PROTOKÓŁ Nr XXXVI/17
z s e s j i Rady Gminy Działdowo
odbytej w dniu 28 grudnia 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: Alicja Cegiełka, Krystyna Wasiak.
Sesja odbyła się w godzinach 1000 – 1200
Spoza Rady w Sesji uczestniczyli:
Paweł Cieśliński
Jan Świniarski
Beata Antoszewska
Mariusz Margalski
Bożena Ziółkowska-Wójcicka
Danuta Smereczyńska
Aleksandra Kowalska
Mieczysława Skała
Andrzej Graszk
Tadeusz Szeremeta

- Wójt Gminy
- Sekretarz Gminy
- Skarbnik Gminy
-Kierownik Referatu Rozwoju, Promocji,
Inwestycji i Zamówień Publicznych
-Kierownik
Gminnego
Ośrodka
Pomocy
Społecznej w Działdowie
- Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Zdrowia
-Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej
w Burkacie
- Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
- p.o. Kierownika Gminnego Zakładu Usług
Komunalnych w Uzdowie
- Komendant OSP

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

Ad.pkt 2
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński przedstawił proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Działdowo na lata 2018-2027.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2018 r.
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8. Sprawy bieżące.
9. Zamknięcie obrad.
Nie zgłoszono wniosków do porządku obrad, przyjmując jednogłośnie zaproponowany
porządek obrad.

Ad. pkt 3
Protokół z XXXV 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 niniejszego projektu uchwał.
Pytań i wniosków nie było.
Ad. pkt 6
Skarbnik B. Antoszewska przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Działdowo na lata 2018-2027.
Skarbnik Gminy na wstępie omówiła projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Działdowo na lata 2018-2027, przyjęty Zarządzeniem Wójta z dnia
6 listopada 2017 r.

szczegółowo przedstawiając rok 2018. Jak wskazano w uzasadnieniu

pozostałe lata oparte są o wskaźniki PKB i inflacji.

Planowane dochody to kwota

41 628 100,00 zł, w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe. W dochodach
bieżących wyróżniamy dochody z tytułu PITów, podawane przez Ministerstwo Finansów.
W następnym roku jest to kwota 3 421 842 zł. Dochody z tytułu podatku od osób prawnych 50 000 zł.

Podatki i opłaty w gminie jest to kwota 6 297 600 zł, w tym podatek od

nieruchomości 3 460 000 zł. Dochody z tytułu subwencji ogólnej – 14 675 274 zł. Różnego
rodzaju dotacje na zadania bieżące 14 791 693 zł.

