Protokół nr XLII/18
sesji Rady Miasta Działdowo
odbytej w dniu 28 czerwca 2018 roku, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta, w zamku, pod
przewodnictwem pana Romualda REMISZEWSKIEGO - Przewodniczącego Rady.
Sesja trwała w godz. 10:00-15:15.
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
Pani Beata SZYDŁOWSKA-ANACZKOWSKA - Skarbnik Miasta
Pani Magdalena RZĄP - Radca Prawny Urzędu Miasta
Pani Teresa Nowakowska - Radna Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Pan Witold Barcikowski – Komendant Powiatowy Policji
Pan Jan Florek – Komendant Powiatowej Straży Pożarnej
Dyrektorzy i Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
Prezesi Spółek Miejskich
Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miasta
Przewodniczący Zarządów Osiedli
Przedstawiciele lokalnych mediów
Pan Piotr Warszewik- mieszkaniec gm. Działdowo
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Przebieg sesji

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

Ad. pkt 2
Zmiany porządku obrad.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady zwrócił się z wnioskiem
o zmianę w porządku obrad. Chodzi o zamianę kolejności punktów 17, 18, 19. Ze względów
proceduralnych pkt 17 będzie jako pkt 19, pkt 18 jako 17, a pkt 19 jako pkt 18.
Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem do radnych czy są jeszcze jakieś inne wnioski?
Wniosków nie Było.
Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych, kto jest „za” przyjęciem zgłoszonego
wniosku.
Rada 18 głosami „za” przyjęła zmianę w porządku obrad.
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Zmiany porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLI 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.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
– zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu;
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– udzielenia Burmistrzowi absolutorium za 2017 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Działdowo.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na własność
Gminy-Miasto Działdowo, działki będącej własnością Skarbu Państwa-Krajowego
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na własność
Gminy-Miasto Działdowo, działki będącej własnością Skarbu Państwa-Krajowego
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie na rzecz Gminy-Miasto
Działdowo prawa własności, będącej rozliczeniem ustalonej opłaty adiacenckiej
z tytułu podziału nieruchomości.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu
nieruchomości położonej w Działdowie.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy-Miasta Działdowo.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy-Miasto Działdowo
do organu regulacyjnego.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto
Działdowo na lata 2018-2025.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2018.
19. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko
-Mazurskiego.
20. Przyjęcie Apelu Rady Miasta w sprawie planowanej budowy inwestycyjnej dla trzody
chlewnej w miejscowości Burkat
21. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi za rok 2017.
22. Odpowiedzi na zapytania.
23. Wolne wnioski i informacje.
24. Zamknięcie sesji.
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Ad. pkt 3
Przyjęcie protokołu XLI 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 XLI sesji bez odczytywania.
Rada - 18 głosami „za” przyjęła protokół z XLI sesji.

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 25 maja 2018 roku do 27 czerwca 2018 roku (sprawozdanie stanowi załącznik
do protokołu).
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Ponadto Burmistrz poinformował, że w środę 13 czerwca Delegatura NIK w Olsztynie
rozpoczęła kontrolę w Urzędzie Miasta z zakresu gospodarki komunalnej. Kontrola zakończy
się 27 lipca br.
Burmistrz poinformował o zyskach osiągniętych przez spółki w 2017 r.
I tak: Przedsiębiorstwo Ciepłownicze Sp. z.o.o, w którym Gmina-Miasto jest 100%
udziałowcem osiągnęła na koniec 2017 r. zysk w wysokości 527.672,96 zł. Spółka PGKiM,
w której Gmina-Miasto Działdowo ma 100% udziałów na koniec 2017 r. osiągnęła zysk
w wysokości 247.660,80 zł. Burmistrz poinformował, że PGKiM realizuje budowę kanalizacji
sanitarnej ul. Graniczna poprzez osiedle Polna do osiedla Lidzbarska do nowopowstałej
ul. Raginisa. Spółka DAR, której Gmina-Miasto Działdowo jest akcjonariuszem w 2017 r.
osiągnęła zysk w wysokości 338.688,14 zł. Są to kwoty netto. Wszystkim prezesom należą się
słowa uznania za wzorowe zarządzanie tymi spółkami podsumował Burmistrz.
Ponadto Burmistrz poinformował, że Gmina-Miasto Działdowo złożyła wniosek
do projektu „Edukacja w Działdowie na szóstkę”- wartość całego projektu to - 1.642.476 zł.
Gmina-Miasto Działdowo otrzymała 1.557.768 zł dofinansowania. Programem będą objęte
szkoły: SP nr 1, SP nr 3 i ZS nr 2. W zakresie projektu są zajęcia wyrównawcze dla uczniów
z matematyki, z zajęć przyrodniczych i językowych. Będą realizowane warsztaty doskanalające
dla nauczycieli, dodatkowo szkoły zostaną doposażone w pomoce dydaktyczne. Jesteśmy przed
podpisaniem umowy kompletujemy potrzebne dokumenty.
Dziękuję za uwagę.

