PROTOKÓŁ Nr XXXV/17
z s e s j i Rady Gminy Działdowo
odbytej w dniu 14 grudnia 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Działdowo.
Stan osobowy Rady wynosi 15 osób, w Sesji zgodnie z załączoną listą obecności
uczestniczyło 12 radnych. Nieobecni radni: Piotr Stańczak, Mariusz Stokłos, Zbigniew
Boćko
Sesja odbyła się w godzinach 1015 – 1200
Spoza Rady w Sesji uczestniczyli:
Paweł Cieśliński
Jan Świniarski
Beata Antoszewska
Danuta Smereczyńska
Grzegorz Małachowski

Katarzyna Trąbińska
Bożena Ziółkowska-Wójcicka
Andrzej Graszk
Tadeusz Szeremeta

- Wójt Gminy
- Sekretarz Gminy
- Skarbnik Gminy
- Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Zdrowia
- Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej,
Planowania
Przestrzennego,
Gospodarki
Gruntami i Ochrony Środowiska
- Komendant Straży Gminnej
-Kierownik
Gminnego
Ośrodka
Pomocy
Społecznej
-p.o.Kierownika Gminnego Zakładu Usług
Komunalnych w Uzdowie
- Komendant Gminny OSP

Sołtysi z terenu Gminy Działdowo.
Mieszkańcy gminy Działdowo.
Ad. pkt 1
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński dokonał otwarcia XXXV Sesji Rady Gminy,
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 XXXIV 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 2017 r.
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7.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu

nieruchomości gruntowej , oznaczonej nr 15/1 obręb Rywoczyny.
8.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu

nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr 117 obręb Gnojno.
9.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki nr 17/5 obręb

Sławkowo.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa w Sołectwie Malinowo.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa w Sołectwie Petrykozy.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Działdowo.
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Działdowo.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/29/15 Rady Gminy Działdowo z dnia
29 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z sal gimnastycznych szkół
prowadzonych przez Gminę Działdowo oraz upoważnienia Wójta Gminy do ustalenia
wysokości opłat za korzystanie z tych sal.
15. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na
terenie Gminy Działdowo na 2018 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2018 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji na temat stanu realizacji zadań
oświatowych Gminy Działdowo w roku szkolnym 2016/2017.
18. Sprawy bieżące.
19. Zamknięcie obrad.
Nie zgłoszono wniosków do porządku obrad, przyjmując następnie jednogłośnie
proponowany porządek obrad.
Ad. pkt 3
Protokół z XXXIV 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.
Radna K.Wasiak zwróciła się w sprawie równiarki, informując, że dzwoniła do niej pani
z informacją, że pogotowie przyjeżdża do jej mamy (przywozi i odwozi jej mamę) i że już nie
przyjedzie z uwagi na dziury na drodze, niszczą karetki.
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Wójt Gminy: mają obowiązek przyjechać. Wiecie państwo, jakie są warunki, od maja
praktycznie non stop pada z małymi przerwami. W ubiegłym tygodniu wysyłaliśmy
równiarkę, m.in. tam też była równiarka ale za trzy dni było to samo. Deszcze padają, są
wybite dziury. Może do świąt uda się jeszcze coś zrobić.

W niektórych miejscach

mieszkańcy sami organizują kruszywo, Filice, Burkat. Jak tylko będzie możliwość i to
kruszywo dotrze to równiarka będzie rozgarniała. Telefonów mamy mnóstwo. Mieszkańcy
dzwonią do pana kierownika i do pana Derbina, który bezpośrednio te drogi przegląda. Na
każdą drogę, gdzie mamy sygnał, jedziemy, sprawdzamy. Faktycznie jeśli chodzi o Burkat
uważam, że na osiedlu jest lepsza droga niż ta na przykład koło pana Korony a telefonów
akurat tu nie mieliśmy. W niedzielę objechałem wszystkie drogi w Wysokiej i Pierławkach.
Wiemy jaka jest sytuacja. Mamy taką sytuację w Burszu, że do jednej posesji dojazd karetką
jest prawie niemożliwy, stoi tak duża kałuża wody. Nie mamy jednak co z tym zrobić, nie ma
gdzie tego odprowadzić. Czekamy aż trochę obeschnie, aby nawieźć trochę kruszywa,
bowiem osoba tam mieszkająca wymaga co jakiś czas przyjazdu lekarza czy pobytu
w szpitalu. Wszystkie przypadki indywidualne i inne monitorujemy, mamy nadzieję, że
jeszcze do świąt uda się coś naprawić.
Ad. pkt 6
Skarbnik B. Antoszewska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie
Gminy Działdowo na 2017 rok.
Po stronie dochodowej: wprowadzenie subwencji uzyskanej z ministerstwa w kwocie
60 000 zł z przeznaczeniem na doposażenie nowych pomieszczeń w szkole w Ruszkowie.
W dziale Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego zmniejszenie środków o 134 000 zł. Są
to środki z PROW na budowę świetlicy w Kramarzewie. Zadanie zostało przesunięte do
realizacji w następnym roku budżetowym.
Po stronie wydatkowej:
W dziale Rolnictwo i Łowiectwo zaplanowanie nowych zadań: rozbudowa wodociągu
w Burkacie 70 000 zł oraz rozbudowa wodociągu w Komornikach 27 550 zł.
W dziale Transport i Łączność zwiększenie na bieżące utrzymanie dróg 73.500 zł oraz
zaplanowanie kwoty 6.500 zł na budowę wiaty przystankowej w Pierławkach.
W dziale Administracja Publiczna przesunięcia między paragrafami, zwiększenie wydatków
na bieżące utrzymanie urzędu.
W dziale Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa przeniesienia między
paragrafami związane z bieżącym utrzymaniem.
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W dziale Oświata i Wychowanie– zaplanowanie subwencji po stronie wydatkowej na zakup
wyposażenia, dotyczy szkoły w Ruszkowie.

