PROTOKÓŁ Nr XXXVII/18
z s e s j i Rady Gminy Działdowo
odbytej w dniu 22 lutego 2018 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 odbyła się w godzinach 1000 – 1215
Spoza Rady w Sesji uczestniczyli:
Teresa Nowakowska
Jan Korona
Jarosław Gawenda
Paweł Cieśliński
Jan Świniarski
Beata Antoszewska
Mariusz Margalski
Danuta Smereczyńska
Mieczysława Skała
Dariusz Frejnik
Tadeusz Szeremeta
Alicja Szczygielska

-Radna sejmiku województwa warmińskomazurskiego
-Wiceprzewodniczący
Rady
Powiatu
Działdowskiego
- Radny Rady Powiatu Działdowskiego
- Wójt Gminy
- Sekretarz Gminy
- Skarbnik Gminy
-Kierownik Referatu Rozwoju, Promocji,
Inwestycji i Zamówień Publicznych
- Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Zdrowia
- Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
-Kierownik
Gminnego
Zakładu
Usług
Komunalnych w Uzdowie
- Komendant OSP
- Główna księgowa Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Działdowie

Sołtysi z terenu Gminy Działdowo, dyrektorzy szkół, mieszkańcy wsi Komorniki, Pierławki,
media lokalne.
Ad. pkt 1
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński dokonał otwarcia XXXVII Sesji Rady Gminy,
powitał uczestników sesji, w tym nowo wybranych sołtysów: Sołtysa Sołectwa Petrykozy –
Panią Elżbietę Zielską, Sołtysa Sołectwa Malinowo – Pana Leszka Kamińskiego oraz nowego
Kierownika Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Uzdowie Pana Dariusza Frejnik.
Kierownik D.Frejnik: dziękuję serdecznie za miłe przywitanie. Drodzy państwo, dla
większości z Was jestem znany bowiem miałem okazję zasiadać w radzie gminy. Liczę na
współpracę ze strony szefa, rady oraz obecnych tu również sołtysów. W przerwie chciałbym
rozdać harmonogram sprzątania przystanków więc prosiłbym o podejście państwa sołtysów.
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Następnie na podstawie listy obecności

Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński

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 XXXVI Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Działdowo na lata 2018-2027.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2018 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu
nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr 45/7 obręb Burkat.
9. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w drodze zamiany.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania Wójta Gminy Działdowo
w zakresie przygotowania koncepcji i zasad wdrożenia Programu „Karta Mieszkańca
Gminy Działdowo”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich
pobierania.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Działdowo na 2018 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy
Działdowo na 2018 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Działdowo na 2018 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Działdowo.
16. Podjęcie uchwały w sprawie projektu zmiany Uchwały Nr XXIX/235/17 Rady Gminy
Działdowo z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą-Prawo oświatowe.
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17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego w innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Działdowo.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/236/17 Rady Gminy Działdowo
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
dla dyrektorów i wicedyrektorów, określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć
dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, nauczycieli zajęć
rewalidacyjnych, nauczycieli prowadzących zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy
psychologiczno-pedagogicznej oraz norm zatrudnienia nauczycieli biblioteki szkolnej,
nauczycieli świetlicy, nauczycieli oddziałów przedszkolnych w grupach zróżnicowanych
wiekowo w szkołach i innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Działdowo.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/274/13 Rady Gminy
Działdowo z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Działdowo.
20. Sprawozdanie z realizacji Gminnych Programów: Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Działdowo
w 2017 r.
21. Sprawy bieżące.
22. Zamknięcie obrad.
Wniosków do porządku obrad nie zgłoszono, przyjmując jednogłośnie zaproponowany
porządek obrad.
Ad. pkt 3
Protokół z XXXVI 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 protokołu.
Wolne wnioski i pytania
Radna E.Lipowska zapytała na jakim etapie jest projekt e-obywatel, informując, że sporo
mieszkańców z Kurek zgłosiło się i pojawiają się pytania odnośnie rozpoczęcia.
Wójt Gminy: nie mamy szczegółowego harmonogramu. Po otrzymaniu powiadomimy
wszystkich.
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Radna E.Lipowska zapytała czy przewidziany jest drugi nabór.
Wójt Gminy: myślę, że tak. To jest projekt pilotażowy. Nikt nie wiedział jaki będzie odzew,
ale jest spore zainteresowanie więc mam nadzieję, że będzie drugi etap. Jeżeli chodzi
o prowadzenie tego typu kursów, szkoleń czy zajęć dla naszych mieszkańców to również
przekazaliśmy informację, że jesteśmy zainteresowani poszerzeniem tego typu oferty. Jeżeli
nie będzie innego wyjścia to nawet z naszym udziałem finansowym.
Radny P.Stańczak: panie Wójcie mam pytanie w sprawie ośrodka zdrowa i gabinetu
dentystycznego w Uzdowie. Proszono mnie, abym do końca roku nie podnosił tego tematu,
jest luty. Dentysty jak nie było tak nie ma. Jeśli chodzi o ośrodek zdrowia nie wiem czy
została przedłużona umowa pani doktor czy nie została. Miały być jakieś szersze plany
zrobione, bardziej kompleksowe. Chciałbym się dowiedzieć jak sprawa wygląda.
Wójt Gminy: jeżeli chodzi o ośrodek zdrowia w tej chwili mamy przygotowaną analizę
i wstępne ustalenia odnośnie utworzenia filii ośrodka zdrowia publicznego. Taki wariant
bierzemy pod uwagę. Coraz trudniej jest z kadrą lekarską, w związku z tym podjęliśmy
rozmowy z ośrodkiem tego typu w Rybnie i jest duża szansa na utworzenie filii tego ośrodka
w Uzdowie. Samodzielnie, aby ośrodek się utrzymał powinno być od 4000 -5000
mieszkańców. Na dzień dzisiejszy do ośrodka zdrowia w Uzdowie przynależy około 1500
osób. Ruszkowo ma swój ośrodek. Północna część, około 5000 mieszkańców jest rozdzielona
na dwa ośrodki, część dojeżdża do Działdowa i innych miejsc. Jest to za mało, aby utrzymać
samodzielny ośrodek dlatego rozmawiamy o filii. W tym roku przygotujemy dokumenty.
Będzie to wiązało się również z remontem, który i tak planowaliśmy zrobić: instalacja
centralnego ogrzewania, elektryczna, praktycznie od początku nie była robiona. Piętnaście lat
temu była robiona termomodernizacja. Budynek jest ocieplony, stolarka okienna, drzwiowa
została wymieniona. Potrzebny jest wewnętrzny remont jak również po ostatecznych
rozmowach i podpisaniu odpowiednich dokumentów określenie wyposażenia tego ośrodka.
Większość ruchomego sprzętu jest własnością pani doktor, a jeśli miałby funkcjonować
gabinet dentystyczny też trzeba byłoby go wyposażyć.
Radny P. Stańczak: gabinet byłby pod zakład publiczny, razem?
Wójt Gminy: tak, takie prowadzimy rozmowy. Pani dyrektor wykazuje zainteresowanie.
Wójtowi Gminy nie przeszkadza, aby to funkcjonowało. Są prowadzone rozmowy również
z gminą Grodziczno, możliwe, że na terenie tej gminy również zostanie utworzona filia
z Rybna. Daje to lepsze pole manewru specjalistami, lekarzami. Im większy ośrodek tym
lepiej, łatwiej funkcjonować. Ten rok jest rokiem przygotowania wszystkich formalnych
spraw. Jeżeli miałoby funkcjonować, to po wygaśnięciu umowy, od stycznia trzeba byłoby
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przeprowadzić jakiś remont, co potrwałoby miesiąc, dwa i wiązałoby się z zamknięciem na
ten czas ośrodka.
Radna K.Wasiak zapytała na jakim etapie są prace związane z kanalizacją w Burkacie.
Wójt Gminy: państwo zapewne słyszeliście, jaka jest sytuacja jeśli chodzi o wykonawstwo
wszelakich inwestycji, nie tylko wodno-ściekowych ale i drogowych, budowlanych. Ceny
podskoczyły już o około 30% a wszyscy spodziewają się, że będą dużo wyższe. W związku
z tym, że Urząd Marszałkowski określił dość sztywne ramy czasowe i specyfikacji odnoście
płatności, nie mogliśmy rozstrzygnąć dwóch przetargów. Udało się wreszcie jakby ostateczną
formę oferty opracować a mianowicie przedłużenie terminu z końca lipca na 24 września, co
daje spory przedział czasowy. Bardzo dużo umów podpisanych jest na koniec lipca i firmy nie
są w stanie zrealizować na lipiec kolejnej inwestycji. Na wrzesień są zainteresowani.
Rozkładamy płatność na trzy transze. Liczymy się również z tym, że ta kwota niecałych 4 mln
złotych będzie za małą kwotą. Możliwe, że będziemy musieli tę kwotę powiększyć o czym
informowałem na ostatniej komisji. Jesteśmy na to przygotowani, aby wygospodarować na to
środki, aby nie pomniejszać zaplanowanych inwestycji a móc dołożyć do tej inwestycji jeśli
taka potrzeba będzie. W przyszłym tygodniu zostanie ogłoszony przetarg. Mamy nadzieję, że
w najbliższych dniach uda się go rozstrzygnąć. Są zainteresowane dwie firmy, które składają
zapytania, ze Szczytna, która realizowała Turzę Wielką i z Iławy, która robiła Gąsiorowo,
Grzybiny. Są to dobre firmy, nie mieliśmy z nimi problemów,

