PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/18
z XXXVIII Sesji Rady Gminy Działdowo
odbytej w dniu 29 marca 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Działdowo.
Stan osobowy Rady wynosi 15 osób, w Sesji zgodnie z załączoną listą obecności
uczestniczyło 11 radnych. Nieobecni radni: Alicja Cegiełka, Jadwiga Gancarz, Mariusz
Stokłos, Krzysztof Doliński.
Sesja odbyła się w godzinach 1010 – 1130
Spoza Rady w Sesji uczestniczyli:
Paweł Cieśliński
Jan Świniarski
Beata Antoszewska
Danuta Smereczyńska
Grzegorz Małachowski

Mariusz Margalski
Katarzyna Trąbińska
Aleksandra Kowalska
Mieczysława Skała
Dariusz Frejnik

- Wójt Gminy
- Sekretarz Gminy
- Skarbnik Gminy
- Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Zdrowia
-Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej,
Planowania
Przestrzennego,
Gospodarki
Gruntami i Ochrony Środowiska
-Kierownik Referatu Rozwoju, Promocji,
Inwestycji i Zamówień Publicznych
- Komendant Straży Gminnej
-Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej
w Burkacie
- Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
-Kierownik
Gminnego
Zakładu
Usług
Komunalnych w Uzdowie

Sołtysi z terenu Gminy Działdowo, mieszkańcy gminy, media lokalne.
Ad. pkt 1
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński dokonał otwarcia XXXVIII Sesji Rady Gminy,
powitał uczestników sesji i na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad.
W chwili rozpoczęcia Sesji na sali obecnych było 10 radnych, nieobecni radni:

Alicja

Cegiełka, Jadwiga Gancarz, Mariusz Stokłos, Krzysztof Doliński, Mariusz Giesek.
Ad.pkt 2
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński przedstawił proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
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3. Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/287/17 Rady Gminy Działdowo
z dnia 9 listopada2017 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu
budżetowego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2018 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Działdowskiemu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Działdowskiemu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu
nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Krasnołąka.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zadań w
zakresie utrzymania cmentarza wojennego w Komornikach.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Działdowo w 2018 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Działdowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich
granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy
Działdowo.
15. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Działdowo w 2017 r.
16. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Działdowie za 2017
rok.
17. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Burkacie za rok 2017.
18. Sprawy bieżące.
19. Zamknięcie obrad.
Wniosków do porządku obrad nie zgłoszono.
Ad. pkt 3
Protokół z XXXVII 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.
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Następnie Wójt Gminy nawiązał do kwestii przetargów na dwie inwestycje, tj. budowę
kanalizacji w miejscowości Burkat i budowę świetlicy w miejscowości Kramarzewo.
Jeżeli chodzi o kanalizację w Burkacie odbyły się trzy przetargi. Trzeci przetarg, kwota
kosztorysowa i zapisana w budżecie wynosi 3794 040,48 zł. Wpłynęła tylko jedna oferta.
Zaproponowano kwotę

4 689 949,82 zł. Kwota przewyższająca tę w budżecie

o 895 909,34 zł, więc prawie 900 000 zł.
Drugi przetarg dotyczy budowy świetlicy w Kramarzewie. Zabezpieczone środki wynosiły
201 763,95 zł. Wpłynęły dwie oferty. Niższa oferta na kwotę 264 000 zł a więc brakuje
62 236,05 zł. Takie są wyniki przetargów dlatego po świętach będziemy zwoływać sesję
nadzwyczajną, aby podjąć decyzję

o możliwości zwiększenia bądź nie tych kwot

i rozstrzygnięcia przetargów. Zwłaszcza jeśli chodzi o kanalizację w Burkacie. Odbył się już
trzeci przetarg więc nie ma możliwości przetargowej. W Kramarzewie możemy jeszcze
przetarg ogłaszać, tylko kwestia czy jest sens. Brakowałoby ponad 960 000 zł. Informacyjnie,
jeśli decyzja zapadnie taka, aby te środki znaleźć to jest taka możliwość. Środki mogłyby być
na to przeznaczone, bez zaciągania dodatkowych zobowiązań. O czym wcześniej
informowałem, odzyskujemy w tym roku po raz pierwszy podatek VAT i mamy już
informację ostateczną z urzędu skarbowego odnośnie środków jakie wpłyną z podatku
dochodowego, wiemy jaka będzie nadwyżka budżetowa. Planowaliśmy nadwyżkę około
700 000 zł, wyniesie około 1200 000 zł, więc większa niż planowana.
Radny P. Stańczak: emisja obligacji będzie, tak jak była planowana?
Wójt Gminy: tak jest planowana, tylko kwestia czy będziemy chcieli wykorzystać wszystkie
te środki łącznie z tym VAT, czy może mniej zaciągniemy. To będzie wtórna decyzja. Są
środki możemy podjąć decyzję odnośnie tych dwóch przetargów a co dalej to kolejne
spotkania na komisjach i podjęcie decyzji na sesji. Niestety taki zrobił się rynek jeśli chodzi
o wykonawstwo. Chyba wszystkie gminy mają ten kłopot. Chyba nie udało się żadnej gminie
w pierwszym podejściu rozstrzygnąć przetargu i żadnej chyba za kwotę jaka była
w kosztorysie.
Przewodniczący M.Zieliński poprosił o pytania.
Pytań nie było.
Wójt Gminy dodał, że oferta która wpłynęła na kanalizację to jest oferta firmy ze Szczytna,
która wykonywała kanalizację w Turzy Wielkiej. Nie

