Protokół nr XL/18
nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Działdowo
odbytej w dniu 26 kwietnia 2018 roku, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta, w zamku,
pod przewodnictwem pana Romualda Remiszewskiego - Przewodniczącego Rady.
Sesja trwała w godz. 10:00-10:25.
Ustawowy skład Rady wynosi 21 osób, w sesji - zgodnie z załączoną listą obecności
- uczestniczyło 20 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
Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miasta
Przewodniczący Zarządów Osiedli
Przedstawiciele lokalnych mediów.

Przebieg sesji:
Ad. pkt 1
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady otworzył nadzwyczajną sesję,
zwołaną na wniosek Burmistrza Miasta, stwierdził jej prawomocność, powitał uczestników obrad
oraz mieszkańców miasta, którzy oglądają sesję za pośrednictwem elektronicznych środków
masowego przekazu.
Ad. pkt 2
Zmiany w porządku dziennym sesji.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z zapytaniem,

czy są jakieś wnioski odnośnie zmiany porządku obrad sesji?
Radny pan Zbigniew KOCIELA – zwrócił się z zapytaniem, czy sesja jest transmitowana
i czy po dzisiejszych obradach zostanie zdjęta z lokalnej telewizji internetowej tak, jak to miało
miejsce w przypadku ostatniej sesji?
Pan Grzegorz MROWIŃSKI - Burmistrz Miasta odpowiedział, że sesja jest transmitowana.
Na portalu Telewizja Mazury ta sesja była dostępna cały czas. Mieliśmy sygnały od pana radnego
Kocieli na ostatniej sesji, że są nieprawidłowości w związku z transmisją sesji i plik, który zawierał
audiowizualne nagranie sesji poddaliśmy analizie, czy nie ma tam jakiś przerw. Troszeczkę
to trwało, ale ten plik z powrotem wrócił i jest na naszym portalu miejskim.
Nie zgłoszono wniosków o zmianę porządku obrad wobec czego Przewodniczący stwierdził,
że Rada Miasta będzie obradowała zgodnie z porządkiem sesji przedłożonym przez pana
Burmistrza.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Zmiany porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto
Działdowo na lata 2018-2025.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2018.
5. Zamknięcie sesji.

Ad. pkt 3
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto
Działdowo na lata 2018-2025.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Poinformował, że projekt uchwały został radnym przedłożony w materiałach sesyjnych oraz został
zaopiniowany przez Radcę prawnego Urzędu Miasta.
Przewodniczący Rady zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów pana
Sławomira Pszennego o przedstawienie opinii Komisji w sprawie projektu tej uchwały.
Radny pan Sławomir PSZENNY - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
poinformował, że Komisja Budżetu i Finansów obradowała 23 kwietnia i jednogłośnie pozytywnie
2

zaopiniowała projekt uchwały.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady poprosił Skarbnik Miasta, panią
Beatę Szydłowską-Anaczkowską o omówienie projektu uchwały.
Pani

Beata

SZYDŁOWSKA-ANACZKOWSKA

Skarbnik

Miasta

-

wyjaśniła,

że Wieloletnia Prognoza Finansowa ulega zmianie w zakresie wykraczającym poza rok 2018.
W roku 2019 dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych o 301 tys. zł, z jednoczesnym
zwiększeniem wydatków bieżących o taką samą kwotę. Druga zmiana dotyczy roku 2020, gdzie
zwiększono wydatki majątkowe o 275 tys. zł, a zmniejszono wydatki bieżące o tę samą kwotę.
Również