jeżeli któraś z nich

przystąpiłaby do przetargu i udałoby się go rozstrzygnąć to powinno być dobrze. A więc
jeszcze odrobinę cierpliwości.
Ad. pkt 6
Skarbnik B. Antoszewska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Działdowo na lata 2018-2027, zwracając szczególną uwagę na
rok 2018.
Zmiany wynikają ze zmian w uchwale budżetowej. Nastąpiły zmiany po stronie dochodowej
i wydatkowej. Po zmianach kwota dochodów wynosi 42 517 459 zł z podziałem na dochody
bieżące i majątkowe. W związku z tym, że dochody się zwiększyły to również i wydatki.
Kwota wydatków po zmianach wynosi 47 198 157,35 zł w podziale również na wydatki
bieżące i wydatki majątkowe. Wydatki na obsługę długu jak również odsetki nie uległy
zmianie. Wydatki majątkowe uległy zmianie z tego powodu, że są zmiany w załączniku
inwestycyjnym. Wynik budżetu nie uległ zmianie, przychody również. Zaplanowano
pożyczkę dla dwóch stowarzyszeń, stąd zaplanowano przychody i rozchody. Pożyczka
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zostanie udzielona w tym roku i powinna być spłacona również w tym roku. Rozchody
budżetu tak jak przy budżecie pozostają niezmienione i spłaty rat kredytów. Zmiany
wprowadzono w zakresie przedsięwzięć /załącznik nr 2/. Zmieniła się kwota o 4000 zł na
realizację zadania Akademia Bystrzaków. Pozostałe przedsięwzięcia nie ulegają zmianom.
Przewodniczący Rady M.Zieliński poprosił o pytania.
Pytań do projektu uchwały nie było.
Rada gminy jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXXVII/310/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Działdowo na lata 2018-2027.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Ad.pkt 7
Skarbnik B. Antoszewska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie
Gminy Działdowo na 2018 r. szczegółowo omawiając poszczególne załączniki.
Zmiany w planie dochodów: zwiększenie środków z tytułu zwrotu VAT -310 000 zł oraz
zwiększenie środków o 4000 zł na realizację zadania Akademia Bystrzaków.
Zmiany w planie wydatków: głównie zmiany związane ze zmianą Rozporządzenia
mówiącego o kwalifikowaniu środków trwałych. Zmieniła się kwota z 3500 zł na 10 000 zł.
Stąd zmiana w załączniku inwestycyjnym. Zadania inwestycyjne zostają przeniesione do
zadań bieżących. W całym budżecie dokonano zmian.
Skarbnik Gminy omówiła zmiany

w poszczególnych działach.

Wskazała również na

aktualny załącznik inwestycyjny, w którym po zmianach znajdują się zadania na kwotę
powyżej 10 000 zł. W załączniku nr 4 wprowadzono aktualną kwotę w zakresie Akademii
Bystrzaków /zwiększenie o 4000 zł/. W załączniku Nr 5 wprowadzono kwotę 32.528,79 zł
pożyczki dla dwóch stowarzyszeń: Stowarzyszenia OSP Krasnołąka oraz Stowarzyszenia wsi
Pożary.
Przewodniczący Rady M.Zieliński poprosił o pytania.
Pytań do projektu uchwały nie było.
Rada gminy jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXXVII/311/18 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2018 r.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
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Ad.pkt 8
Kierownik G.Małachowski przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
zbycie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr 45/7 obręb Burkat,
wskazując na lokalizację nieruchomości na mapie.
Przedmiotowa działka położona jest w miejscowości Burkat. Jest to działka z dostępem do
drogi, z dojazdem.

Powierzchnia tej działki wynosi 0,1090 ha. W miejscowym planie

oznaczona jest symbolem M3-tereny zabudowy mieszkaniowej- zabudowa jednorodzinna
i zagrodowa. Rzeczoznawca wycenił ją na kwotę 23 000 zł. Jest to cena wywoławcza, która ,
jeśli

państwo

taką

uchwałę

podejmiecie,

będzie

ceną

minimalną

w

przetargu

nieograniczonym.
Przewodniczący Rady M.Zieliński poprosił o pytania.
Pytań do projektu uchwały nie było.
Rada gminy jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXXVII/312/18 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu
nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr 45/7 obręb Burkat.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Ad.pkt 9
Kierownik G.Małachowski przedstawił projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości
w drodze zamiany, wskazując na położenie przedmiotowych nieruchomości na mapie.
Powierzchnia

