PROTOKÓŁ Nr XXIV/16
z s e s j i Rady Gminy Działdowo
odbytej w dniu 19 września 2016 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: P.Jabłonowski.
Sesja odbyła się w godzinach 1000-1200.
Spoza Rady w Sesji uczestniczyli:
Jan Korona
Karol Bojarowski
Paweł Cieśliński
Jan Świniarski
Beata Antoszewska
Inwestycji i Zamówień Publicznych
Katarzyna Trąbińska
Tadeusz Szeremeta
Bożena Ziółkowska-Wójcicka
Aleksandra Kowalska
Mieczysława Skała
Andrzej Graszk
Grzegorz Małachowski

Mariusz Margalski

- Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Działdowskiego
- Przedstawiciel W-M Izby Rolniczej
- Wójt Gminy
- Sekretarz Gminy
- Skarbnik Gminy
- Komendant Straży Gminnej
- Komendant Gminny OSP
- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej
- Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w
Burkacie
- 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

Sołtysi z terenu Gminy Działdowo, media lokalne.

Ad. pkt 1
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński dokonał otwarcia XXIV Sesji Rady Gminy
Działdowo. Powitał uczestników sesji i na podstawie listy obecności radnych stwierdził
prawomocność obrad. Przedstawił nowo wybraną Sołtys Sołectwa Grzybiny panią Reginę
Falkowską.
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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 XXIII Sesji Rady Gminy.
4. Informacja wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Działdowo za I półrocze
2016 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Działdowo na lata 2016 – 2025.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2016 r.
9. Podjęcie

uchwały

w

sprawie

udzielenia

pomocy

finansowej

Powiatowi

Działdowskiemu.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr L/374/10 Rady Gminy Działdowo z dnia
15 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Działdowo.
12. Sprawy bieżące.
13. Informacje dotyczące pozyskiwania środków w ramach planowanych przedsięwzięć
objętych RLKS. Podstawowe założenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 20142020 / Krzysztof Mariol – Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama
Mazurskiej Krainy”/
14. Zamknięcie obrad.
Nie zgłoszono wniosków do porządku obrad przystępując do jego realizacji w powyższym
brzmieniu.
Ad. pkt 3
Protokół z XXIII sesji został przyjęty jednogłośnie bez odczytania.
Ad. pkt 4
Wójt Gminy