Dochody majątkowe to kwota

2 079 991 zł, w podziale na dochody ze sprzedaży majątku 20 000 zł i z tytułu dotacji oraz
środków przeznaczonych na inwestycje 2 059 991 zł. Wydatki planowane są w wysokości
46 308 798,35 zł, w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Wydatki majątkowe są
to inwestycje ale też dotacje na pomoc finansową – 7 104 872,71 zł. Wskazane są również
odsetki od zaciągniętego długu, spłaty w poszczególnych latach. Wynik budżetu, czyli
różnica między dochodami a wydatkami to kwota 4 680 698,35 zł. Przychody budżetu to
kwota 6 013 952,15 zł. Wolne środki kwota 513 952,15 zł. Zaciągnięte obligacje 5 500 000 zł.
Na pokrycie deficytu 4 680 698,35 zł. Rozchody, czyli spłaty rat kredytu w poszczególnych
latach. Kwota długu pokazuje jakie zadłużenie mamy na koniec roku, na koniec roku 2018
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jest to 8 784 639,83 zł. W poszczególnych latach jest tendencja malejąca po spłacie rat
kredytowych. Skarbnik Gminy wskazała również na różnicę między dochodami bieżącymi a
wydatkami bieżącymi jak również na wskaźniki informujące czy spełniamy wymóg art. 243
ustawy o finansach publicznych. Pokazano również zobowiązania naszego Związku
„Działdowszczyzna” i spłatę w poszczególnych latach na podstawie danych przesłanych
przez Związek Gmin. W 2018 roku mamy kwotę 89 077 zł, w następnych latach tendencja
jest spadkowa. Kolejne kolumny wskazują na co zostanie przeznaczona nadwyżka
budżetowa. Nadwyżka dotyczy lat od roku 2019 do roku 2027, czyli planujemy ją na spłatę
kredytów. Zgodnie z wymogiem podano również informację o wysokości środków na
wynagrodzenia, środków na funkcjonowanie organów. Wskazano planowane wydatki na
inwestycje kontynuowane, na nowe wydatki inwestycyjne i wydatki w formie dotacji, np.
dotacje dla starostwa czy innej jednostki. Kolejne kolumny wskazują na realizowane projekty
unijne. Głównie dotyczy to roku 2018. Dochody w podziale na środki krajowe i unijne.
Dochody bieżące 77 520 zł. Wydatki majątkowe, inwestycyjne z udziałem środków unijnych
4 069 984,48 zł. W podziale na środki krajowe i unijne.
Wykaz przedsięwzięć:
- „Akademia Bystrzaków” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 78 520 zł,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i oczyszczalnią ścieków
w miejscowości Burkat – 3 911 690,48 zł,
-Sporządzenie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Działdowo w obrębach geodezyjnych :Grzybiny, Myślęta, Uzdowo, Turza Wielka,
Kramarzewo - 20 664 zł,
- Sporządzenie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Działdowo w obrębach geodezyjnych : Klęczkowo, Krasnołąka, Pożary , Wilamowo16 974 zł,
- umowa o świadczenie usługi w zakresie optymalizacji kosztów dystrybucji energii
elektrycznej -10 000 zł.
Są to wszystkie przedsięwzięcia zaplanowane na rok 2018 w pierwszej wersji.
Skarbnik Gminy przystąpiła do omawiania proponowanych zmian do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński poinformował, że na wspólnym posiedzeniu
komisji stałych rady w dniu 7 grudnia br. projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2018-2027 został zaopiniowany pozytywnie.
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Skarbnik Gminy przedstawiła proponowane przez Wójta Gminy autopoprawki do projektu
uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo na lata
2018-2027, przesłane radnym również w wersji pisemnej /załącznik nr 4/.
Rok 2018: zwiększono dochody o 575 000 zł. Kwota po zmianach wynosi 42 203 100 zł,
z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe. Zwiększyły się dochody majątkowe
o 440 000 zł. Po zmianach jest to kwota 2519 991 zł (2 499 991 zł z tytułu dotacji i środków
przeznaczonych na inwestycje).
Wydatki uległy zwiększeniu. Zwiększyły się o kwotę 575 000 zł. Po zmianach kwota ta
wynosi 46 883 798,35 zł. Wydatki bieżące po zmianach zwiększyły się o kwotę 45 000 zł
i wynoszą 39 248 925,64 zł. Wydatki majątkowe zwiększono o 530 000 zł. Kwota wydatków
majątkowych 7 634 872,71 zł. Wynik budżetu nie uległ zmianie. Przychody, wolne środki,
wysokość kredytu, rozchody, spłaty rat kredytów, kwota długu nie uległy zmianie. Zmianie
uległa Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Zwiększono
o 90 000 zł. Po zmianach wynosi ona 434 183,36 zł. Różnica między dochodami bieżącymi,
skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki, po zmianach
948 135, 51 zł. Kwota zobowiązań nie uległa zmianie, wskaźniki nie uległy zmianie.
Prognozowana nadwyżka w latach kolejnych nie uległa zmianie, spłaty rat kredytu również,
jak i wynagrodzenia. Wydatki na funkcjonowanie organów j.s.t. zwiększyły się o 44 999 zł.
Po zmianach jest to kwota 3 641 443,99 zł. Nowe wydatki inwestycyjne, zwiększenie
o 140 00 zł. Po zmianach jest to kwota 3 074 207,23 zł. Wydatki majątkowe w formie
dotacji zwiększone o 300 000 zł. Po zmianie jest to kwota 558 975 zł. Uległy zwiększeniu
dochody majątkowe (na programy, projekty..) o 240 000 zł, po zmianach jest to kwota
2 298 991 zł (kolumna 12.2). Wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę 400 000 zł. Po
zmianach jest to kwota 4 469 984,48 zł (kolumna 12.4). Kolumna 12.4.1 – zwiększenie
o 240 000 zł. Plan po zmianach 2 298 991 zł. Wydatki na wkład krajowy uległy zwiększeniu
o 160 000 zł (kolumna 12.5) . Po zmianach jest to kwota 2 182 622,48 zł.
Są to wszystkie zmiany. Związane są one ze zmianami wprowadzonymi do projektu budżetu.
Zostały wprowadzone inwestycje z udziałem środków unijnych dlatego też te kwoty musiały
ulec zmianie po stronie dochodów i wydatków.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński otworzył dyskusję nad projektem uchwały.
Radny P.Stańczak zwrócił się do pani Skarbnik z pytaniem: z czego wynika konkretnie
zwiększenie dochodów.
Skarbnik B.Antoszewska: spodziewamy się środków unijnych. Przebudowa drogi gminnej
w Księżym Dworze: łączna kwota inwestycji 400 000 zł. Środki unijne z PROW zaplanowane
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są w kwocie 240 000 zł, natomiast 160 000 zł to środki krajowe. Ponadto dostaniemy pomoc
finansową: 100 000 zł z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie i 100 000 zł ze Starostwa.
Łącznie jest to 200 000 zł. Są to dodatkowe dochody.
Radny P.Stańczak: to konkretnie na drogę w Księżym Dworze?
Skarbnik Gminy: poinformowała, że dotyczy to drogi Kramarzewo-Sławkowo. Plan został
zmniejszony o 1100 000 zł. Inwestycja planowana jest łącznie na kwotę 600 000 zł,
200 000 zł planowane jest z tych dwóch źródeł (Urząd Marszałkowski i Starostwo).
Radny P.Stańczak: jeżeli zmniejszyliśmy, to wówczas gdy planowaliśmy 1500 000 zł to bez
środków zewnętrznych?
Skarbnik Gminy potwierdziła, informując, że planowano środki własne.
Radny P.Stańczak: a teraz z jakiego funduszu mają to być środki, z tzw. schetynówek?
Skarbnik Gminy: jest to pomoc finansowa. Nie ma środków unijnych. Środki własne
Starostwa i Urzędu Marszałkowskiego. Ponadto planowany jest zwrot podatku VAT
135 000 zł. Reasumując: 240 000 zł z PROW, 200 000 zł jako pomoc finansowa z dwóch
jednostek (Urząd Marszałkowski i Starostwo), 135 000 zł jako zwrot podatku VAT za lata
ubiegłe (po stronie dochodowej).
Przewodniczący Rady M.Zieliński poddał pod głosowanie łącznie wszystkie autopoprawki
zgłoszone do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Działdowo na lata 2018-2027, przedłożone radnym w wersji pisemnej jak również
przedstawione przez panią Skarbnik.
Autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
przyjęto większością głosów / 11 głosów „za” 1 głos „ przeciw”, 1 głos wstrzymujący się” /
Następnie Przewodniczący Rady M.Zieliński poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo na lata 20182027, uwzględniający przyjęte autopoprawki (tekst jednolity z dnia 6 grudnia b.r.)
Rada gminy większością głosów /11 głosów „za”, 1 głos „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący
się”/ podjęła
Uchwałę Nr XXXVI/308/17 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Działdowo na lata 2018-2027.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Ad.pkt 7
Skarbnik B. Antoszewska na wstępie omówiła projekt budżetu na rok 2018, przyjęty
Zarządzeniem z dnia 6 listopada b.r., (przed poprawkami zgłoszonymi przez Wójta Gminy).
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Skarbnik Gminy przedstawiła poszczególne załączniki do budżetu w formie prezentacji
multimedialnej. Załącznik nr 1 dochody:
- Rolnictwo i łowiectwo: 10000 zł, środki planowane z tytułu dzierżawy obwodów
łowieckich. Środki przekazywane są przez Starostwo, co wynika z ustawy.
- Gospodarka mieszkaniowa: łączna kwota planowanych dochodów wynosi 99 800 zł. Na nią
składają się m.in. dochody za wieczyste użytkowanie nieruchomości, z tytułu wpłaty czynszu
za mieszkania ( 95 000) , różnego rodzaju usługi (1000 zł),
- Administracja Publiczna: urzędy wojewódzkie, dotacja z Ministerstwa Finansów na zadania
zlecone – 32 854 zł, urzędy gmin 3000 zł (wpływy z usług), dotacja na aktualizację spisu
wyborców 1902 zł,
- Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa: 9100 zł. Pomoc finansowa
z Urzędu Marszałkowskiego -8000 zł; straż gminna- z tytułu mandatów 1100 zł,
- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem: 9 322 742 zł , na nie składają się
wpływy z podatku od osób fizycznych 1000 zł, wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku
od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych- 2 408 300 zł, wpływy z podatku rolnego, leśnego podatku od
spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat
lokalnych od osób fizycznych - 2 869 100 zł, wpływy z opłat: opłata skarbowa 20000 zł,
opłata eksploatacyjna 400 000 zł,

wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów

alkoholowych 100 000 zł, inne opłaty 44 500 zł, z tytułu kosztów egzekucyjnych 8000 zł,
udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa : wpływy z podatku od osób
fizycznych 3421 842 zł, wpływy z podatku od osób prawnych 50 000 zł,
- Różne rozliczenia: subwencje, ogólna 7 921 823 zł, różne rozliczenia – wpływy z odsetek
5000 zł, część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 318 150 zł,
- Oświata i wychowanie: różne rodzaje dochodów: odsetki z tytułu środków zgromadzonych
na kontach bankowych 600 zł, dotacja 164 400 zł, opłaty za korzystanie z wychowania
przedszkolnego 18 000 zł, wpływy z usług 70 000 zł, dotacje celowe 46580 zł, pozostała
działalność 77520 zł, wpływy w związku z realizacją projektu: środki unijne 65 891 zł, środki
krajowe 11 629 zł.
- Pomoc społeczna: głównie wpływy z dotacji: składki na ubezpieczenia zdrowotne 60 010 zł,
wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 1000 zł, dotacja 33 619 zł, na zasiłki okresowe, celowe
(…) 424 010 zł (wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 3000 zł, dotacja 421 010 zł), na zasiłki
stałe 210 208 zł , ośrodki pomocy społecznej (wpływy z odsetek 10 000 zł, wpływy z
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rozliczeń z lat ubiegłych 2000 zł, dotacja 139 020 zł), usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze 8000 zł, pomoc w zakresie dożywiania – dotacja 155 569 zł ,
- Rodzina: wpływy łączne 13 561 755 zł, z tytułu: świadczenia wychowawcze 8743 730 zł,
świadczenia rodzinne 4 818 025 zł,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: dochody na kwotę 440 000 zł, są to wpływy
z opłat za korzystanie ze środowiska.
Łączne dochody bieżące to kwota 39 548 109 zł.
Dochody majątkowe: są to środki unijne: Rolnictwo i łowiectwo 1926 697 zł (kanalizacja
w Burkacie), wpływy za sprzedaż składników majątkowych 20 000 zł, w dziale Kultura
i Ochrona Dziedzictwa Narodowego 132 294 zł, środki unijne z tytułu budowy świetlicy
w Kramarzewie.
Łączna kwota dochodów majątkowych 2 079 991 zł.
Następnie Skarbnik Gminy przystąpiła do omówienia załącznika nr 3.Zadania inwestycyjne
przewidziane do realizacji w 2018 roku:
- Sołectwo Pierławki- ogrodzenie zbiornika wodnego na działce nr 102,103- 7600 zł,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią w miejscowości Filice i Burkat –
3 91 690,48 zł (środki unijne 1926 697 zł, środki krajowe 1 934 993,48 zł),
- Rozbudowa wodociągu w Burkacie – 70 000 zł,
- Rozbudowa wodociągu w Komornikach – 20 000 zł,
- Wykup sieci wodociągowej od inwestora prywatnego – 50 000 zł,
- Sołectwo Lipówka: zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z przygotowaniem podłoża –
6500 zł,
- Sołectwo Turza Wielka- rozbudowa chodnika przy drodze gminnej na działce nr 18725 000 zł,
- Sołectwo Komorniki- wyłożenie kostką brukową drogi gminnej (187027N) II etap –
13 039,65 zł,
- Sołectwo Krasnołąka: budowa chodnika dla pieszych przy drodze gminnej na działce nr 60
– 10 000 zł,
- Sołectwo Pożary: budowa chodnika przy drodze gminnej na działce nr 36 – 7000 zł,
- Sołectwo Gąsiorowo: wyłożenie drogi gminnej kostką brukową na działce nr 83 –
11 504,22 zł,
- Sołectwo Uzdowo: Budowa drogi wewnętrznej na działce nr 390/4 – 20000 zł,
- Sołectwo Grzybiny- budowa chodnika przy drodze gminnej na działce nr 55/2- 200 00zł,
- Budowa chodnika w Krasnołące: 50 000 zł,
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- Budowa drogi Kramarzewo-Sławkowo: 1500 000 zł,
- Sołectwo Ruszkowo: doposażenie OSP w Ruszkowie (zakup pompy szlamowej: 6000 zł,
- Modernizacja remizy w Petrykozach- 300 000 zł,
- Sołectwo Ruszkowo: doposażenie SP w Ruszkowie (zakup i montaż tablicy wyników
sportowych) – 5353 zł,
- Sołectwo Burkat: doposażenie placu zabaw przy Punkcie Przedszkolnym w Burkacie (zakup
huśtawki-bocianie gniazdo) – 4200 zł,
- Zakup samochodu służbowego: 40 000 zł,
- Sołectwo Sławkowo: zakup osłony śmietnikowej – 14 000 zł,
- Sołectwo Wysoka: zakup i montaż lamp solarnych (2 szt.) – 8000 zł,
- Sołectwo Uzdowo: zakup i montaż lampy solarnej -12 000 zł,
- Sołectwo Gnojenko: zakup i montaż lampy solarnej- 8 908,15 zł,
- Sołectwo Malinowo: zakup i montaż 2 lamp solarnych ulicznych -11000 zł,
- Sołectwo Ruszkowo: ogrodzenie placu zabaw przy przystanku – 6000 zł,
- Sołectwo Księży Dwór: budowa chodnika na terenie rekreacyjnym, wyłożenie kostki na
działce nr 38/19,
- Sołectwo Filice: zagospodarowanie terenu rekreacyjnego, działka nr 118 (zakup i montaż
altany drewnianej),
- Sołectwo Jankowice – budowa monitoringu na terenie rekreacyjnym w obrębie stawu
wiejskiego 4500 zł,
- Sołectwo Gnojno: zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (zakup altany, kostki i cementu),
- Sołectwo Kurki: doposażenie placu zabaw w nowe urządzenia: zestaw do zabawy ze
zjeżdżalnią – 13 295 zł,
- Sołectwo Uzdowo: doposażenie placu zabaw (urządzenie Motyl) - 5000 zł,
- Sołectwo Myślęta: doposażenie placu zabaw (zestaw zabawowy) – 5 859 zł,
- Sołectwo Burkat: doposażenie placu zabaw (zakup karuzeli) – 4800 zł,
- Sołectwo Petrykozy: doposażenie placu zabaw (zakup karuzeli tarczowej z siedziskami) –
5500 zł,
- Budowa świetlicy w miejscowości Kramarzewo wraz z wykonaniem dokumentacji:
208 294 zł, środki krajowe 76 000 zł, środki unijne 132 294 zł,
- Budowa wielofunkcyjnego boiska w miejscowości Pożary: 420 000 zł.
Skarbnik B.Antoszewska podkreśliła, że przedstawione inwestycje są to inwestycje przed
proponowanymi zmianami.
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Kolejnym omawianym załącznikiem był załącznik nr 4 Wydatki na programy i projekty
realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz
pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.
Powtarzają się przedstawione kwoty, podzielone są na środki unijne i krajowe, dotyczą:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i oczyszczalnią ścieków
w miejscowości Filice i Burkat, Budowa świetlicy w miejscowości Kramarzewo wraz
z wykonaniem dokumentacji projektowej, „Akademia Bystrzaków”.
Następnie Skarbnik Gminy poinformowała, że załącznik nr 5 przedstawia przychody
i rozchody na rok 2018.Planowany jest deficyt na kwotę 4 680 698,35 zł. Zostanie spłacony
z obligacji 5500 000zł, wolnych środków 513 952,15 zł. Planowane spłaty rat kredytów to
kwota 1 333 253,80 zł. Wskazała na załącznik nr 6, a następnie na załącznik nr 7 informujący
o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień:
- na wspólny transport z miastem kwota 32 542,72 zł,
- dla Starostwa 200 000 zł,
- dla Urzędu Marszałkowskiego 20 241,60 zł,
- na wspólne prowadzenie USC z miastem 53 070 zł,
- otrzymamy z Urzędu Marszałkowskiego 8000 zł na straże,
- na prowadzenie Ośrodka Interwencyjnego 2 600 zł.
Załącznik nr 8:

dotacje celowe planowane

na organizację kolonii 30000 zł, dotacja

przedmiotowa dla zakładu budżetowego 177 981 zł, dotacje podmiotowe dla instytucji
kultury : dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu 1 136 060 zł i 62 816 zł, dla Gminnej
Biblioteki Publicznej w Burkacie 503 830 zł. Łącznie dotacja dla instytucji kultury
1702 706 zł.
Załącznik nr 9 przedstawia plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego.
Załącznik nr 10 przedstawia fundusz sołecki na poszczególne sołectwa. Łączna kwota
635 624,26 zł.
Po omówieniu projektu budżetu

z dnia 6 listopada, Skarbnik Gminy zaproponowała

omówienie autopoprawek do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na
2018 r., przesłanych radnym również w wersji pisemnej (załącznik nr 6).
Przewodniczący Rady M.Zieliński poprosił pana Wójta o zabranie głosu w tej kwestii.
Wójt Gminy P.Cieśliński: projekt budżetu, który był przedstawiony w wersji początkowej
przez panią Skarbnik, jest to projekt budżetu na dzień 15 listopada tego roku, czyli zgodnie
z ustawą Wójt Gminy na dzień 15 listopada musi ten budżet przedstawić. W związku z tym,
że okres od 15 listopada do końca roku jest okresem pracowitym, płynnym i we wszystkich
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jednostkach bardzo często dochodzi do dość dużej ilości zmian, również w kwestii środków
zewnętrznych, często dochodzi również do innych propozycji. Mianowicie po konsultacjach,
zostały takie propozycje, aby skoncentrować się przede wszystkim na

inwestycjach

w odniesieniu, do których dotacje są pewne lub prawie pewne a pozostawić te inwestycje
kosztowne, w przypadku których nie do końca jest pewne czy będzie dofinansowanie. Na
przykład droga Kramarzewo-Sławkowo, zaplanowaliśmy środki 1500 000 zł. Okazuje się, że
środków w PROW jest bardzo mało i prawdopodobnie byśmy tego dofinansowania nie
uzyskali, staje pod znakiem zapytania czy w ogóle byśmy tę drogę realizowali. Zapadła więc
decyzja, że pozostawimy

jeden z elementów tej drogi a więc zrobienie obwodnicy.