Pozostałe zmiany związane z bieżącym

utrzymaniem.
W dziale Pomoc Wpołeczna, na wniosek kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów wynagrodzenia - zobowiązanie po stażu.
W dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska zmiany w funduszu sołeckim
Jankowice. Zaplanowano doposażenie świetlicy: zakup stołu do tenisa.
W rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowanie 9000 zł na zakup i montaż lampy
solarnej w Drzazgach.
W dziale Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

zmniejszenie planu na bieżące

utrzymanie świetlic oraz zdjęcie inwestycji Budowa świetlicy w miejscowości Kramarzewo
wraz z dokumentacją o kwotę

231.550 zł. Środki zostały zaplanowane do realizacji

w następnym roku budżetowym. W tym roku została wykonana dokumentacja na ten cel na
kwotę 18 450 zł.
Skarbnik Gminy wskazała na nowe zadania wprowadzone w załączniku inwestycyjnym
(załącznik nr 3) oraz omówiła zmiany w załączniku nr 4 związane z inwestycją Budowa
świetlicy w miejscowości Kramarzewo. Po zmianach jest to kwota 18450 zł.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński poprosił o pytania.
Pytań do ww. projektu uchwały nie było.
Rada gminy jednogłośnie /12 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się/ podjęła
Uchwałę Nr XXXV/296/17 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2017 r.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Ad.pkt 7
Kierownik G. Małachowski przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
zbycie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej , oznaczonej nr 15/1 obręb Rywoczyny,
wskazując na lokalizację nieruchomości na mapie.
Przedmiotowa działka oznaczona jest nr 15/1 i zajmuje powierzchnię 1,81 ha. Działka obok,
na której znajduje się staw, boisko pozostaje dla miejscowości. Przedmiotowa działka
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest jako wody –staw,
tereny rolne. Plan obejmował całą dużą działkę. Wartość działki według wyceny wynosi
53200 zł. Jeśli rada podejmie uchwałę to w ciągu sześciu tygodni będzie tak zwany wykaz
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nieruchomości do zbycia, następnie przetarg więc może w marcu dojdzie do transakcji
i środki zasilą przyszłoroczny budżet.
Przewodniczący Rady M.Zieliński zapytał jaki obszar pozostaje dla mieszkańców.
Kierownik G.Małachowski poinformował, że jest to obszar o powierzchni ponad hektara.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński poprosił o pytania.
Pytań do ww. projektu uchwały nie było.
Rada gminy jednogłośnie /12 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się/ podjęła
Uchwałę Nr XXXV/297/17 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu
nieruchomości gruntowej , oznaczonej nr 15/1 obręb Rywoczyny.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Ad. pkt 8
Kierownik G. Małachowski omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr 117 obręb Gnojno
przedstawiając lokalizację nieruchomości na mapie.
Przedmiotem projektu uchwały jest działka o powierzchni 0,10 ha. W planie
zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolem 2PE- powierzchnia surowców
mineralnych. Wartość nieruchomości według operatu szacunkowego wynosi 3600 zł.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński poprosił o pytania.
Pytań do ww. projektu uchwały nie było.
Rada gminy jednogłośnie /12 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się/ podjęła
Uchwałę Nr XXXV/298/17 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu
nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr 117 obręb Gnojno.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Ad.pkt 9
Kierownik G. Małachowski przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
nabycie działki nr 17/5 obręb Sławkowo, wskazując na lokalizację nieruchomości na mapie.
Właściciele działki wyrazili zgodę na sprzedaż działki. Powierzchnia jej wynosi 0,3549 ha.
Według operatu wartość tej nieruchomości wynosi 14 764 zł i jeżeli rada wyrazi zgodę, za
taką cenę tę działkę kupimy.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński poprosił o pytania.
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Pytań do ww. projektu uchwały nie było.
Rada gminy jednogłośnie /12 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się/ podjęła
Uchwałę Nr XXXV/299/17 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki nr 17/5 obręb
Sławkowo.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Ad.pkt 10-11
Sekretarz Gminy J.Świniarski przedstawił projekty uchwał w sprawie zarządzenia
wyborów Sołtysa w Sołectwie Malinowo oraz w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa
w Sołectwie Petrykozy.
W związku z rezygnacją Sołtysa Sołectwa Malinowo, pana Stanisława Pepłowskiego
zachodzi konieczność zarządzenia wyborów uzupełniających. Stosowanie do paragrafu
24 Statutu Sołectwa wybory zarządza rada gminy, stąd projekt uchwały.
Taka sama sytuacja dotyczy miejscowości Petrykozy. Pani Sołtys Wioleta Sobiecka również
złożyła pisemną rezygnację, stąd drugi projekt uchwały, konieczny, aby zarządzić