Ad. pkt 6
Sprawozdanie przedstawicieli Gminy z działalności związków międzygminnych
i stowarzyszenia gmin.
Pan Grzegorz MROWIŃSKI – Burmistrz Miasta:
Poinformował, że w okresie międzysesyjnym nie uczestniczył w posiedzeniach związków
międzygminnych
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Ad. pkt 7
Sprawozdania z prac komisji w okresie międzysesyjnym.
Przewodniczący Komisji Rady Miasta przedstawili sprawozdania z prac komisji
w okresie międzysesyjnym. Dotyczyły one zaopiniowania projektów uchwał oraz realizacji
zadań z planów pracy Komisji.
Pani Stanisława ŻYWICKA - Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Porządku
Publicznego poinformowała, że Komisja odbyła posiedzenie w dniu 26 czerwca br. Przyjęła
informację dotyczącą stanu dróg po zimie oraz zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
-Miasta Działdowo oraz projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych na terenie Gminy-Miasto Działdowo.
Pan Jerzy CYBULSKI - Przewodniczący Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska
poinformował, że Komisja obradowała w dniu 25 czerwca br. Komisja przyjęła informację
Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” o planie inwestycji na rok 2018 i stanie
jego zaawansowania. Informację o stanie rozbudowy Przedszkola Nr 4. Komisja zapoznała się
z planem i realizacją modernizacji ulic i chodników na 2018 rok. Komisja pozytywnie
zaopiniowała projekty uchwał będące przedmiotem dzisiejszej sesji.
Pan Paweł ŚWIĄTEK – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
poinformował, że Komisja odbyła posiedzenie w dniu 27 czerwca br. Komisji została
przedstawiona analiza kosztów funkcjonowania placówek oświatowych oraz analiza
przygotowań do organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. Komisja zapoznała się
z organizacjami placówek oświatowych na rok szkolny 2018/2019 (szkoły podstawowe,
ZS NR 2 i przedszkola). Ponadto Komisja przyjęła sprawozdania z realizacji rocznego
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2017.
Pan Sławomir PSZENNY – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
poinformował, że Komisja obradowała w dniu 27 czerwca br. Komisja zapoznała się
z informacją o należnościach i dokonanych umorzeniach i udzielonych ulgach w 2017 r.
Komisji przedstawiono informację o kondycji finansowej Przedsiębiorstwa Ciepłowniczego.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał będące przedmiotem obrad sesji.
Pan Bogdan KASZUBSKI – Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
poinformował, że Komisja w dniu 5 czerwca br. dokonała wyboru Zastępcy Przewodniczącego
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w osobie pana Waldemara Jurkowskiego. Rozpatrzyła sprawozdanie z wykonania budżetu
za 2017 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie oraz wystąpiła
z wnioskiem do Rady Miasta o udzielenie Burmistrzowi absolutorium.

Ad. pkt 8
Interpelacje i zapytania.