Rezygnujemy z całej inwestycji, pozostawiamy tylko kwotę 400 000 zł. Czyli 1100 000 zł
zabieramy z tej inwestycji. Do kwoty 400 000 zł dodajemy 200 000 zł, a mianowicie jest
deklaracja Starosty Działdowskiego, że dofinansuje 100 000 zł do tej obwodnicy jak i ukazał
się budżet Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, w ramach którego

będziemy składać

wniosek na 100 000 zł dofinansowania do tej drogi. Są to dofinansowania na drogi gruntowe.
Kolejna inwestycja z której zrezygnowano to budowa boiska wielofunkcyjnego w Pożarach.
Mieliśmy w tym roku rozpocząć budowę boisk wielofunkcyjnych

ale są inne potrzeby

pilniejsze niż budowa boiska a mianowicie, mamy dość poważną inwestycję jak modernizacja
oczyszczalni ścieków w Uzdowie, która w tej chwili jest w dość trudnej sytuacji. Od dwóch
lat posiadamy dokumentację jednak nie pojawiły się żadne środki finansowe na modernizację
oczyszczalni. Mamy zabezpieczone środki na pierwszy etap ale będziemy szukać
dofinansowania. Mamy nadzieję, że w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska znajdą się
jakieś środki. Jeżeli pojawią się, będziemy ubiegać się o nie. Środki z budowy boiska
wielofunkcyjnego w Pożarach i z drogi Kramarzewo-Sławkowo zostały rozdzielone. Chcemy
to zrobić w taki sposób, że jeśli będą środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska to
możliwe, że będą to duże środki tak jak w przypadku termomodernizacji, umożliwiające
złożenie wniosku na kwotę nie mniej niż 3-4 mln złotych. Przygotujemy więc dokumentację
na kolejną miejscowość- na budowę kanalizacji z oczyszczalnią, czyli Jankowice i 200 000 zł
przeznaczamy na budowę oczyszczalni przydomowych. Jeśli będą środki z NFOŚ, złożymy
wniosek na 100 oczyszczalni przydomowych, jednocześnie na budowę oczyszczalni i sieci
kanalizacyjnej w miejscowości Jankowice oraz na modernizację oczyszczalni w Uzdowie.
Projekt na kwotę około 4 milionów złotych. Tak chcemy być przygotowani. W pierwszym
półroczu będziemy wiedzieć czy jest to realne czy nie. W razie czego gdyby tych środków
nie było rozpoczniemy budowę oczyszczalni przydomowych w tej własnej kwocie i pierwszy
etap oczyszczalni w Uzdowie, bo niestety musimy zacząć to robić. Te trzy inwestycje
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związane są z gospodarką wodno-ściekową. Kolejna inwestycja: w związku z tym, że po
wniosku

radnego

powiatu

pana

J.Gawendy,

zostały

przyjęte

trzy

wnioski

w rozbudowie modernizacji dróg powiatowych, a mianowicie, budowa chodnika
w miejscowości Rywociny, przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Gnojno, pierwszy
etap budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Księży Dwór (mieszkańcy
sołectwa przekazywali fundusz sołecki na ten cel). Powiat wnioskuje do nas
o dofinansowanie. Te trzy inwestycje wchodzą do budżetu na wniosek Starosty
Działdowskiego. Czwarta inwestycja to modernizacja drogi powiatowej Gralewo-Turza
Wielka. Jest to pierwszy etap. Drugim etapem chcemy , żeby była Turza Wielka-Filice, czyli
do skrzyżowania z drogą wojewódzką w Filicach. Ponadto przebudowa drogi w Księżym
Dworze, będziemy ubiegać się o mniejsze środki z PROW. Zaplanowaliśmy 400 000 zł.
Posiadamy również dokumentację na Kurki- drugi etap, jeśli środków będzie więcej
będziemy również wnioskować na dofinansowanie z PROW. Duża inwestycja a więc droga
w Kramarzewie jak i boisko wielofunkcyjne w Pożarach zostały rozbite na kilka mniejszych
odcinków (jak pan Przewodniczący wnioskował, żeby zrezygnować z tej inwestycji w jego
miejscowości i przekazać na inwestycje pilniejsze typu modernizacja oczyszczalni ścieków
czy powiedzmy budowa oczyszczalni przydomowych).
Jeszcze jedna rzecz, nad którą będziemy dyskutować na najbliższych komisjach. Mamy
wstępną analizę i szacunkowy koszt budowy oświetlenia w Lipówce. Koszt modernizacji
byłby około 160 000 zł i po akceptacji przez radnych, będziemy mogli wprowadzić do
budżetu. Odbywałoby się to na zasadzie dofinansowania kosztów konserwacji, nie de facto
jako inwestycja. Mamy kłopot, jeśli chodzi o montowanie lamp nie na naszej linii , kłopot jest
również taki, że budujemy coś i nie możemy tego przekazać zakładowi energetycznemu
a musielibyśmy. W związku z tym w ramach kwoty konserwacji spłacilibyśmy tę inwestycję
(prawdopodobnie byłoby to rozłożone na 6-8 lat, szczegóły zostaną przedstawione na
posiedzeniu komisji w styczniu). Przygotowano około 30 punktów świetlnych. Jest to kolejny
etap nad którym będziemy pracować w styczniu. Po akceptacji rady będziemy mogli podpisać
porozumienie i wprowadzać. Tyle wstępu, oczywiście jeszcze duża inwestycja, o której
wspominała pani Skarbnik to

kanalizacja Burkat-Filice, pierwszy etap kanalizacji

w Burkacie. Kolejna inwestycja to budowa świetlicy w Kramarzewie, niewielka ale udało się
tylko tyle środków uzyskać. Są dwie miejscowości gdzie nie ma świetlic. W Sławkowie
świetlica jest w szkole, kiepska świetlica jest w Jankowicach, w Kramarzewie nie było nic.
Na świetlicę w Pierławkach jest przygotowana dokumentacja na kwotę około 800 000 zł. Z
tych środków nie bylibyśmy w stanie tej świetlicy pobudować. Jest to duża świetlica, takich
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gabarytów jak w tej chwili, z pełnym zapleczem. Niestety środków na świetlice nie było poza
wyjątkiem tych niewielkich, które pan Przewodniczący pilotował, jakie były przy udziale
LGD. Niewielkie pieniądze ale udało się wygenerować. Pół roku trwa proces
przygotowawczy z zatwierdzeniem już ostatecznego konkursu na świetlice. Długi proces, ale
i o tak niewielkie pieniądze musimy również powalczyć. Nie wspominam o środkach na
inwestycje zaplanowane z funduszu sołeckiego. Są zaplanowane również środki na odcinek
chodnika w Krasnołące i kilka innych mniejszych inwestycji.
Przewodniczący Rady M.Zieliński poinformował, że na posiedzeniu wspólnym stałych
komisji rady budżet został zaopiniowany pozytywnie większością głosów.
Przewodniczący Rady M.Zieliński odczytał Uchwałę

