PROTOKÓŁ Nr XVI/15
z s e s j i Rady Gminy Działdowo
odbytej w dniu 9 grudnia 2015 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: A.Cegiełka, K.Doliński, P.Jabłonowski,
E.Lipowska
Sesja odbyła się w godzinach 1000- 1130
Spoza Rady w Sesji uczestniczyli:
Krzysztof Radzki
Paweł Cieśliński
Jan Świniarski
Beata Antoszewska
Katarzyna Trąbińska
Tadeusz Szeremeta
Bożena Ziółkowska-Wójcicka
Aleksandra Kowalska
Mieczysława Skała
Andrzej Graszk
Grzegorz Małachowski

Mariusz Margalski
Danuta Dolińska

- Przedstawiciel W-M Izby Rolniczej
- Wójt Gminy
- Sekretarz Gminy
- Skarbnik Gminy
- Komendant Straży Gminnej
- Komendant Gminny OSP
- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej
- p.o.Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej
- Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
- Kierownik Gminnego Zakładu Usług
Komunalnych w Uzdowie
- Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej,
Planowania Przestrzennego, Gospodarki
Gruntami i Ochrony Środowiska
- Kierownik Referatu Rozwoju, Promocji,
Inwestycji i Zamówień Publicznych
- Podinspektor ds. społecznych i ochrony
zdrowia

Sołtysi z terenu Gminy Działdowo, media lokalne
Ad. pkt 1
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński dokonał otwarcia XVI Sesji Rady Gminy,
powitał uczestników sesji i na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad.
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Ad.pkt 2
Wójt Gminy wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego punktu: projektu
uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej szkół i placówek oświatowych
prowadzonych przez Gminę Działdowo. Obsługa finansowa prowadzona jest w urzędzie,
więc nic nie zmienia się, jednak uchwała powinna być podjęta, aby prowadzić ją zgodnie
z nowymi przepisami.
Jednogłośnie przyjęto do porządku obrad dodatkowy punkt, przyjmując następnie
jednogłośnie porządek obrad po zmianach w brzmieniu:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2015 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają
z końcem roku budżetowego 2015.
8. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2016 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na terenie Gminy Działdowo na 2016 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu
nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr 134/2 obręb Wysoka.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji.
13. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej szkół
i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Działdowo.
14. Sprawy bieżące.
15. Zamknięcie obrad.

Ad. pkt 3
Protokół z XV Sesji został przyjęty jednogłośnie bez odczytania.
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Ad. pkt 4
Wójt

Gminy

przedstawił

informację

z

działalności

w

okresie

międzysesyjnym

z uwzględnieniem wykonanych uchwał i wydanych zarządzeń /Sprawozdanie stanowi
załącznik nr 3 do protokołu/.
Ad.pkt 5
Nikt nie zabrał głosu.
Ad.pkt 6
Skarbnik Gminy omówiła proponowane zmiany do budżetu gminy Działdowo na rok 2015,
zgodnie z uzasadnieniem.
Radny P.Stańczak zapytał o przeznaczenie środków w wysokości 14 000 zł, rozdział
Melioracje wodne.
Wójt Gminy odpowiedział, że w trakcie budowy kanalizacji w Turzy Wielkiej stwierdzono,
że jest to okazja do odbudowania głębokich rowów w Turzy Wielkiej. Porozumieliśmy się
z firmą, co do ceny. Rowy zostały pogłębione i oczyszczone. Wyglądają przyzwoicie.
Ponadto, Wójt Gminy nawiązał do planowanych inwestycji. Została zlecona dokumentacja
projektowa modernizacji drogi Kisiny i Kurki. Przygotowano ją w dwóch wariantach.
W zależności od zasad przydzielania środków i ich wysokości, zadanie będzie realizowane
w całości bądź w dwóch etapach. W Kurkach musimy przygotować operat wodnoprawny
i uzyskać pozwolenie na budowę fragmentu nowej drogi. Pozostałe działania to modernizacja
dróg istniejących. Po opracowaniu dokumentów przedstawimy na komisjach zakres prac.
Do końca roku powinna być zakończona dokumentacja na kanalizację Burkat-Filice.
Są problemy z przejściem przez działki. Musimy szukać alternatywnego rozwiązania,
przejścia przez inne działki. W tej chwili są na ukończeniu uzgodnienia z mieszkańcami. Nie
udało się wszystkiego umieścić w drogach gminnych, trzeba było przeprowadzić sieć przez
niektóre działki prywatne. Pozostaje kwestia zakupienia działki pod budowę oczyszczalni. Są
dwie propozycje lokalizacji. Będziemy negocjować cenę działki. Ponadto opracowywana jest
dokumentacja na budowę sali gimnastycznej w Ruszkowie (w miesiącu luty-marzec powinna
być zakończona).
gimnastyczną,