było problemów jeśli chodzi

o wykonawstwo.
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Ad. pkt 6
Skarbnik B. Antoszewska przedstawiła projekt uchwały

w sprawie zmiany Uchwały

XXXIV/287/17 Rady Gminy Działdowo z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie stawek dotacji
przedmiotowych dla zakładu budżetowego.
Gminny Zakład Usług Komunalnych złożył wniosek o zwiększenie stawki dotacji
przedmiotowej do odbioru nieczystości płynnych w miejscowościach Kisiny i Kurki. Łączna
kwota o jaką się ubiega wynosi 60 060 zł. Odbiór ścieków 18 200 m3 x 3,30 zł daje łączną
kwotę 60 060 zł.
Przewodniczący Rady M.Zieliński poprosił Kierownika GZUK o zabranie głosu.
Kierownik D.Frejnik: problem spowodowany jest wysokim poziomem wód gruntowych
w roku 2017. Nie tylko nasz Zakład ale również PGKiM w Działdowie ma problem z wodami
gruntowymi. Wody gruntowe przedostają się do kanalizacji i trafiają do oczyszczalni. Mamy
urządzenie pomiarowe, jest różnica między tym co mamy na fakturach a tym co wskazują
urządzenia pomiarowe.
Na sesję przybył radny M.Giesek.
Rada gminy większością głosów / 8 głosów „za” , 2 głosy „ przeciw”, 1 głos „wstrzymujący
się”/ podjęła
Uchwałę Nr XXXVIII/324/18 w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/287/17 Rady
Gminy Działdowo z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych
dla zakładu budżetowego.
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. omawiając szczegółowo zmiany po stronie dochodów
i wydatków.
Dochody:
Zwiększenie planu dochodów z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę 215 343 zł
oraz wprowadzenie środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na demontaż
i transport wyrobów zawierających azbest w kwocie 30 015,43 zł.
Wydatki:
Zaplanowanie 15 000 zł na wykonanie przyłącza kanalizacji do budynku Urzędu Gminy,
z uwagi na awarie w systemie kanalizacyjnym.
W rozdziale ochotnicze straże pożarne przesunięcia środków między paragrafami.
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W dziale Różne rozliczenia: zabezpieczenie środków na spłatę po zmarłym, po którym gmina
odziedziczyła spadek. Jest to kwota 16 929 zł.
W dziale Oświata i wychowanie zmiany na wydatkach bieżących na wniosek dyrektorów
szkół.
W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowanie dotacji w związku
z likwidacją azbestu.
W rozdziale Zakład Gospodarki komunalnej: zwiększenie dotacji przedmiotowej o kwotę
60 060 zł. Zaplanowanie 150 000 zł na dotację celową dla GZUK, na zakup ciągnika. Jak
wskazano w uzasadnieniu, kierownik złożył wniosek bowiem obecny traktor ma 36 lat,
średnio nadaje się do eksploatacji, koszty eksploatacyjne wzrastają jak również są problemy
z rejestracją.
Przewodniczący M.Zieliński poprosił o pytania.
Pytań do projektu uchwały nie było.
Rada gminy większością głosów /8 głosów za” , 1 głos „przeciw”, 2 głosy „wstrzymujące
się”/ podjęła
Uchwałę Nr XXXVIII/325/18 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2018 r.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Ad.pkt 8
Inspektor M.Krajewski przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Działdowskiemu informując, że pomoc finansowa w kwocie 2600 zł
przeznaczona jest na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Jest to ośrodek,
z którego korzystają również mieszkańcy naszej gminy. Kwota od kilku lat pozostaje na tym
samym poziomie.
Rada gminy jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXXVIII/326/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Działdowskiemu.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Ad.pkt 9
Kierownik G. Małachowski przedstawił projekt w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Działdowskiemu.
Uchwała dotyczy inwestycji drogowych realizowanych wspólnie z Powiatem Działdowskim,
partycypujemy w kosztach. Pierwsze zadanie to Przebudowa chodnika w ciągu drogi
powiatowej nr 1363N w miejscowości Księży Dwór na kwotę 137250 zł. Jest to droga, którą
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poruszają się dzieci do szkoły jak również dorośli. Drugie zadanie to Przebudowa chodnika
w miejscowości Rywociny w ciągu drogi powiatowej nr 1367N na kwotę 45 000 zł. Trzecie
zadanie to Przebudowa drogi powiatowej nr 1304N w miejscowości Gnojno na kwotę
117 750 zł. Łącznie nasza pomoc wynosi 300000 zł. Środki są zabezpieczone w uchwale
budżetowej na rok 2018.
Przewodniczący M.Zieliński poprosił o pytania.
Pytań do projektu uchwały nie było.
Rada gminy jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXXVIII/327/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Działdowskiemu.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Ad.pkt 10
Kierownik G. Małachowski przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
zbycie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Krasnołąka,
wskazując na jej położenie na mapie.
Działka położona jest naprzeciwko budynku starej szkoły. Zajmuje powierzchnię 4 arów.
W planie zagospodarowania przestrzennego gminy oznaczona jest jako tereny zabudowy
mieszkaniowej - zabudowa zagrodowa. Wartość rynkowa według operatu szacunkowego
wynosi 5800 zł. Jest to cena minimalna do przetargu. Do wylicytowanej w przetargu kwoty
zostanie doliczony podatek VAT.
Przewodniczący M.Zieliński poprosił o pytania.
Pytań do projektu uchwały nie było.
Rada gminy jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXXVIII/328/18 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu
nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Krasnołąka.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Ad.pkt 11
Kierownik G. Małachowski przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody
Warmińsko-Mazurskiego