i przeprowadzić wybory.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński poprosił o pytania.
Pytań do ww. projektów uchwał nie było.
Rada gminy jednogłośnie /12 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się/ podjęła
Uchwałę Nr XXXV/300/17 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa w Sołectwie
Malinowo.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Rada gminy jednogłośnie /12 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się/ podjęła
Uchwałę Nr XXXV/301/17 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa w Sołectwie
Petrykozy.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad.pkt 12
Sekretarz J.Świniarski przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy
Działdowo.
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W związku z wdrożoną reformą oświaty gimnazja zostały przekształcone z mocy prawa
w szkoły podstawowe. Załącznik nr 6 do Statutu Gminy „Wykaz jednostek organizacyjnych
Gminy Działdowo” zawiera wykaz 12 jednostek, w tym szkół. W związku z powyższym
należało uaktualnić ten wykaz.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński poprosił o pytania.
Pytań do ww. projektu uchwały nie było.
Rada gminy jednogłośnie /12 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się/ podjęła
Uchwałę Nr XXXV/302/17 w sprawie zmiany Statutu Gminy Działdowo.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Ad.pkt 13
Przewodniczący M.Zieliński poinformował, że wpłynęła skarga na działalność Wójta Gminy
Działdowo (kopię skargi przekazano radnym wraz z materiałami na wspólne posiedzenie
komisji stałych). Sprawa dotyczy domu, którego połowa została przekazana na rzecz gminy
Działdowo wraz z zadłużeniem. Dom został podzielony, wskutek czego połowa domu należy
do skarżącej a druga połowa do gminy. Kiedy lokator z gminy Działdowo wprowadził się do
części domu zajmowanej przez gminę Pani złożyła skargę na pana Wójta.
Następnie Przewodniczący Rady M.Zieliński odczytał uzasadnienie, stanowiące załącznik
do niniejszego projektu uchwały.
Poinformował, że wszystko co napisano w skardze zostało naprawione.
Przewodniczący Rady wspomniał, że kiedy pierwszy raz tam był, trudno było dojechać,
wszystko było zarośnięte. Obecnie panuje porządek, najemcy mieszkania gminnego dbają
o nieruchomość.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński poprosił o pytania.
Pytań do ww. projektu uchwały nie było.
Wobec czego Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały a następnie zarządził
głosowanie.
Rada gminy jednogłośnie /12 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się/ podjęła
Uchwałę Nr XXXV/303/17 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy
Działdowo, uznając tym samym skargę za zasadną.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
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Ad.pkt 14
Kierownik D. Smereczyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały
Nr V/29/15 Rady Gminy Działdowo z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia
Regulaminu korzystania z sal gimnastycznych szkół prowadzonych przez Gminę Działdowo
oraz upoważnienia Wójta Gminy do ustalenia wysokości opłat za korzystanie z tych sal.
Szanowni państwo: w związku możliwością odliczania podatku VAT, należało doprecyzować
zapis w regulaminach wynajęcia sal gimnastycznych przy szkołach na terenie gminy
Działdowo w ten sposób, aby określić jaka ilość godzin jest wykorzystywana na potrzeby
szkół, a jaka na potrzeby innych osób. Określenie liczby godzin potrzebne jest do obliczenia
wskaźnika , na podstawie którego będzie można odzyskać VAT z tytułu budowy sal.
Doprecyzowano zapisy o godziny. Wcześniej był zapis mówiący o tym, że sala jest otwarta
w dni powszednie od poniedziałku do piątku. Musieliśmy dokonać zapisu, że sala otwarta jest
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 – w okresie roku szkolnego
odbywają się zajęcia sportowe organizowane przez placówki oświatowe, natomiast od
poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 do 22.00 sala gimnastyczna jest dostępna dla
wszystkich chętnych. W soboty , niedziele i święta w godzinach od 8.00 do 20.00 dostępna
jest również dla wszystkich. Zapisy pozwolą na odzyskanie częściowo podatku VAT.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński poprosił o pytania.
Pytań do ww. projektu uchwały nie było.
Rada gminy jednogłośnie /12 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się/ podjęła
Uchwałę Nr XXXV/304/17 w sprawie zmiany Uchwały Nr V/29/15 Rady Gminy
Działdowo z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z sal
gimnastycznych szkół prowadzonych przez Gminę Działdowo oraz upoważnienia Wójta
Gminy do ustalenia wysokości opłat za korzystanie z tych sal.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Ad.pkt 15
Kierownik D. Smereczyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Działdowo na 2018 rok.
Szanowni państwo: co roku o tej porze, uchwalacie Program Przeciwdziałania Narkomanii,
który jest zadaniem własnym gminy.