Budowa kłopotliwa, jeśli chodzi o połączenie budynku szkoły z salą

przy jednoczesnym

pozostawieniu

pawilonu.

Gotowe

dokumenty

przedstawimy do zapoznania na posiedzeniu komisji.
Radny P.Stańczak zapytał, czy plany dotyczące szkoły przewidują nadal szkołę
sześcioklasową. Planujemy nie wiedząc co będzie dalej.
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Wójt Gminy odpowiedział, że planujemy nie wiedząc co będzie dalej, jednak dwie klasy
dodatkowe przy sali powstaną. W przypadku szkoły sześcioklasowej zwalniamy pierwsze
piętro w szkole i przemieszamy się na podstawowym parterze, natomiast jeśli będzie szkoła
ośmioklasowa, dwie klasy będą miały zajęcia na pierwszym piętrze. Są dwa warianty. Nie
będzie większego zagrożenia. Ewentualnie będzie mniej bądź bardziej wygodnie.
Wójt Gminy wspomniał również o planowanych uzupełnieniach sieci wodociągowej oraz
kanalizacyjnej na rozbudowujących się osiedlach. Na bieżąco staramy się naprawiać drogi
gruntowe, zwłaszcza na nowych osiedlach, w formie uzupełniania braków, wybitych dziur.
Najgorsze miejsca zostaną uzupełnione. Oczywiście mieszkańcy piszą petycje i wnioski.
Staramy się tłumaczyć, że tak jak np. w Filicach i Burkacie, najpierw musimy zrobić
kanalizację, dopiero później drogę. W Kisinach modernizacja dróg będzie wykonywana
kompleksowo (również w kierunku torów). Najwięcej wniosków i zażaleń kierowanych jest
od mieszkańców nowego osiedla (bloki za kościołem św. Katarzyny), mimo, że jest to
najlepsza droga ze wszystkich osiedlowych. Przejeżdżają samochody

z materiałem

budowlanym. Mieszkańcy chcieliby mieć idealną drogę. Mamy jednak jeszcze pewne
zaszłości w starych miejscowościach a już nowe oczekiwałyby wyłożenia dróg kostką bądź
asfaltem. Potrzeb jest bardzo dużo. Będziemy starali się je realizować na bieżąco, jednak
ważna jest jeszcze kwestia środków zewnętrznych.
Ponadto, opracowywana jest dokumentacja na modernizację oczyszczalni w Uzdowie, łącznie
z przebudową 16 przepompowni (z koszami, pełną automatyką w zakresie zawiadamiania
o awariach). Jeżeli uda się pozyskać dofinansowanie w wysokości 70-80 %, zrobimy
wszystko kompleksowo.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XVI/106/15 w sprawie zmiany budżecie Gminy Działdowo na 2015 r.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Ad.pkt 7
Skarbnik Gminy B.Antoszewska poinformowała, że projekt uchwały dotyczy środków na
wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej Burkat –Filice. Wydłuża się
termin wykonania map geodezyjnych. Nie uda się ich wykonać do końca roku, wobec tego
będą to środki niewygasające. Ostateczny termin realizacji ustala się na dzień
30 czerwca 2016 r. Zostaną uwzględnione do sprawozdania rocznego za 2015 r. Jest to kwota
145 918,65 zł.
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Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XVI/107/15 w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z końcem
roku budżetowego 2015.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Ad. pkt 8
Podinspektor

