Protokół nr XXXIX/18
sesji Rady Miasta Działdowo
odbytej w dniu 29 marca 2018 roku, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta, w zamku, pod
przewodnictwem pana Romualda REMISZEWSKIEGO - Przewodniczącego Rady.
Sesja trwała w godz. 10:00-17:10.
Ustawowy skład Rady wynosi 21 osób, w sesji - zgodnie z załączoną listą obecności
- uczestniczyło 18 radnych.

Spoza Rady w sesji uczestniczyli:
Pan Grzegorz MROWIŃSKI - Burmistrz Miasta
Pan Andrzej WIŚNIEWSKI - Zastępca Burmistrza Miasta
Pan Tadeusz MARCHLEWICZ - Sekretarz Miasta
Pani Beata SZYDŁOWSKA-ANACZKOWSKA - Skarbnik Miasta
Pani Magdalena RZĄP - Radca Prawny Urzędu Miasta
Pan Wiesław Smereczyński – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Pan Witold Barcikowski – Komendant Powiatowy Policji
Pan Jan Florek – Komendant PSP
Pani Małgorzata Szymańska – Dyrektor MOPS
Pan Jerzy Giezek – Przewodniczący Rady Seniorów
Dyrektorzy Miejskich Jednostek Organizacyjnych
Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miasta
Przewodniczący Zarządów Osiedli
Przedstawiciele lokalnych mediów
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Przebieg sesji

Pkt 1
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady otworzył XXXIX sesję, stwierdził jej
prawomocność i powitał uczestników obrad oraz tych wszystkich, którzy oglądają sesję
za pośrednictwem mediów.

Ad. pkt 2
Zmiany porządku obrad.
Pan Grzegorz MROWIŃSKI - Burmistrz Miasta zgłosił wniosek, aby zdjąć z porządku obrad
punkt 19, a w to miejsce wprowadzić nowy projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za usługi
przewozowe oraz wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą
do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej oraz zasad korzystania
z publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy i miasta Działdowo.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o przyjęcie
porządku obrad z proponowaną zmianą.
Rada 17 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym” przyjęła porządek po zmianie.
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Zmiany porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XXXVII i XXXVIII sesji.
4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym, w tym
z wykonania uchwał Rady.
6. Sprawozdanie przedstawicieli Gminy z działalności związków międzygminnych
i stowarzyszenia gmin.
7. Sprawozdania z prac komisji w okresie międzysesyjnym.
8. Interpelacje i zapytania.
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9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy-Miasto Działdowo w 2018r.
10. Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie:
- z działalności Ośrodka za 2017 rok
- z realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej za 2017 rok
11. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności
za

usługi

opiekuńcze

i

specjalistyczne

usługi

opiekuńcze,

wyłączeniem

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak
również trybu ich pobierania.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad sprawienia pogrzebu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta
Działdowo na 2018 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy-Miasto Działdowo na okręgi wyborcze
w wyborach do Rady Miasta Działdowo.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy- Miasto Działdowo na stałe obwody
głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji
wyborczych.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w formie
darowizny

na własność Gminy-Miasto Działdowo do gminnego zasobu

nieruchomości, działki będącej własnością Skarbu Państwa- Krajowego Ośrodka
Wsparcia Rolnictwa.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Działdowo.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu
nieruchomości położonej przy pl. Mickiewicza 26 w Działdowie.
19. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu ustalenia opłat za usługi przewozowe oraz
wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu
rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej oraz zasad korzystania
z publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy i miasta Działdowo.
20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy-Miasto
Działdowo do Stowarzyszenia gmin „Polskie zamki gotyckie”.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto
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Działdowo na lata 2018-2025.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2018.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/216/16 Rady Miasta
Działdowo z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku
dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych.
24. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Murowana Goślina.
25. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego
– Miejskiej Służby Drogowej z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych
do budżetu Gminy- Miasto Działdowo.
26. Odpowiedzi na zapytania.
27. Wolne wnioski i informacje.
28. Zamknięcie sesji.
Ad. pkt 3
Przyjęcie protokołu XXXVII sesji.
Pan Romuald REMISZEWSKI – Przewodniczący Rady:
Z protokołem można było zapoznać się w Biurze Rady, protokół wyłożony jest obecnie
do wglądu na sali obrad. Czy są uwagi do protokołu? – nie ma uwag. Wnoszę o przyjęcie
protokołu XXXVII sesji bez odczytywania.
Rada - 18 głosami „za” przyjęła protokół z XXXVII sesji.
Przyjęcie protokołu XXXVIII sesji.
Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji
Rady Miasta Działdowo.
Przewodniczący Rady poinformował, że uwag do protokołu nie było. Wobec czego
Przewodniczący zwrócił się do radnych o przyjęcie protokołu bez odczytywania.
Rada -18 głosami „za” przyjęła protokół z XXXVIII sesji.
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Ad. pkt 4
Sprawozdanie Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
Przewodniczący Rady złożył sprawozdanie o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym (sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu).

Ad. pkt 5
Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza
z wykonania uchwał Rady.
Pan Romuald REMISZEWSKI – Przewodniczący Rady:
Zwrócił się do pana Grzegorza Mrowińskiego – Burmistrza Miasta o przedstawienie
sprawozdania ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.
Pan Grzegorz MROWIŃSKI – Burmistrz Miasta:
Złożył sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Działdowo w okresie międzysesyjnym,
tj. od dnia 22 grudnia 2017 roku do 28 marca 2018 roku (sprawozdanie stanowi załącznik
do protokołu).
Radny pan Zenon Gajewski opuścił salę obrad (godz.10.30). Od tej pory stan radnych obecnych
na sesji wynosi 17.

Ad. pkt 6
Sprawozdanie przedstawicieli Gminy z działalności związków międzygminnych
i stowarzyszenia gmin.
Pan Grzegorz MROWIŃSKI – Burmistrz Miasta:
Poinformował, że uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Związku EZG „Działdowszczyzna”
w dniu 20.03.18 r., z ważniejszych tematów procedowanych to; przyjęcie sprawozdania
z wykonania budżetu Związku za rok 2017. Zarząd przedstawił informację nt. złożonych
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wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 są to wnioski na dwa projekty. Pierwszy
- Modernizacja instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Działdowie
w kierunku zwiększenia efektywności części biologicznej kompostowni w Zakrzewie. Drugi
wniosek - Modernizacja instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów
w Działdowie w kierunku zwiększenia efektywności do czyszczenia frakcji odpadów
odbieranych selektywnie, tj. modernizacji linii sortowniczej zbieranej mechanicznie. Wnioski
są w trakcie oceny, o tym czy EZG otrzyma dofinansowanie poinformujemy.
Na posiedzeniu zostało rozpatrzone ograniczenie ilości wystawianych worków odpadów BIO
przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Przyjęto projekt uchwały, w którym mówi się
że właściciele będą mogli wystawiać do 5 worków z odpadami BIO.
Burmistrz poinformował, że 14.03.18 r. uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu członków
Stowarzyszenia Polskie Miasta Cittaslow. Przyjęto budżet Stowarzyszenia na rok 2018 oraz
omówiono sytuację w zakresie rozpoczęcia naboru projektów z listy rezerwowej
ponadlokalnego programu rewitalizacji sieci miast województwa warmińsko-mazurskiego.
Miasto Działdowo zostało dopuszczone do programu rewitalizacji. Będziemy mogli uzyskać
do 2 mln. zł na nasz program rewitalizacyjny, a jest to program związany z rewitalizacją rynku.
Chcemy przyśpieszyć prace archeologiczne. Nabór wniosków przewidziany jest na miesiąc
lipiec/sierpień, myślę że do tego momentu uda nam się pozbierać wszystkie dokumenty
i przystąpić do złożenia wniosku na rewitalizację rynku.
Ad. pkt 7
Sprawozdania z prac komisji w okresie międzysesyjnym.
Przewodniczący Komisji Rady Miasta przedstawili sprawozdania z prac komisji w okresie
międzysesyjnym. Głównie dotyczyły one zaopiniowania projektów uchwał.
Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej poinformował, że Komisja odbyła
posiedzenie w dniu 29 stycznia, na którym opracowano plan pracy Komisji na 2018 rok
i sporządzono sprawozdanie z działalności Komisji za 2017 rok.
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Ad. pkt 8
Interpelacje i zapytania.
Radny pan Andrzej PRZYBYSZEWSKI - zwrócił się z zapytaniem na jakim etapie
realizowane są przewozy autobusów miejskich? Kiedy będą kolejne przetargi ?
Radny pan Andrzej TESSAR - zwrócił się z zapytaniem dot. rozbudowy nowego
zakładu karnego, druga sprawa dotyczyła sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu
ul. Męczenników z ul. Wolności.
Radny pan Jerzy CYBULSKI - zwrócił się z zapytaniem, jak będzie rozwiązany problem
zwiększonej ilości samochodów na ul. Mrongowiusza (trwa modernizacja przedszkola nr 4),
już teraz mieszkańcy skarżą się na utrudnienia z wyjazdem z osiedla. W jaki sposób zostanie
rozwiązana sprawa parkingu dla samochodów?
Radny pan Bogdan KASZUBSKI – poinformował, że trzy miesiące temu na sesji złożył
wniosek o spowodowanie usunięcia bałaganu przy budynku byłej noclegowni na ul. Polnej.
Otrzymał pismo, że nadzór budowlany dokona jakiejś weryfikacji, ale nie dostał pisma
na czym miałoby to polegać. Czy to prawda, że zmienił się właściciel? Czy zostało
to sprzedane?
Radny pan Leszek GOŁĘBIEWSKI - zwrócił się z zapytaniem, jak wygląda na dzień
dzisiejszy sprawa przebudowy ul. Sukertowej-Biedrawiny?
Radna pani Aleksandra KORZENIEWSKA - zwróciła się z zapytaniem, czy to prawda
że na terenach przeznaczonych pod zalew, ma być budowana (utwardzana) jakaś droga?
Na jakim etapie są prowadzone prace wykopaliskowe na Placu Mickiewicza? Jakie argumenty
przemawiają za ograniczeniem wystawiania do 5 worków BIO? Czy planowana jest dalsza
rozbudowa oświetlenia na osiedlu Leśna IV?
Radny pan Roman ŁUKASZEWSKI - zwrócił się z zapytaniem, jak wygląda śledztwo
w sprawie pseudo zatrutej wody? Czy wiadomo dlaczego pierwsze próbki wody były zatrute,
a następne już nie?
Radny pan Sławomir PSZENNY – zwrócił się do Burmistrza o przedstawienie informacji
dot. renowacji zamku i willi Büllowa, kto jest producentem cegły i dachówki użytej
do renowacji tych obiektów? Druga sprawa dot. sprzątania ulic po zimie - dużo piasku zalega
na ul. Strumykowej. Następna sprawa dot. zbiórki frakcji odpadów segregowanych.
Jest zbiórka leków przeterminowanych w aptekach, jaki jest koszt takiej zbiórki? Czy jest
możliwość zorganizowania równolegle zbiórki zużytych żarówek, tonerów, baterii? Czy nie
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można ustawić pojemników (kartonów) np. w Urzędzie Miasta, gdyż te ustawione w marketach
są często przepełnione. W tym roku będziemy obchodzili 100 rocznicę Odzyskania
Niepodległości

przez

Polskę.