działek,

które

zostałyby

przekazane

na

rzecz

gminy

wynosi

0,2398 ha, natomiast powierzchnia części drogi w Filicach wynosi 0,1492 ha. Wykonane
zostały operaty szacunkowe. W wyniku zamiany na rzecz gminy zostanie dokonana dopłata
w kwocie 300 zł.
Przewodniczący Rady M.Zieliński poprosił o pytania.
Pytań do projektu uchwały nie było.
Rada gminy jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXXVII/313/18 w sprawie nabycia nieruchomości w drodze zamiany.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Ad.pkt 10
Kierownik G.Małachowski przed przystąpieniem do omówienia projektu uchwały zgłosił
w imieniu pana Wójta autopoprawkę do projektu uchwały, omawianego na posiedzeniu
wspólnym stałych Komisji Rady Gminy (radni otrzymali niniejszą autopoprawkę również
w formie pisemnej). Zmiany dotyczą:
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a) w §3 ust.3 otrzymuje brzmienie:
„3. Kartę Mieszkańca Gminy Działdowo” będzie można otrzymać na wniosek złożony przez
osobę, która deklaruje, że jej miejscem zamieszkania jest Gmina Działdowo”
b) w §3 ust.4 otrzymuje brzmienie:
„4. Kartę, o której mowa w ust. 3 będą mogły również otrzymać osoby niepełnoletnie,
zamieszkujące we wspólnym gospodarstwie domowym osoby, o której mowa w ust.3.”
W pierwszej wersji uchwały był zapis, na który uwagę zwróciła pani radna E.Lipowska,
że warunkiem jest jeśli nie meldunek to odprowadzanie podatku do urzędu skarbowego.
Konsekwencją pozostawienia takiego zapisu byłoby wskazanie sposobu weryfikacji tego
w Zarządzeniu Wójta, okazanie pit czy inny sposób.

W związku z tym naniesiono

autopoprawkę.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński zapytał czy chodzi o osoby zamieszkujące czy
zameldowane.
Kierownik G.Małachowski: do wniosku będzie załączona deklaracja o zamieszkiwaniu na
terenie gminy Działdowo.
Sekretarz Gminy: weryfikację będzie prowadziła ewidencja ludności. Zamieszkanie będzie
weryfikowane na podstawie stałego rejestru wyborców. Nie musi mieć meldunku stałego.
Ważne, żeby ta osoba była wpisana do stałego rejestru wyborców. Wtedy uznaje się, że ta
osoba zamieszkuje na terenie gminy Działdowo.
Przewodniczący Rady M.Zieliński zapytał czy są pytania do autopoprawki.
Wobec braku pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie proponowane
autopoprawki do projektu uchwały.
Zgłoszone do projektu uchwały autopoprawki przyjęto jednogłośnie.
Następnie Kierownik G.Małachowski omówił projekt uchwały w całości.
Gmina Miasto Działdowo, uruchamia gminną komunikację miejską, 4 trasy, zaproponowano
nam, abyśmy w dwóch uczestniczyli, mianowicie Działdowo-Księży Dwór i DziałdowoMalinowo. Podjęliśmy taką wolę przyjmując w sierpniu uchwałę, której skutkiem było
podpisanie porozumienia w dniu 10 listopada. Jutro będą otwierane oferty i dobrze, aby ktoś
się zgłosił. Jeśli byliby przewoźnicy, kwiecień byłby realnym terminem, w którym można
byłoby te przewozy rozpocząć. Jeżeli nie zostanie wyłoniony czas się wydłuży.
Kierownik G.Małachowski przedstawił również wzór Karty Mieszkańca oraz poinformował
o potrzebie zakupu drukarki, kart. Osoby, które taką kartę wyrobią, będą mogły poruszać się
komunikacją miejską bezpłatnie. Będzie to umowa na trzy lata z przewoźnikiem. Jeśli to zda
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egzamin być może w następnych latach uruchomimy inne trasy, np. Działdowo-Filice,
Działdowo-Burkat, Działdowo-Komorniki.
Przewodniczący Rady M.Zieliński poprosił o pytania.
Pytań do projektu uchwały nie było.
Rada gminy jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXXVII/314/18 w sprawie ustalenia kierunków działania Wójta Gminy
Działdowo w zakresie przygotowania koncepcji i zasad wdrożenia Programu „Karta
Mieszkańca Gminy Działdowo”.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Ad.pkt 11
Pani A. Szczygielska poinformowała, że projekt uchwały dotyczy odpłatności za usługi
opiekuńcze. Dotychczas funkcjonowała taka uchwała ze stawką za usługi w wysokości 10 zł.
W tej chwili proponowana jest stawka 12 złotych.
Przewodniczący Rady M.Zieliński poprosił o pytania.
Pytań do projektu uchwały nie było.
Rada gminy jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXXVII/315/18 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również
trybu ich pobierania.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Ad.pkt 12
Rada gminy jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXXVII/316/18 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Działdowo na 2018 rok.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Ad.pkt 13
Rada gminy jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXXVII/317/18 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady
Gminy Działdowo na 2018 rok.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
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Ad.pkt 14
Rada gminy jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXXVII/318/18 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Działdowo
na 2018 rok.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński o godzinie 10.50 zarządził dziesięciominutową
przerwę w obradach.
O godz. 11.15 Przewodniczący Rady wznowił obrady .
Po przerwie w sesji uczestniczyło 11 radnych. Nieobecni radni: K.Chyliński, P.Jabłonowski,
M.Giesek, J.Gancarz.
Ad.pkt 15
Przewodniczący Rady M. Zieliński poinformował, że wpłynęła skarga na pana Wójta. Pan
P.Warszewik skierował skargę do Urzędu Wojewody, do Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad jak również do pani senator Bogusławy Orzechowskiej, do NIK.
Sprawa dotyczy drogi prowadzącej do osiedla Na Skraju Lasu w miejscowości Komorniki
(blisko kościoła św. Katarzyny , ul.Aleksandryjska, gdzie powstają nowe bloki). Skierowano
do rady pismo o rozpatrzenie tej skargi.
Dwa tygodnie temu odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, która pojechała zobaczyć jak
ta droga wygląda.
Następnie Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej P. Stańczak: odbyła się Komisja Rewizyjna. Państwo
zainteresowani zostali zaproszeni na komisję, jak również pan Kierownik Małachowski, pan
Wójt. Przedstawili nam sytuację jak ta droga wygląda. Droga na pewno nie jest w dobrym,
zadawalającym stanie, to wszyscy stwierdzili. Bieżące naprawy na tej drodze w zeszłym roku
były robione. Czy one były dobrze zrobione czy źle, tego w miesiącu styczniu nie byliśmy
w stanie określić. Na pewno nie mieliśmy, pan Wójt nie miał środków ani my jako rada nie
daliśmy zgody na to, abyśmy utwardzali tam drogę, abyśmy robili nawierzchnię bitumiczną.
Po posiedzeniu komisji rewizyjnej pojeździłem po całej można powiedzieć gminie. Chciałem
porównać inne drogi o nieutwardzonej nawierzchni. Ta droga nie jest ani w gorszym ani
w lepszym stanie od średniej dróg w całej gminie. Obawiam się, że na wiosnę będziemy mieli
bardzo duży problem, to nie tylko chodzi o drogi w Komornikach ale o wszystkie drogi
gruntowe na naszym terenie. Nie mówię o drogach prowadzących na pola ale o drogach
10

osiedlowych, gdzie są zamieszkałe tereny w Burkacie, Kramarzewie czy w Uzdowie.
Zwracałem szczególną uwagę na te drogi. Nie mamy środków przeznaczonych jako takich na
grubszy remont a po rozmarznięciu będzie to problem bardzo duży.

