawie o finansach publicznych. Wprowadzono
możliwość niedochodzenia należności, które wraz

z odsetkami nie przekraczają

100 zł. Wprowadzono termin naliczania odsetek w przypadku umorzenia należności z urzędu.
Projekt uchwały został przesłany do konsultacji do Urzędu Konkurencji i Konsumentów.
Zgłoszone uwagi urzędu zostały uściślone w treści uchwały (§7 i §10). W §7 doprecyzowano
zapis o zaświadczenia/oświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
natomiast w §10 uwzględniono zapisy dotyczące przedsiębiorców.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński poprosił o pytania.
Radny K.Chyliński : czy w przypadku tych 100 zł całkowicie odstępujemy, czy we własnym
zakresie dochodzimy tego roszczenia?
Skarbnik Gminy: nie, nie musimy wtedy wszczynać procedury, z urzędu jest to umarzane.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński dodał, że czasami koszty postępowania są
większe niż ściągane kwoty.
Rada gminy jednogłośnie /14 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów
„przeciw”/ podjęła
Uchwałę Nr XXXIV/286/17 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania,
odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Ad.pkt 10
Skarbnik B. Antoszewska przedstawiła projekt uchwały w sprawie stawek dotacji
przedmiotowych dla zakładu budżetowego.
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Kierownik Gminnego Zakładu Usług Komunalnych złożył wniosek o dopłatę do ceny 1m3
ścieków oczyszczonych:
- do oczyszczalni ścieków w Uzdowie – 2,74 zł;
- do oczyszczalni ścieków w Pożarach – 1,28 zł;
- do oczyszczalni ścieków w Gąsiorowie – 1,81 zł;
- do nieczystości płynnych dowożonych – 4 zł.
Łączna kwota dotacji dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych na rok 2018 wynosi
177 981 zł. W tej chwili dotacja wynosi 140 000 zł.
Przewodniczący Rady M.Zieliński zapytał jaka dotacja była na rok obecny.
Skarbnik Gminy odpowiedziała, że 140 000 zł.
Przewodniczący Rady M.Zieliński poprosił o pytania.
Pytań do ww. projektu uchwały nie było.
Rada gminy jednogłośnie /14 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów
„przeciw”/podjęła
Uchwałę Nr XXXIV/287/17 w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu
budżetowego.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Ad.pkt 11
Przewodniczący Rady M.Zieliński poinformował, że odbyło się wspólne posiedzenie
komisji rady gminy, na którym dyskutowano na temat stawek podatku. Średnio stawki zostały
zwiększone o 3%. Takie było stanowisko większości radnych.
Podinspektor K.Świniarska przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości wraz ze stawkami podatku proponowanymi na rok 2018:
- od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (…) - 0,72 zł od 1 m2 powierzchni
(rok 2017-0,70 zł). W tym miejscu podinspektor K.Świniarska dodała, że dokonano ponownie
przeliczenia stawki.
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowo płynącymi jezior
i zbiorników sztucznych - 4,63 zł od 1 ha powierzchni (rok 2017 - 4,54 zł);
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,20 zł od 1 m2 powierzchni (rok 2017 0,19 zł);
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d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia
9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023, 1529 i 1566), i położonych
na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje
przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu
mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego
planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono
budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,04 zł od 1 m2 powierzchni (rok 2017 2,98 zł);
- od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,71 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej(rok 2017 – 0,69 zł) ;
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 21,04 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej (rok 2017 – 20,43 zł) ;
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym - 10,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (rok 2017 - 10,59 zł);
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności
leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,70 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej (rok 2017 – 4,61 zł);
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 5,83 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
(rok 2017 - 5,66 zł) ;
f) budynków gospodarczych pozostałych po przekazaniu gospodarstwa rolnego na skarb
państwa, dla których stawka wynosi - 1,35 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (rok 2017 –
1,31 zł);
g) budynków gospodarczych znajdujących się na użytkach rolnych nie tworzących
gospodarstw rolnych w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym, pozostałych po
przekazaniu gospodarstwa rolnego w zamian na świadczenia uregulowane w ustawie
o ubezpieczeniu społecznym rolników lub renty strukturalne, dla których stawka wynosi 3,91 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (rok 2017 – 3,80 zł);
- od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych (rok 2017 zróżnicowana– 2% od budowli, 1% od
wiatraków).
Przewodniczący Rady M.Zieliński poinformował, że na wspólnym posiedzeniu komisji
stawki te przyjęto większością głosów.
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Rada gminy większością głosów /12 głosów „za”, 1 głos „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący
się” / podjęła
Uchwałę Nr XXXIV/288/17 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad.pkt 12
Podinspektor K.Świniarska odczyta projekt uchwały wraz ze stawkami podatku od środków
transportowych na rok 2018. Dla porównania odczytała również stawki obowiązujące w roku
2017.
Przewodniczący Rady M.Zieliński poprosił o pytania.
Sołtys Sołectwa Księży Dwór K.Trybel : odczytała pani stawki od ciągnika siodłowego i od
naczepy, to teraz w tym roku będą stawki oddzielnie liczone?
Podinspektor K.Świniarska odpowiedziała, że jest to liczone łącznie, naczepa z pojazdem
silnikowym.
Sołtys K.Trybel zapytał dlaczego w przypadku kiedy ktoś ma dwa ciągniki siodłowe a trzy
naczepy to jest to liczone z ciągnikiem siodłowym.
Podinspektor K.Świniarska odpowiedziała, że tak jest w ustawie.
Sołtys K.Trybel: ale jeśli te naczepy stoją, to płaci się podatek z ciągnikiem siodłowym jeśli
go nie ma.
Podinspektor K.Świniarska: wówczas trzeba wykazać z jakim ciągnikiem będzie ona
jeździła.
Sołtys K.Trybel: a jeśli ona będzie stała cały rok.
Podinspektor K.Świniarska: nie ma znaczenia, jest pan właścicielem i podatek jest
naliczany.
Sołtys Sołectwa Komorniki Z.Jankowski zapytał jakie przyczepy rolnicze są zwolnione.
Podinspektor K.Świniarska

