PROTOKÓŁ Nr XXXIX/18
z XXXIX – Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Działdowo, która odbyła się w dniu
9 kwietnia 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Działdowie.
Stan osobowy Rady wynosi 15 osób, w Sesji zgodnie z załączoną listą obecności
uczestniczy 11 radnych. Nieobecni radni: Mariusz Giesek, Ewa Lipowska, Alicja Cegiełka,
Paweł Jabłonowski.
Sesja odbywała się w godzinach 1000 – 1025
Spoza Rady w Sesji uczestniczyli:
Paweł Cieśliński

- Wójt Gminy

Jan Świniarski

- Sekretarz Gminy

Beata Antoszewska

- Skarbnik Gminy

Mariusz Margalski

-Kierownik

Referatu

Rozwoju,

Promocji,

Inwestycji i Zamówień Publicznych
Ad. pkt 1
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński dokonał otwarcia XXXIX – Nadzwyczajnej Sesji
Rady Gminy, zwołanej na wniosek Wójta Gminy, zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Następnie Przewodniczący M.Zieliński powitał
uczestników sesji i na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad.
Ad.pkt 2
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński przedstawił proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji Rady Gminy.
4. Wolne wnioski i zapytania.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo
na lata 2018-2027.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2018 r.
7. Sprawy bieżące.
8. Zamknięcie obrad.
Nie zgłoszono wniosków do porządku obrad.
Ad. pkt 3
Protokół z XXXVIII Sesji został przyjęty jednogłośnie bez odczytania.
1

Ad. pkt 4
Wniosków i zapytań nie było.
Ad.pkt.5
Skarbnik B. Antoszewska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Działdowo na lata 2018-2027.
Zmiany wynikają z wprowadzonych zmian do budżetu. Rok 2018: wprowadzono dochody
majątkowe w kwocie 772 000 zł, zwiększyła się kwota dochodów ogółem. W związku
z zadaniami inwestycyjnymi uległy zmianie również wydatki ogółem.

Zwiększyły się

wydatki majątkowe. Zmieniła się kwota wolnych środków. Wynik budżetu uległ zmianie.
Nie uległa zmianie kwota kredytu, pozostaje 5500 000 zł. Zwiększenie wydatków łącznych
zostanie pokryte z wprowadzonych wolnych środków. Uległa zmianie kwota na
przedsięwzięcie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i oczyszczalnią
ścieków w miejscowości Burkat. Zwiększono kwotę w związku z przeprowadzonym
przetargiem.
Przewodniczący Rady M.Zieliński poprosił o pytania.
Pytań do projektu uchwały nie było.
Rada gminy większością głosów /10 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się”, 0 głosów
„przeciw”/ podjęła
Uchwałę Nr XXXIX/333/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Działdowo na lata 2018-2027.
Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Ad.pkt 6
Skarbnik B. Antoszewska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie
Gminy Działdowo na 2018 r.
Po stronie dochodowej zaplanowano dotację w wysokości 772.000 zł z Rządowego Programu
na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej
Infrastruktury Drogowej na realizację zadania o nazwie „Przebudowa dróg gminnych
w miejscowości Kurki, Gmina Działdowo”. Zadanie wprowadzono również do załącznika
inwestycyjnego. Łącznie zadanie zaplanowane jest w kwocie 965 000 zł (dotacja 772 000 zł,
środki własne 193 000 zł).
Wójt Gminy: w ubiegłym tygodniu przekazano informację o ogłoszeniu konkursu przez
wojewodę. Kwota niewielka, 30 mln złotych na województwo warmińsko-mazurskie, na
drogi lokalne. Bez kryteriów i innych dodatkowych rzeczy ale trzeba mieć dokumentację,
2