Jakbyśmy mieli

rozpatrywać skargę to musielibyśmy na wszystkie drogi rozpatrywać a nie tylko na jeden
konkretny odcinek w Komornikach. Tam było na bieżąco. Droga jest przejezdna, tylko jest
w złym stanie.
Po wypowiedzi Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący Rady M.Zieliński
odczytał uzasadnienie do projektu uchwały.
Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu panu P.Warszewik.
Pan P.Warszewik: witam szanowni państwo, jestem Piotr Warszewik, mieszkaniec osiedla
Na Skraju Lasu, jestem społecznikiem, działam na rzecz ludzi.
Chciałem przedstawić punkt pierwszy. Z uwagi na fakt, że droga usytuowana jest na gruntach
stanowiących własność gminy Działdowo oraz gminy Miasto Działdowo na wójcie spoczywa
obowiązek należytego utrzymania drogi i jej ochrony, czyli wykonywania robót
konserwacyjnych, porządkowych i innych zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa
i wygody w ruchu.

Jestem to w stanie podważyć, zakwestionować, do tego za chwilę

wrócimy. Art.4 pkt 20 w zw. z art.19 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach
publicznych mówi o tym, aby należycie dbać o drogi. Moim zdaniem droga nie jest należycie
zadbana, z tego względu iż surowce, materiały były złej jakości nawiezione. W tym
kontekście, że to wynika z natężenia ruchu, czyli jeśli jest duże natężenie ruchu to jest
logiczne, że droga szybciej czy później będzie zniszczona. Jeśli chodzi o budowę kolejnych
bloków, sprzęt ciężki, jestem w stanie zapewnić, że deweloper pominie tę drogę
i zrobi sobie drugą drogę dojazdową do budowy kolejnych bloków. Dochodziły sygnały, że
z tego względu ta droga nie będzie zrobiona. Osiedle Na Skraju Lasu istnieje już mniej więcej
od 2014 roku. W 2018 roku, będzie to 110 rodzin, z czego 90% stanowią małżeństwa
z dziećmi. Natężenie ruchu jest bardzo wysokie. Każda rodzina posiada auto, dwa auta. Jest to
około 250 przejazdów w ciągu dnia, to jest wysokie natężenie ruchu moim zdaniem, nie
doliczając innych służb, śmieciarki, poczty itd. Droga moim zdaniem jest bardzo rzadko
naprawiana, jestem to w stanie udowodnić po fotografiach jakie mam zrobione. Chciałem
zaznaczyć, że mieszkańcy, kobiety z wózkami, bo zazwyczaj mężowie są w pracy mają
wielki problem z poruszaniem się po tej drodze. Jest to główny punkt. Chodzi jeszcze
o oświetlenie uliczne, po moim wywiadzie, stwierdzam, że kobiety boją się wychodzić do
sklepu. Jest to zaledwie fragment 300 m, ale kobiety boją się wychodzić do sklepu.
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Chciałem też dopowiedzieć, kolejny podpunkcik, pan wspomniał, że zostało nawiezione
kilkadziesiąt ton surowca itd., czyli na prostą logikę, moim zdaniem nawożenie surowca,
który wystarczy tylko na jakiś dany okres czasu, czyli na miesiąc, maksymalnie dwa, gdzie
dalej droga jest zepsuta bo jestem w stanie to uwodnić. Fotografie, które tu mam, po
remoncie wiosennym, bo już nie wspomnę o tych drutach, które były w tym gruzie
znalezione. Remont wystarczył na miesiąc czasu. Nawet pieszo, idąc po ciemku można sobie
nogę zwichnąć, złamać (pan P.Warszewik wskazał na fotografie).

Szkody ludzkie są

nieocenione, są to wartości bardzo cenne dla człowieka. Żyjemy w unii Europejskiej, w XXI
wieku. Chciałem zaznaczyć wracając do tego punktu, że tyle tam ton zostało nawiezione. To
jest moim zdaniem bezsensowne, bezcelowe, bo tutaj macie państwo równiarkę, wystarczy
raz w tygodniu przejechać

i wyrównać, też będzie dobrze a pieniążki, które są

zainwestowane w ten gruz po prostu skumulować dwa, trzy sezony, dogadać się z gminą
miasto Działdowo, odbyć debatę, wystąpić też o dofinansowanie ze środków zewnętrznych
z Unii Europejskiej, także z polskich programów jakie istnieją i po prostu dogadać się
i zrobić. To jest tylko 300 m drogi, to nie są trzy kilometry czy 300 km, lecz 305 m z drogą
wewnętrzną, która jest między blokami. Problem dla nas jest bardzo wielki. Droga jest moim
zdaniem bardzo rzadko naprawiana, jestem to w stanie udowodnić. Dziecko w przedszkolu
wiedziałoby, że po co mam ładować pieniążki w błoto, skoro mogę te pieniążki odłożyć do
skarbonki raz, drugi raz i po prostu dogadać się z miastem, wystąpić o dofinansowanie
i zrobić asfalt. To jest tylko 300 m, to nie są kilometry. Moim zdaniem jest to chyba nie taki
wielki kłopot dla Gminy Miasto Działdowo jak i dla Gminy Działdowo.
Przewodniczący Rady M. Zieliński zwrócił się do pana P.Warszewik z pytaniem, czy
rozmawiano z miastem na ten temat.
Pan P.Warszewik: tak wystosowałem pismo, w związku z którym miał się pojawić
przedstawiciel miasta Działdowo na sesji ale nie wiem czy przyjechał.
Przewodniczący Rady M. Zieliński poinformował, że nie przyjechał.
Radna I.Szkotnicka: mam pytania do uzasadnienia, są pewne rozbieżności. Te 150 km dróg,
też 127 w innych źródłach znalazłam, to jest łączna liczba wszystkich dróg jakie mamy
w gminie, czyli dróg twardych i dróg gruntowych. Chciałabym się dowiedzieć ile jest tych
dróg gruntowych, łączących wsie w gminie Działdowo i dróg wewnątrz miejscowości gdzie
mieszkają ludzie, a ile mamy zrobionych dróg twardych w gminie (asfaltowych). Podajemy tu
łącznie, że jest aż 150 km, tak naprawdę rozgraniczmy to, drogi gruntowe są problemem
i w Komornikach i w pozostałych wsiach gdzie nie ma dróg asfaltowych. Znam pana
problem, borykam się z tym, na takim samym odcinku. We wsi mamy też takie drogi, więc
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jest to problem ogólny, który trzeba prędzej czy później skutecznie rozwiązać a nie dla
pozoru. Poproszę pana Wójta o rozgraniczenie ile mamy tych dróg gruntowych a ile
asfaltowych na dzień dzisiejszy w gminie Działdowo.
Wójt Gminy: otrzyma pani informację na następnej sesji, nie jestem w stanie w tej chwili
tego rozdzielić.
Radna I.Szkotnicka: dobrze. W uzasadnieniu jest druga kwestia, ostatni akapit „biorąc pod
uwagę fakt, że Wójt Gminy Działdowo podejmował działania mające na celu utrzymanie
drogi gminnej prowadzącej do Osiedla Na Skraju Lasu w miejscowości Komorniki w dobrym
stanie technicznym należy skargę uznać za bezzasadną. Co to oznacza „dobry stan
techniczny” i na jak długo ten dobry stan techniczny ma wystarczyć. Dotychczasowe
działania pokazują, że te naprawy, nakłady nic nie dają. Jeżeli aż takie nakłady były zrobione
na kawałek drogi w Komornikach i tyle to kosztowało i ta droga wygląda tak samo jak droga,
na której w zasadzie praktycznie nic nie było robione, to znaczy, że gdzieś jest błąd zrobiony.
Zastanawiam się dlaczego nam to nie wychodzi, problem będzie narastał. Temat jak
bumerang wraca, ludzie się denerwują, pana wójta męczymy, gdzie jest błąd, że nie
wychodzi. Pieniądze idą a z tego nic nie ma. Albo może też jaki plan naprawczy jest
przewidziany, za chwilę zacznie się wiosna, coś musimy zrobić.
Wójt Gminy: proszę państwa, jeśli chodzi o Komorniki, problem jest taki, że dróg
asfaltowych nie planujemy i w najbliższych latach planować nie będziemy, dlatego, że to co
wcześniej było mówione, cały czas trwa plac budowy. Nie będziemy utwardzać, robić drogi
asfaltowej w trakcie istnienia tej inwestycji. Mogę to zagwarantować,