odpowiedziała, że wszystkie, które są wykorzystywane

rolniczo.
Rada gminy jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXXIV/289/17 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
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Ad.pkt 13-16
Stan rady wynosi 12 osób. Salę opuścili radni K.Doliński, K.Chyliński.
Kierownik G. Małachowski omówił łącznie cztery projekty uchwał w sprawie pozbawienia
statusu pomnika przyrody.
Pierwszy projekt uchwały dotyczy Malinowa. Są to trzy drzewa -lipa drobnolistna.
Wnioskodawcą jest gmina Działdowo, ponieważ drzewa rosną przy drodze gminnej.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska nie wyraził stanowiska w terminie miesiąca,
wobec czego zgodnie z art.44 ust.3b ustawy o ochronie przyrody uznaje się, że projekt został
uzgodniony.
Drugi projekt uchwały dotyczy obrębu Burkat. Jest to klon zwyczajny, rosnący na działce
nr 153 przy drodze wojewódzkiej nr 542 . Wnioskodawcą jest Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Olsztynie, Rejon Dróg w Nidzicy. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska nie uzgodnił
projektu w terminie miesiąca, wobec czego zgodnie z art.44 ust.3b ustawy o ochronie
przyrody uznaje się, że projekt został uzgodniony.
Kolejny projekt uchwały w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody dotyczy lipy
drobnolistnej w obrębie Uzdowa, rosnącej na działce nr 168 przy drodze wojewódzkiej
nr 538. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska nie uzgodnił projektu w terminie miesiąca,
wobec czego zgodnie z art.44 ust.3b ustawy o ochronie przyrody uznaje się, że projekt został
uzgodniony.

Wnioskodawcą jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, Rejon Dróg

w Nidzicy.
Czwarty projekt uchwały w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody dotyczy obrębu
Kramarzewa, drzewa o gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na działce nr 62/2.
Wnioskodawcą jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, Rejon Dróg w Nidzicy.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska nie uzgodnił projektu w terminie miesiąca, wobec
czego zgodnie z art.44 ust.3b ustawy o ochronie przyrody uznaje się, że projekt został
uzgodniony.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński poprosił o pytania.
Pytań do ww. omówionych projektów uchwał nie było.
Rada gminy jednogłośnie / 12 głosów „za”, , 0 głosów „wstrzymujących się” 0 głosów
„przeciw”/ podjęła
Uchwałę Nr XXXIV/290/17 w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
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Rada gminy jednogłośnie / 12 głosów „za”, , 0 głosów „wstrzymujących się” 0 głosów
„przeciw”/ podjęła
Uchwałę Nr XXXIV/291/17 w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Rada gminy jednogłośnie / 12 głosów „za”, , 0 głosów „wstrzymujących się” 0 głosów
„przeciw”/ podjęła
Uchwałę Nr XXXIV/292/17 w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Rada gminy jednogłośnie/ 12 głosów „za”, , 0 głosów „wstrzymujących się” 0 głosów
„przeciw”/ podjęła
Uchwałę Nr XXXIV/293/17 w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Ad.pkt 17
Wójt Gminy P.Cieśliński przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Analizy
zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Działdowo."
Proszę państwa w związku z tym, że co roku przygotowujemy pewne zmiany w planie
miejscowym tych zmian się już nazbierało dość dużo. Planów mamy 38. Powinniśmy raz na
kadencję taką analizę przedstawić, państwu radnym,