dokonano

korekty

limitów

w

poszczególnych

latach

dotyczących

realizacji

przedsięwzięcia pn. „Gminne przewozy pasażerskie i publiczny transport zbiorowy (komunikacja
miejska)”: w 2018 r. - następuje zwiększenie limitu wydatków o 13 tys. zł., w 2019 r. - następuje
zwiększenie o 301 tys. zł., natomiast w 2020 r. - zmniejszenie o 275 tys. zł. Dodatkowo
zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia pn. „Instalacja OZE na budynkach użyteczności
publicznej”. W pozostałym zakresie dotyczącym przychodów i rozchodów nie nastąpiły żadne
zmiany.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem
uchwały.
Dyskusji nie było. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Rada 20 głosami „za” (jednogłośnie) podjęła
Uchwałę nr XL/351/18
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Działdowo na lata 2018-2025.
Ad. pkt 4
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2018.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Projekt tej uchwały został radnym przedłożony w materiałach sesyjnych. Projekt został
zaopiniowany przez Radcę prawnego Urzędu.
Przewodniczący Rady zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów pana
Sławomira Pszennego o przedstawienie opinii Komisji odnośnie tej uchwały.
Radny Pan Sławomir PSZENNY - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
poinformował, że Komisja Budżetu i Finansów obradowała 23 kwietnia i jednogłośnie pozytywnie
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zaopiniowała projekt uchwały. Poinformował również, że Komisja zapoznała się z informacją
o kondycji finansowej EZG „Działdowszczyzna” – bilansem za 2017 rok, analizą kosztów
i przychodów wywozu odpadów w 2017 roku oraz informacją o poziomie opłat i ich ściągalności.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady poprosił Skarbnik Miasta panią
Beatę Szydłowską-Anaczkowską, o omówienie projektu uchwały.
Pani Beata SZYDŁOWSKA-ANACZKOWSKA - Skarbnik Miasta poinformowała,
że do budżetu 2018 r. wprowadzono decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotację
na zadania własne w kwocie 12 tys. zł na rozwój czytelnictwa (wniosek dotyczy SP Nr 2) oraz
dotację na zadania zlecone w kwocie 4.847,69 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie
paliwa. W zakresie środków ze źródeł zagranicznych zmniejszono środki w wysokości 748 tys. zł
w związku z zaniechaniem zadania inwestycyjnego – instalacja OZE na budynkach użyteczności
publicznej.
W zakresie wydatkowym zwiększono plan dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu
Kultury o 32 tys. zł, jest to przesunięcie środków z promocji miasta realizowanej z podmiotowej
dotacji na rzecz instytucji kultury. Nastąpiła likwidacja i zaniechanie zadania instalacji OZE
w kwocie 850 tys. zł. Dokonano przesunięcia środków pomiędzy paragrafami na kwotę 18 tys. zł
w zakresie realizacji projektu pn. „Pogodne dzieciństwo” w PM Nr 5. W zakresie realizacji zadań
dotowanych zabezpieczono własne środki na rozwój czytelnictwa w SP Nr 2 w kwocie 3 tys. zł.
W zakresie realizowanych zadań własnych przez Urząd Miasta nastąpiły zmiany w zakresie
wydatków inwestycyjnych – zwiększono o 110 tys. zł środki na budowę ogrodzenia stadionu,
zaś w przypadku wydatków bieżących – zwiększono o 13 tys. zł środki na transport lokalny,
zmniejszono o 24 tys. zł środki na realizację zadań wojewódzkich (zadania USC i Wydziału Spraw
Obywatelskich) oraz nastąpiły przesunięcia pomiędzy działami o 5.600 zł.
Wprowadzone zmiany nie spowodowały zmiany wielkości deficytu budżetu oraz przychodów
i rozchodów.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem
uchwały.
Radny pan Zbigniew KOCIELA – zwrócił się z prośbą, aby pan Burmistrz rozwinął
informację dotyczącą zwiększenia planu dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury
w Działdowie o 32 tys. zł.
Pan Grzegorz MROWIŃSKI - Burmistrz Miasta poinformował, że są zabezpieczone spore
pieniądze na promocję miasta, głównie wiąże się to z wydawaniem Biuletynu Informacyjnego
miasta. Działdowo jest jedyną gminą w naszym powiecie, która nie ma takiego Biuletynu,
a potrzeba ze strony mieszkańców jest dosyć spora. Burmistrz wyjaśnił, że z „Gazety
Działdowskiej” odszedł pan Karol Wrombel i zostały podjęte rozmowy, aby znalazł zatrudnienie
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w MDK-u. Będzie się zajmował składaniem Biuletynu, zbieraniem informacji, obsługą