D.Dolińska

poinformowała,

że

zarówno

Program

Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 jak i Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Działdowo na 2016 rok, stanowią
kontynuację programów z lat ubiegłych.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XVI/108/15 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2016 rok.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Ad. pkt 9
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XVI/109/15 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na terenie Gminy Działdowo na 2016 rok.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Ad. pkt 10
Kierownik G.Małachowski wskazał na mapie na dokładną lokalizację przedmiotowej
nieruchomości, oznaczonej nr 134/2 o powierzchni 0,1612 ha. Wartość rynkowa gruntu
została oszacowana na kwotę 12 400 zł. Do ceny wylicytowanej w drodze przetargu zostanie
doliczony VAT.
Radny P.Stańczak zapytał, kto robił operat szacunkowy.
Kierownik G.Małachowski poinformował, że operat przygotowała pani M. PrażmowskaMiazga (Warszawa).
Radny P.Stańczak zapytał, czy został on zrobiony na zlecenie gminy. Zwrócił uwagę na
niską cenę.
Kierownik G.Małachowski odpowiedział, że operat został zrobiony na zlecenie gminy,
informując również, że położenie działki nie jest atrakcyjne.
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Radna I.Szkotnicka zwróciła uwagę, że aby zwiększyć atrakcyjność tej lokalizacji,
należałoby po latach wyrównać drogę. Trudno nią przejść jak i przejechać. Droga wygląda
coraz gorzej, dobrze byłoby chociaż dziury uzupełnić tłuczniem czy też wyrównać. Tym
bardziej, jeśli chcemy wystawić działkę do przetargu.
Kierownik G.Małachowski przekazał, że zima sprzyja, więc pewne prace na drogach można
wykonywać.

Obecnie

równiarka

jest

nieczynna,

wobec

czego

zlecamy

prace.

Na tyle na ile zima pozwoli część dróg uda się naprawić.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XVI/110/15 w sprawie wyrażenia zgody zbycie w drodze w przetargu
nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr 134/2 obręb Wysoka.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Ad. pkt 11
Kierownik

G.Małachowski

poinformował,

że

wnioskodawcą

jest

Zarząd

Dróg

Wojewódzkich w Olsztynie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Nidzicy, który wystąpił
o zniesienie statusu pomnika przyrody z drzewa rosnącego przy drodze Łasin –Rozdroże.
Lipa znajduje się w złym stanie zdrowotnym i zagraża bezpieczeństwu. Projekt uchwały
został uzgodniony z RDOŚ w dniu 23.11.2015 r. Po podjęciu uchwały zostanie wydana
decyzja na usunięcie przedmiotowego drzewa.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XVI/111/15 w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Ad. pkt 12
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński odczytał skargę złożoną przez mieszkankę
gminy do Rady Gminy Działdowo.
Następnie poinformował, iż z treści wynika, że skarga dotyczy działalności pracownika
urzędu, wobec tego, rada nie jest organem właściwym do jej rozpatrzenia, powinien ją
rozpatrzyć Wójt Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, zarządzając
następnie głosowanie.
Rada jednogłośnie podjęła /w głosowaniu udział wzięło10 radnych/
Uchwałę Nr XVI/112/15 w sprawie przekazania skargi.
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Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Ad.pkt 13
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński odczytał petycję mieszkańców Komorniki
w sprawie budowy chodnika i utwardzenia drogi.
Radny P.Stańczak zapytał, o jaką chodzi drogę.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński poinformował, że chodzi o drogę prowadzącą do
nowych budynków na terenie naszej gminy (przy lesie, za kościołem św. Katarzyny).
Radny P.Stańczak zapytał ile lat stoją te budynki.
Przewodniczący Rady Gminy odpowiedział, że niektóre budynki są jeszcze w trakcie
budowy.
Wójt Gminy powiedział, że problem polega na tym, że drogą przejeżdżają samochody
ciężarowe, dowożące materiał na miejsce budowy, co nie pozwala na utrzymanie drogi
w idealnym stanie. Droga była w dobrym stanie. W ubiegłym roku została nawieziona
materiałem i zagęszczona, jednak jeśli będą jeździły ciężarówki nie ma możliwości, aby tę
drogę utrzymać. Jest ona najlepsza ze wszystkich, które ostatnio objeżdżano i naprawiano na
terenie gminy. Drogi w Kisinach, Kurkach, Burkacie, były naprawdę w złym stanie.
Radny P.Stańczak zwrócił uwagę, że w przypadku zrobienia tej drogi wpłyną kolejne
petycje. Była zasada, że w miejscach, gdzie powstają nowe budynki, drogi naprawiane
są tylko doraźnie.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał uzasadnienie do projektu uchwały.
Radny P.Stańczak zapytał, dlaczego rada nie jest władna do rozpatrzenia petycji.
Wójt Gminy wspomniał, że inne procedury dotyczą skarg i wniosków, a inne petycji. Na
rozpatrzenie petycji jest najdłuższy termin, podlega innej ustawie. Organ wykonawczy
rozpatruje, jednak nie może tego zrobić wbrew radzie, która stanowi i zatwierdza budżet.
Sekretarz Gminy poinformował, że 6 września