sołtysom, naszym mieszkańcom

i w formie uchwały przyjąć. Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym obejmuje
teren całej gminy i ma przede wszystkim na celu określenie stanu faktycznego. Spora część
planów dotyczy osadnictwa i terenów pod budownictwo jednorodzinne w związku z tym
jednym z elementów jest cały plan demograficzny. Mianowicie, czy rzeczywiście w tych
miejscach gdzie te zmiany nastąpiły to występuje zmiana demograficzna czy nie, czy
przybywa nam mieszkańców, czy ubywa i gdzie ewentualnie powinny być takie tereny
przygotowywane i w jakim kierunku trzeba pójść, czyli atrakcyjność tych miejscowości itd.
Wskazano, gdzie zaludnienie jest największe. Największe to miejscowość Księży Dwór,
następnie nieco mniejsze jest Uzdowo, później Ruszkowo, Turza Wielka, Burkat, Kisiny.
Pozostałe są o niższym zaludnieniu. W tej analizie zostało przedstawione, że do tej pory np.
w miejscowościach Pożary i Bursz był dodatni przyrost naturalny. W tej chwili mamy
przyrost w

miejscowościach Burkat, Kisiny, Księży Dwór, Uzdowo. Nastąpiła zmiana

dlatego, że przybyło nam więcej mieszkańców ze względu na budownictwo jednorodzinne
bądź wielorodzinne w przypadku miejscowości Komorniki. Demografia się zmienia i ilość
mieszkańców powoli się zwiększa. Z tej analizy projektanci przygotowali kilka wniosków, a
mianowicie taki, żeby zwrócić uwagę na pewne zapisy, które w pierwszym planie zostały
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wprowadzone a obecnie zaczynają być kłopotliwe. W przypadku terenów rolnych
wprowadziliśmy zapis, na podstawie którego do tej pory jako gmina typowo rolnicza można
dość swobodnie funkcjonować na tym obszarze. Obecnie z uwagi na to, że sytuacja życiowa
trochę się zmieniła musimy wprowadzać pewne ograniczenia, aby nie doszło do sytuacji, że
staramy się rozwijać w jakiejś części miejscowości czy poza miejscowością hodowlę,
gospodarstwa wiejskie przenoszą się poza teren wsi,

a nagle

wokół powstają domki

jednorodzinne i zaczyna to przeszkadzać. Kolejna kwestia to taka, aby zwrócić

uwagę

w przyszłym planowaniu na pewien element, który wpływa na osadnictwo a mianowicie ciągi
komunikacyjne. Najchętniej budujemy się