Zadanie to wynika z art.10 ust.3 ustawy

o przeciwdziałaniu narkomanii. Celem tego programu jest szereg działań mających na celu
zapobieganie wszelkiego rodzaju uzależnieniom. W zakresie tego programu jak i programu
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antyalkoholowego realizowane są szkolenia, prelekcje dla kadry pedagogicznej, działania
edukacyjne prowadzone w szkołach w postaci przedstawień, ulotek, plakatów, filmów o tej
tematyce. Program realizowany jest we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy
Społecznej, z Ośrodkiem Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Działdowie,
z placówkami oświatowymi. Środki na realizację programu pochodzą z opłat za zezwolenia
na sprzedaż alkoholu.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński poprosił o pytania.
Pytań do ww. projektu uchwały nie było.
Rada gminy jednogłośnie /12 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się/ podjęła
Uchwałę Nr XXXV/305/17 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na terenie Gminy Działdowo na 2018 rok.
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński powrócił do uchwały w sprawie zmiany uchwały
dotyczącej Regulaminu korzystania z sal gimnastycznych. Odczytał fragment §4.ust.1 po
zmianach.
"§ 4. 1. Sale gimnastyczne szkół prowadzonych przez Gminę Działdowo są czynne we
wskazanych poniżej dniach i godzinach:
a) od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 15.00 - w okresie roku szkolnego
odbywają się zajęcia sportowe organizowane przez placówki oświatowe dla których organem
prowadzącym jest Gmina Działdowo w celu realizacji zadań statutowych
b) od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 do 22.00 - sala gimnastyczna jest
dostępna dla wszystkich chętnych” , pytając w tym miejscu czy to oznacza, że w tym czasie
sala dostępna jest odpłatnie.
Kierownik D.Smereczyńska odpowiedziała, że jest odpłatnie w tych salach, które ostatnio
były wybudowane, tj. sala w Księżym Dworze i w Ruszkowie.
Następnie Przewodniczący M.Zieliński oczytał kolejny zapis §4 ust.1
„c) w soboty, niedziele oraz święta w godzinach od 08.00 do 20.00 - sala gimnastyczna jest
dostępna dla wszystkich chętnych”, zwracając uwagę, że dotychczas tak nie było.
Kierownik D.Smereczyńska wyjaśniła, że trzeba było tak zapisać, aby można było uzyskać
jak najwyższy wskaźnik.
Wójt Gminy dodał, że w soboty zainteresowani korzystają z sal gimnastycznych.
W niedzielę praktycznie się nie korzysta.
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Przewodniczący M.Zieliński dodał, że jeśli ktoś przeczyta ten zapis to uzna, że może
korzystać.
Kierownik D.Smereczyńska powiedziała, że skoro jest taki zapis w Regulaminie trzeba
będzie się do niego dostosować.
Wójt Gminy dodał, że poszerzono ofertę.
Ad.pkt 16
Kierownik D. Smereczyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.
Podobnie jak Program Przeciwdziałania Narkomanii ten Program jest również finansowany
z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. To też jest działalność profilaktyczna,
wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu
problemów alkoholowych. Służy

ograniczeniu dostępności alkoholu, uświadomieniu

szkodliwości zażywania napojów alkoholowych. W ramach Programu działa Gminna
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która ma za zadanie pomoc i wsparcie
dla rodzin, u których problem alkoholowy występuje i staje się zagrożeniem dla spokojnego
życia. Oprócz tego w ramach Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w szkołach są prowadzone programy profilaktyczne o różnym zakresie w celu znalezienia
alternatywnych form spędzania wolnego czasu. Są to między innymi programy sportowe,
teatralne .
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński poprosił o pytania.
Pytań do ww. projektu uchwały nie było.
Rada gminy jednogłośnie /12 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się/ podjęła
Uchwałę