Radny

przedstawił

propozycję,

aby

wiaduktowi

na ul. Lidzbarskiej nadać nazwę im. „100- rocznicy Odzyskania Niepodległości”.
Radny pan Zbigniew KOCIELA- zwrócił się z zapytaniami do Burmistrza: 1) jakie
przesłanki czy też powody kierowały panem, aby podnieść wynagrodzenie członkom spółek
rad nadzorczych takich jak PGKiM, DAR czy PC o 100%. Jaki to ma wpływ na koszty wody
czy energii cieplnej, za które płacą mieszkańcy Działdowo? 2) Jakie nagrody przyznał pan
w trakcie sprawowania swojej kadencji, jako Burmistrz Miasta Działdowo pracownikom
Urzędu Miasta i dyrektorom placówek podległym panu w latach 2015 r. do dnia dzisiejszego,
byłoby dobrze gdyby przedstawił pan opinii publicznej kwoty brutto oraz wystosował stosowne
wyjaśnienie dlaczego takie, a nie inne nagrody. Pytanie łączące się z tym pytaniem, czy jest
regulamin przyznawania nagród i czy pan się tym regulaminem kierował? 3) 26 października
2017

r.

na

sesji

złożyłem

zapytanie

odnośnie

jakości

wykonania

nawierzchni

ul. Grunwaldzkiej, Chopina i Skłodowskiej. Odpowiedział pan min. tak, że zmusiliśmy
wykonawcę do zbadania tejże nawierzchni. Czy można wiedzieć jaki jest wynik badania
tej ulicy, gdyż stan ulicy Grunwaldzkiej pozostawia wiele do życzenia. 4) Ostatnie pytanie dot.
sytuacji jaka już kiedyś miała miejsce w spółce PGKiM, że zostało tam złamane prawo
- członek jednej spółki zasiadał w radzie nadzorczej w PGKiM i w podobnej spółce
w Ciechanowie. Pytanie do pana Burmistrza, biorąc pod uwagę nowelizację ustawy dot.
sprawowania członkostwa w radach nadzorczych, czy analizował pan członkostwo w dwóch
radach nadzorczych podmiotach podległych Gminie-Miasto Działdowo, a dotyczącą zasiadania
w radzie nadzorczej pana Daniela Borkowskiego, który zasiada w radzie nadzorczej DAR
i w funduszu poręczeń kredytowych. Chciałbym aby nam pan to wyjaśnił.
Radny pan Marian ODACHOWSKI - poinformował, że w połowie ubiegłego roku Gazeta
Działdowska donosiła, że w 2018 roku ruszy budowa nowego więzienia w Działdowie. Radny
stwierdził, że chyba ta budowa nie ruszy i to niestety z winy Gminy-Miasto Działdowo i pana
Burmistrza, ponieważ ruch jaki miasto miało wykonać polegał na zmianie planu
zagospodarowania przestrzennego w rejonie, gdzie ten zakład miał powstać tj. ulica Gminna
i Przemysłowa. W maju ubiegłego roku została podjęta na nadzwyczajnej sesji uchwała
o przystąpieniu do zmian w planie na tym obszarze. Dopiero po 10 miesiącach mamy projekt
uchwały tych zmian w planie, który jest na etapie wyłożenia do publicznego wglądu i można
zgłaszać do niego uwagi. Radny dodał, że jak dobrze pójdzie to uchwalimy go w maju albo
później. Zanim wejdzie w życie minie kolejny miesiąc albo dwa, może do końca sierpnia albo
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września nam zejdzie. Radny poinformował, że uzyskał od dyrektora Aresztu Śledczego
w Działdowie informacje, z których wynikało, że resort sprawiedliwości już w ubiegłym roku
był skłonny wyasygnować środki na prace dokumentacyjne projektowe tego przyszłego
zakładu w Działdowie. Jednak nie można było z nich skorzystać z uwagi na nieprzygotowanie
(nieprzeprowadzenie) tychże zmian. Radny stwierdził, jak tak dalej pójdzie do końca roku,
może uda się przeprowadzić projektowanie a może nie, ale jeśli zmieni się nastawienie i służba
więzienna zrezygnuje z budowy zakładu i skieruje środki gdzie indziej, będzie to wyłącznie
nasza wina czyli Gminy- Miasto Działdowo.
Radny poinformował, że ze strony Internetowej Radio Olsztyn dowiedział się,
że w Działdowie ma powstać staw, a nie plaża i że będzie to kosztować ponad 4 mln zł. Radny
poinformował, że miasto ma w budżecie zaplanowane 10 tyś. zł na wykonanie studium
wykonalności tej inwestycji.
Kolejna sprawa jaką poruszył radny była sprawa dot. wydatków na kulturę i sport. Radny
przedstawił informację, że od 2015 roku wydatki na kulturę i sport spadają w dół.
Pan Włodzimierz PRZYBYŁKA - Przewodniczący Zarządu Osiedla zwrócił się
z zapytaniem czy będzie wycinka drzewa na ul. Lidzbarskiej? Czy będą nasadzenia drzew
na ul. Zbożowej?
Przewodniczący Rady ogłosił 10 minutową przerwę /11:10/
Po przerwie Przewodniczący Rady Miasta pan Romuald Remiszewski wznowił obrady XXXIX
sesji Rady Miasta.

Ad. pkt 9
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy-Miasto Działdowo w 2018 r.
Pan Romuald REMISZEWSKI – Przewodniczący Rady:
Projekt ten został zaopiniowany przez Radcę Prawnego Urzędu Miasta, został państwu
przedłożony w materiałach sesyjnych. Państwa radnych informuję, że Komisja Spraw
Społecznych i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
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Przewodniczący Rady zwrócił się do Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Nadzoru Właścicielskiego pana Wojciecha Fabińskiego o omówienie projektu
uchwały.
Pan Wojciech FABIŃSKI - wyjaśnił, że Rada co roku zobowiązana jest, aby do 30 marca
zatwierdzić taki program. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności ma w znacznym stopniu ograniczyć bezdomność zwierząt na terenie Gminy
-Miasto Działdowo. W Programie zostały zawarte wszystkie zadania zgodnie z ustawą
o ochronie zwierząt. Ponadto w projekcie uchwały i w programie zostały uwzględnione
wnioskowane zmiany Prokuratury Rejonowej w Działdowie.
Naczelnik poinformował, że obecnie w schronisku w Tatarach przebywa 32 psów, w roku 2017
było ich - 24. Stawka dzienna utrzymania psa w schronisku wynosi 6,50 zł netto. Jednorazowa
opłata za przyjęcie psa do schroniska wynosi 123 zł.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały.
Radny pan Andrzej TESSAR - zwrócił się z wnioskiem o zorganizowanie dla radnych
wyjazdu do schroniska, aby radni mogli zapoznać się z organizacją działalności schroniska
w Tatarach.
Pan Grzegorz MROWIŃSKI Burmistrz Miasta – stwierdził, że nie mamy nic przeciwko
temu, ale nie mamy pieniędzy w budżecie na taki wyjazd. Może radni pokryją sami koszt
takiego wyjazdu.
Radny pan Marian ODACHOWSKI - poparł wniosek radnego, deklarując że gotowy
jest udostępnić swoje auto.
Radny pan Andrzej PRZYBYSZEWSKI - stwierdził, że psów bezdomnych jest mniej,
więcej jest kotów bezdomnych, należałoby pokryć całkowity koszt sterylizacji kotów.
Pan Wojciech FABIŃSKI - poinformował, że zwiększono liczbę kastracji i sterylizacji
do 20 sztuk w tym roku.
Przewodniczący Rady odniósł się do wyjazdu popierając wniosek, aby własnymi
środkami transportu udać się do schroniska. Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych, aby
do 15 kwietnia zgłaszali się do Biura Rady.
Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Rada 17 głosami „za” (jednogłośnie) podjęła uchwałę
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Nr XXXIX/335/18
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy-Miasto Działdowo w 2018r. (uchwała stanowi
załącznik do protokołu).

Ad. pkt 10
Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie z działalności
Ośrodka za 2017rok oraz z realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej za 2017 rok.
Pan Romuald REMISZEWSKI – Przewodniczący Rady :
Pani Małgorzata Szymańska dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przedłożyła
radzie sprawozdanie. Państwo radni otrzymali sprawozdanie w materiałach sesyjnych,
z którym mogli się zapoznać.
Przewodniczący Rady poinformował, że

Komisja Spraw Społecznych i Porządku

Publicznego nie wniosła uwag do sprawozdania.
Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o zapytania odnośnie tego sprawozdania.
Zapytań nie było.

Ad. pkt 11
Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności
za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
Pan Romuald REMISZEWSKI – Przewodniczący Rady:
Projekt ten został zaopiniowany przez Radcę Prawnego Urzędu Miasta, został państwu
przedłożony w materiałach sesyjnych.
Przewodniczący Rady zwrócił się do pani Małgorzaty Szymańskiej o omówienie projektu.
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Pani Małgorzata SZYMAŃSKA dyrektor MOPS - wyjaśniła, że taka uchwała jest
podejmowana przez Radę co roku. Usługi opiekuńcze na terenie miasta prowadzone
są za pomocą firmy, która jest wyłoniona w drodze konkursu. W tym roku konkurs wygrał
PCK. Pani Szymańska poinformowała, że w 2018 roku kwota za usługi wynosi 18 zł
za godzinę.
Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Spraw Społecznych i Porządku
Publicznego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych czy są jakieś zapytania odnośnie projektu
uchwały. Zapytań nie było.
Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Rada 17 głosami „za” (jednogłośnie) podjęła uchwałę

Nr XXXIX/336/18
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wyłączeniem specjalistycznych

usług opiekuńczych

dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego
lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania (uchwała stanowi
załącznik do protokołu).

Ad. pkt 12
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad sprawienia pogrzebu.
Pan Romuald REMISZEWSKI – Przewodniczący Rady:
Projekt ten został zaopiniowany przez Radcę Prawnego Urzędu Miasta, został państwu
przedłożony w materiałach sesyjnych.
Przewodniczący Rady zwrócił się do pani Małgorzaty Szymańskiej o omówienie projektu.
Pani Małgorzata Szymańska dyrektor MOPS - poinformowała, że Kuria wystosowała
pismo do Burmistrza za pośrednictwem księdza Mariana Ofiary o to, aby stworzyć procedurę
pogrzebu dla dzieci martwo urodzonych.
Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Spraw Społecznych i Porządku
Publicznego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
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Radny pan Zbigniew KOCIELA- zwrócił się z zapytaniem do pani dyrektor, czy
orientuje się w ilu gminach jest taka uchwała?
Dyrektor MOPS pani Małgorzata SZYMAŃSKA – wyjaśniła, że takie uchwały są tam
gdzie znajdują się szpitale, jest kilka takich uchwał.
Przewodniczący Rady zwrócił się do Radnych czy są jeszcze jakieś zapytania odnośnie
projektu uchwały. Zapytań nie było.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Rada 13 głosami „za” przy 4 głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę

Nr XXXIX/337/18
w sprawie określenia zasad sprawienia pogrzebu (uchwała stanowi załącznik do protokołu).