b.r.

weszła w życie ustawa z dnia

11 lipca 2014 r. o petycjach. Długie vacatio legis, było po to, aby przygotować się do tejże
ustawy. Wymogi ustawy są takie, że wszystkie petycje skanuje się i umieszcza na stronie
internetowej, czyli w Biuletynie Informacji Publicznej danego organu. W tym przypadku są to
dwa organy, rada gminy jak i wójt gminy.

Dotychczas procedury

w sprawie skarg,

wniosków i petycji określone były w ustawie Kodeks postępowania administracyjnego z roku
1960. W kodeksie postępowania administracyjnego nie zdefiniowano petycji. Ustawodawca
uregulował kwestię petycji odrębną ustawą o petycjach, w której również nie zdefiniowano
słowa petycja. Sekretarz Gminy wskazał na trudność w odróżnieniu petycji od wniosku.
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Art. 2 ust. 3 ustawy o petycjach wskazuje, że „przedmiotem petycji może być żądanie,
w szczególności zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania
w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości
wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie
zadań i kompetencji adresata petycji”.
Art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego określa, że „przedmiotem wniosku mogą
być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia
pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności”.
Jak wynika z definicji, petycja i wniosek przenikają się, ponieważ dotyczą zbiorowości lokalnej.
wobec tego ustawodawca w ustawie o petycjach zamieścił zapis, wskazujący na to, że o tym, czy
jest to petycja nie decyduje jego forma zewnętrzna lecz treść. Są dwa różne tryby rozpatrywania.
Petycje rozpatrujemy w trybie ustawy o petycjach, natomiast skargę i wnioski w trybie ustawy
Kodeks postępowania administracyjnego. Na rozpatrzenie petycji termin jest trzymiesięczny,
natomiast skargę i wniosek rozpatruje się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni.
Na skargę lub rozpatrzenie wniosku przysługuje skarga natomiast na sposób załatwienia petycji
nie przysługuje skarga. Jeżeli chodzi o adresatów, art. 6 ust. 1 ustawy o petycjach określa,
że „adresat petycji, który jest niewłaściwy do jej rozpatrzenia przesyła ją niezwłocznie, nie
później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, do podmiotu właściwego do
rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję”.
Przygotowując projekt uchwały mieliśmy wątpliwości czy traktować to jako wniosek do budżetu,
który wówczas trzeba rozpatrywać według kpa, czy też jako petycję, bowiem zgodnie z art. 2 ust.
3 dotyczy zbiorowości, zaspokajania dobra wspólnego. Rada gminy ma prawo zdecydować.
Następnie Sekretarz Gminy nawiązał do przekazania petycji według właściwości, uzasadniając
dlaczego Wójt Gminy jest adresatem właściwym. Wójt jest organem wykonawczym.
Konstruowanie budżetu i wykonywanie to w zasadzie bieżąca działalność gminy. Rozpatrując
petycję, Wójt pozostanie w porozumieniu z radą gminy. Jeżeli uznałby, że petycja zasługuje na
uwzględnienie i trzeba tę drogę zrobić, to pierwszą czynnością będzie wprowadzenie tejże
inwestycji do budżetu. Wprowadza ją Wójt, rada nie mogłaby tego uczynić. Pewne przesłanki
wskazują na to, że jest to petycja. Jednak pozostaje to decyzją rady.