Nr RIO.IV-0120-290/17 Składu

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 17 listopada 2017 roku
w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Działdowo projekcie uchwały
budżetowej na 2018 rok / załącznik nr 7/.
Następnie odczytał Uchwałę Nr RIO.IV-0120-292/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie opinii o możliwości
sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej
Gminy Działdowo na 2018 rok /załącznik nr 8/.
Przewodniczący Rady M.Zieliński otworzył dyskusję nad projektem uchwały.
Radna I.Szkotnicka zapytała ile kosztowała jakaś nowa świetlica, która była w ostatnim
czasie wybudowana w gminie Działdowo. Kwota 800 000 zł jest to duża kwota, która
właściwie jest nierealna ani dzisiaj ani jutro, ani dla następnych potomnych.
Wójt Gminy: żadna nie była budowana. Przygotowując dokumentację, która była
opracowywana ponad trzy lata temu, przygotowywaliśmy projekt świetlicy w gabarytach nie
mniejszych niż obecnie istniejąca. Nie jest to taka świetlica jak w Kramarzewie. Jest to duża
świetlica. Możemy powiedzieć ile w Krasnołące kosztowało dobudowanie nowej części,
gdzie jest zaplecze sanitarne, kuchenne i jedno pomieszczenie gdzie znajduje się pracowania
komputerowa -200 000 zł. Kwota 600 000 zł to jest minimum. Liczyliśmy się z tym, że
wartość kosztorysowa jest zawsze zawyżona i w przetargach zawsze wychodzi ok.80%.
Obecnie zmieniło się to i oby udało się zmieścić w wartości kosztorysowej. Jest to poziom
między 600-800 000 zł i nie ma możliwości, aby tej wielkości świetlicę zrobić za mniejsze
środki. Chyba że rozdzielimy ją na dwa etapy. Zrobimy pierwszą część sanitarną z kotłownią
i pracownią komputerową, a później dobuduje się dużą salę. Wtedy możemy robić to
w dwóch kolejnych latach i z własnych środków. Jeżeli byłyby środki zewnętrzne wtedy
robimy całą inwestycję od razu.
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Radna I.Szkotnicka zapytała czemu w kwestii tej świetlicy, poza dokumentacją nic nie
robiono skoro jej budowa jest taka droga.
Wójt Gminy: ale co mogło być robione, skoro nie pojawiły się żadne środki poza tymi, które
udało się pozyskać z LGD, czyli około 160 000 zł dofinansowania.
Radna I.Szkotnicka: w tej chwili są te inne inwestycje i też pieniądze są pewne i niepewne.
Wójt Gminy: inwestycja jest pewna jak się ją zakończyło.
Radna I.Szkotnicka: jak się ją zakończyło i jeśli ma się środki a jeśli się tych środków nie
dostanie a mimo wszystko trzeba gdzieś pobudować obiekt.
Wójt Gminy: dlatego zmieniłem projekt budżetu,

przedstawiłem propozycję, aby

zrezygnować z dużych inwestycji, nie do końca pewnych jak droga Kramarzewo-Sławkowo
i zrobić coś co jest bardziej pewne, mianowicie inwestycje, które realizujemy wspólnie
z powiatem , czyli chodniki plus z PROW odcinek Turza Wielka-Gralewo. Do tego nasze
inwestycje, których jeśli nie będzie środków z PROW, nie będziemy robić, bowiem nie
wydamy 500 czy 600 tysięcy na drogę, którą mamy w 100% sfinansować sami. Wstawiamy
inwestycje bardziej realne. Jedyny mankament dotyczy gospodarki wodno-ściekowej, czyli
modernizacja oczyszczalni i towarzyszące temu inwestycje. Nie wiemy czy Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska nie przeznaczy środków na inne rzeczy. Może okazać się, że
środki, które miały pójść na inwestycje tego typu pójdą w innym kierunku. Planujemy,
staramy się.

Prowadzimy rozmowy, jakie są szanse i kiedy będzie ogłaszany konkurs

z Narodowego Funduszu.
Radny P.Stańczak: panie Wójcie jestem tu już parę lat. Kilka lat temu podobną dyskusję od
pana słyszeliśmy na temat oczyszczalni w Uzdowie podłączając kolejne dwa bloki. Jak ja
zadałem pytanie, skoro nie podłączamy Kramarzewa, wtedy Turza była jeszcze bardzo
daleko, to usłyszałem, że dlatego je podłączamy bo dalej będziemy mogli remontować te
dwa bloki i te wyłączymy, włączymy nowe.

Wydaliśmy wtedy jak pamiętam chyba

1,6 mln zł. Okazuje się, że ani oczyszczalnia nie była tańsza, ani lepiej nie funkcjonowała,
tylko tyle, że były na to środki. Nie robimy kompleksowo z oczyszczalnią. Pan mówi nie
wiemy. Pierwsze rozmowy , byliśmy z Komisją Rewizyjną, oglądaliśmy kilka lat temu. Nie
mamy żadnej koncepcji. Odkładamy to na później. Teraz jest najprościej, przełożyć. Jest to
zamknięcie mi i Krystianowi ust bo robimy inwestycję w mojej miejscowości, robimy
inwestycję w Jankowicach. Sprawa drogi Kramarzewo, o ile pamiętam pan mówił, panie
Wójcie, że ta droga miała być bez budowania obwodnicy, jest to całkowicie inna inwestycja,
nie zmniejszona inwestycja. Półtora miliona było na położenie dywanika asfaltowego