Ad. pkt 13
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta
Działdowo na 2018 rok.
Pan Romuald REMISZEWSKI – Przewodniczący Rady:
Projekt ten został zaopiniowany przez Radcę Prawnego Urzędu Miasta, został państwu
przedłożony w materiałach sesyjnych.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad przedłożonym planem Komisji. Dyskusji
nie było.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Rada 17 głosami „za” (jednogłośnie) podjęła uchwałę

Nr XXXIX/338/18
w sprawie zatwierdzenia planu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Działdowo na 2018 rok
(uchwała stanowi załącznik do protokołu).
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Ad. pkt 14
Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy-Miasto Działdowo na okręgi wyborcze
w wyborach do Rady Miasta Działdowo.
Pan Romuald REMISZEWSKI – Przewodniczący Rady:
Projekt ten został zaopiniowany przez Radcę Prawnego Urzędu Miasta, został państwu
przedłożony w materiałach sesyjnych.
Przewodniczący Rady zwrócił się do pana Tadeusza Marchlewicz Sekretarza Miasta
o omówienie projektu uchwały.
Pan Tadeusz MARCHLEWICZ - Sekretarz Miasta poinformował, że projekty uchwał
były omawiane dość szczegółowo na wszystkich komisjach. Zmienił się Kodeks wyborczy
i w miastach powyżej 20 tyś. mieszkańców będzie to system proporcjonalny. Nadal będziemy
wybierać 21 radnych. Miasto zostało podzielone na 4 okręgi. W okręgu 1, 2, 3 będzie
wybieranych po 5 radnych, w okręgu nr 4 będzie wybieranych 6 radnych. Wniosek w sprawie
podziału na okręgi wyborcze składają wójtowie, burmistrzowie. Rada nie jest związana tymże
wnioskiem. Inne propozycje podziału powinny pozostawać w zgodzie z Kodeksem
wyborczym. Po przyjęciu uchwały przez Radę, a wchodzi ona w życie z dniem podjęcia
i ogłoszeniu jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego (jako spec
uchwała) oraz podaniu do publicznej wiadomości, wyborcom w liczbie 15 przysługuje prawo
wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Elblągu II, w terminie 5 dni od daty podania
jej do publicznej wiadomości.
Przewodniczący Rady poinformował, że wszystkie Komisje pozytywnie zaopiniowały
projekt uchwały.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały.
Radny pan Marek DWÓRZNIK - do okręgu nr 2 dołącza się cztery ulice z byłego
okręgu wyborczego nr 4 tj. ulice: L. Komorowskiego, Zacisze, Okrężna, 17 Stycznia. Tym
mieszkańcom chcemy sprezentować chaos albo uciążliwość. Mieszkańcy tych 4 ulic nigdy
nie byli związani z okręgiem nr 2. Te stare przyzwyczajenia, że mieszkańcy idą głosować
do jednego obwodu, a otrzymają informację, że muszą iść głosować do innego. Część
mieszkańców zniechęci się i zrezygnuje z głosowania. Chodzi chyba o to, aby zwiększać
tę frekwencję, a nie zmniejszać. Ostatni raz tworzymy okręgi wyborcze, później będzie
to za nas robił Komisarz Wyborczy, powinniśmy dojść tu do porozumienia. Ja rozumiem,
że trzeba uzupełnić okręg nr 2, bo ubyło mieszkańców i trzeba zabezpieczyć ten 5 mandat.
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Wystarczy „pożyczyć” mieszkańców z jednej ulicy. Ulicę Okrężną można włączyć do okręgu
nr 2 będzie mniejsza liczby ludności, ale będą wypełnione wytyczne Komisarza. Nie ma sensu
przenosić 1/3 dzielnicy do okręgu wyborczego nr 2, wystarczy tylko tą jedną ulicę Okrężną.
Ja proponuję i składam formalny wniosek, aby ul. L. Komorowskiego, Zacisze, 17 Stycznia
przenieść z okręgu nr 2 do okręgu nr 4.
Radny pan Sławomir PSZENNY – złożył wniosek formalny, aby ulice Chopina,
Grunwaldzką, Małłka, Rzemieślniczą przenieść z okręgu nr 1 do okręgu nr 2.
Przewodniczący

Rady

pan

Romuald

REMISZEWSKI

-

złożył

wniosek,

aby ul. Ogrodową, Plac 1 Maja przenieść do okręgu nr 1.
Radny pan Bogdan KASZUBSKI- stwierdził, że były 4 okręgi, były 3 okręgi, później
było 21okręgów. Mieszkańcy jakoś sobie poradzili z dojściem do poszczególnych Komisji
wyborczych nie wprowadzajmy, więc bałaganu. Składam wniosek formalny o zachowanie
granic okręgów wyborczych tak, jak jest przygotowane to w projekcie uchwały.
Radny pan Piotr DEMSKI- stwierdził, że okręgi wyborcze zostały przygotowane bardzo
dobrze, powinno zostać tak jak przygotowano projekt.
Radny pan Zbigniew KOCIELA - stwierdził, że każdy ma w części swoją rację i należy
to uwzględnić. Okręgi wyborcze mają charakter środowiskowy i ludzie, którzy tam
zamieszkują chcą oddać głos na tych, których znają. Np. to co proponował radny Dwórznik,
jeżeli utrzymamy w takim stanie, jak w chwili obecnej jest propozycja, ci ludzie nie będą
wiedzieli na kogo oddać swój głos. Kierujemy się pewną geometrią, w której musimy ulokować
liczby, żeby pasowały do wytycznych, które przychodzą z góry. Przychylam się osobiście
do głosu radnego Dwórznika, i proszę o rozsądny głos w tej debacie.
Radny pan Andrzej TESSAR – zwrócił się z zapytaniem do Sekretarza - formalnie
zgłoszono trzy wnioski, bo czwarty to legalizacja obecnego projektu. Czy przy przyjęciu tych
trzech wniosków zachowane by zostały w poszczególnych okręgach ilości mandatów?
/Na sesję przybyła radna pani Stanisława Żywicka godz. 12:15, od tej pory stan radnych wynosi
18/.
Pan Tadeusz MARCHLEWICZ Sekretarz Miasta – wyjaśnił, że w statucie zapisane
jest, że głosuje się w pierwszej kolejności wniosek najdalej idący, czyli w tym przypadku
wniosek radnego pana Kaszubskiego z jednym głosem poparcia pana radnego Demskiego i ten
wniosek należy głosować. W razie gdyby ten wniosek nie przeszedł, to pozostałe wnioski
zgłoszone formalnie przed ich głosowaniem, należy zarządzić przerwę dla policzenia
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faktycznej liczby, które wynikają z ilości mieszkańców zamieszkałych na ulicach.
Przemieszczanie ich do określonych okręgów zachowują te mandaty.
Radny pan Sławomir PSZENNY - stwierdził, iż w związku z tym, o czym poinformował
nas pan Sekretarz ja wycofuję swój wniosek formalny i już byśmy głosowali wniosek najdalej
idący, czyli pana Kaszubskiego.
Radny pan Marian ODACHOWSKI - stwierdził, że szkoda, że pan radny Pszenny
wycofuje swój wniosek, bo chciałby zgłosić propozycję kompromisową. W przypadku
przyjęcia wniosku pana Pszennego i przeniesienia całego osiedla nr 4 z projektowanego okręgu
nr 1 do okręgu nr 2, być może nie potrzebny byłby wniosek radnego pana Marka Dwórznika
i całe jego osiedle pozostawić w okręgu nr 4. Pozostaje tu kwestia przeliczenia tej normy
przedstawicielstwa, o której mówił pan Sekretarz. Jeżeli pan Pszenny wycofuje swój wniosek,
to ja składam wniosek, jako radny Odachowski.
Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem do radnego pana

Pszennego,

czy wycofuje swój wniosek.
Radny pan Sławomir PSZENNY – potwierdził, że rezygnuje ze swojego wniosku.
Przewodniczący Rady zwrócił się do radnego pana Mariana Odachowskiego
z zapytaniem czy składa wniosek.
Radny pan Marian Odachowski potwierdził, że składa swój wniosek.
Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie wniosek najdalej idący, czyli wniosek
złożony przez radnego pana Bogdana Kaszubskiego, aby pozostawić bez zmian proponowane
okręgi tak, jak w projekcie uchwały.
„Za” przyjęciem wniosku głosowało - 10 radnych, „przeciw” 8.
Przewodniczący Rady zamknął dyskusję nad projektem uchwały i poddał pod
głosowanie projekt uchwały.
Rada 12 głosami „za”, przy 6 głosach „przeciwnych” podjęła uchwałę

Nr XXXIX/339/18
w sprawie podziału Gminy-Miasto Działdowo na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miasta
Działdowo (uchwała stanowi załącznik do protokołu).
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Ad. pkt 15
Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy- Miasto Działdowo na stałe obwody
głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Pan Romuald REMISZEWSKI – Przewodniczący Rady:
Projekt ten został zaopiniowany przez Radcę Prawnego Urzędu Miasta, został państwu
przedłożony w materiałach sesyjnych.
Przewodniczący Rady zwrócił się do pana Tadeusza Marchlewicz Sekretarza Miasta
o omówienie projektu uchwały.
Pan Tadeusz MARCHLEWICZ Sekretarz Miasta - wyjaśnił, że pan Burmistrz
wnioskował do pana Przewodniczącego Rady za tym, aby na jednej sesji zamknąć też temat
obwodów głosowania. Podział na obwody pozostał bez zmian, było 12 obwodów i tyle
obwodów pozostaje. Zostanie utworzony obwód głosowania w remontowanym Przedszkolu
nr 4 (dotychczas lokalu w tym obwodzie użyczała nam firma Primbud, która już nie istnieje).
Lokal będzie przyjaźniejszy dla osób starszych i niepełnosprawnych. Nie tworzymy więcej
obwodów, gdyż ustawodawca zastrzegł sobie, że tylko w ściśle uzasadnionych przypadkach
można zwiększyć liczbę obwodów głosownia. Dlatego pan Burmistrz zadecydował, że będzie
12 lokali. Liczba ta, nie jest tożsama z liczbą dotychczasowej numeracji obwodów głosowania
oraz z ich granicami, jak i siedzibami obwodowych komisji. Tam gdzie można było to pozostało
bez zmian, w niektórych przypadkach staraliśmy się lepiej to zorganizować. Obwód głosowania
nie może mieć mniej niż 500 mieszkańców maksymalnie 4000 mieszkańców.
Przewodniczący Rady Miasta Romuald REMISZEWSKI – poparł wypowiedź pana
Sekretarza dot. obwodu głosowania nr 2 , które wcześniej znajdowało się w Primbudzie,
informując że już wcześniej zgłaszał wniosek, żeby ten obwód utworzyć w Przedszkolu nr 4,
gdyż tam jest lepszy dostęp do lokalu dla osób starszych i niepełnosprawnych (nie trzeba
wchodzić wysoko po schodach).
Przewodniczący Rady poinformował, że wszystkie Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt
uchwały.
Przewodniczący Rady Miasta zwrócił się do Radnych, czy są zapytania odnośnie
projektu uchwały.
Radny pan Jerzy CYBULSKI - zwrócił się z zapytaniem do Sekretarza, czy w tych
wyborach będą wydzielone obwody głosowania w Areszcie i Szpitalu.
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Sekretarz Miasta pan Tadeusz MARCHLEWICZ – wyjaśnił, że w Kodeksie wyborczym
jest zapis, że tworzy się odrębne obwody głosowania. Aby taki obwód utworzyć musi być,
co najmniej 15 wyborców, którzy mają prawa wyborcze w tej gminie. Jeżeli ta liczba będzie
mniejsza, to kierownicy tych jednostek mogą zdecydować żeby tam nie tworzyć tych obwodów.
Mogą być dwa dodatkowe obwody głosowania, jako odrębne obwody.
Radny pan Zbigniew KOCIELA – zwrócił się z zapytaniem, czy koszty związane
z wyborami, chodzi o kamery w lokalach, będą po stronie gminy czy po stronie Państwa?
Pan Tadeusz MARCHLEWICZ Sekretarz Miasta – wyjaśnił, że po stronie Państwa,
jako zadanie zlecone. Środki na wybory w 100% powinno pokrywać Państwo.
Radny pan Marek DWÓRZNIK – stwierdził, że obwody głosowania nr 10, 11, 12,
wprowadzą całkowicie dezorientację dla mieszkańców. Cała strona ul. Leśnej (lewa) głosowała
w MOSiR, a teraz cała Leśna będzie głosowała na hali sportowej i w szkole, i odwrotnie cała
prawa strona Leśnej czyli Osiedle Ogródki głosowała w Szkole nr 2, a teraz będzie głosowała
w MOSiR. Czym to jest spowodowane?
Pan Tadeusz MARCHLEWICZ Sekretarz Miasta – wyjaśnił, że wynika to z takiej,
a nie innej marszruty lokali obwodowych komisji. Chodzi o to, aby zapewnić mieszkańcom
jak najlepszy dostęp do lokali. Tam gdzie można było to lokale pozostały bez zmian i bez zmian
numeracji lokalowych.
Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych czy są jakieś zapytania odnośnie projektu
uchwały. Zapytań nie było.
Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Rada 13 głosami „za” przy 2 głosach „przeciwnych” i 3 głosach „wstrzymujących” podjęła
uchwałę