Radny Z. Boćko zapytał, ile złożono podpisów pod petycją.
Kierownik G.Małachowski odpowiedział, że z dwóch bloków złożono dwadzieścia kilka
podpisów.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XVI/113/15 w sprawie przekazania petycji.
8

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Ad. pkt 14
Wójt Gminy poinformował, że projekt uchwały opracowano w związku z wejściem w życie
z dniem 1 stycznia 2016 roku nowych przepisów. Dla naszej gminy nie są one nowe, bowiem
w taki sposób od wielu lat, praktycznie od powstania gminy prowadzona jest obsługa
administracyjno - finansowa dla jednostek oświatowych. W treści uchwały wymieniono
placówki (osiem szkół z terenu gminy), dla których prowadzimy obsługę finansową oraz
zakres tej obsługi. W referacie oświaty prowadzona jest oddzielna księgowość dla wszystkich
szkół.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XVI/114/15 w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej szkół
i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Działdowo.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Ad. pkt 15
Sprawy bieżące
Radna I.Szkotnicka zwróciła uwagę, że każda wieś boryka się z problemem oświetlenia,
doświetlenia, prosząc o przygotowanie na piśmie analizy porównawczej pomiędzy kosztami
montażu i eksploatacji lamp tradycyjnych a lamp solarnych. Lampy solarne nie wszędzie się
sprawdzają, koszt jednostkowy zakupu lampy jest jaki jest. Ponadto po pięciu latach należy
wymienić akumulatorek. Lampa nie może stać w każdym miejscu, poza tym lamy solarne
świecą wieczorem, a lampy tradycyjne są również włączane w godzinach porannych. Chodzi
o parametry. Planujemy wydatki z funduszy sołeckich, w związku z czym chcielibyśmy
wiedzieć, czy na przykład partycypowanie w jakiś sposób w utrzymaniu lampy gminnej
poprzez uczestnictwo w kosztach zużycia, montażu jest możliwe, czy są też jakieś inne
obwarowania prawne. Chcielibyśmy wiedzieć co się opłaca i daje światło. Ponadto, radna
I.Szkotnicka zgłosiła, że w Wysokiej przy drodze wojewódzkiej nie wszystkie nowe lampy
świecą, m.in. przy przejściu dla pieszych oraz „stara” lampa przy drodze wjazdowej w stronę
Skurpia.
Kolejna sprawa podjęta przez radną I.Szkotnicką dotyczyła drogi gminnej wewnątrz wsi,
prowadzącej na łąki, gdzie obecnie wywożone jest drzewo z lasu. Zapytała, czy można
wpłynąć na lasy, aby przynajmniej partycypowały w kosztach naprawy drogi, która narażona
jest na zniszczenia.
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Radna I.Szkotnicka nawiązała również do pisma, jakie składała w sprawie Sołectwa
Pierławki, dotyczącego tablicy z napisem Pierławki oraz zapadniętej studzienki na terenie
wsi. Zapytała o przybliżony termin zajęcia się tą sprawą bądź na chwilę obecną przynajmniej
zabezpieczenia studzienki i oznaczenia.
Wójt Gminy powiedział, że bez analizy finansowej, w części może udzielić odpowiedzi
na pytanie dotyczące oświetlenia. Lampy solarne montujemy tylko tam, gdzie nie ma
możliwości zamontowania lamp stacjonarnych. Eksploatacja i montaż lampy stacjonarnej na
słupach oświetleniowych są tańsze. Lampa kosztuje ok.250 zł, do tego koszty energii przy