bowiem nikt nie jest w stanie w ciągu miesiąca czy dwóch jej przygotować. Mamy
dokumentację na II etap na drogi w miejscowości Kurki, w kwocie ponad 900 000 zł,
w związku z czym chcemy złożyć wniosek na tę inwestycję (środki rządowe 80%, udział
własny 20 %). Jest to pilna sprawa bowiem 15 kwietnia upływa termin składania wniosków.
Mamy na to przygotowaną dokumentację, więc możemy od razu składać wniosek.
Skarbnik Gminy poinformowała, że zwiększono (w wyniku przetargu) środki własne
o 920.000 zł na zadaniu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią
i oczyszczalnią ścieków w miejscowości Burkat”. Przesunięto środki z zadania „ Remont
drogi w Księżym Dworze ” w kwocie 200.000 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej
w Księżym Dworze”.
Wójt Gminy: zaplanowaliśmy w ubiegłym roku środki na remont, nie wiedząc, że PROW
ruszy na wiosnę. W związku z tym, że PROW rusza przenosimy z bieżących remontów na
wydatki inwestycyjne, aby można było wystąpić o dofinansowanie. Lepiej kiedy uda się
uzyskać jakieś środki z zewnątrz niż w 100% realizować ze środków własnych.
Skarbnik Gminy poinformowała również, że zwiększono środki o 70 000 zł na budowę
świetlicy w Kramarzewie.
Wójt Gminy: są to dwie inwestycje, kanalizacja w Burkacie i świetlica w Kramarzewie.
Kolejne przetargi, trzeci przetarg już na kanalizację i przetarg na Kramarzewo. Okazuje się,
że są to oferty, które pewnie niższe już nie będą. Negocjowaliśmy z Urzędem
Marszałkowskim możliwość zwiększenia z naszej strony udziału i wydłużenia terminu.
Przewidziano bardzo krótki termin realizacji w przypadku budowy kanalizacji (lipiec). Firmy
nie były zainteresowane. Wydłużenie terminu do końca września, sprawiło, że chociaż jedna
oferta wpłynęła. Niestety wyższa niż była planowana. Jest zgoda Urzędu Marszałkowskiego
na zwiększenie naszego udziału. Podobnie w Kramarzewie, prawdopodobnie nie jesteśmy
w stanie znaleźć wykonawcy za mniejsze środki.
Skarbnik Gminy wskazała na zmiany w załączniku inwestycyjnym (nr 3)

w zakresie

budowy kanalizacji w Burkacie oraz na zadania Przebudowa drogi gminnej w Księżym
Dworze, Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kurki,

Budowa świetlicy

w miejscowości Kramarzewo wraz z wykonaniem dokumentacji.
Przewodniczący Rady M.Zieliński poprosił o pytania.
Pytań do projektu uchwały nie było.
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Rada gminy większością głosów / 10 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się”, 0 głosów
„przeciw”/ podjęła
Uchwałę Nr XXXIX/334/18 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2018 r.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Ad. pkt 7
Sprawy bieżące
Wójt Gminy: tak jak wcześniej informowaliśmy z panią Skarbnik będą jeszcze wolne środki
z odzyskania VAT. Mam propozycję, aby przeznaczyć 300 000 zł na bieżącą naprawę dróg
gminnych. W związku z tym, że 19 kwietnia są komisje, 25 kwietnia kolejna sesja,
chcielibyśmy przedyskutować, które drogi i w jakim zakresie naprawić. Na pewno będziemy
musieli zostawić kwotę 100-150 000 zł na Burkat. Prawdopodobnie po kanalizacji te drogi
trzeba będzie poprawić i ustabilizować. Pozostaje jeszcze kwestia przygotowania
dokumentacji na

przebudowę następnych dróg. Mamy nadzieję, że będą pojawiały się

kolejne środki, w związku z tym trzeba mieć przygotowaną jakąś dokumentację. Mamy dwie
firmy na naszym terenie,