P.Cieśliński

przedstawił

sprawozdanie

z

działalności

w

okresie

międzysesyjnym z uwzględnieniem wydanych zarządzeń i wykonanych uchwał.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
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Następnie Wójt Gminy podziękował sołtysom sołectw Rywociny, Zakrzewo, Gnojno,
Petrykozy oraz radnym tych okręgów za pomoc w ostatnim okresie w zaopatrywaniu
mieszkańców w wodę, zgodnie z zaleceniami sanepidu. Państwo sołtysi, radni tę wodę
wydawali często narażając się na nieprzyjemne sytuacje. Dziękuję, że staraliście się
mieszkańcom wytłumaczyć sytuację, jaka zaistniała. Woda jest dobra, wyniki są dobre
(mamy wyniki niezależnego laboratorium). Sanepid jeszcze komunikatu nie wydał, pobiera
jeszcze wodę i bada.
Ad. pkt 5
Nikt nie zabrał głosu.
Ad. pkt 6
Skarbnik Gminy B. Antoszewska omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy
Działdowo za I półrocze 2016 r. przedstawiając je w formie prezentacji multimedialnej.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad.pkt 7
Skarbnik B. Antoszewska przedstawiła zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Działdowo na lata 2016 – 2025.
Dochody na 2016 rok uległy zmianie. Wprowadzono aktualne kwoty dotacji. Wydatki
ogółem, w tym bieżące i majątkowe również uległy zmianie. Kwota długu nie uległa zmianie.
Wprowadzono zmiany w załączniku Nr 2, przedsięwzięcie Rozbudowa remizy OSP
w Uzdowie zostało rozbite na dwa lata. W tym roku zaplanowano kwotę 50 000 zł
( 20 000 zł środki własne, 30 000 zł Urząd Marszałkowski) natomiast na rok przyszły jest to
kwota 110 000 zł.
Rada gminy jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXIV/172/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Działdowo na lata 2016-2025.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad.pkt 8
Skarbnik B. Antoszewska omówiła szczegółowo proponowane zmiany w budżecie gminy
na 2016 rok.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXIV/173/16 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2016 r.
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Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Ad. pkt 9
Skarbnik B. Antoszewska przedstawiła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Działdowskiemu
Środki przeznaczone są na zakup sprzętu medycznego dla szpitala w Działdowie, monitoru
rzutu serca, który będzie wykorzystywany w celu udzielenia pomocy osobom po ciężkich
zatruciach.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXIV/174/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Działdowskiemu.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Ad. pkt 10
Kierownik G. Małachowski omówił projekt uchwały.
Zmienia się paragraf 1 ust. 2 w uchwale Nr L/374/10 z dnia15 lipca 2010 r. Opłata adiacencka
wynosi obecnie 20 %, podwyższamy ją do 30%.
Rada większością głosów / 11 głosów „za”, 2 głosy „wstrzymujące się”, 0 głosów „przeciw”/
podjęła
Uchwałę Nr XXIV/175/16 w sprawie zmiany uchwały Nr L/374/10 Rady Gminy
Działdowo z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty
adiacenckiej.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Ad.pkt 11
Kierownik G. Małachowski przedstawił projekt uchwały.
Artykuł 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obliguje radę gminy do
uchwalenia regulaminu o czystości i porządku na terenie gminy. W lutym dokonano
nowelizacji ustawy, co narzuciło zmianę regulaminu. Regulamin zmienia się tylko w jednym
punkcie.
W paragrafie 6 dostosowano zapisy w zakresie terminów i częstotliwości, zgodnie z uchwałą
podjętą przez Zgromadzenie Ekologicznego Związku Gmin. Regulamin został zaopiniowany
pozytywnie przez Powiatowego Lekarza Sanitarnego w Działdowie.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXIV/176/16 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Działdowo.
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Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Ad.pkt 12
Spawy bieżące.
Sołtys W.Nadwodny: zapytał, co się stało z wodą w Turzy Wielkiej. Woda w kranie miała
kolor brązowy.
Kierownik A.Graszk: jest to spowodowane chwilowym wyłączeniem prądu.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński poinformował, że pani dyrektor gimnazjum
w Burkacie przekazała harmonogram korzystania z sali gimnastycznej w Burkacie. Zostanie
on wyłożony w sekretariacie urzędu i tam będą mogły zapisać się zainteresowane grupy.
Sołtys P.Trąbiński: od kiedy będzie można korzystać z sali.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński: od października do końca marca.
Pewne godziny są już wykupione przez grupy płatne.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński ogłosił przerwę w obradach o godzinie 10.40.
O godzinie 11.30 Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady XXIV Sesji Rady Gminy
Działdowo.
Ad.pkt 13
Krzysztof Margol – Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama
Mazurskiej Krainy” przedstawił informacje dotyczące pozyskiwania środków w ramach
planowanych przedsięwzięć objętych RLKS.
Za kilkanaście dni ruszy nowy nabór wniosków programu Leader, ponad 12 000 000 zł do
rozdania w najbliższych latach. Zależy nam, aby te środki dobrze i sprawnie wydać.
Chciałbym poinformować, na jakie zadania są te środki, natomiast szczegółowe informacje