Nr XXXIX/340/18
w sprawie podziału Gminy- Miasto Działdowo na stałe obwody
ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji

głosowania, ustalenia

wyborczych (uchwała stanowi

załącznik do protokołu).
Przewodniczący Rady ogłosił 10 minutową przerwę /12:40/.
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Po przerwie Przewodniczący Rady Miasta pan Romuald REMISZEWSKI wznowił obrady
XXXIX sesji /12:50/.

Ad. pkt 16
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w formie
darowizny na własność Gminy-Miasto Działdowo do gminnego zasobu nieruchomości, działki
będącej własnością Skarbu Państwa- Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
Pan Romuald REMISZEWSKI – Przewodniczący Rady:
Projekt ten został zaopiniowany przez Radcę Prawnego Urzędu Miasta, został państwu
przedłożony w materiałach sesyjnych.
Przewodniczący Rady zwrócił się do pana Stanisława Dobrackiego Naczelnika
Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Planowania Inwestycji o omówienie projektu.
Pan Stanisław DOBRACKI – wyjaśnił, że w związku z wybudowaniem sieci kanalizacji
deszczowej na osiedlu Lidzbarska Burmistrz Miasta Działdowo podjął działania mające na celu
nieodpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 331/3 o powierzchni 0,5476
ha, która jest własnością Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
Nieruchomość ta, położona jest w obrębie Pierławki gm. Działdowo. Przejęcie tej
nieruchomości

ma

zapewnić

prawidłowe

funkcjonowanie

kanalizacji

deszczowej

zapewniającej odprowadzanie wód opadowych z ulic osiedla Lidzbarska.
Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Gospodarki i Ochrony Środowiska
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Radny pan Piotr DEMSKI - zwrócił się z zapytaniem kiedy ten zbiornik przy rzece
przyjmie pierwszą wodę?
Pan Andrzej WIŚNIEWSKI – Zastępca Burmistrza – wyjaśnił, że tej wody na stałe nie
będzie nigdy w tym zbiorniku. Ten zbiornik jest po to, aby ta woda przy intensywnych opadach
nie poszła do rzeki Pierławki i żeby ta rzeka nie wylała. Zastępca wyjaśnił, że jest rura
o odpowiednim przekroju, która jest jakby hamulcem, że taka, a nie inna ilość wody
w przeciągu godziny się dostanie, a nadwyżka przez jakiś czas będzie w tym zbiorniku.
Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych czy są jakieś zapytania odnośnie projektu
uchwały. Zapytań nie było.
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Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Rada 18 głosami „za” (jednogłośnie) podjęła uchwałę

Nr XXXIX/341/18
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w formie darowizny na własność Gminy
-Miasto Działdowo do gminnego zasobu nieruchomości, działki będącej własnością Skarbu
Państwa- Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (uchwała stanowi załącznik do protokołu).

Ad. pkt 17
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Działdowo
Pan Romuald REMISZEWSKI – Przewodniczący Rady:
Projekt ten został zaopiniowany przez Radcę Prawnego Urzędu Miasta, został państwu
przedłożony w materiałach sesyjnych.
Przewodniczący Rady zwrócił się do pana Stanisława Dobrackiego Naczelnika
Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Planowania Inwestycji o przedstawienie projektu.
Pan Stanisław DOBRACKI - Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej
i Planowania Inwestycji omówił załącznik nr 1 do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady pan Romuald Remiszewski zwrócił się do radnych,
czy są pytania do omówionego załącznika nr 1?
Głos zabrał radny pan Zbigniew KOCIELA - zwrócił się z zapytaniem do pani mecenas
Magdaleny Rząp, czy poszczególne załączniki do projektu uchwały nie powinny być
oddzielnymi uchwałami?
Pani Magdalena RZĄP - poinformowała radnego, że nie ma takiej potrzeby.
Jest to propozycja pana Burmistrza. Państwo radni mieli możliwość obradowania
na Komisjach, co do tego projektu uchwały. Jest to uchwała gruntownie przygotowana, nie jest
sporządzana na szybko. Nie ma potrzeby głosowania przy każdym załączniku oddzielnie,
tak jak to było robione przy uchwalaniu planu - tam rzeczywiście jest taka procedura. Przy
przystąpieniu do zmiany planu jest jedno głosowanie.
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Radny pan Sławomir PSZENNY - zwrócił się z prośbą do pana Stanisława
Dobrackiego, aby przy omawianiu poszczególnych załączników wymieniał symbole i omawiał,
na jakie symbole nastąpiła zmiana.
Radna pani Aleksandra KORZENIEWSKA - poinformowała, że takie informacje
można znaleźć w uzasadnieniu do projektu uchwały, bez konieczności dodatkowego
omawiania.
Radny pan Marek DWÓRZNIK - zwrócił się z prośbą, aby przy każdym omawianym
załączniku można było podać na czyj wniosek została dokonana zmiana miejscowego planu
zagospodarowania.
Pan Burmistrz Grzegorz MROWIŃSKI - poinformował, że radni otrzymali materiały
w statutowym terminie i przed sesją była Komisja, na której można było zwrócić się z takim
wnioskiem. Jeżeli ten wniosek wpłynąłby na Komisji to na dzisiejszą sesję zostałby
zrealizowany. Jest to możliwe do zrobienia, ale w takim przypadku wnioskuję o 30-minutową
przerwę, aby móc to przygotować.
Radny pan Zbigniew KOCIELA - zasugerował, aby to uprościć i przy omawianiu
załączników wymieniać tylko samych właścicieli tych działek.
Pan Burmistrz poinformował radnego, że wnioski mogą składać mieszkańcy miasta,
jak również i Burmistrz. Część zmian została zaproponowana przez Burmistrza i te zmiany
zostały dostosowane do istniejącego stanu. Jest również wiele wniosków złożonych przez
mieszkańców. Niektóre te wnioski zostały zaakceptowane przez komisję architektoniczno
-urbanistyczną i odzwierciedlenie mają w dzisiejszej uchwale, natomiast te które nie zostały
zaakceptowane - odrzucono.
Pani Magdalena RZĄP - odniosła się do wypowiedzi pana Burmistrza i przytoczyła
przepis prawa, który to normuje, a mianowicie art. 14 ust. 1 i 4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.
Pan Stanisław DOBRACKI - Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej
i Planowania Inwestycji omówił załącznik nr 2 i 3 do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady pan Romuald Remiszewski zwrócił się do radnych,
czy są pytania do omówionych załączników?
Dyskusji nie było. Nikt z zebranych nie zabrał głosu.
Pan Stanisław DOBRACKI- Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej
i Planowania Inwestycji omówił załącznik nr 4 do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady pan Romuald Remiszewski zwrócił się do radnych,
czy są pytania do omówionego załącznika nr 4?
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Radny pan Zbigniew KOCIELA - zadał pytanie panu Naczelnikowi, jaki charakter
ma działka, która jest powyżej działki oznaczonej lit. A (na mapie), a po prawej stronie działki
oznaczonej lit. B?
Pan Stanisław DOBRACKI - odpowiedział, że działka ma charakter rekreacyjny
i sportowy.
Pan BURMISTRZ zabrał głos w dyskusji i poinformował, że w jego ocenie
jest to działka pod zabudowę wielorodzinną, ale należałoby to dokładnie sprawdzić.
Jest zainteresowanie tą działką ze strony przedsiębiorcy, który jest właścicielem działki B.
Radny pan Zbigniew KOCIELA - zapytał, czy na dzień dzisiejszy Gmina-Miasto
Działdowo jest właścicielem tej działki?
Burmistrz Grzegorz MROWIŃSKI