tak będzie przez

najbliższe 2-3 lata. Kwestia kiedy zakończy się ta inwestycja. Problem całości dróg. Może
faktycznie jest tak, że w Komornikach częstotliwość użytkowania tej drogi jest większa, bo
oprócz mieszkańców, którzy tam jeżdżą dość często samochodami jest jeszcze ciężarowy
sprzęt, większa ilość śmieciarek. W podobny sposób utwardziliśmy drogę w Kramarzewie,
w Sękowie. Drogi są przejezdne, utrzymane, kwestia poprawienia. Na dzień dzisiejszy
mamy jedną trzecią tych środków, które przeznaczyliśmy w ubiegłym roku na naprawę dróg.
Proszę przeliczyć co za te środki zrobimy, 1/3. Będziemy naprawiać na miarę możliwości, ile
wystarczy paliwa w równiarce za te pieniądze. Jeśli nawet takie naprawy,

dowożenie

kruszywa, czy tego betonu nie jest idealnym materiałem, ale kupiliśmy go za niewielkie
pieniądze, aby zrobić kilkanaście kilometrów dróg. Nie jest dobrym materiałem, więc
poczekajmy, uzbierajmy pieniądze przez 2-3 lata na lepszy materiał i zrobimy z lepszego
materiału. Na dzień dzisiejszy są zaplanowane środki do równiarki.
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Pan P.Warszewik: chciałem podważyć pana wójta przemówienie. Deweloper jest w stanie
zapewnić sobie drugą stronę dojazdu, jeśli chodzi o budowę. Poza tym sprzęt ciężki wjeżdża
na teren budowy raz na jakiś czas i na tym terenie zostaje. Poza tym dojeżdżając na budowę,
jedzie też przez ulicę miasta Działdowo więc nie teleportuje się i też ma tę ulicę niszczyć?.
Deweloper jest w stanie zapewnić sobie drugą drogę.
Przewodniczący Rady M.Zieliński: zastanawiam się dlaczego do tej pory deweloper nie
chciał dyskutować na ten temat.
Pan P.Warszewik: z tego co wiem chciał dyskutować.
Przewodniczący Rady M.Zieliński: bardzo proszę, zapraszamy go do gminy.
Pan P.Warszewik: jest to ładowanie pieniędzy w błoto. Tylko 300 m. Wystarczy dogadać się
z miastem, zrobić drogę i wszystko w temacie. To jest tylko 300 m, nie kilometrów.
Sołtys Sołectwa Uzdowo K.Roman zwróciła uwagę na to, że wówczas wszyscy podniosą
alarm. Problem ten dotyczy wszystkich miejscowości, które czekają na drogi wiele lat.
Mieszkańcy nie mogą dojechać do posesji.
Pan P.Warszewik : dlaczego gmina Rybno zainwestowała tyle pieniędzy i zrobiła tyle dla
swojej miejscowości. Tam nawet mają dojazd z kostki do działek. My zajmujemy niechlubne
ostatnie miejsca w pozyskiwaniu środków europejskich,
Sołtys K.Roman powiedziała, że nie zna budżetu gminy Rybno ale jest tak jak jest. Trzeba
się wspólnie dogadywać co można zrobić dalej.
Pan P.Warszewik podkreślił, że droga jest kiepska i walczy o swoje.
Radny P.Stańczak: ja się zgadzam z panem ale i z panią. Musimy opracować kompleksowy
pomysł. Pan Wójt wspominał o równiarce. Z równiarką jest problem, jest jeden operator,
pracuje 8 godzin. Jeżeli cokolwiek się stanie ta równiarka nie pracuje. Zawsze kiedy mamy
informacje i są prośby a pracuje w części północnej, czekamy po dwa tygodnie kiedy dotrze
na południe i odwrotnie. Może warto zintensyfikować tę równiarkę. W kwestii kruszywa
zgadzam się, chciałem prywatnie kupić, ale nie nadawał się, było w nim za dużo wapna
i kredy. Takie było zainteresowanie kruszywem, okazało się nieciekawe, a teraz
dowiadujemy się, że były druty nie tylko w Komornikach ale również na innych drogach,
w innych miejscowościach. Ludzie sami je wygrabywali. Pomysł był chybiony, że ktoś
przywiezie, równiarka wyrówna, nie ma człowieka odpowiedzialnego, nie ma odbioru drogi.
Droga w Komornikach była zrobiona za szeroko, za długo, na terenie miasta, nie wiem czy
było porozumienie z panem burmistrzem. Sam drut wskazuje, że było robione na terenie
miasta. Nie chce powiedzieć, uznać ,że ta skarga jest zasadna bo uznając skargę za zasadną
musimy wyasygnować jako rada pieniądze na ten asfalt. Pani Sołtys dobrze powiedziała,
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naprawdę jest tyle dróg, ludzie czekają latami.

Jestem 12 lat radnym i proszę moich

mieszkańców, aby czekali. Panie Wójcie musimy naprawdę zastanowić się jak to naprawić
lepiej.
Przewodniczący Rady M.Zieliński poinformował, że tematem głównym następnej komisji
będą drogi. W marcu musimy zwołać sesję choćby z uwagi na dostosowanie okręgów
wyborczych.
Przewodniczący Rady zapytał czy są jeszcze jakieś pytania.
Wobec braku pytań odczytał projekt uchwały poddając go następnie pod głosowanie.
Rada gminy większością głosów /9 głosów „za”, 1 głos „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się”/
podjęła
Uchwałę Nr XXXVII/319/18 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy
Działdowo, uznając tym samym skargę za bezzasadną.
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Ad.pkt 16
Kierownik D. Smereczyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie projektu zmiany
Uchwały Nr XXIX/235/17 Rady Gminy Działdowo z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
wprowadzonego ustawa-Prawo oświatowe.
Szanowni Państwo, jak wiele rzeczy zmienia się w naszej oświacie praktycznie z dnia na
dzień tak i my musieliśmy kilka poprawek nanieść. Kolejne uchwały związane są ze zmianą
prawa oświatowego. Ta, którą teraz chcę państwu przedstawić