zadań

w

zakresie

utrzymania

cmentarza

wojennego

w Komornikach.
Zadanie pojawia się cyklicznie, co roku. W dniu 6 marca wpłynęło pismo od Wojewody
o zaplanowaniu dotacji w kwocie 5000 zł na utrzymanie cmentarza w Komornikach. W celu
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skorzystania z tych środków, niezbędne jest podjęcie uchwały, której skutkiem będzie
podpisanie porozumienia pomiędzy panem Wójtem a panem Wojewodą i następnie realizacja
tego zadania (drobne naprawy).
Przewodniczący M.Zieliński poprosił o pytania.
Pytań do projektu uchwały nie było.
Rada gminy jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXXVIII/329/18 w sprawie przyjęcia od Wojewody WarmińskoMazurskiego zadań w zakresie utrzymania cmentarza wojennego w Komornikach.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Ad.pkt 12
Kierownik G. Małachowski przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie
gminy Działdowo w 2018 roku.
Zadanie cykliczne. Jest to obowiązek rady gminy, wynikający z art.11a ustawy o ochronie
zwierząt. Do końca marca należy taki program uchwalić. Treść ta sama, może zmieniać się
kwota jaką przeznacza się na bezdomne zwierzęta.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę

90 000 zł. W ubiegłym roku wydaliśmy 92 000 zł, generalnie w większości na utrzymanie
psów w schronisku w Tatarach. Na dzień dzisiejszy w schronisku mamy 37 psów.
Przewodniczący M.Zieliński poprosił o pytania.
Pytań do projektu uchwały nie było.
Rada gminy jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXXVIII/330/18 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Działdowo
w 2018 roku.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Ad.pkt 13
Sekretarz Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie podziału gminy Działdowo na
okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym
okręgu.
Szanowni państwo konieczność podjęcia tej uchwały wynika z ustawy z dnia 11 stycznia
2018 roku w sprawie zmiany niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli
w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.
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Ustawa zmieniła trzy ustawy samorządowe: w art.1 ustawę o samorządzie gminnym; ustawę
o samorządzie powiatowym; ustawę o samorządzie wojewódzkim oraz w art.5 Kodeks
wyborczy. W przepisie przejściowym tejże uchwały a mianowicie w art. 12 ustawodawca
zapisał, że rada gminy dokona podziału gminy na okręgi wyborcze w wyborach do rady
gminy w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Termin ten upływa
1 kwietnia, więc jest to czas stosowny do podjęcia uchwały. Uchwała została przygotowana
w oparciu o poprzednio obowiązującą uchwałę z roku 2012. Po przeliczeniu wskaźników
normy przedstawicielstwa okazało się, że nowy projekt spełnia te wymogi we wszystkich
15 naszych okręgach wyborczych. Przygotowano identyczną uchwałę jaka była w roku 2012.
Mamy więc 15 okręgów. Otrzymaliśmy również pozytywną opinię wydaną przez Krajowe
Biuro Wyborcze. Uchwała zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej.
Przewodniczący M.Zieliński poprosił o pytania.
Pytań do projektu uchwały nie było.
Rada gminy jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXXVIII/331/18 w sprawie podziału gminy Działdowo na okręgi wyborcze,
ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Ad.pkt 14
Sekretarz Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji
Statutowej Rady Gminy Działdowo.
Szanowni państwo w punkcie poprzednim wspomniałem o ustawie, która zmieniła również
ustawę o samorządzie gminnym. Ta ustawa w art.1 dokonała kilku zmian istotnych z punktu
funkcjonowania samorządu gminnego. Ustawa wydłużyła kadencję organów samorządu
gminnego, z czterech lat na pięć lat. W tej ustawie dopuszczono formę budżetu
obywatelskiego. Miasta na prawach powiatu obowiązkowo będą tworzyć budżet obywatelski
w postaci 5 % dochodów. Mieszkańcy decydują na co te środki przeznaczyć. W odniesieniu
do pozostałych gmin decyzja należy do organów samorządowych czy budżet powstanie czy
nie. Ponadto wprowadzono obowiązek transmisji sesji rady gminy, a w projekcie ustawy
o jawności życia publicznego wprowadza się również obowiązek transmisji posiedzeń komisji
rady gminy. Czeka nas spory wydatek. Chcąc zainstalować co najmniej trzy kamery plus
sprzęt, do tego wymóg, że musi być system głosowania, który ujawni jak dany radny
głosował. Wyniki głosowania będą publikowane w BIP. Tak, aby każdy mieszkaniec był
zorientowany jak dany radny głosował. Na dzień dzisiejszy mamy trzy oferty, co opiewa na
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kwotę około 50 000 zł, do tego dostosowanie tego lokalu. Potrzebne pomieszczenie, aby to
wszystko obrobić, jak również osoba do obsługi. Ustawodawca zadecydował a my martwimy
się jak to rozwiązać aby prawidłowo funkcjonowało. Mamy czas prawdopodobnie do grudnia.
Pierwsza sesja w grudniu będzie już nagrywana. Obecnie nie ma takiego obowiązku. Ustawa
wprowadziła również obowiązek powołania przez radę gminy komisji skarg, wniosków
i petycji.

W Statucie trzeba będzie dokonać zmian, aby to wszystko dostosować.