- poinformował, że tam gdzie jest działka

oznaczona lit. B nie jesteśmy właścicielem tej działki. Natomiast działka, o którą pan radny
zapytał jej właścicielem jest Gmina-Miasto Działdowo, z tym że działka jest obciążona liniami
średniego napięcia.
Pan Stanisław DOBRACKI - Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej
i Planowania Inwestycji omówił załącznik nr 5 do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady pan Romuald REMISZEWSKI - zwrócił się do radnych,
czy są pytania do omówionego załącznika nr 5?
Głos zabrał radny pan Zbigniew KOCIELA i zapytał pana Burmistrza, czy teren ten jest
zmianą zaproponowaną przez Burmistrza, czy przez właścicieli działek?
Pan BURMISTRZ odpowiedział, że na tym terenie jest wielu właścicieli działek,
również Gmina-Miasto Działdowo jest właścicielem. Są to zmiany zaproponowane zarówno
przez właścicieli, jak i też przez Burmistrza. Te zmiany są wynikiem zapotrzebowania
mieszkańców całego Osiedla.
Pan Stanisław DOBRACKI - Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej
i Planowania Inwestycji omówił załącznik nr 6 do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady pan Romuald Remiszewski zwrócił się do radnych,
czy są pytania do omówionego załącznika?
Pytań do w/w. załącznika nie było.
Przewodniczący otworzył ogólną dyskusję oraz poinformował państwa radnych,
że Komisja Gospodarki i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt
uchwały.
Radny pan Marian ODACHOWSKI - odniósł się do zapisu załącznika nr 2 - działki
oznaczonej lit. A i stwierdził, że zgodnie z obowiązującym planem na tym terenie przewidziana
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jest zabudowa mieszkalno-usługowa, a dzisiaj tam na tym terenie realizowana jest inwestycja
ze środków unijnych pn. „Rewitalizacja niezagospodarowanej przestrzeni publicznej parku
im. Jana Pawła II”. Wywołało to zdziwienie, gdyż zanim przystąpiono do realizacji inwestycji
pan Burmistrz musiał uzyskać pozwolenie na budowę. Zgodnie z procedurą, żeby uzyskać takie
pozwolenie trzeba wykazać zgodność planowanej inwestycji z miejscowym planem
zagospodarowania. Pan Burmistrz musiał przedstawić zaświadczenie, że obecnie obowiązujący
plan nie jest sprzeczny z tą inwestycją. Zapis w ustawie o planowaniu przestrzennym dopuszcza
lokalizację funkcji innych niż podstawowe, pod warunkiem spełnienia 4 warunków.
Najważniejszym z nich jest warunek, który mówi że funkcje te nie mogą przekroczyć łącznie
20% powierzchni tego terenu. Radny stwierdził, że cały ten wyszczególniony teren zajmuje
ok. 1,5 ha, a z wyliczeń w uzasadnieniu wynika, że jest tam powyżej 0,5 ha - wychodzi,
że stanowi to 1/3 i nie 20% tak, jak jest w zaświadczeniu, tylko 30%.
Radny poinformował, że ma poważne wątpliwości do tego, czy pan Burmistrz nie nadużył
zaufania i czy nie poświadczył nieprawdy na etapie uzyskania pozwolenia na budowę składając
zaświadczenie do Starosty oraz czy nie nadużyto zaufania do instytucji dofinansowującej
– pana Marszałka? Pan radny Marian Odachowski stwierdził, że skoro pan Burmistrz wystawił
takie zaświadczenie i poświadcza nieprawdę to istnieje uzasadnione podejrzenie naruszenia
prawa. Pan radny poinformował, że nie pozostaje mu nic innego, jak złożyć stosowne
zawiadomienia do: pana Starosty, Marszałka i Prokuratury Rejonowej w Działdowie.
Pan BURMISTRZ – zgłosił wniosek o 30-minutową przerwę w obradach,
aby przygotować odpowiednią dokumentację i wyjaśnić zaistniałą sytuację, która została
poruszona przez radnego. Burmistrz poinformował, że od początku do końca były analizowane
zapisy planu oraz że, nie Burmistrz wydaje pozwolenie na budowę, tylko pan Starosta.
Radny pan Sławomir PSZENNY - przychylił się do wniosku Burmistrza dot. zrobienia
przerwy, aby wyjaśnić wszelkie pomówienia.
Radny pan Zbigniew KOCIELA - zwrócił się do Burmistrza z prośbą, aby w czasie
30-minutowej przerwy przygotować informacje na temat wszystkich wnioskodawców, którzy
złożyli wnioski o zmianę planu.
Radna pani Aleksandra KORZENIEWSKA - zwróciła się do pana Burmistrza
z zapytaniem, jaki był wynik kontroli CBA – co było nie tak?
Burmistrz Grzegorz MROWIŃSKI - poinformował radną, że w tej sprawie musi
zwrócić się z wnioskiem w trybie dostępu do informacji publicznej do CBA, gdyż do Urzędu
Miasta żaden protokół nie wpłynął.
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Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez Burmistrza.
Rada 17 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw” przegłosowała wniosek o przerwę w obradach.
Pan BURMISTRZ - odniósł się do wniosku radnego Kocieli i poinformował, że punkt
w którym była poruszana kwestia wnioskodawców został zamknięty. Stwierdził, że jeśli pana
radnego bardzo to interesuje, pan Naczelnik Dobracki udzieli panu stosownych informacji
na piśmie w terminie 2 tygodni.
Przewodniczący Rady ogłosił 30-minutową przerwę w obradach.
Przewodniczący Rady wznowił obrady, głos zabrał pan Burmistrz.
Pan BURMISTRZ - poinformował, że w planie zagospodarowania przestrzennego
jest do 20% kompleksu, który można przeznaczyć na inny cel. Działkom, na których powstaje
kompleks parku w studium jest przypisana funkcja wielofunkcyjna. Można planować tam wiele
różnych rzeczy, a co dokładnie to jest to określone w planie zagospodarowania przestrzennego.
Plan zagospodarowania był przyjmowany w 2002 rok, na dzień dzisiejszy w dyspozycji
jest wersja analogowa tego planu, która została zeskanowana i na którą zostały nałożone
warstwy cyfrowe. Jakbyśmy nie liczyli, za każdym razem wychodzą inne powierzchnie.
Jest to spowodowane tym, że przeznaczenie w planie poszczególnych kompleksów nie pokrywa
się z granicami działek. Jeżeli odpowiadałoby to działkom, to nie byłoby żadnego problemu.
Można by było zsumować powierzchnię poszczególnych działek i wyliczyć, jaką powierzchnię
ma dany kompleks.
Burmistrz poinformował, że funkcją dominującą na terenach, gdzie powstaje park jest funkcja
T-14, czyli handel i usługi, zabudowa wielofunkcyjna. Po dokonaniu obliczeń wyszło, że cały
kompleks ma powierzchnię 2,4672 ha. Jeżeli z tego obszaru policzymy 20% to w tych 20%
mieszczą się działki objęte parkiem i inwestycją. Działki, na których powstaje inwestycja mają
powierzchnię 0,45 ha i dlatego mieliśmy prawo wystąpić z pozwoleniem na budowę. Rolą
organu wydającego pozwolenie jest zbadanie, czy jest to zgodne z planem, czy nie jest?
Pan Burmistrz podsumował swoją wypowiedź i stwierdził, że nie ma nic sobie do zarzucenia,
jak i pracownikom Urzędu Miasta.
Przewodniczący pan Romuald REMISZEWSKI - zwrócił się do radnych, czy są jeszcze
pytania do pana Burmistrza?
Radny

Marian

ODACHOWSKI

-

stwierdził,

że

wypowiedź

Burmistrza

go nie przekonała. Teren objęty inwestycją zajmuje 0,45 ha, a z uzasadnienia wynika,
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że jest to 5563 m. Poinformował, że pan Burmistrz dość swobodnie i dowolnie przyjął do granic
kompleksu tereny położone za ciągiem pieszo-jezdnym od ulicy Orzeszkowej do stacji
„ORLEN”- tereny te mają inne przeznaczenie i są już zagospodarowane.
Radny zapytał pana Burmistrza na jakiej podstawie był liczony obszar od ulicy
Orzeszkowej do ulicy Hallera, gdzie znajdują się budynki mieszkalne oraz pawilon handlowy
„RAST”?
Pan BURMISTRZ - odniósł się do zapytania radnego i poinformował, że pawilon
handlowy „RAST” nie był wliczony do tej powierzchni, gdyż ma zupełnie inne przeznaczenie.
Pawilon znajduje się tylko na tym kompleksie w studium. Do tego obszaru wliczane były
jedynie bloki, które niedawno powstały, ponieważ one mają takie samo przeznaczenie i tworzą
jeden kompleks.
Przewodniczący Rady zamknął dyskusję, po czym poddał pod głosowanie projekt
uchwały.
Rada 12 głosami „za” przy 6 głosach „wstrzymujących się” podjęła
Uchwałę nr XXXIX/342/18
w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Działdowo (uchwała stanowi załącznik do protokołu).

Ad. pkt 18
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu
nieruchomości położonej przy pl. Mickiewicza 26 w Działdowie.
Pan Romuald REMISZEWSKI – Przewodniczący Rady:
Projekt ten został zaopiniowany przez Radcę Prawnego Urzędu Miasta, został państwu
przedłożony w materiałach sesyjnych. Państwa radnych informuję, że Komisja Gospodarki
i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radny Pan Zbigniew KOCIELA – w tym budynku miała się mieścić przychodnia.
Budynek położony jest w centrum mógłby stanowić prace Urzędu, co stanowiłoby ożywienie,
a rynek tętniłby życiem. Radny zasugerował, aby odrzucić ten wniosek, bo i tak nie znajdzie
się nabywca.
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Pan Grzegorz MROWIŃSKI Burmistrz Miasta – pan radny powiedział, że nie znajdzie
się nabywca. Skąd więc strach przed przetargiem. Miasto ma ponad stan budynków, a każdy
kolejny budynek, to pieniądze które trzeba zabezpieczyć w budżecie. Budynek jest w dobrym
stanie, nie jest w ruinie. Nie możemy dopuścić, aby budynek popadł w ruinę i sprzedać
za symboliczną złotówkę, tak jak to miało miejsce przy innych zabytkach. Urzędu nie będziemy
budować, ani powiększać. Zatrudnienie w Urzędzie spadło, a my nie będziemy nikogo
zwalniać. Ludzie odchodzą z pracy, ale z przyczyn naturalnych na zasłużoną emeryturę.
Złożyłem wniosek o sprzedaż tego budynku. Sprzedaż tego budynku nie wyklucza, aby tam
była przychodnia.
Radny pan Leszek GOŁĘBIEWSKI – zwrócił się z zapytaniem, jeżeli budynek został
wystawiony do przetargu za kwotę 1.400.000 zł, a będzie następny przetarg i cena będzie
pomniejszona, jaką kwotę minimalną możemy otrzymać?
Pan Grzegorz MROWIŃSKI Burmistrz Miasta - wyjaśnił, że budynek jest wpisany
do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków. Przy sprzedaży takich zabytków stosowana
jest bonifikata 50%. Jeżeli pierwszy przetarg ogłoszony jest na kwotę 1.400.000 zł to budynek
sprzedamy za kwotę 700.000 zł. Jeżeli nie będzie pierwszego przetargu, to zastanowimy się czy
ogłaszać drugi przetarg. Jest to przetarg nieograniczony i każdy może przystąpić do tego
przetargu.
Radny pan Sławomir PSZENNY - zwrócił się z zapytaniem do Naczelnika Wydziału
jaka jest powierzchnia samego budynku?
Przewodniczący Rady zwrócił się do pana Naczelnika o przygotowanie dokumentów.
Radny pan Marek DWÓRZNIK - była umowa miasta z wojewodą na ten budynek, czy
nie jesteśmy związani umową, czy nie ma obostrzeń?
Pan Grzegorz MROWIŃSKI Burmistrz Miasta – w latach dziewięćdziesiątych były
jakieś zamiany. Teraz właścicielem tego budynku jest Gmina-Miasto Działdowo i nie ma
żadnych umów, żadnych zobowiązań i w każdej chwili może wystawić ten budynek
na sprzedaż.
Przewodniczący Rady Miasta zwrócił się do Radnych czy są jeszcze zapytania odnośnie
projektu uchwały. Zapytań nie było.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Rada 17 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” podjęła uchwałę
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Nr XXXIX/343/18
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej przy
pl. Mickiewicza 26 w Działdowie (uchwała stanowi załącznik do protokołu).