dotyczy oddziału

przedszkolnego w Kisinach, który powstał na wniosek rodziców zamieszkałych tam dzieci.
Przypomnę, że wychowaniem przedszkolnym obejmujemy dzieci od 3 roku życia więc tych
dzieci jest coraz więcej. Nie mamy możliwości, aby przyjąć taką grupę w Kurkach. Przez
wiele lat w budynku w Kisinach funkcjonowało najpierw przedszkole, później oddział
przedszkolny. Bez większych nakładów finansowych mogliśmy uruchomić ten oddział
przedszkolny. Aby dopełnić formalności musimy ten oddział przedszkolny umieścić w sieci
szkół, stąd jest ta zmiana do uchwały, która uwzględnia oddział przedszkolny w Kisinach.
Przewodniczący Rady M.Zieliński poprosił o pytania.
Pytań do projektu uchwały nie było.
Rada gminy jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXXVII/320/18 w sprawie projektu zmiany Uchwały Nr XXIX/235/17 Rady
Gminy Działdowo z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół
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podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawaPrawo oświatowe.
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Ad.pkt 17
Kierownik D. Smereczyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia wysokości
opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w innych formach wychowania
przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Działdowo.
Szanowni Państwo to tylko kosmetyczna zmiana polegająca tak naprawdę na zmianie
podstawy prawnej, dlatego że mamy kolejne ustawy: ustawa- Prawo oświatowe, która
w części eliminuje ustawę o systemie oświaty. Zmieniono podstawę prawną tejże uchwały.
Powołano się również na nową ustawę o finansowaniu zadań oświatowych. Nie zmienia się
opłata, wynosi maksymalnie 1 zł za każdą godzinę ponad pięciogodzinny, darmowy czas
przebywania dzieci w przedszkolu. Poza tym dookreślono dzieci do wieku 6 lat, dlatego że
sześciolatki już podlegają subwencjonowaniu a młodsze dzieci dotacji.
Przewodniczący Rady M.Zieliński poprosił o pytania.
Pytań do projektu uchwały nie było.
Rada gminy jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXXVII/321/18 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego w innych formach wychowania przedszkolnego, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Działdowo.
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Ad.pkt 18
Kierownik D. Smereczyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały
Nr XXIX/236/17 Rady Gminy Działdowo w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów i wicedyrektorów, określenia
obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów,
doradców zawodowych, nauczycieli zajęć rewalidacyjnych, nauczycieli prowadzących zajęcia
specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz norm zatrudnienia
nauczycieli biblioteki szkolnej, nauczycieli świetlicy, nauczycieli oddziałów przedszkolnych
w grupach zróżnicowanych

wiekowo w szkołach i innych formach wychowania

przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Działdowo.
Szanowni państwo, kolejna zmiana związana z reformą systemu oświaty. Rada gminy
określała wysokość wymiaru zatrudnienia nauczycieli specjalistów, o których nie było mowy
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w Karcie Nauczyciela, czyli między innymi logopedów, pedagogów, nauczycieli zajęć
rewalidacyjnych i innych. Do tej pory można było swobodnie działać w wymiarze. Były
gminy, które miały wymiar ponad 30 godzin, były gminy, które zostawały przy wymiarze 18
godzin. Teraz

ustawodawca określił górną granicę tego wymiaru na maksymalnie 22

godziny, stąd zmiana uchwały poprzedniej. Określiliśmy ten wymiar na maksymalny na jaki
pozwolił nam ustawodawca, czyli 22 godziny dla nauczycieli logopedów, psychologów,
terapeutów, doradcy zawodowego, nauczyciela zajęć rewalidacyjnych. Dookreśliliśmy
również wymiar dla nauczycieli oddziału przedszkolnego w grupach mieszanych również na
22 godziny. Karta nauczyciela przewiduje wymiar nauczycieli w przedszkolach dla dzieci
sześcioletnich i oddzielnie dla dzieci młodszych. W naszych oddziałach są grupy mieszane od
3 nawet do 6 latków, stąd ujednoliciliśmy wymiar dla nauczyciela w oddziale przedszkolnym,
również na 22 godziny. Nauczyciel w punkcie przedszkolnym, analogicznie do przedszkola
25 godzin tygodniowo.
Przewodniczący Rady M.Zieliński poprosił o pytania.
Pytań do projektu uchwały nie było.
Rada gminy jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXXVII/322/18 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/236/17 Rady Gminy
Działdowo w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin dla dyrektorów i wicedyrektorów, określenia obowiązkowego
tygodniowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców
zawodowych, nauczycieli zajęć rewalidacyjnych, nauczycieli prowadzących zajęcia
specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz norm zatrudnienia
nauczycieli

biblioteki

szkolnej,

nauczycieli

przedszkolnych w grupach zróżnicowanych

świetlicy,

nauczycieli

oddziałów

wiekowo w szkołach i innych formach

wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Działdowo.
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Ad.pkt 19
Kierownik D. Smereczyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały
Nr XXXIII/274/13 Rady Gminy Działdowo z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie regulaminu
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Działdowo.
Szanowni państwo, oprócz prowadzenia szkół realizujemy zadania w zakresie stypendium
socjalnego. Do tej pory, praktykowało się, że stypendia socjalne dla zainteresowanych osób
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przelewane były na konta albo ewentualnie przekazywane przez pocztę. Z pocztą mieliśmy
podpisaną umowę ale po analizie kosztów związanych z tymi przekazami pocztowymi, jak
również analizie kosztów związanych z wypłatą gotówkową w naszej kasie okazało się, że
jest to różnica pół procenta. Osób, które korzystały z wypłaty przez pocztę nie jest dużo, jest
to 11 osób. W związku z tym, że w uchwale nie mieliśmy zapisu, który mógł pozwolić na
wypłatę w kasie, chcąc ograniczyć koszty związane z obsługą stypendium wprowadzono
zapis, że również można dokonywać tej wypłaty w formie gotówkowej w kasie urzędu. Jest to
techniczna zmiana, jeśli chodzi o regulamin.
Przewodniczący Rady M.Zieliński poprosił o pytania.
Pytań do projektu uchwały nie było.
Rada gminy jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXXVII/323/18 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/274/13 Rady Gminy
Działdowo z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Działdowo.
Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Ad.pkt 20
Kierownik D. Smereczyńska przedstawiła sprawozdanie z realizacji Gminnych Programów:
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
na terenie Gminy Działdowo w 2017 r. w formie prezentacji multimedialnej.
Programy zostały przyjęte Uchwałami Nr XXVII/210/16 oraz Nr XXVII/211/16 z dnia
30 grudnia 2016 r.
Program realizowany jest ze środków, które otrzymujemy z opłat uzyskanych za zezwolenia
na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych na terenie gminy Działdowo, które w 2017
roku wyniosły 112 737,50 zł. Na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych wydatkowano 101 217,33 zł, Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii 1450 zł. Łącznie wydatkowano 102 667,33 zł. Plan finansowy na cały rok to
kwota 148 564,35 zł. Jednym z zadań jakie realizuje Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych jest prowadzenie spotkań i zapraszanie osób, które wykazują
problemy alkoholowe. Takich posiedzeń mieliśmy 12. Wezwaliśmy 35 osób na takie
rozmowy profilaktyczno-motywujące. Przeprowadzono 20 rozmów ponieważ 15 osób się nie
zgłosiło. Z 20 osób, 15 zostało skierowanych do Ośrodka Terapii Uzależnień
i Współuzależnienia. Naszym zadaniem jako komisji jest również kierowanie wniosków
o przymusowe leczenie. Takie wnioski kierujemy do sądu. Przeprowadzane są badania
psychologiczne, za które płacimy. Kwota 5040 zł objęła między innymi takie właśnie nasze
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działania. Gminna Komisja opiniuje również wnioski o zezwolenie na sprzedaż napojów
alkoholowych. Sfinansowaliśmy superwizję

zespołu terapeutycznego bo współpraca

z Ośrodkiem Terapii między innymi też na tym polega, żeby wspierać ich działalność.
Dofinansowano działalność Ośrodka Terapii Uzależnień na zakup materiałów. Z tych
środków finansujemy również programy profilaktyczne w postaci zajęć pozalekcyjnych,
edukacyjno-informacyjnych, sportowych, teatralnych, które odbywają się w naszych
szkołach. W ramach tych programów odbywają się wycieczki krajoznawcze, zwiedzanie
ciekawych

miejsc,

zakup

nagród

dla

dzieci

na

konkursy.