Wprowadzono również obowiązek wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały
zgłoszonego przez przewodniczącego klubu radnych, jeżeli kluby radnych funkcjonują. Nasz
Statut też przewiduje, klub radnych składający się z minimum trzech radnych, Niektóre
gminy miały zapis o wymogu 5 radnych do utworzenia Klubu. Ustawodawca ujednolicił, ma
być minimum trzech radnych, aby klub mógł powstać.

Jeśli chodzi o dalsze zapisy,

przypisano również funkcję zwierzchnika dla przewodniczącego rady. Do tej pory było to
dorozumiane, teraz ustawodawca ujął to w ustawie. Jest zapis mówiący o tym, że
przewodniczący rady jest zwierzchnikiem służbowym pracowników urzędu, którzy mają
ścisły związek z obsługą organów gminy. Dla tych pracowników przewodniczący będzie
mógł wydawać polecenia. Ustawodawca przypisał radnym funkcję kontrolną. Radny ma
w tej chwili uprawienia takie jak poseł, senator, czyli uprawnienia kontrolne, analogiczne do
uprawnień parlamentarzystów. Radny będzie miał prawo wstępu do pomieszczeń, kontroli,
żądania informacji, dokumentów, związanych z funkcjonowaniem samorządu, jeśli chodzi
o poziom gminy to samorządu gminnego oraz spółek gdzie udział ma samorząd gminy.
Doprecyzowano, że radny będzie mógł składać interpelacje. Radny będzie musiał złożyć je na
piśmie i w ciągu 14 dni Wójt będzie odpowiadał na taką interpelację. Kolejna zmiana,
wprowadzono nową instytucję jaką jest stan samorządu gminnego. Raz w roku ma się
odbywać debata o stanie samorządu w terminie do 31 maja. Oprócz sprawozdania
finansowego i absolutorium wprowadzono dodatkowo raport o stanie gminy, który będzie
sporządzał wójt gminy. Na razie wszyscy zastanawiają się jak ma wyglądać ten raport, co on
ma zawierać. Raport będzie musiał być głosowany, przyjęty bądź odrzucony, przed
absolutorium. W ustawie przyznano inicjatywę uchwałodawczą dla mieszkańców. W gminie
takiej jak nasza, jeżeli co najmniej 100 osób poprze to można wnieść projekt uchwały jako
inicjatywę mieszkańców. Niniejszy projekt uchwały przygotowano w związku z tym, że
musimy dostosować nasz Statut do wymogów nowej ustawy tak aby te przepisy miały
zastosowanie z nowa kadencją. Zapisy trzeba będzie doprecyzować stąd projekt uchwały
o powołanie Komisji Statutowej, która zgodnie z naszym Statutem jest komisją doraźną
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i zajmie się konkretnie analizą i dostosowaniem Statutu do aktualnie obowiązujących
przepisów prawa, które wejdą w życie z nową kadencją.
Przewodniczący Rady wskazał na konieczność powołania składu komisji.
Na członków Komisji Statutowej zaproponowano: radną Krystynę Wasiak, radną Iwonę
Szkotnicką, radnego Piotra Stańczak. Zaproponowane osoby wyraziły zgodę na prace
w Komisji Statutowej. Innych propozycji nie zgłoszono.
Spośród zgłoszonych kandydatur na Przewodniczącą Komisji Statutowej zaproponowano
radną K.Wasiak, która wyraziła zgodę.
Przewodniczący M.Zieliński poprosił o pytania.
Pytań do projektu uchwały nie było.
Rada gminy jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXXVIII/332/18 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady
Gminy Działdowo.
powołując Komisję Statutową w następującym składzie:
- Pani Krystyna Wasiak – Przewodnicząca komisji,
- Pani Iwona Szkotnicka – członek komisji,
- Pan Piotr Stańczak – członek komisji.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Ad.pkt 15
Kierownik D. Smereczyńska przedstawiła sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych
przez Gminę Działdowo w 2017 r.
Szanowni państwo: jak co roku mamy obowiązek przedstawić państwu sprawozdanie
z jednorazowego dodatku uzupełniającego. Jednorazowy dodatek uzupełniający jest to
różnica pomiędzy tym jakie wynagrodzenia nauczyciele uzyskali a jakie powinni uzyskać
zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela. Od kilku lat udawało nam się ominąć ten dodatek
i nie płacić dodatku uzupełniającego. Co prawda środki były wypłacane, jednak za pracę a nie
za to, że istnieje się na liście płac. Dodatek jednorazowy jest obliczany w stosunku do stopnia
awansu zawodowego, czyli stażysty, kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego.
Kierownik

D.Smereczyńska

wskazała

na

tabelkę,

która

pokazuje

jaki

poziom

wynagrodzenia na poszczególnych stopniach awansu zawodowego powinien osiągnąć każdy
z nauczycieli. Kwota, która jest wyliczona

dla poszczególnych stopni jest wyliczana

w stosunku do kwoty bazowej, która jest określana każdego roku na podstawie ustawy
10