Nr

XXXV/306/17

w

sprawie

Gminnego

Programu

Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński o godz. 1050 zarządził piętnastominutową
przerwę w obradach.
O godzinie 11

20

Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński wznowił XXXV Sesję Rady

Gminy Działdowo.
Po przerwie w sesji uczestniczy 10 radnych. Nieobecni radni: P.Jabłonowski, I.Szkotnicka,
P.Stańczak, M.Stokłos, Z.Boćko.
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Ad.pkt 17
Przewodniczący Rady M.Zieliński poinformował, że dyrektorzy szkół są nieobecni na
dzisiejszej sesji z uwagi na spotkanie z przedstawicielami Kuratorium. Będą obecni na
ostatniej sesji, więc jeśli pojawią się pytania będzie można je zadać. Ewentualnie można
w dniu dzisiejszym kierować pytania do pani Kierownik.
Kierownik D. Smereczyńska omówiła projekt uchwały przedstawiając informacje na temat
stanu realizacji zadań oświatowych Gminy Działdowo w roku szkolnym 2016/2017 w formie
prezentacji multimedialnej:
Szanowni państwo, tak jak co roku mamy obowiązek przedstawić państwu do 31 października
sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych na terenie gminy Działdowo. Sprawozdanie
zostało przekazane państwu w formie papierowej jak również zostanie bądź już zostało
zamieszczone na stronie internetowej. Zadania realizowane w zakresie Karty Nauczyciela to
wynagradzanie nauczycieli, obliczanie godzin ponadwymiarowych, określenie warunków
przyznawania dodatków, określenie zasad przyznawania nagród, powierzenie stanowiska
dyrektorom, ocena dyrektorów i opiniowanie kandydatów na stanowiska wicedyrektorów.
Przedstawiona informacja na dzień dzisiejszy nie jest adekwatna do zmian jakie nastąpiły.
Zmieniły się obwody szkół. Jest to ostatnia informacja na podstawie

dotychczasowego

systemu oświaty.
Kierownik D.Smereczyńska przedstawiła tabelę urodzeń wskazując na urodzenia
w poszczególnych obwodach szkół jak również poinformowała o liczbie uczniów w szkołach
wraz z oddziałami przedszkolnymi. Liczba uczniów spadła, w latach 2015/2016 wynosiła
1108, w latach 2016/2017 -1033. Średnia liczba uczniów w oddziale również jest niższa.
W oddziałach przedszkolnych nastąpił wzrost liczebności dzieci. Nastąpił wzrost w punkcie
przedszkolnym w Burkacie, w oddziale przedszkolnym w Ruszkowie, w Uzdowie.
W szkołach podstawowych zmniejszyła się liczba uczniów, w roku 2015/2016 wynosiła 672,
w roku 2016/2017 -606. Spadek liczby uczniów widoczny jest również w szkołach
gimnazjalnych. Zmniejszyła się liczba dzieci z orzeczeniami. W szkołach podstawowych
z orzeczeniem było
uczęszcza
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w Działdowie,

13 dzieci, w gimnazjach 7 dzieci. Do oddziałów specjalistycznych

dzieci

(do

Ośrodka

Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie, Specjalnego Ośrodka

Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie).
Następnie kierownik D.Smereczyńska poinformowała o liczbie dzieci korzystających
w szkołach z zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć rewalidacyjnych i zajęć korekcyjno11

kompensacyjnych. Wskazała również na tabelę obrazującą uczestnictwo dzieci w zajęciach
pozalekcyjnych jak również w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.
W ramach zajęć pozalekcyjnych dużo uczniów korzysta z zajęć przedmiotowych. Jeżeli
chodzi o osiągnięcia nie mamy dużo sukcesów w zakresie olimpiad przedmiotowych ale na
pewno mamy dużo sukcesów w sporcie.
Kolejnym omawianym zagadnieniem była kadra pedagogiczna. Na dzień dzisiejszy wszystko
uległo zmianie. Mamy coraz mniej nauczycieli niepełnoetatowych . Są to najczęściej
nauczyciele religii, na co nie mamy wpływu. W zakresie poziomu wykształcenia nauczyciele
w