zawarte są w przekazanych materiałach. Funkcjonuje zespół osób, które będą bezpłatnie
pomagały w przygotowaniu wniosku. W poprzednich latach zdarzało się, że była fajna grupa
ludzi, pomysł, a jak rozpoczęło się opracowanie wniosku zaczęli się zniechęcać. Wiele było
wniosków, które zostały zatwierdzone jednak z powodu uciążliwości proceduralnej
wnioskodawcy rezygnowali. Chcemy państwu pomagać. Połowa środków zostanie
skierowana dla przedsiębiorców /działanie B, B1, B2/.
Działanie B: rozpoczynanie działalności na własny rachunek, rozwój działalności
gospodarczej. Środki na ten cel, spójne są z tym, co oferowane jest przez inne programy
(w urzędach pracy). Osoba może otrzymać 60 000 zł i musi utrzymać działalność przez dwa
lata. Nie ma wkładu własnego. Należy przedłożyć do tego biznes plan. Będziemy pomagać
w jego opracowaniu. Proszę poinformować osoby zainteresowane założeniem własnej firmy
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aby zgłosiły się do biura LGD. Pod koniec września bądź na początku października będą
ogłaszane konkursy i przyjmowane wnioski. Wszystkie wnioski będzie oceniała Rada LGD,
w skład niej wchodzi 13 osób, po jednej z każdej gminy. Zachęcam Państwa. Preferowane
branże: wykorzystujące lokalne walory przyrodnicze, kulturowe, historyczne, produkty rolne,
przedsięwzięcia innowacyjne. Nie jest powiedziane, że inne działania są wykluczone.
Drugi element B2: rozwój działalności gospodarczej dla firm, możliwość utworzenia, co
najmniej jednego miejsca pracy i dotacja do 100 000 zł, w układzie finansowym takim, że
firma wykłada również swoje 100 000 zł. Jeżeli firma wpisuje się w rozwiązywanie istotnych
problemów społecznych a te problemy są wpisane w strategię można uzyskać dofinansowanie
w wysokości 70% a nie 50 %.
Za dwa ,trzy tygodnie będzie ogłoszony pierwszy konkurs, kolejny w połowie roku 2017 oraz
ostatni w roku 2018.
Działanie A. wspieranie udziału społeczności lokalnej w realizacji LSR. Pojawia się nowa
kategoria odbiorców. Obejmuje instytucje kultury, gminy, organizacje pozarządowe i grupy
nieformalne. Grupa nieformalna może zgłosić wniosek, jednak dotację, jeśli zostanie on
zatwierdzony otrzymuje wskazana organizacja, która użyczy jej osobowości prawnej. Po raz
pierwszy takie działanie będzie w Lokalnej Grupie Działania. Zachęcam, aby zakładać
organizacje, bowiem to ułatwia pozyskiwanie środków z wielu programów. Na przykład tam
gdzie jest Garncarska Wioska są trzy organizacje. Środki unijne, są to pieniądze dla państwa.
Zachęcam państwa do udziału. Wysokość środków do 20 000 zł. Będziemy chcieli rozwijać
na terenie gminy ideę wioski tematycznej, czyli wsi, która zakłada swój rozwój w oparciu o
daną specjalizację (funkcjonują Kraina Żółwia, Wioska Pogody Ducha, Wioska Lnu, Osada
Pruska). Na wioski tematyczne można pozyskiwać inne dodatkowe środki. Jeżeli nic się nie
zmieni, będzie konkurs kierowany do wiosek tematycznych.
Działanie C: tworzenie sieci podmiotów prowadzących działalność na obszarach LGD. Kwota
dofinansowania do 30 000 zł, maksymalna wartość operacji do 50 000 zł. Będziemy zachęcali
aby jak najwięcej firm współpracowało ze sobą. Możliwość opracowania wspólnego wniosku.
Zakłada tworzenie i rozwój współpracy sieciowej firm i organizacji pozarządowych.
Działanie D:rozwój rynku zbytu produktów i usług lokalnych. Dotacja do 20 000 zł na
różnego rodzaju wydarzenia, na których sprzedajemy lokalne produkty: targi, jarmarki.
Zasady finansowania, przedsiębiorcy co do zasady otrzymują połowę dofinansowania, chyba
że wpisujemy się w rozwiązywanie problemów społecznych ( np. usługi zdrowotne).
Dofinansowanie wynosi 70%. W przypadku organizacji pozarządowych jest 80% (20% wkład
pieniężny bądź rzeczowy). W przypadku projektów, które obejmują realizację potrzeb
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społecznych w gminie dofinansowanie wynosi 100 %. Dofinansowanie dla jednostek sektora
finansów publicznych (szkoła, biblioteka, urząd gminy) wynosi 63,3 %.
Lokalna Grupa Działania ogłasza konkurs, po czym wyznacza kilka tygodni na złożenie
wniosku w biurze w Nidzicy. Rada LGD pracuje i ocenia wnioski ustalając listę rankingową,
następnie ogłasza listę. Po ocenie wnioski (poza działaniem A) wysyłane są do urzędu
marszałkowskiego, gdzie są sprawdzane i przygotowywane są umowy. Często zachodzi
konieczność dokonania poprawek. Wtedy proszę zgłosić taką sytuację do LGD, gdzie
uzyskacie pomoc, proszę się nie zniechęcać. W trakcie realizacji wniosku często występują
sytuacje, że trzeba sporządzić aneks do umowy.
Jeżeli jest ciekawy pomysł proszę o zgłoszenie się do nas do biura. Przyjedziemy do państwa
jeśli będzie taka potrzeba. Jeżeli chcecie założyć stowarzyszenie proszę o telefon. Niebawem
ruszają konkursy w ramach programu FIO, kolejny konkurs Równać szanse. Funkcjonowanie
organizacji ułatwia pozyskiwanie środków.

Ad. pkt 14
Wobec wyczerpania porządku dziennego Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński
zamknął o godz. 12.00 XXIV Sesję Rady Gminy Działdowo.
Protokołowała:
Marta Patalon
/podinspektor/

Przewodniczyli:
Mirosław Zieliński
/Przewodniczący Rady Gminy/
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