przy istniejących drogach, przy drogach

o wysokim standardzie, a więc przy drogach asfaltowych ale również przy drogach
wojewódzkich czy powiatowych, które przez wiele naszych miejscowości przebiegają.
Drogi wojewódzkie po modernizacjach, prawie wszystkie (538 w trakcie realizacji) więc
zainteresowanie jest dość duże, komunikacja jest łatwiejsza, ale też nie przy samej drodze
bowiem zwiększył się ruch kilkakrotnie w stosunku do tego co było kiedyś. Mieszkańcy
miejscowości z drogami wojewódzkimi odczuwają uciążliwość 24 godzinnego transportu,
ruchu pojazdów.
Kolejna sprawa, która została wskazana. Zmieniły się przepisy dotyczące elektrowni
wiatrowych. W tej chwili tak naprawdę inwestycje są wstrzymane dlatego, że są niekorzystne
dla inwestora wskaźniki dotyczące zakupu energii itd. ale pewne planistyczne działania są
rozpoczęte czy nawet zakończone. Ustawodawca określił, że w terenie objętym strefą
oddziaływania turbin wiatrowych trzeba wyraźnie zapisać, aby nie powstawało osadnictwo
mieszkaniowe. Strefa została wydłużona, w wielu miejscach budownictwo mieszkaniowe
może być zablokowane. Takie uwagi zostały przedstawione. Analiza zostanie zamieszczona
na stronie, więc warto się z nią zapoznać. Obecnie mamy również problem życiowy, który
następuje bardzo szybko i niezależnie od nas a mianowicie sprawy kurników. Staramy się
opracowywać zmiany w planie aby przynajmniej ograniczyć lokalizację tego typu inwestycji.
Radny K.Doliński powrócił na salę obrad.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński poprosił o pytania.
Pytań do ww. projektu uchwały nie było.
Rada gminy jednogłośnie /13 głosów „za”, , 0 głosów „wstrzymujących się” 0 głosów
„przeciw”/ podjęła
Uchwałę Nr XXXIV/294/17 w sprawie uchwalenia „Analizy zmian w zagospodarowaniu
przestrzennym gminy Działdowo."
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
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Ad.pkt 18
Kierownik M. Margalski przedstawił projekt uchwały w sprawie programu współpracy
Gminy Działdowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi
w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2018.
Uchwała obowiązuje wiele lat w niezmienionej formie. Program współpracy na rok 2018
pozostaje bez zmian w stosunku do roku 2017. Zgodnie z ustawą program jest uchwalany co
roku.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński poprosił o pytania.
Pytań do ww. projektu uchwały nie było.
Rada gminy jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXXIV/295/17 w sprawie programu współpracy Gminy Działdowo z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na rok 2018.
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Ad.pkt 19
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił informację z analizy oświadczeń majątkowych
złożonych przez radnych.
Analiza stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Ad.pkt 20
Wójt Gminy przedstawił informację z analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez
osoby do tego zobowiązane.
Analiza stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
Ad.pkt 21
Sprawy bieżące.
Radna I.Szkotnicka: mam dwa pytania. Pierwsze do pana Wójta, dotyczy złego stanu dróg
m.in. we wsi Wysoka. Czy na dzień dzisiejszy jest jakaś realna szansa na zrobienie czegoś.
Jeżeli tak to w jaki sposób zostanie rozwiązany ten problem.
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Drugie pytanie mam do pana kierownika Małachowskiego: ostatnio na sesji wnioskowałam
o możliwość wyznaczenia dwóch przystanków na żądanie, jednego na drodze powiatowej ,
drugiego na drodze wojewódzkiej. Czy coś wiadomo więcej w tej sprawie?
Kierownik D.Małachowski: jeżeli chodzi o przystanki na żądanie, jeden był przy drodze
powiatowej, drugi przy wojewódzkiej. Zwróciliśmy się do Starostwa dwa bądź trzy tygodnie
temu w tej sprawie. Uzyskaliśmy ze Starostwa odpowiedź wraz z wykazem prac, które
musimy wykonać. Zarząd Dróg Wojewódzkich nie ma kompetencji w tym zakresie, więc
zapewne przekazali sprawę do Urzędu Marszałkowskiego. Czekamy na odpowiedź.
Wójt Gminy: jeśli chodzi o stan dróg gruntowych, w tym roku nie tylko w Wysokiej ale
praktycznie w każdej miejscowości gdzie drogi gruntowe są, stan jest fatalny. Udało nam się
naprawić sporo dróg czy wzmocnić, nie najlepszym oczywiście materiałem, choć mieszkańcy
chcieliby naprawdę jak najlepszy materiał. Myśmy nawozili kruszonym gruzem. Nie wszyscy
są z tego zadowoleni ale udało się kilka miejscowości w ten sposób naprawić: bardziej
kompleksowo w miejscowości Ruszkowo, Kramarzewo, Sękowo, częściowo w miejscowości
Burkat, Uzdowo. Środki, które były możliwe zostały wykorzystane. W tej chwili środki się
skończyły.