większości

posiadają

wykształcenie

wyższe

magisterskie

z

przygotowaniem

pedagogicznym, a nawet z dodatkowymi kierunkami ukończonymi w międzyczasie. Około 95
% stanowią osoby o bardzo dobrym przygotowaniu do wykonywania zawodu. Pozostałe
również, jednak nie posiadają jeszcze wykształcenia wyższego magisterskiego. Jeżeli chodzi
o stopień awansu zawodowego, najwięcej mamy nauczycieli dyplomowanych, najmniej
stażystów. Stara kadra nauczycielska w między czasie ukończyła po dwa, trzy dodatkowe
kierunki i dopełniają braki kadrowe, stąd stażystów jest mniej. Przedstawiona tabela ukazuje
jakie średnie wynagrodzenie powinien osiągnąć nauczyciel w zależności od stopnia awansu
zawodowego. Jeżeli nauczyciel nie uzyskuje wymaganego poziomu wówczas mamy
jednorazowy dodatek uzupełniający. Dotychczas udawało nam się nie płacić, tzn. wypłacano
ale za pracę. Konkretnie są to środki wypłacane za nadgodziny i w ten sposób osiągamy
warunek konieczny do zwolnienia z jednorazowego dodatku uzupełniającego. Ogólna kwota
poniesiona na wynagrodzenia w roku 2016 wynosi 5 787 955,30 zł. W przyszłym roku będą
to jeszcze większe koszty. W zakresie ilości nadgodzin w poszczególnych szkołach najwięcej
mają ich nauczyciele dyplomowani (posiadający po dwa, trzy kierunki). W ramach nadzoru
pedagogicznego w szkołach przeprowadzono kontrole i ewaluację. W jednej ze szkół
mieliśmy kontrolę na wniosek Rzecznika Praw Dziecka. Kontrola poszła w dobrym kierunku,
dostali wskazania.
Wśród zadań oświatowych znajduje się również wspomaganie dzieci w postaci stypendiów
szkolnych. Tabela obrazuje wysokość środków własnych (wymaganych przepisami)
jak i pochodzących z dotacji. Liczba dzieci korzystających zmniejszyła się, jest 100 uczniów
mniej. Największa liczba uczniów, które otrzymały stypendium to mieszkańcy wsi Pożary.
Były również miejscowości, z których nikt nie złożył wniosku, jak Prusinowo, Rudolfowo.
Środki wypłacane są na wniosek rodzica bądź dorosłego ucznia. Jeżeli taki wniosek nie
wpływa to nie płacimy. Najwięcej uczniów korzystających ze stypendium było w szkołach
podstawowych. Kolejna tabela wskazuje na wysokość dotacji na wyposażenie szkół
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w podręczniki. Uczniowie oprócz stypendium objęci są również pomocą w zakresie
wyposażenia w podręczniki szkolne. Staramy się wykorzystywać wszystkie środki.
Kolejna informacja dotyczyła organizacji transportu uczniów do szkół. Liczba uczniów
dowożonych spadła. W tym roku jest jeszcze mniejsza. Całkowity koszt dowozu uczniów
w ubiegłym roku wyniósł 710.975,71 zł, na co składają się m.in. zakup biletów miesięcznych
ale również zwrot kosztów rodzicom za dowóz dzieci do specjalnych ośrodków, do szkoły
podstawowej nr 4 w Działdowie gdzie jest klasa integracyjna ale również do Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Nidzicy.

W koszt dowożenia wchodzą również koszty

wynagrodzenia opiekunek i kierowcy. Jeżeli chodzi o koszty utrzymania dzieci
w przedszkolach miejskich publicznych jak również niepublicznych są to w skali roku koszty
około 230 000 zł. Różnica w dofinansowaniu wynika z tego, że w każdym przedszkolu jest
inny koszt utrzymania dziecka.
Kierownik D.Smereczyńska zaprezentowała również dane dotyczące losów absolwentów
szkół.

Jedna osoba

z Publicznego Gimnazjum w Sławkowie dostała się do Liceum

wojskowego. Zauważalne jest niskie zainteresowanie nauką zawodu. Spora liczba uczniów
jest w liceum ogólnokształcącym jak również profilowanym. Świadomość posiadania
wykształcenia wzrasta. Każdy pracodawca, który przyucza młodocianego do zawodu dostaje
dofinansowanie z funduszu pracy. Prowadzimy obsługę takiego pracodawcy. Dostaje on
rekompensatę za wyuczenie młodocianego. Jest to okres 36 bądź 22 miesięcy, w zależności
od zawodu. Na dłuższym okresie nauki zawodu było 17 uczniów i jeden uczeń na okresie
22 miesięcy. Tak naprawdę od młodocianego ucznia zależy czy pracodawca dostanie
dofinansowanie. Pracodawca uczy 36 miesięcy, po tym czasie młodociany musi zdać
egzamin. Jeżeli uczeń nie przyniesie świadectwa pracodawca nie dostanie rekompensaty.
Są sytuacje, że uczeń przez 36 miesięcy uczy się i nie podchodzi do egzaminu.
Kolejnym zagadnieniem były remonty i inwestycje szkolne. W Publicznym Gimnazjum
w Sławkowie wykonano termomodernizacje budynku za kwotę 1 070 592,59 zł, oprócz tego
był remont łazienek. W szkole w Turzy Wielkiej wykonano remont łazienki i schodów
w budynku Punktu Przedszkolnego w Burkacie na kwotę 3 260,73 zł oraz termomodernizację
za kwotę

1 317334,09 zł.