które rozwijają się i dobrze funkcjonującą, a mianowicie

Fackelmann w Uzdowie i Eltrim w Ruszkowie. Są tam niedługie odcinki dróg ale wymagają
przebudowy więc proponuję przygotować na te drogi dokumentację.
Radny P. Stańczak poprosił, aby na komisji konkretnie przedstawić, które drogi będą objęte
naprawą.
Wójt Gminy: w tej chwili będziemy dowozić kruszywo na drogi. Część kruszywa, które
zakupiliśmy z SKR zostanie przeznaczone na drogę Pierławki- Burkat, w te najgorsze
miejsca. To co mamy w Wysokiej pewnie wykorzystamy. W kilka, kilkanaście miejsc trzeba
będzie dowieźć kruszywa łamanego. Myślę, że do następnej komisji będziemy wiedzieli,
w których miejscach i ile tego kruszywa potrzeba. Zdamy relację, co zrobiliśmy
i jakie odcinki pozostają do zrobienia, jakie środki będą potrzebne. A państwo ewentualnie
zasugerujecie czy w ten sposób.
Są takie krótkie odcinki dróg do zrobienia jak odcinek w Sławkowie, w Uzdowie w kilku
miejscach na nowym osiedlu, po budowie kanalizacji, czy wodociągu, gdzie częściowo
mieszkańcy sami dowożą materiał, częściowo trzeba uzupełnić. W Kurkach, na końcu drogi,
na którą będzie składany wniosek również trzeba będzie dowieźć kruszywa. Jest to odcinek
zaledwie 100 m. Mieszka tam starsza osoba, karetka nie jest już w stanie dojechać.
Radny P. Stańczak: zaproponował rozmowę z Fackelmann w kwestii partycypacji
w kosztach.
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Wójt Gminy: tak, ale podatki płacą i 50 ludzi zatrudniają.

Będziemy jeszcze z nimi

rozmawiać. To, że nadwyżka budżetowa była wyższa, to dlatego, że z urzędu skarbowego
wpłynęła informacja o wyższych środkach z podatku dochodowego. Dobra wiadomość, że
mimo wysokiego bezrobocia wpływy do budżetu z udziału w pitach są spore, dlatego trzeba
też o te firmy zadbać. Mówimy o całej drodze, nie tylko o odcinku do Fackelmanna dlatego,
że są tam również domy jednorodzinne, jest dojazd, skrót, aby wyjechać z domków przy
Stacji Paliw.
Wójt Gminy podkreślił, że kiedyś drogi były robione na trochę inne warunki. Teraz
problemy występują również na łąkach, na polach. Rolnicy obecnie mają inny sprzęt, mosty
są pozarywane. Na melioracjach trzeba będzie również zwiększyć środki.
Radna E. Zielska zapytała gdzie obecnie znajduje się równiarka i kiedy dotrze do Patrykóz.
Wskazała na miejsca wymagające naprawy.
Wójt Gminy poinformował, że w dniu dzisiejszym równiarka jest w Kramarzewie, zrobiła
Burkat, Filice, Uzdowo. Jeśli zostanie dostarczony transport, to jutro albo w środę będzie
robiona droga Pierławki-Burkat.
Radna E. Zielska zapytała czy jest szansa na to, że dotrze w tym miesiącu do Petrykóz.
Wójt Gminy: potwierdził.
Radny Z.Boćko poinformował, że w piątek sprzątano remizę. Wystawiono wersalkę, fotele.
W sobotę zabierali odpady ale tego nie zabrano.
Wójt Gminy oznajmił, że nie jest to prywatna posesja a za wywóz odpadów z miejsc
użyteczności publicznej gmina musi zapłacić. Ponadto, przekazał, że skontaktuje się
z kierownikiem w celu zabrania tych odpadów.
Ad. pkt 8
Wobec wyczerpania porządku dziennego Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński
o godz. 1025 zamknął XXXIX – Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Działdowo.

Protokołowała:
Marta Nazarewicz
/Podinspektor/

Przewodniczył:
Mirosław Zieliński
/Przewodniczący Rady Gminy/
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