Przesunięte w dniu dzisiejszym pieniądze są na bieżące sprawy. Poza

kilkudniowymi zabiegami równiarki żadnych konkretniejszych napraw nie będziemy robić.
Jeżeli chodzi o przyszyły rok, zobaczymy jaka będzie zima. Wydaliśmy prawie 150 000 zł i to
ciągle jest mało. Na dzień dzisiejszy nie chcę obiecywać. Jeżeli będzie możliwość
przesunięcia jakichś środków w grudniu to tak, ale na dzień dzisiejszy mamy środki
wyczerpane.
Sołtys Sołectwa Lipówka P.Trąbiński: panie Wójcie czy mogę liczyć na jakąś odpowiedź w
sprawie wniosku jaki wpłynął 29 września odnośnie budowy lamp.
Kierownik G. Małachowski: zwróciłem się do Zakładu Energetycznego w Mławie (nie
wiem , czy oni byli już w terenie ale zapewne nie ponieważ zawiadomiliby) z prośbą
o wycenę szacunkową. Jest to 10 km linii i lamp może niewiele. Czy to znajdzie się
w budżecie to już nie moja rola.
Wójt Gminy: mam nadzieję, że przez okres zimowy uda się jakąś analizę przedstawić. Jeżeli
tylko będziemy wiedzieli jaka to jest kwota a środki finansowe będą pozwalały to któryś
z wariantów trzeba będzie wybrać. Rozważaliśmy kilka wariantów ale z uwagi na dużą
rozpiętość między budynkami i do tego jeszcze aleja zabytkowa, która ogranicza oświetlenie
powodują, że będzie to bardzo kosztowna inwestycja.
Radny P.Stańczak: chciałbym skorzystać z obecności pani radnej sejmiku i zapytać
o wspomnianą przez pana Wójta drogę 538. Realizacja może i została rozpoczęta, ale może
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papierowo, bowiem fizycznie na całej drodze 538 prac nie ma. Jeżeli oglądaliśmy
harmonogram prac na drodze 538 to do końca tego roku miał być zakończony odcinek
zachodni, gmina Grodziczno, częściowo gmina Rybno (tam nic nie jest zrobione)
a w przyszłym roku miała być robiona droga min. na terenie gminy Działdowo i gminy
Rybno. Jak tam nie zostało rozpoczęte to czy będzie przesunięcie na rok 2019? Prosiłbym,
aby Pani jako radna w jakiś sposób wpłynęła na to. Druga sprawa, zgodnie
z harmonogramem zamieszczonym na stronach Zarządu Dróg Wojewódzkich na odcinku
gminy Działdowo, gminy Rybno ma być wymieniona tylko nawierzchnia. Czy były brane
pod uwagę analizy bezpieczeństwa. Nie tylko ja, ale i inni, kierowcy, łącznie
z drogowcami wiedzą o tym, że może to być droga przez śmierć. Droga jest szerokości
5,5 m, są aleje zabytkowe. Albo trzeba będzie znacznie ograniczyć prędkość jazdy
i zlikwidować przejazd samochodów o wysokości powyżej 4,5 m, albo nawet zmniejszyć tę
wysokość. Ja nie wyobrażam sobie, jeśli naprawimy drogę i szerokość zostawimy taką jaka
obecnie jest. Asfalt zostanie podniesiony co najmniej o 5 cm, jeśli zostanie położona tylko
nawierzchnia. Na dzień dzisiejszy przy tej złej drodze, wyprzedzenie albo minięcie się dwóch
samochodów ciężarowych sprawia, że jeden z nich musi zjechać między drzewa. Będziemy
remontować i zrobimy drogę naprawdę niebezpieczną. Chodzi o odcinek od Uzdowa, przez
Myślęta, Gralewo do Rybna. Najbardziej niebezpieczny jest odcinek od Uzdowa do Gralewa
(4 km długości).
Wójt Gminy : w tym roku miało być realizowane rondo w Tuczkach, ale chyba nie zostało
jeszcze zaczęte.
Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy pani radna odniesie się do tego pytania.
Radna sejmiku województwa T.Nowakowska odpowiedziała, że zabierze głos na końcu.
Radna A.Cegiełka: zwróciła się w sprawie bazy przekaźnikowej telefonii komórkowej przy
ul. Granicznej: Rozmawialiśmy, że najlepszym rozwiązaniem jest zablokowanie tego
pozwolenia na budowę. Czy my jako gmina nie możemy przeciwstawić się temu.
Wójt Gminy: przerabialiśmy ten temat, m.in. w Ruszkowie. Poza ograniczeniami
w planie miejscowym nie możemy zabronić stawiania wszędzie takich masztów. W planie
miejscowym muszą być konkretne zapisy. Możemy w pewnych miejscowościach, jeżeli będą
wnioski, aby w pobliżu zabudowy jednorodzinnej nie stawiać, określić odległości ale nie
możemy na terenie całej gminy zakazać. Jeżeli chodzi o lokalizację tej jak i poprzedniej
wieży nie mamy takiego zapisu. Jedynie właściciel nieruchomości, który akurat udostępnił
swoją działkę oraz sąsiedzi, którzy są stroną postępowania mogą wnioskować czy blokować