od

Kramarzewa do Sławkowa. Teraz jest całkowicie nowa inwestycja, robienie obwodnicy.
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Może i ta jest ważniejsza, ja nie chcę w to wnikać, byłem za jedną i za drugą. Tylko dla mnie
to jest budżet taki znowu „być może”. Później już żadnych wniosków kompletnie nie
możemy złożyć, robi to tylko pan panie Wójcie. Na mój wniosek, który złożyłem 3 listopada,
pan mi odpisał, że złożyłem trzy dni po terminie. Pan nam rzuca autopoprawkę, nie wiem,
nie mam tu daty, czy jest to ta z 6 grudnia czy jeszcze inna, więc można robić poprawki
a jeśli radny zgłosi wniosek, który został przegłosowany przez całą radę, stwierdzone jest, że
został złożony trzy dni po terminie.
Wójt Gminy: bardzo proszę dokończyć, czego dotyczył ten wniosek.
Radny P.Stańczak: wniosek dotyczył budowy boiska wielofunkcyjnego.
Wójt Gminy: zacznę może od oczyszczalni. Dokumentacja na modernizację oczyszczalni jest
przygotowana od ponad dwóch lat. Nie jest tak, że ja czekałem aż pojedzie Komisja
Rewizyjna i stwierdzi, że stan oczyszczalni jest tragiczny. Dwa lata temu była już gotowa,
więc zlecono rok wcześniej. Przygotowanie dokumentacji trwa od pół roku do roku czasu.
Tak samo było jak w Ruszkowie powiedziałem, że będziemy budować salę gimnastyczną to
wielkie oburzenie było, że Wójt wychodzi przed szereg. Zaprosiłem Komisję, proszę jechać
do Ruszkowa i zobaczyć jak szkoła wygląda. Od razu państwo powiedzieliście, że budujemy
bo szkoła jest w tragicznym stanie, jest przepełniona. Zapomina się o pewnych rzeczach.
Radny P.Stańczak: tu akurat panie Wójcie nie mówi pan prawdy.
Wójt Gminy: mówię prawdę i tak było.
Radny P.Stańczak:

możemy przyprowadzić poprzedniego przewodniczącego komisji

oświatowej i on może stanąć i powiedzieć jak było dokładnie. Pan mówił, że nie budujemy
więcej. Pojechaliśmy na zaproszenie pani dyrektor. Pojechaliśmy do Turzy Wielkiej i do
Ruszkowa. Ja wiem, że mówił pan na zebraniu w Ruszkowie, że w końcu radnych przekonał,
a to nie była prawda.
Wójt Gminy: nie do końca jest też prawdą, że nie jesteśmy przygotowani, czy że działamy
tylko wówczas jak coś się wydarzy, „że gasimy ten pożar”. Pewne rzeczy są przygotowane
z pewnym wyprzedzeniem, tylko nie zawsze są na to środki. To, że budżet nie do końca jest
albo nie wiemy czy on będzie realny to tylko dlatego, że mamy spory udział środków
zewnętrznych. Gdyby były własne środki, 3 mln rozpisujemy i koniec, pewne środki i pewne
inwestycje. Też nie do końca, bo w tej chwili jest problem z rozstrzygnięciem przetargów,
i wiele gmin nie realizuje inwestycji bo nie może rozstrzygnąć przetargu ponieważ są zbyt
wysokie kwoty albo takie, że nie uda się tego zrealizować. Inwestycja jest pewna jak się ją
kończy. Nawet jak się ją zaczyna nie do końca jest pewna. Dlatego ja uważam, że propozycje,
które przedstawiłem są korzystne dla wielu mieszkańców tej gminy. Nie tylko dla jednej czy
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dwóch miejscowości i bardziej realne do zakończenia, zrealizowania niż te, które były
poprzednio. Od 15 listopada do końca grudnia zachodzi wiele zmian i konieczne są zmiany
i poprawki.
Przewodniczący Rady M.Zieliński zapytał czy są jeszcze pytania do budżetu i poprawek.
Pytań nie było.
Przewodniczący Rady M.Zieliński: w takim razie przegłosujemy zgłoszone poprawki do
budżetu, macie państwo je przed sobą, nie ma potrzeby czytać. Głosujemy całym blokiem, są
spójne, więc myślę, że nie będziemy głosować pojedynczo nad każdą zmianą. W takim razie
kto jest za wprowadzeniem autopoprawek, które macie państwo przed sobą do projektu
uchwały?
Zgłoszone autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na
2018 r.

przyjęto większością głosów /11 głosów „za”, 2 głosy „przeciw”, 0 głosów

„wstrzymujących się”/ .
Następnie Przewodniczący Rady M.Zieliński poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2018 r. uwzględniający przyjęte autopoprawki /tekst
jednolity z dnia 6 grudnia 2017 r./
Rada gminy większością głosów / 11 głosów „za”, 2 głosy „przeciw”, 0 głosów
„wstrzymujących się”/ podjęła
Uchwałę Nr XXXVI/309/17 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2018 r.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński o godz. 11.20 zarządził 10 minutową przerwę
w obradach.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński o godzinie 11.50 wznowił XXXVI Sesję Rady
Gminy.
Po przerwie na sali obecnych jest 10 radnych. Nieobecni radni M.Giesek, K. Chyliński,
M. Stokłos, K.Wasiak, A.Cegiełka.
Na sesję przybył emerytowany Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Działdowie,
Pan Bogdan Cywiński.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński powitał Komendanta B.Cywińskiego, wyrażając
chęć złożenia podziękowań za wieloletnią współpracę pomiędzy jednostką Straży Pożarnej
a gminą Działdowo.
Przed przystąpieniem do złożenia podziękowań Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do
punktu 8. Sprawy bieżące.
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Ad.pkt 8
Sprawy bieżące.
Inspektor M.Krajewski: gmina przystąpiła do projektu e-obywatel. Rozdałem informacje
sołtysom do wywieszenia na tablicach ogłoszeń. Projekt e-obywatel jest skierowany do
wszystkich osób dorosłych zainteresowanych podnoszeniem swoich kompetencji cyfrowych.
Zarówno do takich, które nigdy nie korzystały z komputera jak i takich, które chciałyby
podnieść swoje kompetencje.

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej.