budżetowej. Kolorem czerwonym oznaczono te szkoły i poziomy awansu, które nie uzyskały
wymaganej kwoty, ale w związku z tym, że całość oblicza się globalnie na poziomie całej
gminy, dla całej grupy nauczycieli, z tego tytułu, mimo, że w niektórych szkołach niektóre
poziomy nie uzyskały wymaganego wynagrodzenia to ogólnie wyszliśmy na plus. Jedyny
problem wystąpił w tym roku przy nauczycielach stażystach, czego można było się
spodziewać bowiem przeważnie nauczyciel stażysta ma przeważnie tylko jeden kierunek
ukończony i możliwość nauczania tylko jednego przedmiotu. Nie ma możliwości
przydzielania nadgodzin. Podejrzewamy, że to będzie się pogłębiało, choć będziemy starali
się robić wszystko, aby utrzymać chociażby tak niski poziom.
Przewodniczący M.Zieliński poprosił o pytania.
Pytań do sprawozdania nie było.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Ad.pkt 16
Kierownik M.Skała przedstawiła sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu w Działdowie za 2017 rok.
Panie Przewodniczący, panie Wójcie, państwo radni, państwo sołtysi, pokrótce zdam
sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. Wszyscy doskonale wiecie
na czym polega praca naszego ośrodka, zwłaszcza w zakresie naszych świetlic. Praca nasza
oparta jest na pracy z mieszkańcami, dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi, które mieszkają
w danej miejscowości. Ponadto organizujemy imprezy gminne, którymi

zawiaduję ze

stanowiska, te ważniejsze spróbuję państwu wymienić. Przedstawię bazę. Na terenie gminy
mamy 24 świetlice, ewenement w skali krajowej. Działających i codziennie czynnych jest 20.
Jest to dużo, stan świetlic jest bardzo dobry, mamy kilka świetlic do remontu, Remontu
wymaga świetlica w Rywocinach, Pierławkach. Remontu wymaga również świetlica
w Zakrzewie. W zeszłym roku zrobiliśmy połowę dachu. Potrzeba wykonania drugiej połowy
dachu i prac w środku. Z funduszu na ten rok przeznaczono 10000 zł. Myślę, że coś zrobimy,
może uda się zwiększyć dotację, jeśli nie zrobimy z tego co mamy. Wymieniono dzięki
funduszom sołeckim i zwiększeniu datacji dach w Mosznicy. Pomalowaliśmy pomieszczenia
w Grzybinach i w Turzy Wielkiej. Kadra: zatrudniam w sumie 26 osób na umowę o pracę, co
stanowi 17,8 etatu. W okresach zimowych, gdzie dochodzi opalanie w świetlicy zatrudniamy
na umowę zlecenie palaczy (10 osób). Z wyższym wyksztalceniem zatrudniam 7 osób,
pozostałe panie oprócz jednej mają wykształcenie średnie.

Spełniają wymogi zawarte

w regulaminie wynagradzania. Na terenie gminy organizowane są głównie imprezy cykliczne,
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przez pracowników świetlicy. Pierwsze półrocze było zdominowane imprezami związanymi
z obchodami 25-lecia gminy: plener malarski, konkurs fotograficzny. Po raz pierwszy
zorganizowano imprezę masową. Myślę, że wszystko przebiegało perfekcyjnie. Ważnym
wydarzeniem sportowym w zeszłym roku były III Biegi przełajowe Uzdowo na 5. W zeszłym
roku wzięło w nich udział

161 zawodników. Spowodowane jest to tym, że zostało

rozpropagowane, jak również tym że bieg OPEN jest sponsorowany przez firmę pana
Stańczaka. Są to nagrody pieniężne, co zachęca do udziału. Zachęcam państwa do udziału
również w tym roku. Za rok 2017 nasza gmina zajęła 10 miejsce w województwie. Jeśli
chodzi o współzawodnictwo sportowe zgłosiło się 78 gmin z terenu województwa. My mamy
10 miejsce. Z większych imprez gminnych jakie zorganizowano można wyróżnić: Gminny
Konkurs Poezji i Prozy. W zeszłym roku nasza młodzież reprezentowała naszą gminę
w konkursie wokalnym „Śpiewamy polskie piosenki”, organizowanym przez Lokalną Grupę
Działania, w Kamionce. Po raz pierwszy braliśmy w tym

udział. Nie organizowaliśmy

gminnego konkursu bowiem za późno otrzymaliśmy informacje. W związku z tym
wytypowaliśmy dwie osoby, które pojechały. Nie zdobyliśmy znaczącego miejsca, ale
pokazaliśmy że jesteśmy. W tym roku, 14 kwietnia odbędzie się konkurs gminny, z którego
wyłonimy dwie najlepsze osoby do dalszego etapu. W zeszłym roku działała nasza grupa
animacyjna Przygoda. Praktycznie w 2016 roku byliśmy we wszystkich miejscowościach.
W roku 2017 byliśmy jeszcze w 9 miejscach. Na razie zakończyliśmy naszą działalność.
Trochę cierpią na tym świetlice, są to weekendy i świetlice , w których członkowie tej grupy
pracują są wówczas zamknięte.
Przygotowujemy również oprawy artystyczne podczas dożynek parafialnych. Organizujemy
co roku dużą imprezę Mini Playback Show. W ostatniej brało udział 80 wykonawców.
Przygotowaliśmy oprawę podczas nadania odznaczeń za długoletnie pożycie małżeńskie.
Odbyła się również Wystawa Bożonarodzeniowa w Pożarach.
Realizujemy fundusze sołeckie, myślę, że bez większych problemów. W 2017 roku
organizowaliśmy sporo imprez sportowych. Do tych cieszących się dużym powodzeniem
zaliczam wszystkie mistrzostwa gminne, które są organizowane zwłaszcza
i młodzieży.

dla dzieci

W zeszłym roku wzięło udział 16 drużyn/wsi. Byliśmy również

współorganizatorami Samorządowego Turnieju w Piłce Nożnej. W ubiegłym roku braliśmy
również udział w Wojewódzkich Igrzyskach Samorządowych w Nidzicy.