15

w Starostwie pozwolenie na budowę, odwoływać się

do Urzędu Wojewódzkiego. My

wydajemy tylko zaświadczenie z planu, że nie ma zakazu.
Radna A.Cegiełka: tam powstaje nowe osiedle, więc czy nie warto byłoby zablokować.
Sekretarz Gminy: za późno, postępowanie administracyjne jest już w toku, a więc tylko
strony postępowania mogą składać wnioski.
Radna A.Cegiełka: czyli jedyne wyjście jest takie, że mieszkańcy muszą udać się do
Starostwa.
Wójt Gminy: prawdopodobnie strony postępowania dostały zawiadomienie ze Starostwa
i mają informacje gdzie mogą się odwołać oraz mają ustalone terminy w jakich mogą się
odwołać.
Radny Z.Boćko zwrócił się z pytaniem do radnej sejmiku pani T. Nowakowskiej: jak
wygląda sytuacja z ciągiem pieszo-rowerowym Kisiny –Działdowo.
Wójt Gminy odwołał się do pytania radnego Z.Boćko informując, że tydzień temu był na
spotkaniu z Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich. Prawdopodobnie do końca roku
będzie przygotowana pełna dokumentacja z pozwoleniem na budowę. Kwestia tego, czy
w przyszłym roku znajdą się środki w budżecie czy nie. Na dzień dzisiejszy z tego co wiemy
budżet trzeba było jeszcze okroić. Jeżeli nie znajdzie się w budżecie to będzie przełożony na
rok następny.
Radny Z.Boćko powiedział, że posiada lepsze informacje.
Wójt Gminy: widzę, że nasze informacje się rozbiegają. Ja państwu przekazuję to co
faktycznie jest realizowane i na jakim jest etapie. Nie tłumaczę i nie obiecuję, zwłaszcza, że
nie jest to inwestycja zależna tylko od nas. Łącznie z miastem Działdowo i Powiatem
Działdowskim będziemy współfinansować tę inwestycję. Inwestorem jest Zarząd Dróg
Wojewódzkich. Pozostaje kwestia czy uda się zabezpieczyć środki w budżecie czy nie.
Radny Z.Boćko zapewnił, że uda się zrealizować w roku 2018.
Sołtys W.Nadwodny zapytał na jakim etapie jest realizacja internetu szerokopasmowego.
Wójt Gminy: informowaliśmy jaki jest termin i jakie postępy w pracy. Niestety na dzień
dzisiejszy nie zostały zabezpieczone środki na tzw. ostatnią milę, czyli rozprowadzenie po
poszczególnych wsiach. Mają do końca roku zobowiązanie, aby podłączyć budynki
użyteczności publicznej takie jak np. szkoły czy ośrodki zdrowia. Jeżeli chodzi
o indywidualne gospodarstwa domowe to pewnie nie, dlatego, że na tereny wiejskie nie ma
operatorów. Na tereny miejskie operatorzy się znaleźli (jest tam zwarta zabudowa,
porozumieli się z telekomunikacją ,wykorzystują ich kanały do rozprowadzenia sieci) . Na
terenach wiejskich jest to bardzo kosztowne. Trudno powiedzieć czy znajdą się na to środki.
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Jeżeli przyłącze do sieci miałoby kosztować 2500 zł czy 3000 zł, to który z mieszkańców
zdecyduje się na takie przyłącze. Podjęliśmy wszystkie uchwały, obniżające podatek,
zezwalające na przejście przez działki gminne.
Sołtys Sołectwa M.Augustynik zapytała o kanalizację w Zakrzewie, kiedy i czy w ogóle
zostanie zrobiona.
Wójt Gminy: kanalizacja w Zakrzewie była planowana. Podpisaliśmy umowę na budowę
kanalizacji w Burkacie. Następne są Filice. Pozostają jeszcze Jankowice i rejon: Gnojno,
Zakrzewo, Petrykozy. Problem dotyczy oczywiście środków finansowych, jest ich ciągle
mało. W tym rozdaniu mieliśmy tylko dwa miliony złotych i one zostaną skonsumowane na
kanalizację w Burkacie. Kwestia czy będą dalsze środki. Inwestycja pewnie w granicach
10 milionów złotych. Myślę, że Zakrzewo chętnie podłączyłoby się do sieci, natomiast
z Gnojnem i Petrykozami będzie problem, aby przekonać mieszkańców. Kolejna sprawa to
prowadzenie inwestycji w takich miejscowościach jak Gnojno czy Petrykozy z uwagi na
przejście

przez

działki.