To

była

kwota

15 051,12 zł. Wynagrodzenie osób prowadzących pozalekcyjne zajęcia profilaktyczne od
stycznia do grudnia 2017 roku wyniosło 20 300 zł.
Tematyka profilaktycznych zajęć pozalekcyjnych zrealizowanych w szkołach w okresie od
stycznia do grudnia 2017 r.
Szkoła Podstawowa w Księżym Dworze
1. Program profilaktyczny dla młodzieży w wieku 14-16 lat

„Edukacja medialna

kształtowanie osobowości i sposobu myślenia o świecie w ZS w Księżym Dworze
w okresie I-VI. 2017 r.
2. Program profilaktyczny dla młodzieży w wieku 10-13 lat „Nauczyciel- Uczeń-Rodzicdroga współpracy, wsparcia i działania-jako fundament pracy profilaktycznej” w SP
w Księżym Dworze w okresie IX-XII.2017 r.
Szkoła Podstawowa w Sławkowie
1.Program profilaktyczny „Żyj Zdrowo” w PG w Sławkowie w okresie I-VI.2017 r. –
kontynuacja programu w SP w Sławkowie IX-XII.2017 r.
Szkoła Podstawowa w Burkacie
1. Program profilaktycznych zajęć sportowych realizowany z młodzieżą w PG w Burkacie
w okresie I-VI.2017, oraz kontynuacja programu w SP w Burkacie w okresie IX-XII.2017 r,
2. Program profilaktycznych zajęć z elementami artystyczno –- teatralnymi realizowany w PG
w Burkacie w okresie I-VI.2017r.
3. Profilaktyczne zajęcia z elementami artystycznymi realizowane w okresie IX-XII.2017 r.
Szkoła Podstawowa w Ruszkowie
1.Profilaktyczne zajęcia sportowe w SP w Ruszkowie w okresie IX-XII.2017 r. oraz
kontynuacja programu w okresie IX-XII.2017 r. Zajęcia ukierunkowane na lekkoatletykę.
Inne zadania w ramach realizacji programu:
Dofinansowano również szkołę w ramach zajęć, przeznaczono na obchody mikołajek5385 zł /każde dziecko z tego programu skorzystało/. Zorganizowano i sfinansowano
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warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych „Złapani w sieć”

- 1050 zł.

Dofinansowano przedsięwzięcie związane z festynem rodzinnym „ Miłość w rodzinie nigdy
nie zginie” oraz Turnieju Rodzin - 11 502,73 zł. Zakupiono literaturę specjalistyczną, która
jest udostępniana szkoło na zajęcia profilaktyczne.

Dofinansowano wypoczynek dzieci

i młodzieży ze środowisk zaniedbanych wychowawczo – Kolonia z programem
profilaktycznym – koszt 30 000 zł. W tamtym roku dzieci były w Pucku. Zorganizowano
i sfinansowano szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych, w którym uczestniczyło
31 sprzedawców. Koszt szkolenia wyniósł 900 zł.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczy 7 członków, którzy są
wynagradzani za posiedzenia, po godzinach pracy. Cały koszt wynagrodzenia za rok 2017
wyniósł 8600 zł. Zadaniem realizowanym w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii było również przeprowadzenie warsztatów dla uczniów szkół podstawowych
„Bez dopalaczy” oraz szkolenie dla kadry pedagogicznej (400 zł).
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
Ad.pkt 21
Sprawy bieżące.
Sołtys P.Trąbiński zapytał na jakim etapie jest sprawa oświetlenia w Lipówce.
Sołtys Sołectwa Niestoja W.Nadwodny zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie sprawy
związanej

z

społeczeństwa

obwieszczeniem
w

Wójta

postępowaniu

w

dotyczącym
sprawie

rozpoczęcia

wydania

decyzji

procedury
o

udziału

środowiskowych

uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na zmianie obsady Fermy drobiu
w miejscowości Niestoja.
Radny P.Stańczak zwrócił się z pytaniem do radnej sejmiku T.Nowakowskiej: na ostatniej
sesji, na której była pani obecna rozmawialiśmy o drodze 538, miała pani sprawdzić jak
wygląda sytuacja z remontem drogi przez Uzdowo, Myślęta, Rybno.
Wójt Gminy odniósł się do pytania o oświetlenie w miejscowości Lipówka: jesteśmy po
wstępnych rozmowach, jutro przyjedzie pan, z którym będziemy uzgadniać szczegóły
odnośnie lokalizacji, dokumentacji, kosztów. Jeżeli uda się do czerwca-lipca zakończyć
sprawy dokumentacyjne to okres jesienny będzie czasem rozpoczęcia montażu. Planowane
zakończenie na miesiąc marzec-kwiecień 2019 roku.
Radny P.Stańczak nawiązując do pomysłu wypracowanego w kwestii oświetlenia zapytał
o możliwość wydłużenia czasu płatności w celu zamontowania dodatkowych lamp
w poszczególnych miejscowościach.
Wójt Gminy: poinformował, że będą prowadzone rozmowy na temat rozszerzenia oferty.
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Radny P.Stańczak zwrócił uwagę, że na nowych osiedlach nie ma oświetlenia.
Wójt Gminy: po kilka lamp robiliśmy co roku. Są to jednak niewielkie ilości. Niemalże
w każdej miejscowości musielibyśmy po dwie, trzy lampy dostawić. Nie mówię już o nowych
osiedlach ale nawet o istniejących, starych.
Jeszcze jedna rzecz, 20 lat temu zdejmowaliśmy co drugą lampę, po zmianie z rtęciowego na
sodowe inaczej lampy zaczęły oświetlać, zostały zdjęte oprawy. Dzisiaj zabudowa staje się
coraz gęstsza, coraz więcej powstaje budynków. Prawdopodobnie tam gdzie to będzie
możliwe będziemy przywracać lampy, które 20 lat temu zostały zdjęte.
Radny P.Stańczak zapytał czy nowe lampy będą lampami ledowymi.
Wójt Gminy: nowe będą ledowe. Wprowadzamy pilotażowo 9 lamp, aby sprawdzić jaka jest
różnica między ledowymi a sodowymi, w kwestii oświetlenia jak i kosztów. W Prusinowie
jest odcinek 9 lamp, gdzie wymienimy na ledy i sprawdzimy przez pół roku jak to będzie
wyglądało finansowo. Te oprawy mają już ponad 20 lat, więc za chwilę pojawi się sprawa
wymiany. Papier wszystko wytrzyma, jeśli chodzi o oferty jakie składają producenci lamp ale
w rzeczywistości wygląda to zupełnie inaczej, dlatego chcemy najpierw sprawdzić a mamy
taką możliwość. Podpisaliśmy umowę na wydzierżawienie 9 lamp do przetestowania. Przy
wymianie lamp rtęciowych na sodowe spłacaliśmy przez 8 lat. W tej samej formie, jak
w przypadku Lipówki, czyli zwiększając opłatę stałą za konserwację. Jeżeli ta wymiana
spłaciłaby się przez 10 lat, myślę że byłoby warto, pod warunkiem, że efekt świetlny tych
lamp byłby dobry. Gdyby zapadła taka decyzja, za rok czy dwa, że przechodzimy na taki
system w gminie, to wówczas przechodzimy na system zmierzchowy. Lampy wtedy świecą
od zmierzchu do świtu przez cały czas ale w nocy pobierają mniej prądu.
Inspektor M.Krajewski: szanowni państwo mam do przekazania informację. Powiatowy
Inspektor Weterynaryjny wystąpił do gminy odnośnie współpracy w zakresie przekazania
informacji hodowcom trzody chlewnej o nowych zaostrzonych przepisach, które regulują
zasady walki z afrykańskim pomorem świń. Mamy przygotowane dokumenty, to są dwie
broszurki i wzory rejestrów, które producenci trzody chlewnej zobowiązani są prowadzić.
Nowe przepisy wchodzą od 28 lutego, stąd ta prośba o rozpropagowanie tego przez sołtysów.
Według uzyskanych informacji z Inspekcji Weterynaryjnej jest około 60 takich producentów.
Są to oficjalne dane i dotyczą jakby oficjalnych producentów . Posiadanie 1 sztuki również
obowiązuje. Mamy przygotowane materiały do rozpropagowania wśród producentów.
Gorąca prośba, aby sołtysi w miarę możliwości rozpropagowali za pisemnym potwierdzeniem
odbioru. Pani Marta będzie wydawała dzisiaj państwu również inne dokumenty, przy tej
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okazji przekaże również te formularze. Jeśli będą pytania zapraszam telefonicznie bądź
osobiście.
Przewodniczący Rady M.Zieliński poprosił panią K.Księżopolską o zabranie głosu
w związku z obwieszczeniem Wójta Gminy Działdowo, chodzi o informacje o rozpoczęciu
procedury