lampach sodowych nie są tak wysokie. Nie wszędzie mamy możliwość zamontowania lamp
stacjonarnych. Często nawet jeśli są słupy, to nie ma dodatkowej linii energetycznej,
oświetleniowej. Chcąc dostawić lampę, należy przygotować projekt, przeprowadzić
dodatkową linię. W tym roku w ten sposób zostanie zamontowanych 5 lamp, w kolejnym
roku następne 5 lamp (w ramach opłaty eksploatacyjnej, którą płacimy firmie). Lampy
solarne są rozwiązaniem w tych miejscach, gdzie zbyt kosztowna jest rozbudowa sieci
energetycznej stacjonarnej. Lampy solarne z roku na rok są coraz lepsze eksploatacyjnie
i tańsze w kosztach montażu. W Wysokiej stara sieć oświetleniowa powinna być już
wyłączona. Droga nie została jeszcze odebrana, dlatego m.in. nie robimy niczego przy pętli
autobusowej, zrobimy w późniejszym terminie. Po odbiorze wyłączymy starą sieć
oświetleniową. Ewentualnie zostawimy lampę, tam gdzie trzeba będzie doświetlić.
Wójt Gminy wspomniał, że czasami nie docierają do urzędu sygnały od państwa sołtysów
w kwestii awarii oświetlenia.
Następnie Wójt Gminy nawiązał do pytania dotyczącego sołectwa Pierławki, informując,
że w przypadku, kiedy zostają środki, przeznaczane są na melioracje i naprawy. Zostaną
poczynione starania, aby przynajmniej zabezpieczyć studzienkę w Pierławce. Potrzeba
jeszcze kilku znaków (m.in. na łuku w Wysokiej). Do końca roku powinny być zakupione
i uzupełnione.
Wójt Gminy odniósł się do sprawy dotyczącej drogi w Wysokiej, informując, że postara się
wynegocjować, aby po zakończeniu zrębu została naprawiona. Droga jest przejezdna. Zimą
poza leśnikami nikt nią nie jeździ.
Radny P.Stańczak zwrócił uwagę, na to, że nie ma prawnych możliwości egzekwowania,
droga jest publiczna, nie ma ograniczenia tonażu.
Wójt Gminy potwierdził, informując, że jedynie można utrudniać, ograniczając tonaż, jednak
postaramy się porozumieć.
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Sołtys E. Antosiak zapytała, czy wymiana dachu na świetlicy w Rywocinach została
zakończona oraz o to, kiedy zostanie zabrana dachówka składowana na paletach. Ułożona jest
w miejscu, gdzie dzieci oczekują na przyjazd autobusu.
Wójt Gminy odpowiedział, że dachówka zostanie uprzątnięta.
Sołtys P.Trąbiński po raz kolejny przypomniał o braku oświetlenia w Lipówce jak również
nawiązał do sprawy drzew wychodzących w skraj jezdni, którą zgłaszał na ostatniej sesji.
Zapytał, czy ktoś monitoruje to czy też ma wystąpić w tej sprawie z pismem do Zarządu
Dróg.
Wójt Gminy odpowiedział, że rozmawiał w tej sprawie z Dyrektorem Powiatowego Zarządu
Dróg, który ma zająć się tą sprawą.
Sołtys Sołectwa Turza Wielka M.Waśkowiak zwrócił się w sprawie oświetlenia,
informując, że dwa tygodnie temu zgłaszał awarię i dotychczas nic się nie dzieje. Nie świecą
lampy na wybudowaniach przy drodze w stronę Skurpia.
Kierownik G.Małachowski poinformował, że każdy brak oświetlenia zgłaszany jest od razu
po sesji. Zgodnie z umową firma ma 7 dni na usunięcie awarii. Wspomniał również,
że rozmawiał z dyrektorem w Płocku, który poinformował, że mają tylko pięciu pracowników
do usuwania awarii na kilka powiatów. Poprosił o ponowne zgłaszanie, jeżeli po upływie