Przystąpiło do niego 68 gmin w skali kraju. Odbędzie się cykl szkoleń dla wszystkich
dorosłych mieszkańców, którzy zechcą skorzystać z takiego bezpłatnego kursu. Projekt
obejmuje dziewięć obszarów szkoleniowych, od podstaw obsługi, poprzez e-usługi publiczne,
edukację, finanse, odpoczynek i hobby, pracę i rozwój zawodowy, relacje z bliskimi, mowa
o portalach społecznościowych, sprawy codzienne, zdrowie. Bliższych informacji będzie
można uzyskać na dwóch spotkaniach informacyjno-rekrutacyjnych, które odbędą się za dwa
tygodnie w czwartek, o godzinie 8. 00 w budynku świetlicy wiejskiej w Turzy Wielkiej oraz
o godzinie 10.00 w budynku świetlicy wiejskiej w Uzdowie. Jest to spotkanie informacyjne,
organizowane przez firmę szkoleniową, która wszystko organizuje. Jesteśmy gminą
partnerską w tym projekcie a więc musimy podporządkować się regułom obowiązującym.
Warto na to spotkanie zaprosić jak najwięcej osób. Będzie to trwało

około godziny.

Przewidziany jest nawet jakiś poczęstunek. Cały projekt według mojej wiedzy ruszy od
miesiąca lutego. W między czasie, w okolicach marca odbędzie się piknik, który będzie
kolejnym spotkaniem informacyjnym zachęcającym do udziału w projekcie.
Zapraszam i proszę o rozpropagowanie tej informacji wśród mieszkańców. Myślę, że warto
skorzystać. Projekt bezpłatny, ze środków unijnych.
Przewodniczący Rady M.Zieliński zapytał czy będzie odbywało się to tylko w dwóch
grupach roboczych, w tych dwóch miejscowościach.
Inspektor M.Krajewski: spotkania informacyjne odbędą się w tych dwóch miejscach,
jednego dnia.
Przewodniczący Rady M.Zieliński: chodzi o to, czy jeśli z danej miejscowości zgłosi się
grupa 15 osób to czy będzie można w tej miejscowości zorganizować szkolenie, czy
mieszkańcy będą musieli gdzieś dojechać.
Inspektor M.Krajewski: wskazanym miejscem w projekcie jest świetlica w Turzy Wielkiej.
Wójt Gminy dodał, że jest tam pracownia z poprzedniego etapu programu. Będzie to
związane z ilością zainteresowanych osób.
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Inspektor M.Krajewski poinformował, że grupy szkoleniowe będą dwunastoosobowe.
Wójt Gminy: kwestia tego czy będzie zainteresowanie. Ostatnio na terenie gminy były
przeprowadzane darmowe badania i był problem, aby zebrać grupę, którą chcieliśmy objąć
badaniem. Takie małe było zainteresowanie. Obawiam się czy znajdziemy grupę choćby
kilkunastu osób a jest możliwość nieodpłatnego skorzystania. Nie wiemy czy to będzie Turza
Wielka czy inna miejscowość. Szkolenie możemy zorganizować również w budynku urzędu.
Mamy dużo świetlic więc możemy w różnych miejscach przeprowadzić, oby byli chętni.
W tym miejscu Przewodniczący Rady M. Zieliński powitał pana Jana Florek, pełniącego
obowiązki Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Działdowie.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński wraz z Wójtem Gminy P.Cieślińskim wręczyli
Komendantowi B.Cywińskiemu pamiątkowy obraz.
Następnie głos zabrał Wójt Gminy: w związku z tym, że współpracowaliśmy jako gmina
z Druhem Komendantem przez prawie 20 lat, na oficjalnym pożegnaniu już dziękowaliśmy
z panem Przewodniczącym, ale chcieliśmy zrobić to również na sesji w nieco inny sposób.
Dobrze, aby jakaś pamiątka po nas pozostała, której przyglądając się będzie pan Komendant
wspominał gminę Działdowo, mam nadzieję miło.
Komendant B.Cywiński: pracowałem w Działdowie od samego początku jak tylko powstała
gmina. Współpraca układała się bardzo dobrze. Staraliśmy się wspólnie tak organizować
zakupy, szkolenia, uroczystości, aby służyło to społeczeństwu. Myślę, że w dniu dzisiejszym
każdy obywatel na terenie gminy może czuć się bezpiecznie. Jednostki są tak przygotowane,
że praktycznie do każdego działania mogą dojechać i tej pomocy udzielać. Nie jest to zasługa
ani moja ani Komendy, ale jest to zasługa wszystkich rad, które funkcjonowały przez tyle lat
na ziemi działdowskiej i dostrzegały potrzebę dofinansowania ochotniczej straży pożarnej.
Serdecznie dziękuję za upominek.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński wraz z Wójtem Gminy P.Cieślińskim złożyli
również podziękowania za wieloletnią współpracę panu A.Graszk, Kierownikowi Gminnego
Zakładu Usług Komunalnych, który niebawem przechodzi na emeryturę, wręczając na
pamiątkę obraz.
Wójt Gminy zabrał głos, zwracając się do Kierownika A.Graszk: panie Kierowniku
dziękujemy za prawie 25 lat pracy na rzecz gminy Działdowo. Za te dni lepsze i gorsze, za
ciężką pracę. Dziękujemy również w imieniu mieszkańców gminy, pracowników urzędu,
w imieniu radnych.
Kierownik A.Graszk: Szanowni Państwo pracowałem 23 lata w zakładzie komunalnym. Nie
jest to praca łatwa ale współpraca układała się bardzo dobrze, zarówno z panem wójtem,
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z państwem radnymi. Chciałbym podziękować serdecznie państwu radnym, sołtysom,
dyrektorom szkół. Staraliśmy się, aby mieszkańcy byli w miarę zadowoleni, choć nie zawsze
to się udawało. Serdecznie dziękuję.
Ad. pkt 19
Wobec wyczerpania porządku dziennego Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński o godz.
12.00 zamknął XXXVI Sesję Rady Gminy Działdowo.
Protokołowała:
Marta Nazarewicz
/Podinspektor/

Przewodniczył:
Mirosław Zieliński
/Przewodniczący Rady Gminy/
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