W Ruszkowie wybudowano salę gimnastyczną

za kwotę

1957 953,43 zł. W Publicznym Gimnazjum w Burkacie wykonano termomodernizację na
kwotę 926 236,61 zł oraz remont łazienek na kwotę 4 011,48 zł, co dotyczy dostosowania
łazienek dla młodszych dzieci. W Zespole Szkół w Księżym Dworze wykonano cyklinowanie
parkietu sali gimnastycznej za kwotę 6 198,40 zł. Z poziomu gminy zakupiono samochód do
przewozu dzieci niepełnosprawnych za kwotę ponad 100 000 zł oraz sporządzono
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dokumentacje na budowę przedszkola, na które niestety nie udało się uzyskać
dofinansowania. Łączny koszt remontów i inwestycji wynosi 5474 266,28 zł. Są to bardzo
dobre środki przeznaczone na placówki.
Sprawozdanie zawiera również informacje o wynikach egzaminów. Nie było już w tym roku
sprawdzianu szóstoklasisty. Był egzamin gimnazjalny. Kierownik D.Smereczyńska wskazała
na tabele obrazujące wyniki egzaminów informując, że w szkołach często mamy wyniki,
które są wyższe niż w województwie albo przynajmniej równoległe. Ten rok to był ogromny
sukces dla szkoły w Księżym Dworze. W Burkacie i Sławkowie najsłabiej wypadła
matematyka. Do egzaminu z języka niemieckiego podstawowego przystępowali tylko
uczniowie gimnazjum w Sławkowie, do rozszerzonego egzaminu z tego języka uczniowie nie
przystępowali. Jeżeli chodzi o język angielski na poziomie podstawowym w szkole
w Księżym Dworze średni wynik 66, na poziomie rozszerzonym 53. Nie we wszystkich
szkołach uczniowie podchodzili do egzaminu z języka angielskiego w zakresie rozszerzonym
więc skala nie jest możliwa do porównania.
Na zakończenie prezentacji Kierownik D.Smereczyńska przedstawiła osiągnięcia i sukcesy
poszczególnych szkół w roku szkolnym 2016/2017
- zdobyte certyfikaty:
Szkoła Podstawowa w Klęczkowie
- Złoty Certyfikat Szkolnego Ogrodu Dydaktycznego
- Certyfikat „Mistrzowie Kodowania”
- Certyfikat „Szkoła Przyjazna Środowisku”
-Certyfikat „Dąb Pamięci”
Szkoła Podstawowa w Ruszkowie
- Certyfikat „Zielona Flaga”
Szkoła Podstawowa w Uzdowie
- Certyfikat programu „Śniadanie Daje Moc”
- Certyfikat projektu „Lekki Tornister”
Zespół Szkół w Księżym Dworze
- Certyfikat programu „ Akademia Bezpiecznego Puchatka”
Szkoła Podstawowa w Turzy Wielkiej
- Certyfikat Szkoły Budującej Wrażliwość – akcja organizowana przez Caritas
„Warto być bohaterem” .
Kierownik D.Smereczyńska podkreśliła, że do osiągnięcia certyfikatu nie wystarczy
działanie jednorazowe, jest to szereg działań prowadzonych przez rok a nawet kilka lat. ;
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- osiągnięcia uczniów na poziomie wojewódzkim i wyżej:
Szkoła Podstawowa w Petrykozach:
- V miejsce w województwie – Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej,
- Wyróżnienie w wojewódzkim konkursie literackim „Moje Dane, Moja Prywatność”;
-II miejsce