Ad. pkt 19
Podjęcie uchwały w sprawie sposobu ustalenia opłat za usługi przewozowe oraz
wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy
i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej oraz zasad korzystania z publicznego
transportu zbiorowego na terenie gminy i miasta Działdowo.
Pan Romuald REMISZEWSKI – Przewodniczący Rady:
Projekt ten został zaopiniowany przez Radcę Prawnego Urzędu Miasta. Jest to punkt
dodatkowy, który został wprowadzony na dzisiejszej sesji.
Przewodniczący poinformował, że Komisja Spraw Społecznych i Porządku Publicznego
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady zwrócił się do Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Nadzoru Właścicielskiego pana Wojciecha Fabińskiego o omówienie projektu
uchwały.
Pan Wojciech FABIŃSKI Naczelnik Wydziału – wyjaśnił, że Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie ustalenia wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób,
zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej,
określa wysokość opłaty dodatkowej, którą ustala się, biorąc za podstawę cenę najtańszego
biletu jednorazowego normalnego stosowaną przez danego operatora. W naszym przypadku
cena biletu normalnego wynosić ma 2 zł.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały.
Radny pan Marian ODACHOWSKI – stwierdził, że jest to kolejna uchwała
procedowana w związku z uruchomieniem komunikacji w Działdowie. Radny zadał pytanie
czy ta komunikacja będzie i kiedy? Radny poinformował, że są jakieś sprzeczne informacje.
Na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym Stowarzyszenia Uniwersytetu
Trzeciego Wieku pan Burmistrz powiedział, że przetarg był nieskuteczny i ma możliwość
poszukiwania wykonawcy z wolnej ręki. Natomiast na portalach społecznościowych pojawiła
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się informacja, że będzie ogłoszony drugi przetarg. Dwa sprzeczne komunikaty się pojawiły
stwierdził radny. Musimy na to nałożyć ustawę o zamówieniach publicznych, która chyba
wymaga ogłoszenia drugiego przetargu zanim uczynimy jakiekolwiek inne kroki stwierdził
radny.
Przewodniczący Rady Miasta - z tego co się orientuję, przetarg został ogłoszony
wczoraj.
Pan Grzegorz MROWIŃSKI Burmistrz Miasta – wyjaśnił, że przetarg został ogłoszony
wczoraj, jest to drugi przetarg, co nie znaczy, że pan Burmistrz nie mógł w drodze negocjacji
poszukać wykonawcy. Prawo zamówień publicznych dopuszcza prowadzenie negocjacji,
po pierwszym nieudanym przetargu. Burmistrz poinformował, że nie były to sprzeczne
komunikaty, tylko informacja przekazana na Walnym UTW, co można w takiej sytuacji robić.
Burmistrz stwierdził, że nie zdecydował się na prowadzenie negocjacji, żeby nie padł zarzut
pod jego adresem.
Przewodniczący Rady Miasta zwrócił się do radnych czy są jeszcze zapytania odnośnie
projektu uchwały.
Radny pan Zbigniew KOCIELA – zwrócił uwagę, aby wykreślić zapis z § 5 pkt
1 załącznika do uchwały: wykreślić słowo „nietrzeźwych”, albo zastąpić wyrazem „pijanych”.
Po to te busiki będą przewoziły osoby, które po spotkaniu towarzyskim będą wracały do domu,
żeby nie korzystały z własnych środków transportu tylko korzystały z tejże komunikacji.
Pan Grzegorz MROWIŃSKI Burmistrz Miasta – zwrócił się do radnego
o doprecyzowanie różnicy między słowem nietrzeźwym a pijanym, kiedy nietrzeźwy staje
się pijanym?
Radny pan Zbigniew KOCIELA - stwierdził, że zapis ten jest dyskusyjny, ale może
pozostać.
Pan Grzegorz MROWIŃSKI Burmistrz Miasta - zwrócił uwagę, że jest tam wyraz
„może”. Nikt nikomu nie będzie przecież odmawiał przejazdu.
Radna pani Aleksandra KORZENIEWSKA – zwróciła się z zapytaniem do Naczelnika,
czy przy opracowywaniu tego regulaminu posiłkował się innymi regulaminami. Kierowca
przecież nie będzie sprawdzał trzeźwości. Może należałoby wykreślić te słowo „nietrzeźwych”.
Pan Wojciech FABIŃSKI - pan Burmistrz zauważył, że jest zapis „może odmówić
przewozu”. Generalnie ja interpretuję, że tylko osobie zachowującej się agresywnie.
Opracowując ten regulamin wzorowaliśmy się na innych gminach. Regulamin ten musi
być ogólnodostępny i wywieszony w pojeździe komunikacji gminnej i każdy mieszkaniec
powinien mieć możliwość zapoznania się z nim.
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Przewodniczący Rady Miasta zwrócił się do Radnych czy są jeszcze zapytania odnośnie
projektu uchwały. Zapytań nie było.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Rada 18 głosami „za” (jednogłośnie) podjęła uchwałę

Nr XXXIX/344/18
w sprawie sposobu ustalenia opłat za usługi przewozowe oraz wysokości opłat dodatkowych
z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości
opłaty manipulacyjnej oraz zasad korzystania z publicznego transportu zbiorowego na terenie
gminy i miasta Działdowo (uchwała stanowi załącznik do protokołu).

Ad. pkt 20
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy-Miasto
Działdowo do Stowarzyszenia gmin „Polskie zamki gotyckie”.
Pan Romuald REMISZEWSKI – Przewodniczący Rady:
Projekt ten został zaopiniowany przez Radcę Prawnego Urzędu Miasta, został państwu
przedłożony w materiałach sesyjnych. Przewodniczący poinformował radnych, że Komisja
Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady zwrócił się do Naczelnika Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury
i Sportu pana Zbigniewa Czajkowskiego o przedstawienie projektu.
Pan Zbigniew CZAJKOWSKI - Naczelnik Wydziału zwrócił

się do radnych,

aby w tytule uchwały wprowadzić korektę redakcyjną - zmienić wyraz „zmieniającej”
na „zmieniająca”. Naczelnik poinformował, że należało dokonać zmiany w osobie
reprezentującej gminę w Stowarzyszeniu, ponieważ osoba, która była wyznaczona
do reprezentacji nie pracuje już w Urzędzie. W to miejsce proponuje się powołać panią Edytę
Cherkowską pracownika Urzędu z Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu.
Przewodniczący Rady Miasta zwrócił się do radnych, czy są zapytania odnośnie
projektu uchwały. Zapytań nie było.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
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Rada 18 głosami „za” (jednogłośnie) podjęła uchwałę

Nr XXXIX/345/18
zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy-Miasto Działdowo do Stowarzyszenia
gmin „Polskie zamki gotyckie”(uchwała stanowi załącznik do protokołu).

Ad. pkt 21
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto
Działdowo na lata 2018-2025.
Pan Romuald REMISZEWSKI – Przewodniczący Rady:
Projekt ten został zaopiniowany przez Radcę Prawnego Urzędu Miasta, został państwu
przedłożony w materiałach sesyjnych. Przewodniczący poinformował radnych, że Komisja
Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady zwrócił się do pani Beaty Szydłowskiej-Anaczkowskiej Skarbnik Miasta
o omówienie projektu uchwały.
Pani

Beata

SZYDŁOWSKA-ANACZKOWSKA

–

poinformowała

radnych,

że wszystkie zmiany zostały wyszczególnione w uzasadnieniu do uchwały. Pani Skarbnik
poinformowała, że została wprowadzona autopoprawka dotycząca nazwy zadania przebudowy
lodowiska, gdyż będziemy ubiegać się o dofinansowanie. Nowa nazwa zadania brzmi:
„Budowa hali namiotowej i lodowiska”.
Przewodniczący Rady Miasta otworzył dyskusję nad projektem uchwały. Dyskusji
nie było. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Rada 18 głosami „za” (jednogłośnie) podjęła uchwałę

Nr XXXIX/346/18
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Działdowo na lata
2018-2025 (uchwała stanowi załącznik do protokołu).
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Ad. pkt 22
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2018.
Pan Romuald REMISZEWSKI – Przewodniczący Rady:
Projekt ten został zaopiniowany przez Radcę Prawnego Urzędu Miasta, został państwu
przedłożony w materiałach sesyjnych.
Przewodniczący Rady zwrócił się do pani Beaty Szydłowskiej-Anaczkowskiej Skarbnik Miasta
o omówienie projektu uchwały.
Pani Beata SZYDŁOWSKA-ANACZKOWSKA – przedstawiła proponowane zmiany
w budżecie na rok 2018 jak w uzasadnieniu do projektu uchwały. Skarbnik poinformowała,
że wielkość zobowiązań kredytowych nie zmienia się.
Przewodniczący poinformował radnych, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Miasta otworzył dyskusję nad projektem uchwały.
Radny pan Leszek GOŁĘBIEWSKI - zwrócił się z zapytaniem na jakim etapie są prace
przygotowawcze odnośnie lodowiska i jak to wygląda?
Pan Grzegorz MROWIŃSKI Burmistrz Miasta – poinformował, że przygotowywana
jest dokumentacja na to zadanie. Jutro zostanie zgłoszony wniosek o wydanie pozwolenia
na tę budowę. Jutro składamy wniosek do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie do tej
inwestycji. Jeżeli nie otrzymamy dofinansowania to i tak będziemy realizować tę inwestycję,
gdyż mamy zabezpieczone środki własne.
Przewodniczący Rady Miasta zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt
uchwały.
Rada 18 głosami „za” (jednogłośnie) podjęła uchwałę

Nr XXXIX/347/18
w sprawie zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2018 (uchwała stanowi
załącznik do protokołu).
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Ad. pkt 23
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/216/16 Rady Miasta Działdowo
z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów i wydatków
nimi finansowanych dla jednostek budżetowych.
Pan Romuald REMISZEWSKI – Przewodniczący Rady:
Projekt ten został zaopiniowany przez Radcę Prawnego Urzędu Miasta, został państwu
przedłożony w materiałach sesyjnych. Przewodniczący poinformował radnych, że Komisja
Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady zwrócił się do pani Alicji Stegnickiej o omówienie projektu.
Pani Alicja STEGNICKA - Podinspektor Wydziału Budżetu i Finansów wyjaśniła,
że zmiana dotyczy aktualizacji nazw placówek przedszkolnych oraz zmian dotyczących
poszerzenia źródeł dochodów na wnioski złożone przez jednostki.
Przewodniczący Rady Miasta otworzył dyskusję nad projektem uchwały. Dyskusji
nie było.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Rada 18 głosami „za” (jednogłośnie) podjęła uchwałę

Nr XXXIX/348/18
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/216/16 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 grudnia
2016 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi
finansowanych dla jednostek budżetowych (uchwała stanowi załącznik do protokołu).

Ad. pkt 24
Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Murowana Goślina.
Pan Romuald REMISZEWSKI – Przewodniczący Rady:
Projekt ten został zaopiniowany przez Radcę Prawnego Urzędu Miasta, został państwu
przedłożony w materiałach sesyjnych. Przewodniczący poinformował radnych, że Komisja
Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
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Przewodniczący Rady zwrócił się do pani Beaty Szydłowskiej-Anaczkowskiej Skarbnik Miasta
o mówienie projektu uchwały.
Pani Beata SZYDŁOWSKA-ANACZKOWSKA Skarbnik Miasta – wyjaśniła,
że w planie finansowym w uchwale budżetowej stworzono plan na pomoc finansową dla Gminy
Murowana Goślina. Kwotę 10.000 zł gmina przeznaczy na odbudowę infrastruktury drogowej
po wybuchu gazociągu.
Przewodniczący Rady Miasta otworzył dyskusję nad projektem uchwały.
Radny pan Zbigniew KOCIELA - zwrócił się z zapytaniem, czy gmina przedstawiła
całkowity koszt tych remontów?
Pan Grzegorz MROWIŃSKI Burmistrz Miasta - wyjaśnił, że Gmina Murowana Goślina
jest członkiem sieci miasteczek Cittaslow. Na Walnym Zgromadzeniu zapadła decyzja o tym,
aby gminy, które należą do Stowarzyszenia przeznaczyły po 10.000 zł na pomoc dla tej Gminy.
Przewodniczący Rady Miasta zwrócił się do Radnych czy są jeszcze zapytania odnośnie
projektu uchwały. Zapytań nie było.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Rada 18 głosami „za” (jednogłośnie) podjęła uchwałę

Nr XXXIX/349/18
w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Murowana Goślina (uchwała stanowi załącznik
do protokołu).