Najłatwiej

byłoby

umieścić

urządzenia

w drodze powiatowej. Co jednak podrażałoby inwestycję bowiem trzeba mieć zgodę
i dodatkowo są to koszty roczne około 20-30 000 zł za umieszczenie urządzeń w pasie
drogowym. Nie ukrywam, że będzie problem z Gnojnem i Petrykozami. Jeżeli jednak byłyby
środki zaczęlibyśmy od oczyszczalni i samego Zakrzewa. W miarę możliwości moglibyśmy
podłączać kolejne miejscowości.
Sołtys Sołectwa M.Augustynik:

u nas

jest

mało

rolników,

z beczkowozów, a dlaczego rolnicy z innych miejscowości

rolnicy korzystają

wywożą sami na pola.

Mieszkańcy przestają się na to godzić.
Wójt Gminy: rolnicy z Gnojna i Petrykóz też wywożą beczkowozami do oczyszczalni. Nie
wiem czy wszyscy. Możliwe, że niektóre szamba połączone są razem z gnojownikami i to
jest wymieszane.
Sołtys Sołectwa M.Augustynik: pytam bo ludzie nie wiedzą, czy mają powiększać szamba,
czy składać wnioski na oczyszczalnie przydomowe. Mamy jeszcze problem z budynkiem
komunalnym gdzie non stop płynie szambo środkiem wsi. Mniej więcej panie Wójcie ile to
zajmie, rok , dwa lata ta kanalizacja.
Wójt Gminy: dwa lata to w przyszłym roku budowa w Burkacie, następne są Filice. Na
pewno więc nie w ciągu dwóch najbliższych lat. Co będzie dalej trudno powiedzieć.
Sołtys K.Trybel nawiązał do cen wywozu szamb, informując, że miało być taniej a jest tak
samo. Trudno umówić przyjazd gminnej beczki.

17

Kierownik A.Graszk: nieprawda, na zgłoszenie jedziemy. Mamy tylko ograniczenie,
bowiem możemy przyjąć 40 m dziennie. Okolice są różne. Czasami trzeba poczekać, dwa,
trzy dni. Do Księżego Dworu również wyjeżdżamy. Cena jest ze zniżką. Mała beczka
kosztuje 96 zł.
Wójt Gminy: jest problem z prywatnym przewoźnikiem, bo bierze większą stawkę.
Przewodniczący Rady Gminy: otrzymał zniżkę więc powinien pobierać taką opłatę jak
GZUK.
Radna E.Lipowska: w imieniu grupy Aktywne Kurki, chciałam podziękować wszystkim,
którzy wsparli nasze działania w ramach Fundacji Tesco decydujesz, pomagamy. Grupa
wzięła udział w konkursie. Napisała projekt na komfortową czytelnię, którą chcemy stworzyć.
Dziękuję wszystkim którzy wrzucali żetony a przede wszystkim, za szczególne wsparcie,
dziękuję pani kierownik Aleksandrze Kowalskiej oraz panu Wójtowi. Ogłoszenie wyników
nastąpi14 listopada. W Działdowie miałyśmy mocną konkurencję, Kuźnia Słowa ale,
jeździłyśmy też do Nidzicy i Mławy i tam zachęcałyśmy do głosowania. Jesteśmy dobrej
myśli. Podzielę się informacjami, czy udało się czy nie.
Przewodniczący Rady M.Zieliński poprosił o zabranie głosu, radną sejmiku województwa
panią T.Nowakowską.
Radna sejmiku województwa T.Nowakowska: Szanowni państwo, dziękuję za zaproszenia,
które otrzymuję od państwa i przepraszam, że ostatnio bardzo zaniedbałam. Nie wynikało to
z mojego lenistwa lecz z sytuacji rodzinnej. Zapisałam sobie wszystkie sprawy, które były
poruszane. Na pewno, żeby załatwić je w taki sposób jak państwo życzylibyście sobie to mam
prośbę, jak będzie spisany protokół z dzisiejszej sesji to ja sprawdzę moje zapisy
z tym co było poruszane, aby państwu na następnej sesji, jeśli będę mogła być u państwa
odpowiedzieć. Ogromna większość gmin powinna tu przyjeżdżać i uczyć się od państwa.
Wiem, że w tym przypadku również rada pomaga, intensywnie ma jakieś uwagi, jakieś
wymogi, co jest normalne, bo po to są radni wybierani, aby reprezentować. Byłam ostatnio
proszę państwa, nie poruszałam jednak tych tematów, które powinnam poruszyć ponieważ
mieliśmy wyjazd do Białegostoku, aby zobaczyć wybudowaną spalarnię. Przydałaby się taka
spalarnia i na naszym terenie, ale tylko taka, która dotyczyłaby spalania normalnych
odpadów. Jak państwo wiecie była propozycja, aby u nas powstała spalarnia, za co bardzo
podpadłam władzom lokalnym. Na terenie Niechłonina planowano pobudować spalarnię,
w której byłyby spalane opony i inne chemikalia. Nie tylko lokalny teren byłby zatruwany.
Począwszy od Bieżunia, Żuromina mamy wody podziemne, które nie są wcale takie głębokie.
Wyobraźmy sobie, aby to skażenie dostało się do wód głębinowych. Nasze Działdowo łącznie
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z całym terenem byłoby zatrute,