w

Ogólnopolskim

konkursie Plastycznym

„

Bezpiecznie

na

wsi

to podstawa, środki chemiczne to nie zabawa”;
Szkoła Podstawowa w Ruszkowie:
- I miejsce w klasyfikacji indywidualnej wojewódzkiego czwórboju lekkoatletycznego,
- I miejsce w biegach na sześćdziesiąt metrów w Indywidualnych Mistrzostwach
Województwa Szkolnego Związku Sportowego w Lekkoatletyce,
- I miejsce – mistrzostwo w skoku w dal w Indywidualnych Mistrzostwach Województwa
Szkolnego Związku Sportowego w Lekkoatletyce;
Publiczne Gimnazjum w Sławkowie:
- I miejsce w Wojewódzkim Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar TVP Olsztyn,
- II miejsce w Ogólnopolskich Biegach Przełajowych;
Publiczne Gimnazjum w Burkacie:
- II miejsce dziewcząt i chłopców w Finałach Wojewódzkich „ Piłkarska Kadra Czeka”,
- Nagroda Marszałka Województwa W - M w Konkursie „ Jubileusz 550- lecia
II Pokoju Toruńskiego”,
- IV miejsce w Wojewódzkim Konkursie Fotograficznym „ Mój Zabytek”,
- II miejsce dziewcząt w Mistrzostwach Województwa „ Moje Boisko – Orlik 2012”,
- V miejsce chłopców w Mistrzostwach Województwa „ Moje Boisko – Orlik 2012”;
Szkoła Podstawowa w Uzdowie:
- Laureat Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego,
- Laureat Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego,
- Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Języka Polskiego,
-Laureat XV W – M Zawodów Matematycznych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego
w Olsztynie,
-Wyróżnienie XXXV Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Poezji, Poezji Śpiewanej
i Prozy,
- II i III miejsce w I Turnieju Szachowym z Okazji Święta Niepodległości o Puchar
Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty,
- I i II miejsce w Indywidualnych Mistrzostwach Warmińsko – Mazurskiego Szkolnego
Związku Sportowego w Szachach,
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- IV miejsce w Wojewódzkim Turnieju Piłki Nożnej „ Z podwórka na stadion”
o Puchar Tymbarku.
Na tak małe szkoły jest to bardzo dużo.
Kierownik D.Smereczyńska poinformowała również o części programów realizowanych
w szkołach. Są to programy realizowane w większości szkół ale oprócz tego szkoły same
szukają programów, w których uczestniczą:
- Akademia Bezpiecznego Puchatka – edukacja najmłodszych uczniów w zakresie
bezpieczeństwa (program realizowany praktycznie we wszystkich szkołach),
- Trzymaj formę – edukacja w zakresie kształtowania prozdrowotnych nawyków
poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia,
- Owoce i warzywa w szkole,
- Szkoła wierna dziedzictwu,
- Szklanka mleka,
- Zachowaj Trzeźwy Umysł,
- Cała Polska czyta dzieciom,
- Paczki dla onkodzieciaczka (akcja w której dzieci zbierają pieniądze albo rzeczy i wysyłają
dzieciom chorym na nowotwory),
- Skarbonka wielkopostna – środki na budowę bursy dla zdolnych uczniów ze środowisk
wiejskich,
- Ratujemy i uczymy ratować,
- Góra grosza,
- Otwarta firma – Pracownik – Przedsiębiorca,
- Planeta energii,
- Zielona flaga,
- Bezpieczni na drodze;
- Czyste powietrze wokół nas,
-Szkoły biły rekord z Fundacją Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w jednoczesnej
resuscytacji krążeniowo – oddechowej,
- Adopcja na odległość (dzieci wybrały dziecko z Kenii i adoptowały je na odległość,
zbierają dla niego pieniążki i raz w roku przeznaczają na jego edukację).
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński poprosił o pytania.
Pytań do ww. projektu uchwały nie było.
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Rada gminy jednogłośnie /10 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się/ podjęła
Uchwałę Nr XXXV/307/17 w sprawie przyjęcia informacji na temat stanu realizacji
zadań oświatowych Gminy Działdowo w roku szkolnym 2016/2017.
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Ad.pkt 18
Sprawy bieżące.
Radna E.Lipowska: jak wspominałam na ostatniej sesji, brałyśmy udział w trzeciej edycji
programu Fundacji Tesco, „Decydujesz, pomagamy”. Udało nam się, wygrałyśmy.
Otrzymałyśmy grant. Środki wpłyną w styczniu na konto biblioteki, która udzielała nam
parasola ochronnego. Nie ma pani kierownik, ale bardzo chciałam jej podziękować za to, że
pomogła nam, że przekazała środki na wyremontowanie tego pomieszczenia, w którym
chcemy stworzyć komfortową czytelnię. Poinformuję jak już czytelnia będzie działała.
Kierownik D.Smereczyńska z uwagi na koniec roku

dokonała podsumowania

podejmowanych działań, wyrażając słowa pochwały dla pracowników swojego referatu.
Kierownik D.Smereczyńska poinformowała, że w tym roku został złożony wniosek
o rezerwę subwencji oświatowej, o której wspominała pani Skarbnik. Pozyskano dodatkowo
60 000 zł, z czego 40 000 na salę i 20 000 zł na nowo wybudowane klasy. Pozyskano środki
w kwocie 6700 zł na wyposażenie gabinetów lekarskich jak również uzyskano środki na
wyposażenie klas w nowopowstałych szkołach podstawowych - w Burkacie.
Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Zieliński wraz z Wójtem Gminy Pawłem Cieślińskim
złożyli zebranym i ich rodzinom życzenia z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia.
Ad. pkt 19
Wobec wyczerpania porządku dziennego o godz. 12.00 Przewodniczący Rady Gminy
M.Zieliński zamknął XXXV Sesję Rady Gminy Działdowo.
Protokołowała:
Marta Nazarewicz
/Podinspektor/

Przewodniczył:
Mirosław Zieliński
/Przewodniczący Rady Gminy/
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