Ad. pkt 25
Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego
– Miejskiej Służby Drogowej z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu
Gminy-Miasto Działdowo.
Pan Romuald REMISZEWSKI – Przewodniczący Rady:
Projekt ten został zaopiniowany przez Radcę Prawnego Urzędu Miasta, został państwu
przedłożony w materiałach sesyjnych. Przewodniczący poinformował radnych, że Komisja
Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady zwrócił się do pani Alicji Stegnickiej o omówienie projektu.
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Pani Alicja STEGNICKA - Podinspektor w Wydziale Budżetu i Finansów wyjaśniła,
że zakład budżetowy Miejska Służba Drogowa złożył wniosek o zwolnienie z wpłaty nadwyżki
środków obrotowych do budżetu Gminy-Miasto Działdowo. Nadwyżka ta, zostanie
przeznaczona na zakup środków trwałych i zakup sadzonek.
Przewodniczący Rady Miasta otworzył dyskusję nad projektem uchwały.
Radny pan Zbigniew KOCIELA – zwrócił się z zapytaniem ile lat ma ciągnik?
Pan Grzegorz MROWIŃSKI Burmistrz Miasta – odpowiedział, że nie wie ile ma lat
ciągnik, może nie opłaca się go remontować.
Przewodniczący Rady – zwrócił się z zapytaniem, czy Służba Drogowa
występowała z wnioskiem, aby zakupić jeszcze jeden taki ciągnik sprzątający?
Pan Grzegorz MROWIŃSKI Burmistrz Miasta – stwierdził, że może przydałaby się
raczej odśnieżarka, do odśnieżania chodników.
Przewodniczący Rady Miasta zwrócił się do Radnych czy są jeszcze zapytania odnośnie
projektu uchwały. Zapytań nie było.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Rada 18 głosami „za” (jednogłośnie) podjęła uchwałę

Nr XXXIX/350/18
w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Miejskiej Służby Drogowej
z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy-Miasto Działdowo
(uchwała stanowi załącznik do protokołu).

Ad. pkt 26
Odpowiedzi na zapytania.
Pan Grzegorz MROWIŃSKI – Burmistrz Miasta udzielił odpowiedzi na zapytania
radnych.
Odnośnie zapytania radnego pana Andrzeja Przybyszewskiego - pan Burmistrz
poinformował, że został ogłoszony drugi przetarg na obsługę linii komunikacyjnej i nastąpiły
zmiany w specyfikacji zamówienia. Zostały tak przeprojektowane linie, że zostajemy przy
4 liniach autobusowych, które będą obsługiwane przez 2 autobusy wyjaśnił Burmistrz.
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Radny pan Andrzej Tessar pytał o rozbudowę zakładu karnego, później będzie o tym
mowa.
Odnośnie

zapytania

radnego

dotyczącego

budowy

sygnalizacji

świetlnej

na skrzyżowania ul. Męczenników i ul. Wolności - Zarząd Dróg Wojewódzkich nie widzi takiej
potrzeby, ani również zamontowania fotoradaru. Trzeba jedynie przebudować przejście dla
pieszych w tzw. „aktywne przejście” może zostaną tam zamontowane diody migające będziemy
partycypować w kosztach przy przebudowie tego przejścia. Zarząd Dróg Wojewódzkich chce
ogłosić jeszcze w tym roku przetarg na przebudowę ulicy Grunwaldzkiej od ronda przy Hucie
aż do wiaduktu kolejowego w stronę Burkatu. Jest to ogromny wydatek rzędu 11.500.000 zł.
Trzy samorządy będą partycypowały w kosztach: Starostwo Powiatowe, Gmina Wiejska
Działdowo i Gmina-Miasto Działdowo.
Odnośnie zapytania radnego pana Jerzego Cybulskiego, pan Burmistrz poinformował,
że istnieją dwa sposoby rozwiązania. Zrobienie na części terenu przedszkola parkingu, na który
zjeżdżałoby się z zamkniętej uliczki, która łączy ul. Dąbrowskiej z Mrongowiusza. Oprócz tego
trzeba przebudować chodnik po stronie przedszkola obniżając krawężnik. Drugie rozwiązanie
daleko idące - chcemy przejąć budynek SKR, jeżeli uda się przejąć ten budynek, rozebrać
go i tam zrobić parking.
Radny pan Kaszubski pytał o noclegownię - zmienił się właściciel i nic więcej w tym
temacie nie wiadomo poinformował Burmistrz.
Radny pan Leszek Gołębiewski pytał o przebudowę ul. Sukertowej-Biedrawiny
- nie ma oszczędności poprzetargowych. W 2019 roku państwo zadecydujecie, czy robimy
ul. Grunwaldzką, czy drogi lokalne.
Radna pani Aleksandra Korzeniewska – pytała czy w związku z budową zalewu będzie
budowana droga. Burmistrz poinformował, że na dzień dzisiejszy taka droga nie będzie
budowana. Natomiast w planie zagospodarowania przestrzennego jest tam droga (łącznik),
która będzie łączyła drogą wojewódzką z osiedlem Leśna. Jest to inwestycja przyszłościowa.
Co do prac archeologicznych na rynku – zostały wykonane 2 wykopy (z 24), będą robione
kolejne. Po zakończeniu wszystkich prac pan Mackiewicz złoży sprawozdanie. Wszystkie
wykopane przedmioty zostaną przekazane do muzeum. Na dzień dzisiejszy znaleziono ok. 30
monet o różnej wartości, odkryto też mury średniowiecznego browaru.
Odnośnie rozbudowy oświetlenia na ul. Leśnej - w tym roku nie jest planowana dalsza
rozbudowa.
Radny pan Roman Łukaszewski pytał o śledztwo w sprawie zatrutej wody - śledztwo
zakończono, winnych nie znaleziono. Fakty są takie, że pobierano dwie próbki. Jedna została
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pobrana z wodociągu miejskiego przy ul. Księżodworskiej z ujęcia studni zasilającej Księży
Dwór i to była jedyna próbka pobierana na wodociągu miejskim. Druga próbka to próbka
z popłuczyn (woda, która pochodzi z płukania urządzenia do uzdatniania wody), która jest
później wypuszczana do stawu, a później do rowu i przy przepływaniu ze stawu do rowu została
pobrana druga próbka. Co dalej się działo nie wiadomo, okazało się że próbka z wodociągu
jest zatruta, a próbka z popłuczyn dobra. Wnioski z tego typu zagrożeń wyciągnęliśmy trzeba
pobierać z wielu miejsc. Mamy podpisaną umowę na SMS-owy system powiadamiania
o zagrożeniach.
Odpowiadając na zapytanie radnego pana Sławomira Pszennego - Burmistrz stwierdził,
że im bardziej prace na zamku i dworku Büllowa posuwają się do przodu to, 5 do 6 osób
w Internecie krzyczy, że są zielone mury, że cegła to klinkier itp. Są to osoby, które miały przez
kilkanaście lat wpływ na to, co zrobić z zamkiem i dworkiem i nie zrobili nic. Burmistrz
stwierdził, że niepotrzebne są takie dyskusje, można przecież przyjść zobaczyć, jak idą prace,
jak to wygląda, tu nie ma żadnych tajemnic i zastanawia się czemu to ma służyć czy dobru
całego miasta, czy doraźnym celom politycznym. Przy zabytkach konserwator szczegółowo
określił, jak może być przeprowadzona renowacja.
Odnośnie sprzątania piasku na ul. Strumykowej, Burmistrz wyjaśnił że trwa zamiatanie ulic
w mieście.
Zbiórka leków w aptekach, baterii, żarówek, tonerów na początku cieszyło się to dużym
zainteresowaniem, teraz jest mniejsze zainteresowanie. Jeżeli będą takie potrzeby, to zwrócimy
się do Ekologicznego Związku Gmin, aby wskazali dodatkowe punkty odbioru.
Odnośnie nadania wiaduktowi przy ul. Lidzbarskiej nazwy „im. 100-lecia Odzyskania
Niepodległości”, Burmistrz stwierdził, że trzeba to rozważyć.
Odpowiadając na pytanie radnego pana Zbigniewa Kocieli odnośnie podniesienia diet
w spółkach i Radach Nadzorczych, Burmistrz poinformował, że te spółki są 3: PGKiM – 100%
udziałów, PC -100 % i DAR – 80 % akcji. Powodem podwyżki były 3 zasadnicze elementy,
pierwszy wynikający z przepisów prawa, że od 2015 r., diety zostały „ubruttowione”. Drugim
powodem, to „przewietrzenie Rad Nadzorczych”, a więc ściągnięcie specjalistów i ekspertów
spoza Działdowa. Udało się nawiązać kontakt współpracy w naszej Radzie Nadzorczej z panem
Piotrem Senadkowskim, który jest Radcą Prawnym w Centrali Banku Gospodarstwa
Krajowego oraz drugą osobę, to jest pan Zygmunt Olgierd Przewodniczący Rady Nadzorczej
w PGKiM, który jest również Radcą Prawnym w największej spółce MPC w Województwie
Warmińsko-Mazurskim. Trzecim powodem, dla którego zostały podniesione zarobki,
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to intensyfikowanie prac rad nadzorczych, głownie chodzi o ilość posiedzeń. Pan Burmistrz
przedstawił statystkę wynagrodzeń dla członków Rad Nadzorczych w 2014 i 2018 roku.
W PGKiM: Prezes dostawał w 2014 r. - 800 zł netto, w 2018 r. – 1023,55 zł netto (nastąpił
wzrost diety o 23%), Wiceprezes 650 zł netto w 2014 r., obecnie dostaje - 736,53 zł (nastąpił
wzrost diety o 13%), członek Rady dostawał 500 zł netto, w 2018 roku – 664 zł (nastąpił wzrost
diety o 33%), jeżeli chodzi o liczbę posiedzeń w 2014 roku

– 4 posiedzenia, w 2017 roku

– 8 posiedzeń.
W Przedsiębiorstwie Ciepłowniczym: Prezes dostawał w 2014 r. - 600 zł, w 2018 r.
– 881 zł netto, Wiceprezes dostawał 500 zł, w 2018 r. – 736 zł, członek Rady Nadzorczej
dostawał 400 zł, w 2018 r. – 593 zł (wzrost diety nastąpił o ok. 48% we wszystkich
przypadkach).
W Działdowskiej Agencji Rozwoju: Prezes w 2014 r. dostawał – 1000 zł netto, w 2018 r.
– 1237 zł (nastąpił wzrost diety o 24%), Wiceprezes w 2014 r.- 850 zł, w 2018 r. – 1095 zł
(nastąpił wzrost diety o 29%), członek Rady w 2014 r. - 700 zł, w 2018 r. – 1023 zł (nastąpił
wzrost diety o 46%).
Odnosząc się do kolejnego zapytania pana radnego Kocieli odnośnie nagród
przyznanym pracownikom, Burmistrz poprosił pana Sekretarza, aby udzielił odpowiedzi.
Pan Sekretarz stwierdził, żeby móc odpowiedzieć na te pytanie, będą musiały być
precyzyjne pytania złożone najlepiej w formie pisemnego wniosku. Już od nowej kadencji
jest szereg zmian m.in. w zakresie zapytań i interpelacji, będą musiały być pytania,
jak i odpowiedzi publikowane w Biuletynie na stronie internetowej. W Urzędzie Miasta
jest regulamin odnośnie przyznawania nagród pracownikom, jest to obszerny dokument
i te nagrody przysługują tylko pracownikom Urzędu. Drugim przykładem jest budżet, który
Rada ustala na początku roku, w którym Burmistrz zabezpiecza środki, żeby mógł wypłacić
swoim pracownikom. Między rokiem 2014, a 2016 w tych budżetach było 3%, od roku 2017
do 2018 jest to 5% i jest to wykorzystywane z funduszu nagród w stopniu oscylującym
w granicach 90% na rok. W regulaminie jest wyszczególnione za co może być przyznana
nagroda i 3 terminy. Pierwszym terminem, w którym Burmistrz uruchamia transze w wysokości
50% jest Dzień Samorządu Terytorialnego, druga jest na koniec roku kalendarzowego
na podstawie przebiegu zatrudnienia i osiągnięć w okresie ostatnich 12 miesięcy. Trzecia
z każdej innej przyczyny, czyli z ustaniem stosunku pracy i związku z przejściem na emeryturę
lub rentę.
Radny pan Zbigniew Kociela zwrócił się z prośbą do pana Sekretarza Tadeusza
Marchlewicz, aby przygotował zestawienie zachowując ochronę danych osobowych
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ze wskazaniem merytorycznego pracownika, który otrzymał jakie wynagrodzenie.
Odnosząc się do zapytania radnego pana Kocieli o stan nawierzchni badania
na ul. Grunwaldzkiej, Burmistrz stwierdził że badania były robione w trakcie realizacji
tej inwestycji i takie badanie planografem przeprowadzimy na wiosnę. Jeżeli na jakimś odcinku
droga nie będzie spełniała norm, to wykonawca w ramach gwarancji będzie to poprawiał.
Odpowiadając na pytanie radnego, czy Burmistrz analizował zatrudnienie członków
zasiadających w dwóch Radach Nadzorczych Pan Grzegorz Mrowiński poinformował,
że Gmina-Miasto Działdowo posiada swoje udziały przekraczające 50% w 3 spółkach:
PGKiM., PC i Działdowskiej Agencji Rozwoju. W żadnej z tych spółek nie zasiada członek
Rady Nadzorczej, który powielałby to stanowisko w drugiej bądź trzeciej spółce. Natomiast
Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju S.A., którą pan radny ma na myśli nie jest spółką
podległą Burmistrzowi i Radzie Miasta.
Radny