Nie zajęliśmy

żadnego znaczącego miejsca, ale wypadliśmy nieźle. Nie mieliśmy pełnego składu jaki był
nam potrzebny do udziału w konkurencjach. Drużyny gminne brały udział również
w wojewódzkich biegach lekkoatletycznych (uczennica Szkoły Podstawowej w Ruszkowie
12

zajęła I miejsce), w halowej piłce nożnej dzieci i młodzieży, halowej piłce nożnej i siatkowej
dla dorosłych, w tenisie stołowym, w turnieju piłkarska kadra czeka oraz mała piłkarska
kadra czeka. Organizowaliśmy piłkę siatkową plażową. W zeszłym roku w Burkacie udział
wzięło sześć drużyn. Staramy się spełniać oczekiwania. Jeżeli państwo dajecie propozycję, że
chcielibyście coś zorganizować to jak najbardziej jesteśmy otwarci, chcemy z państwem
współpracować.
Radny P.Stańczak wspomniał o organizacji obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości.
Kierownik M.Skała poinformowała, że będzie organizowany nordic walking z okazji
stulecia odzyskania niepodległości jak również o propozycji zorganizowania

biegów

przełajowych Uzdowo na 5 pod tym hasłem. Na pewno odbędzie się uroczysta akademia.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński wskazał na statuetkę jaką gmina otrzymała
w związku z uzyskaniem 10 miejsca (o czym wspominała pani kierownik).
Poinformował, że w ubiegłym tygodniu był na Mistrzostwach Województwa Warmii i Mazur
Szkół Gimnazjalnych (rocznik 2002-2004). W finale nasza drużyna zajęła III miejsce.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 14.
Ad.pkt 17
Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Burkacie A.Kowalska przedstawiła
sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Burkacie za rok 2017 w formie
prezentacji multimedialnej.
Pracę Gminnej Biblioteki Publicznej w Burkacie w 2017 roku należy zaliczyć do udanej.
Zarówno stan organizacyjny jak i działalność nie uległa większej zmianie w stosunku do lat
ubiegłych. Kontynuowaliśmy zadania nałożone w poprzednich latach oraz wdrożyliśmy
nowe. Podjęliśmy wiele interesujących działań i inicjatyw skupiających wokół biblioteki nie
tylko miłośników czytania.
Gminna

Biblioteka Publiczna w Burkacie jest instytucją kultury działającą w obrębie

krajowej sieci bibliotecznej. Obecnie w jej skład wchodzą: biblioteka główna – GBP Burkat
oraz filie biblioteczne -