stąd moja reakcja. Napisałam do województwa,

rozmawiałam z sanepidem, aby tej inwestycji nie było. Na szczęście na dzień dzisiejszy jest
taka odpowiedź, że tej inwestycji na naszym terenie nie będzie.

Skontaktowałam się

z instytucją w Brodnicy, która zajmuje się sprawami zatrucia, z panem , który pomógł mi
przedstawić dowody, które są niekorzystne.
Wszystkie państwa uwagi spisałam, będę starała się być na następnej sesji i dać jakąś
odpowiedź jeśli będzie zachodziła taka potrzeba. Chcę powiedzieć, jeśli chodzi o wyniki
gminy, opinie i pozycje jest jedną z najlepszych w województwie. Może nie wszystko jest
załatwione do końca i przez województwo, ale jak słucham co się dzieje w innych gminach,
to tu można z przyjemnością przyjść i w miarę ze spokojnym sercem i umysłem wrócić do
domu. Życzę wszystkiego dobrego. Postaram się na następnej sesji być obecna.
Radny Z. Boćko zapytał jak wygląda sprawa kurników w Kozłowie i Malinowie.
Radna sejmiku województwa T.Nowakowska: ja mam nadzieję, że nie będzie kurników.
Mam rozeznanie, że w dalszym ciągu nie zgadzają się na te kurniki.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński: w tym przypadku decydujący głos, będzie miał
Wójt Gminy Kozłowo.
Kierownik M.Skała: zaprosiła na akademię z okazji obchodów Święta Niepodległości, która
odbędzie się w sobotę. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 14.00, mszą świętą w kościele
w Uzdowie, po której odbędzie się akademia na świetlicy wiejskiej. Kierownik M.Skała
podziękowała pani Sołtys K.Roman za zaangażowanie. Poinformowała również, że turniej
piłki nożnej dzieci odbędzie się w dniach 18-19 listopada. W poniedziałek zostaną rozesłane
regulaminy.
Radna sejmiku województwa T.Nowakowska wyraziła pochwałę dla wszystkich, którzy
decydują o tym jak gmina działa i jak są realizowane zadania, dokonując porównania
budynku i bazy sportowej Szkoły Podstawowej w Burkacie ze szkołą w Napiwodzie.
Sołtys K.Trybel poinformował, że w Napiwodzie powstaje sala.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński: pada dużo pytań od mieszkańców i sołtysów na
temat czyszczenia rowów melioracyjnych, pogoda jest inna niż w ubiegłych latach, zalewa.
Rozmawiałem z panem Dobrzynieckim, który przekazał, że mieszkańcy miejscowości, które
należą do Spółek i opłacają składki mogą zgłaszać się do Spółek i w miarę możliwości te
rowy będę oczyszczane. Większość miejscowości podobno nie należy. Jeszcze jedna sprawa
do pana Małachowskiego, aby złożyć wniosek do pana Starosty o udrożnienie rowów
w Klęczkowie, przy drodze powiatowej.
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Ad. pkt 22
Wobec wyczerpania porządku dziennego Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński zamknął
o godz. 12.10 zamknął XXXIV Sesję Rady Gminy Działdowo.
Protokołowała:
Marta Nazarewicz
/podinspektor/

Przewodniczył:
Mirosław Zieliński
/Przewodniczący Rady Gminy/
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