udziału

społeczeństwa

w

postępowaniu

w

sprawie

wydania

decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach.
Podinspektor K. Księżopolska: do urzędu wpłynął wniosek o wydanie decyzji
środowiskowej na zmianę obsady istniejącej fermy drobiu. Wnioskodawca chce zwiększyć
obsadę o 600 DJP. W związku z obowiązującymi przepisami taka zmiana wymaga wydania
decyzji środowiskowej. W trakcie prowadzonego postępowania pojawiły się nowe
okoliczności. W 2016 roku na ten teren został zmieniony miejscowy plan, który przewiduje,
że obsada może wynosić do 40 DJP. Plan ten wskazuje, że również przy zmianie istniejących
już przedsięwzięć obowiązują również regulacje 40 DJP. W związku z powyższym, na dzień
dzisiejszy w przepisach o udostępnieniu informacji o środowisku decyzja środowiskowa
w dniu wydania musi być zgodna z miejscowym planem. W związku z czym wszczęliśmy
postępowanie, inwestor zostanie poinformowany, że na dzień dzisiejszy jego wniosek będzie
skutkował wydaniem odmowy. Ma możliwość zawieszenia postępowania albo wycofania
wniosku.
Wójt Gminy: zgodnie z prawem musimy wszcząć całą procedurę, ogłosić , poinformować
strony.
Kierownik D.Smereczyńska: szanowni państwo w naszych szkołach trwa projekt Akademia
Bystrzaków, którym są objęte dzieci, nauczyciele ale również i rodzicie. Moja prośba taka i
od dyrektorów, do państwa radnych i sołtysów, ponieważ w dniach 14-24 marca będą
organizowane szkolenia dla rodziców w Szkole Podstawowej w Księżym Dworze oraz
w Szkole Podstawowej w Ruszkowie. Zaproszeni będą wszyscy rodzice z terenu gminy
Działdowo. Warto wziąć udział. Od realizacji, uczestnictwa w tym spotkaniu zależy efekt
końcowy. Fajnie byłoby, aby rodzice skorzystali z tego zaproszenia. Informacje zostaną na
pewno przekazane państwu przez dyrektorów ale prośba również o rozpowszechnienie.
Radna sejmiku województwa T.Nowakowska: szanowni państwo, dziękuję za zaproszenie.
Proszę, abyście wybaczyli, że nie zawsze mam możliwość uczestniczenia na państwa sesji.
Znam te tematy i są one mi bliskie. Mam rozeznanie, jak sytuacja wygląda w innych gminach
w

województwie

i

chcę

powiedzieć,

że

jest

to

jedna

z

lepszych

gmin

w województwie. Gratuluje, że tak jest i że w ten sposób sobie państwo radzicie, jest to
wszystkich państwa zasługa. Tematy dzisiaj poruszane, okazuje się, że mimo tych wszystkich
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sukcesów są trudne do realizacji, ale znając państwa możliwości i umiejętności wierzę, że
zostaną one zrealizowane w taki sposób, żeby zadowolić naszych mieszkańców. Dużo było
problemów związanych z naszymi drogami, przede wszystkim lokalnymi. Myślę, że jest
nadzieja, aby się z naszym miastem porozumieć i tę drogę w jakiś tam sposób załatwić. Jeśli
jest taka potrzeba, pewnie nie było składanej takiej prośby do województwa, proszę o takie
pismo, zarówno od państwa jak i ja będę rozmawiała z miastem, aby to było wspólne
życzenie, bo to jednak dotyczy wspólnego tematu. Pozwolę sobie te omawiane sprawy
przeanalizować i skontaktować z panem Wójtem i panem Przewodniczącym, w czym
ewentualnie z ramienia sejmiku można byłoby pomóc. Najbliższy czas to wiosna więc
sprawa dróg. Trzeba pomyśleć, aby ta sprawa ruszyła. Wiem, że drogi to jest trudny temat.
Wszyscy żądają w całym województwie, żeby pomóc. Postaram się pomóc rozwiązać
poruszane tematy ale nie obiecuje, że w 100 %. Dziękuję za zaproszenie.
Sołtys P.Trąbiński ponowił pytanie radnego P. Stańczak o remont drogi między Uzdowem
a Myślętami.
Radny P.Stańczak podkreślił, że gmina deklarowała współfinansowanie tej drogi. Czas
realizacji tej drogi to był rok 2017-2018, lecz nic nie było robione i dlatego prosił
panią radną podczas jednej z ostatnich sesji o uzyskanie informacji w tej sprawie od
Marszałka Województwa. Poinformował również o rozmowie w zarządzie dróg, gdzie
twierdzą, że realizacja rozpocznie się, jeśli uzyskają zgodę Zarządu. Dalej nic nie jest
wiadome. Droga za chwilę przestanie być przejezdna a natężenie ruchu jest większe niż
w Komornikach.
Ad. pkt 22
Wobec wyczerpania porządku dziennego Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński
o godz. 12.15 zamknął XXXVII Sesję Rady Gminy Działdowo.
Protokołowała:
Marta Nazarewicz
/Podinspektor/

Przewodniczył:
Mirosław Zieliński
/Przewodniczący Rady Gminy/
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