Gnojno, Kisiny, Kurki, Petrykozy, Ruszkowo, Turza Wielka,

Uzdowo. Filie Biblioteczne połączone są ze świetlicami wiejskimi i czynne w godzinach od
12.00 do 20.00.
Baza lokalowa jest rewelacyjna. Mamy wszędzie stanowiska komputerowe z dostępem do
Internetu, z którego nieodpłatnie mogą korzystać mieszkańcy. W Bibliotekach znajdują się 35
komputery, 8 konsol do gier, 8 aparatów cyfrowych, 15 urządzeń wielofunkcyjnych. W 2017
roku zakupiono urządzenia do prac manualnych.
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Stan księgozbioru: na koniec 2017 roku wynosi 30 437 książek o wartości 223 168,25 zł.
Staramy się przeprowadzić przez ubytek książki, które nie są potrzebne. Przez ubytek
przeprowadzono 19 624 wol. o wartości 32 449,37 zł. Prenumerujemy do każdej z bibliotek
czasopisma.
Biblioteki pracują w systemie bibliotecznym MAK +. System pozwala na objęcie
kompleksowe wszystkich procesów bibliotecznych. Systematycznie wprowadzane są zbiory
do bazy bibliotecznej. Do chwili obecnej GBP w Burkacie i 6 Filii wprowadziło 100%
księgozbioru do systemu, pozostało tylko Uzdowo, gdzie rozpoczynamy wprowadzanie od
1 maja (będzie stażysta). System usprawni pracę pracowników biblioteki jak i zarówno
czytelników. Każdy będzie mógł sprawdzić czy jest dana książka dostępna jak również kiedy
będzie można ją wypożyczyć.
Biblioteki wypożyczyły 36 536 książek i czasopism, wzrost o 1187 w stosunku do roku
ubiegłego. Zarejestrowano 1046 czytelników. Ogółem z biblioteki i pracowni komputerowej
skorzystały 39 732 osoby.
Staramy się, aby bibliotekarze mogli się dokształcać i poznawać nowe formy pracy. W 2017
roku pracownicy brali udział w szkoleniach i webinariach:
- „Co za nami co przed nami”,
- Projekty w bibliotece – działania i finansowanie,
- Szkolenie dla pracowników w zakresie obsługi aparatu cyfrowego i wykorzystanie
dokumentacji fotograficznej,
- Jak wypełnić formularz wniosku o dofinansowanie,
- Kraszewski – komputery dla bibliotek, złożyliśmy wniosek na 30 000 zł na nowe
wyposażenie, wniosek przeszedł formalnie, jednak jesteśmy zbyt bogatą gminą, mamy
nadzieję, że w tym roku będą inne kryteria,
- Jak założyć Dyskusyjny Klub Książki,
- Media społecznościowe w bibliotece,
- Aspekty organizacyjno prawne bibliotek publicznych,
- Kurs pierwszej pomocy- pracownicy otrzymali certyfikat na dwa lata.
Dokonano zmiany w statucie biblioteki, regulaminach: organizacyjnym , wynagradzania,
korzystania ze zbiorów i usług.
W 2017 r został założono pierwszy Dyskusyjny Klub Książki w GBP Burkat. Klubowiczki
spotykają się raz w miesiącu.
W ubiegłym roku została zmieniona strona internetowa biblioteki. Strona została opracowana
w ramach projektu Polska Akademia Dostępności realizowanego przez Fundację Widzialni
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i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Chodziło o to, aby osoby słabowidzące również
mogły z niej korzystać. Prawdopodobnie do końca kwietnia będziemy mieli już pełną stronę
z katalogiem .
Nieformalna grupa „Aktywne Kurki” wygrała grant z Tesco decydujesz, pomagamy na kwotę
5000 zł, przeznaczone na komfortową czytelnię w Filii Kurki.
Promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Między innymi odbywały się:
- spotkania autorskie: z panią Ewą Nowak, z panią Renatą Buczyńską. z panią Janiną Dzenis,
z panią Ewą Sotomską,
- szkolenia najmłodszych czytelników – lekcje biblioteczne,
- akcja noc w bibliotece – „Czytanie porusza”,
- Dzień postaci z bajek,
W tym miejscu Kierownik A.Kowalska podziękowała państwu sołtysom i radnym, którzy
włączają się w akcję, jak również szkołom, z którymi rozpoczęto współpracę.
Współpracowano również z księdzem proboszczem (wyjazd do Krakowa, wyjazd nad morze).
Organizowany jest również Dzień Kobiet. W tym roku wzięło udział 80 pań.
Działania zmierzające do zwiększenia atrakcyjności wizerunku biblioteki nigdy nie ustają.
Pojawiają się nowe wyznaczone zmieniającymi się czasami, a pracownicy biblioteki starają
się na nie odpowiedzieć i nadążać.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Ad.pkt 18
Sprawy bieżące.
Radna I.Szkotnicka: mam pytanie do pana Wójta czy udało się zgodnie z obietnicą na
poprzedniej sesji ustalić długość dróg gruntowych i asfaltowych. Jeżeli chodzi o drogi
gruntowe to przede wszystkim te, które prowadzą do mieszkańców i łączą ze sobą wsie.
Kierownik G. Małachowski: 122 km to są drogi, które mają nadane numery, w tym 23,7
stanowią drogi asfaltowe, na to mamy opracowanie, mapy. Wszystkich dróg, według naszych
szacunków jest około 300 km na terenie naszej gminy. Równiarka natomiast obrabia 160170 km dróg gruntowych.
Radna I.Szkotnicka: ile dotychczas w 2018 roku wydaliśmy na równanie dróg, ile razy
wyjechała równiarka i jak to się ma do kwoty zaplanowanej w budżecie. Jak wygląda
sytuacja.
Kierownik G. Małachowski: musiałbym dokładnie sprawdzić ile przeznaczono na paliwo.
Z 370 000 zł, była faktura styczniowa i w lutym za akcję zimową, nie pamiętam w tej chwili
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dokładnie kwoty, ale możemy sprawdzić. Na dzień dzisiejszy łącznie wydano 60 000 zł.
Trzeba pozostawić środki na grudzień na ewentualną akcję zimową. Przeliczając są to
2000 zł na kilometr bieżący drogi.
Radny P.Stańczak: kontynuując wypowiedź pani Szkotnickiej, w tamtym roku zakupiliśmy
bardzo dużo kruszywa. W jaki sposób to kruszywo było ważone, przewożone, czy są jakieś
WZ na ten transport. Wiem, że to obcy przewoźnik przewoził. Jak to się odbywało. Nie
bardzo wiem, czy było ważone u zakupującego, czy po wysypywaniu, czy „na oko” mierzone.
Jak to było zrobione.
Kierownik G.Małachowski: było ważone u tego pana, skąd kupowaliśmy. Pan Kowalski ma
WZ na każdy transport.
Radny P.Stańczak: czyli było ważone w Wilamowie, tak?
Kierownik G.Małachowski: potwierdził.