pan

Zbigniew

Kociela

stwierdził,

że

wypowiedź

Burmistrza

jest niesatysfakcjonująca i składa wniosek o zbadanie tego przez Krajowy Rejestr Sądowniczy,
który przedstawi jasność tego zagadnienia i to będzie najlepsze rozwiązanie. Radny zwrócił się
do Przewodniczącego, czy ma to zrobić na piśmie, czy wystarczy to co słownie wyraził się na
dzisiejszej sesji?
Odpowiadając na to pytanie Pani Mecenas Magdalena Rząp stwierdziła, że dzisiaj
kontaktowała się z mecenasem i prawnikami tych spółek. Oni badali pod kątem zadanego przez
pana pytania i nie ma takiej kolizji, o której pan tutaj mówi.
W kwestii uzupełnienia swojej wypowiedzi radny pan Zbigniew Kociela stwierdził,
że kontaktował się z prawnikami Najwyższej Izby Kontroli i oni mają stanowisko odmienne
w stosunku do tego, co mówi pani Mecenas i składa ten wniosek na piśmie, żeby zbadał
to odpowiedni organ.
W odpowiedzi na sugestie radnego pana Mariana Odachowskiego, że niebudowane
jest więzienie z winy Burmistrza. Pan Grzegorz Mrowiński poinformował, że aby powstało
to więzienie musi być spełnionych kilka warunków. Pierwszym warunkiem był grunt i to mamy
po ciężkich bojach i wsparciu Wojewody - udało się w ekspresowym tempie załatwić tę sprawę.
W międzyczasie rozpoczęły się prace nad zmianą w planie zagospodarowania przestrzennego
i dokumentację tych zmian jesteśmy wstanie udostępnić. Jesteśmy na końcowym etapie zmian,
ale mieliśmy poważny problem z Wojewódzkim Inspektoratem Sanitarnym, dziś mamy
wszystkie uzgodnienia i za chwilę drugi warunek będzie spełniony. A co dalej się dzieje to już
wykracza poza kompetencję Burmistrza. Opierając się na piśmie od Dyrektora Generalnego
Służby Więziennej, pomysł budowy więzienia jest dalej aktualny i Działdowo dalej jest
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na liście miast, w których to więzienie ma powstać. Nie obiecuję, że to więzienie powstanie,
ale zrobię wszystko żeby powstało – stwierdził Burmistrz.
Co do zapytania odnośnie stawu, Burmistrz stwierdził, że Radio Olsztyn opublikowało
moje stanowisko w tej sprawie, co więcej mogę powiedzieć, że na ul. Mławskiej zaczęła się
wycinka drzew i krzaków.
Odnoście wydatków na kulturę i sport, Burmistrz stwierdził, że takie statystyki, słupki
może każdy przygotować i interpretować pod siebie. Pierwsze słupki to wyraźny spadek dotacji
na sport, związany z wstrzymaniem dotacji dla klubu „START” Działdowo w kwocie 120.000
zł. Na dzień dzisiejszy na stowarzyszenia i na sport poszło prawie 400.000 zł. Drugie słupki,
to dział kultura fizyczna w 2014 r. wydatek ponad 1.000.000 zł, rok 2017 to wydatek
4.000.000 zł.
Burmistrz opowiadając na zapytanie Przewodniczącemu Zarządu Osiedla panu
Włodzimierzowi Przybyłce poinformował, że jak tylko będzie to możliwe to będziemy
naciskali, aby te drzewo zostało wycięte.
W uzupełnieniu wypowiedzi pana Burmistrza, Zastępca pan Andrzej Wiśniewski
oznajmił, że Zarząd Dróg Wojewódzkich złożył stosowny wniosek o usunięcie 8 drzew
w drodze nr 544 Brodnica – Przasnysz i tam jest te drzewo, o którym jest mowa. Z tym, że we
wniosku termin usunięcia tych drzew jest do 28 lutego 2019 roku z wyłączeniem okresu
lęgowego ptaków.
Radny pan Marian Odachowski - odniósł się do budowy stawu stwierdzając, że z tego
co usłyszał i zrozumiał, to nie został poinformowany, bo jest z opozycji i przeciwnikiem
budowy stawu, natomiast radni koalicyjni wiedzieli. Tak to zrozumiał z wypowiedzi pana
Burmistrza.
Burmistrz pan Grzegorz Mrowiński - stwierdził, że z całą odpowiedzialnością nikt
z radnych tu na tej sali nie był informowany o postępach prac związanych z budową stawu.
Ja wszystkich traktuję równo i nie ma równych i równiejszych.
Pani radna Korzeniewska skierowała swoje uszczegółowione zapytania do pana
Burmistrza odnośnie ograniczenia bioodpadów do 5 worków i czy coś więcej wiadomo na ten
temat? Drugie zapytanie dot. wycinki drzew na ul. Mławskiej i czy tam będzie ułożona droga
z betonu?
Zastępca Burmistrza pan Andrzej Wiśniewski wyjaśnił, że jeśli chodzi o ograniczenia,
to trudno to powiedzieć czy takowe są, bo dwa razy w miesiącu bioodpady będą odbierane
od mieszkańców miasta i te ograniczenie dotyczyć będą wyłożenia tylko 5 worków.
Te ograniczenie dotyczy głównie mieszkańców gmin i wsi, bo wystawiają w tych workach
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skoszoną trawę i jest tych worków dużo więcej.
Odpowiadając na temat drogi przy ul. Mławskiej pan Burmistrz poinformował, że żadna
droga betonowa nie będzie tam budowana. Na dzień dzisiejszy jest opracowany projekt budowy
ścieżki pieszo-rowerowej z Działdowa do Kisin i to będzie główny ciąg za pomocą, którego
mieszkańcy będą komunikowali się z tym stawem.

Ad. pkt 27
Wolne wnioski i informacje.
Radny pan Leszek GOŁĘBIEWSKI - w swojej wypowiedzi odniósł się do zalewu, który
ma powstać. Stwierdził, że w rozmach z mieszkańcami 30% mieszkańców ma pozytywną
opinię na temat zalewu, zaś reszta uważa, że lepszym rozwiązaniem byłaby budowa basenu.
Pan BURMISTRZ - stwierdził, że zgadza się z tymi wnioskami. Burmistrz
poinformował, że na dzień dzisiejszy nie ma pieniędzy na budowę basenu. Była okazja, została
zaprzepaszczona i te czasy już nie wrócą, gdzie RPO miało dużo pieniędzy do rozdysponowania
na takie inwestycje. Staramy się o pozyskanie środków

na bioróżnorodność i chcemy

zagospodarować teren i stworzyć miejsce rekreacji, którym będzie budowa zalewu.
Radny pan Jerzy CYBULSKI - zwrócił się do pana Burmistrza z prośbą
o uporządkowanie terenu ścieżki pieszo-rowerowej z Działdowa do Księżego Dworu oraz
postawienie psiej stacji.
Radny pan Sławomir PSZENNY - poinformował, że RDOŚ wydała postanowienie
odmawiające uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie
fermy brojlerów w Sarnowie. Po wydaniu niekorzystnej decyzji, inwestor zgłosił się do Urzędu
Gminy Kozłowo i zawiesił postępowanie.
Radny pan Zbigniew KOCIELA - odniósł się do wypowiedzi pana Burmistrza
we wcześniejszych punktach i poinformował, że w kampanii wyborczej Burmistrza nie było
mowy o akwenie, zalewie, lecz była wyraźna mowa o kąpielisku nad rzeką Działdówką.
Pan BURMISTRZ - poinformował, że na następną sesję przyniesie materiały wyborcze
i przedstawi swoje postulaty wyborcze.
Przewodniczący Rady - poinformował, że w dniu dzisiejszym mieszkaniec Działdowa
pan Andrzej Wyżlic złożył pismo, które jest kierowane do PGKiM Sp. z o. o. i do wiadomości
Rady Miasta. Radni otrzymają to pismo w materiałach na następną sesję. Przewodniczący
poprosił pana Wyżlica o krótkie wyjaśnienie swojego problemu.
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Mieszkaniec miasta pan Andrzej Wyżlic - poinformował, że 9,5 roku temu kupił
od Urzędu Miasta działkę na ul. Hallera, przez którą przebiega sieć wodociągowa.
Pan Wyżlic wyjaśnił, że w złożonym piśmie zwraca się z prośbą do Prezesa PGKiM i pana
Burmistrza o usunięcie ze swojej działki przebiegającej sieci.
Pan BURMISTRZ - odniósł się do problemu poruszonego przez mieszkańca
i stwierdził, że ta sprawa jest pomiędzy PGKiM, a panem Wyżlicem. Urząd Miasta nie zna
w tej sprawie stanowiska PGKiM. Burmistrz poinformował, że nie może się do tego pisma
w żaden sposób odnieść, gdyż na ten temat nie rozmawiał z panem Prezesem PGKiM. Jeśli
będzie stanowisko PGKiM-u to wtedy radni będą mieli obiektywne spojrzenie na ten problem.
Przewodniczący Rady - poinformował radnych, że Wójt Gminy Rybno Tomasz
Węgrzynowski zaprasza na samorządowy turniej piłki nożnej, który odbędzie się 8 kwietnia
2018 r. w hali OSiR w Rybnie.
Przewodniczący podziękował

za

wszystkie

otrzymane

życzenia

z

okazji

Świąt

Wielkanocnych.
Pan Burmistrz wraz z Przewodniczącym Rady Miasta złożyli najserdeczniejsze
życzenia Wielkanocne radnym, osobom zebranym na sali, pracownikom Urzędu Miasta oraz
wszystkim mieszkańcom Działdowa.

Ad. pkt 28
Zamknięcie sesji.
Pan Romuald REMISZEWSKI – Przewodniczący Rady:
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął XXXIX sesję
Rady Miasta Działdowo.

Protokołowała

Przewodniczący Rady

R. Biełkowska

Romuald Remiszewski
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