tygodnia nie ma nadal reakcji i lampa nie świeci. Poza mailem jest sporządzona notatka
o tym, kiedy było zgłoszenie.
Radna I.Szkotnika poinformowała, że kiedyś bezpośrednio zgłaszała awarię i również
miesiąc czekała na reakcję.
Kierownik G.Małachowski powiedział, że nie bardzo chcą przyjmować zgłoszenia od
innych osób. W umowie figuruje pan Baranowski do kontaktu, więc najlepiej zgłaszać awarie
poprzez urząd.
Sołtys Sołectwa Sękowo P.Biema zgłosił, że droga w kierunku miejsca budowy kurników
ciągle jest rozjeżdżona i blokowana.
Wójt Gminy odpowiedział, że po sesji skontaktuje się z kierownikiem budowy.
Sołtys P.Biema zwrócił również uwagę na materiał (glina z piaskiem), którym nawieziono
drogę w Sękowie. Powstało błoto. Droga wyglądała strasznie, mieszkańcy robili zdjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy nawiązał do dyskusji na ostatniej sesji w sprawie cen za
wywóz nieczystości ciekłych z szamb przydomowych, informując, że wraz z panem Wójtem
spotkali się z przewoźnikiem w tej sprawie.
Wójt Gminy powiedział, że jest to początek całej sprawy, ponieważ będziemy negocjować
z miastem, choć nie wiemy czy uda się obniżyć ceny na oczyszczalni miejskiej. Będziemy
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rozmawiać z panem burmistrzem na temat cen wody i ścieków. To co mogliśmy w miarę
szybko i we własnym zakresie zrobić to zwiększyć ilość beczek przyjmowanych do naszej
oczyszczalni. Cena jest niższa niż w oczyszczalni miejskiej. Przewoźnik oddaje kilka beczek
miesięcznie do Uzdowa, w tej chwili będzie mógł około 40 beczek, w sobotę jak i w dni
powszednie. Nie za bardzo zgadza się, aby obniżyć cenę. Jeśli pan Graszk byłby w stanie
obsłużyć to my będziemy stosować niższą cenę dla wszystkich. Po włączeniu Turzy Wielkiej
zwiększa się ilość ścieków przyjmowanych z szamb.
Sołtys M.Augustyniak zapytała, czy jest możliwość zmiany przewoźnika, aby płacić taniej.
Poinformowała, że miesięcznie płaci 120 zł za małą beczkę. Zwróciła również uwagę, że
nieczystości z oczyszczalni wywożone są na składowisko w Zakrzewie zanieczyszczając
wieś.
Wójt Gminy poinformował, że straż gminna zwróci na to uwagę. Samochody przewożące
osad muszą być szczelne. Jeżeli są sygnały, że cokolwiek się wydostaje proszę wykonać
telefon do straży. Przez Zakrzewo kierowcy powinni przejeżdżać powoli, zabezpieczonym
samochodem.
Sołtys M.Augustyniak również zgłosiła, że kontenery na odpady płukane są na składowisku,
następnie wyjeżdżają a nieczystości wypływają na jezdnię.
Wójt Gminy powiedział, że zwróci na to uwagę pana Dwórznik.
Sołtys M.Augustyniak poprosiła o zwrócenie uwagi wykonawcy, budującemu kolejną
kwaterę na obowiązujące w miejscowości ograniczenie prędkości.
Wójt Gminy przekazał, że po sesji skontaktuje się w tej sprawie.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił o informowanie w przypadku braku rezultatów.
Ad. pkt 16
Wobec wyczerpania porządku dziennego przewodniczący Rady Gminy o godz. 11.20
zamknął XVI Sesji Rady Gminy Działdowo.
Protokołowała:
Marta Patalon
/podinspektor/

Przewodniczyli:
Mirosław Zieliński
/Przewodniczący Rady Gminy/
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