Wójt Gminy: na każdy transport była WZ. Operator równiarki, kiedy przyjeżdżał transport
dostawał WZ. Transport nie wjeżdżał bez WZ, ani WZ nie trafiła bez transportu, stąd wiemy
ile ton zakupiono.
Radna I.Szkotnicka: drogi, przynajmniej w moim okręgu Wysoka, Pierławki, z końcem
roku, jak i poprzednio wysypywana była mieszanka stabilizująca. Pytanie dlaczego ona nigdy
nie jest poddawana zagęszczeniu, aby ten materiał spełniał swoją rolę i wystarczał na nieco
dłużej.
Kierownik G.Małachowski: proszę państwa co to jest zagęszczanie? Jest to również
ugniatanie, ubijanie gruntu, aby poprawić jego wartość mechaniczną. Jeśli równiarka, której
masa całkowita wynosi 12 t, przejedzie kilka razy, czy to jest zagęszczenie, czy nie, moim
zdaniem jest.
Radna I. Szkotnicka: do tego są walce używane.
Kierownik G.Małachowski: ale walec waży 1-2 t. Równiarka waży 12 t. Kosztuje 300 zł/h.
Radny P.Stańczak: są to dwie inne maszyny, służące do czegoś innego.
Radna I. Szkotnicka: ale wyłożone raz, droga starcza na dłużej. Mam takie porównanie,
przynajmniej u mnie na wjeździe z drogi wojewódzkiej na drogę gminną, gdzie kilka lat temu
jak była remontowana droga wojewódzka, ten zjazd, czyli połączenie zostało zrobione tak jak
należy. Nasypana mieszanka, została zagęszczona i ten fragment jest do dzisiaj można
powiedzieć w stanie idealnym, a kawałek dalej na drodze wykonywanej przez nas jest błoto.
Błoto jakbyśmy chodzili po piasku nadmorskim, po tej części która jest w wodzie. Sypanie
takiego materiału, który też kosztuje jest problemem, a nie rozwiązaniem problemu.
W zasadzie każdy opad deszczu, każde roztopy oznaczają, że ta droga jest nieprzejezdna. Ile
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razy równiarka może w to samo miejsce jeździć. Bez tego zagęszczenia marnujemy de facto
materiał, więc albo go nie sypiemy, skoro go mamy nie zagęszczać albo zróbmy to raz na
parę lat porządnie.
Radny Z.Boćko zapytał ilu pracowników ma uprawnienia do równiarki.
Wójt Gminy odpowiedział, że jeden pracownik ma uprawnienia do równiarki.
Radny Z. Boćko zapytał, czy wówczas kiedy pracownik przebywa na urlopie, czy zwolnieniu
to równiarka stoi?
Wójt Gminy: nie pracuje, jednak był okres, że dróg nie poprawialiśmy, ani nie było śniegu,
dlatego pan operator brał wolne. W tej chwili pracuje praktycznie do wieczora. Będzie
pogoda, będzie pracował i w sobotę za dni wolne. Latem robimy dłuższą przerwę. Jak wiosną
przygotujemy drogi to równiarka nie będzie pracowała 12 miesięcy w roku i poprawiała
drogi. Gmina Płośnica dwa razy w roku wynajmuje równiarkę, u nas jeździ dziesięć razy i jest
mało.
Wójt Gminy poinformował, że wpłynęło zawiadomienie od Wojewody WarmińskoMazurskiego, również do rady gminy w sprawie wszczęcia postępowania zmierzającego do
wydania zarządzenia zastępczego dotyczącego wprowadzenia obszarów udokumentowanych
złóż kopalin. Zgodnie z nowymi poprawkami do ustawy Prawo geologiczne i górnicze,
gminy mają obowiązek zaktualizować, czy nanieść do Studium wszystkie obszary górnicze,
które nawet dawniej były udokumentowane. Tak naprawdę w tej chwili mamy jedną kopalnię
na terenie gminy. Terenów udokumentowanych, czyli pozostałych po eksploatacji i małych
żwirowni, które praktycznie kiedyś były w każdej wsi mamy 70. Mamy 38 obszarów
w jednym postępowaniu i 32 w drugim. Gmina ma dwie możliwości, zlecić to
i zaktualizować, nanieść do Studium bądź nie wszczynać postępowania i pozostawić to
w gestii wojewody, który wyda zarządzenie zastępcze. Procedura jest dużo krótsza, wojewoda
ma inne możliwości. Są to mniejsze koszty od tych, które gmina by poniosła zlecając je sama.
Dlatego postanowiłem nie podejmować decyzji o aktualizacji. Chcemy, aby zrobił to
wojewoda i nas obciążył kosztami. Wojewoda przysłał zawiadomienie, my w ciągu 30 dni nie
podejmiemy decyzji i wojewoda wyda zarządzenie zastępcze w kwestii złóż.
Radny P.Stańczak: nie ma takiej możliwości, że Wojewoda obciąży gminę.
Wójt Gminy: obciąży gminę, ale będzie to mniej więcej 20 % kosztów realnych.
Dowiadywaliśmy się jakie byłyby to koszty gdyby robiło to biuro projektowe a jakie są
koszty kiedy robi to wojewoda. Jest to około 20% kosztów, krótsza procedura.
Przewodniczący Rady M.Zieliński odczytał pismo z Biura Poselskiego Pana Posła
Jarosława Sachajko skierowane do rady gminy o podjęcie uchwały w sprawie chwilowego
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wstrzymania przekazywania naliczonych środków pieniężnych dla izb rolniczych / pismo
stanowi załącznik nr 16/.
Wójt Gminy nawiązując do pisma poinformował, że gmina ma ustawowy obowiązek
wypłacać należności, czyli 2% podatku rolnego dla izb rolniczych, bez względu na to jak
odbywają się wybory. Wiemy, że często jest niska frekwencja na wyborach, ale są to
przedstawiciele. Ustawodawca określił nasze obowiązki, a więc zgodnie z ustawą mamy
przekazywać 2% i je przekazujemy. Podjęcie jakiejkolwiek uchwały byłoby niezgodne
z prawem. Według mnie izby dobrze reprezentują rolników. W przypadku szacowania szkód,
czy innych sytuacji są przedstawiciele izb rolniczych. Gdyby ich nie było rolnicy w ogóle
nie mieliby przedstawiciela. Gminy zostały pozbawione spraw rolniczych.
Przewodniczący Rady M.Zieliński: odczytał wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego
w sprawie skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Olsztynie z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie skargi na Uchwałę Rady Gminy Działdowo
Nr XX/148/16 z dnia 22 kwietnia 2016 r. w przedmiocie uchwalenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego. Skargę kasacyjną oddalono.
Ad. pkt 19
Wobec wyczerpania porządku dziennego Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński
o godz. 11 30 zamknął XXXVIII Sesję Rady Gminy Działdowo.
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