fotograficzną wszystkich imprez i w związku z tym zostały zabezpieczone te środki
na wynagrodzenie dla nowego pracownika.
Radny pan Leszek GOŁĘBIEWSKI – odniósł się do zmian w budżecie, a mianowicie
do środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w których zmniejszono środki o 748 tys. zł
i z instalacji OZE, w których również dokonano zmniejszenia o 850 tys. zł i zapytał, czy za te
pieniądze nie można by było wyremontować drogi na ul. Biedrawiny 23, gdyż daje to prawie kwotę
1 mln 600 tys. zł.?
Pani Beata SZYDŁOWSKA-ANACZKOWSKA - Skarbnik Miasta poinformowała,
że 748 tys. zł jest po stronie dochodowej, czyli było przewidywane dofinansowanie ze strony
dochodów, natomiast strona wydatkowa to jest 850 tys. zł. Środków własnych było
w sumie zabezpieczonych 102 tys. zł.
Pan Grzegorz MROWIŃSKI - Burmistrz Miasta uzupełnił wypowiedź pani Skarbnik
i poinformował, że coraz więcej gmin rezygnuje z tego typu odnawialnych źródeł energii.
Dokonano analizy i kluczowy był tutaj raport NIK-u, który nie pozostawił suchej nitki na tym
sposobie pozyskiwania energii odnawialnej. W naszych warunkach klimatycznych fotowoltaika jest
tylko i wyłącznie gadżetem.
Radny pan Zbigniew KOCIELA – stwierdził, że strategiczne inwestycje w Działdowie
są bardzo źle szacowane, bo niejednokrotnie spotykamy się, aby podnosić kwoty dofinansowania
dla tych inwestycji. Przykładem chociażby jest zamek, a w chwili obecnej komunikacja miejska.
Radny zwrócił się z zapytaniem do pana Burmistrza, co jest powodem tego, iż grupa ekspertów,
którą wiele razy tak określano na tej sali, w tak nieudolny sposób dokonuje tych wycen oraz drugie
pytanie co jest powodem tego, że rezygnujemy z umowy na komunikację miejską z 3 lat do 1,5
roku?
Pan Grzegorz MROWIŃSKI - Burmistrz Miasta zapytał radnego na jakiej podstawie
twierdzi, że te wyceny są nieudolne?
Radny pan Zbigniew KOCIELA – odniósł się do pierwotnej wyceny odbudowy zamku
i komunikacji miejskiej i stwierdził, że jest ogromna różnica - to nie jest 5, czy 10%, tylko jest
to skala znacznie większa.
Pan Grzegorz MROWIŃSKI - Burmistrz Miasta stwierdził, że radny obraził wielu
pracowników twierdząc, że są niekompetentni i w sposób nieudolny planują inwestycje w naszym
mieście. Burmistrz poinformował, że jest to kadencja rekordowych inwestycji, rekordów
dofinansowania, jest jeden wielki plac budowy i nie zgadza się z opinią radnego. Jeżeli dokonamy
wnikliwej analizy to nieudolna jest cała Polska – wszystkie przetargi, które są rozstrzygane
są powyżej cen kosztorysowych. Wynika to z tego, że wykonawcy, którzy stają do przetargów
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podnoszą czasami w sposób nieuzasadniony ceny oraz wynika to również ze wzrostu stawki
wynagrodzenia.
Radny pan Zbigniew KOCIELA – stwierdził, że to się odbywa wszystko w bardzo krótkim
czasie. Jeżeli to ma miejsce w całej Polsce, to tym bardziej Burmistrz, czy pracownicy powinni brać
to pod uwagę, aby ta wycena była celowa i rzetelna.
Pan Grzegorz MROWIŃSKI - Burmistrz Miasta udzielił informacji na pytanie w sprawie
komunikacji miejskiej i poinformował, że przetarg podpisujemy na 1,5 roku, a nie na 3 lata, gdyż
chcemy zobaczyć jak to będzie funkcjonować, przyjrzeć się temu. Braliśmy pod uwagę możliwość
zakupienia autobusu bądź 2 i powierzenia prowadzenia tej działalności spółce miejskiej, jeżeli nikt
by się nie zgłosił do drugiego przetargu. Burmistrz odniósł się jeszcze do wyceny kosztorysów
i poinformował, że takie wyceny nie są tworzone przez pracowników Urzędu Miasta, tylko przez
projektantów (firmy zewnętrzne). Ceny te opierają się na cenach uśrednionych, rynkowych.
Radny pan Marek DWÓRZNIK – zapytał, czy nie jest zagrożony termin wykonania
inwestycji zagospodarowania gotyckiej części zamku.
Pan Grzegorz MROWIŃSKI Burmistrz Miasta - odpowiedział, że termin nie jest zagrożony.
Przewodniczący zamknął dyskusję, po czym poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Rada 20 głosami „za” (jednogłośnie) podjęła
Uchwałę nr XL/352/18
w sprawie zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2018.

Ad. pkt 5

W

związku

z

wyczerpaniem

porządku

Przewodniczący Rady

zamknął

obrady

XL nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Działdowo.

Protokołowała

Przewodniczący Rady

S. Cegiełka

Romuald Remiszewski
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