Radny pan Zbigniew KOCIELA - na posiedzeniu Komisji Gospodarki i Ochrony
Środowiska został poruszony temat opłat za wywóz śmieci z ogródków działkowych.
Działkowicze dostali informację, że mają płacić po 80 zł za wywóz śmieci. Jakie jest
stanowisko pana Burmistrza w tej sprawie?
Radny pan Andrzej PRZYBYSZEWSKI – czy to prawda, że Karta Działdowianina
ma kosztować od 30 do 80 zł?
Radna pani Aleksandra KORZENIEWSKA- zwróciła się z zapytaniem kiedy ruszy
komunikacja miejska? Program „Edukacja w Działdowie na szóstkę” – nie ma szkoły nr 2,
czy nie stawała do projektu?
Radny pan Andrzej TESSAR - odnośnie projektu uchwały o nadanie nazwy rondu
ulicznemu u zbiegu ul. K. Małłka, Męczenników i Olsztyńskiej, ten projekt został złożony
przed poprzednią sesją, nie został ujęty i nie ma go teraz w porządku obrad dzisiejszej sesji.
Proszę o wyjaśnienie.
Druga sprawa jaką poruszył radny, to Park Jana Pawła II – jest tam urządzenie muzyczne
cymbałki, które cieszy się zainteresowaniem młodzieży i nie tylko po godzinie 2200, albo
jeszcze później, mieszkańcy z okolicznych domów skarżą się na zakłócanie ciszy.
Radny pan Sławomir PSZENNY - zwrócił się z prośbą o wyrysowanie pasów
do parkowania na Placu 1 Maja. Radny zwrócił się z pytaniem, czy na ul. Kochanowskiego
można wprowadzić takie rozwiązanie: chodnik z dopuszczonym ruchem rowerów?
Radna pani Elżbieta KONARZEWSKA - zwróciła się z prośbą od mieszkańców osiedla
ul. Norwida i Nidzicka o ustawienie ławeczek na ul. Olsztyńskiej, dwóch ewentualnie jednej
idąc od strony dworca obojętnie po której stronie.
Radny pan Bogdan KASZUBSKI - zwrócił się z zapytaniem odnośnie ul. Polnej.
W ubiegłej kadencji była budowana ul. Polna (dokończenie), był również w tym czasie
przeprowadzony remont stacji rozdzielczej gazu. Zostało po tych inwestycjach 70-80 metrów
nie położonego chodnika łączącego jakby te dwie inwestycje, czy będzie to robione?
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Radny pan Jerzy CYBULSKI - zwrócił się z prośbą od mieszkańców, czy przy rondzie
na ul. Kochanowskiego konkretnie ul. Osiedleńcza (gdzie rondo jest jakby cofnięte w stronę
nieistniejącego już Primbudu) czy nie można przedłużyć linii rozdzielający pas jezdni w celu
poprawienia bezpieczeństwa?
Radny pan Sławomir PSZENNY – mieszkańcy osiedla Kolejowa zwracają uwagę
na budynek kotłowni. Czy ta kotłownia jest nadal w posiadaniu Przedsiębiorstwa
Ciepłowniczego?
Radny pan Roman ŁUKASZEWSKI – zwrócił się z zapytaniem, czy inwestycja przy
ul. Zamkowej 6 będzie zgodnie z planem przekazana? Czy koszt na tę inwestycję jest całkowity
czy tylko na sam budynek? Kiedy zostaną zakończone prace przy Kościele Św. Wojciecha?
Radny pan Marek DWÓRZNIK - czy już wiadomo, jakie zespoły wystąpią na Dni
Działdowa?
Pan Włodzimierz PRZYBYŁKA - Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 1 - zwrócił się
w imieniu mieszkańców z zapytaniem, czy będzie naprawiony rozjeżdżony odcinek drogi przy
ul. Sikorskiego? Pan Przybyłka zwrócił uwagę, że na ul. Traugutta przydałby się jeden
spowalniacz. Czy można jakoś przyśpieszyć te prace budowlane?
Pan Andrzej OLSZEWSKI - Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 2 zwrócił się
z zapytaniem o ul. Krasickiego, kiedy będzie robiony chodnik przy Zespole Szkół?
Radna pani Aleksandra KORZENIEWSKA – zapytała, czy zostaną poprawione
chodniki przy Al. Katarzyny Aleksandryjskiej? Zimą zatrzymuje się woda jest oblodzenie,
bo nie ma tam spadu.
Przewodniczący Rady Miasta pan Romuald REMISZEWSKI - zwrócił się z zapytaniem
do Prezesa PGKiM, jak daleko zaawansowane są prace na ul. Granicznej i w jakim zakresie
zostały wykonane?
Pan Grzegorz MROWIŃSKI Burmistrz Miasta - zwrócił się z wnioskiem do Rady,
aby przegłosować zmianę w porządku obrad i teraz udzielić odpowiedzi na zapytania, są goście
zaproszeni na pewno chcieliby znać odpowiedzi, a może nawet kierownicy jednostek udzielą
odpowiedzi.
Pan Magdalena RZĄP - Radca prawny zasugerowała, aby ktoś z państwa radnych
wystąpił z takim wnioskiem.
Radny pan Zbigniew KOCIELA – zwrócił uwagę, że pan Burmistrz już zgłosił taki
wniosek. Może na przyszłość w porządku obrad przyjmować tak, aby punkt odpowiedzi był
od razu po punkcie interpelacje i zapytania, albo podzielić punkt odpowiedzi na dwie części.
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Pani Magdalena RZĄP Radca prawny - wyjaśniła, że trzeba będzie to przedyskutować
ale jeżeli chodzi o dzielenie odpowiedzi na dwie części to nie ma takiej opcji.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady zgłosił wniosek aby punkt 22
porządku obrad przenieść jako punkt 9. Pozostałe punkty porządku ulegną odpowiednio
przesunięciu.
Rada 18 głosami „za” przyjęła wniosek Przewodniczącego Rady odnośnie zmiany
w porządku obrad.

Ad. pkt 9

Odpowiedzi na zapytania.

Pan Grzegorz MROWIŃSKI - Burmistrz Miasta:
Odnośnie zapytania radnego pana Kocieli poinformował, że Burmistrz nie ustalał żadnej kwoty
na wywóz śmieci z ogródków działkowych. Działkowicze podjęli taką decyzję odnośnie tej
opłaty 80 zł. Pan Kordecki na posiedzeniu Komisji wyjaśnił, że tereny niezamieszkałe – domki
letniskowe, powinny ponosić opłatę stałą. Pan Kordecki w imieniu miasta podjął decyzję,
że ogrody działkowe zapłacą tylko za wyprodukowane odpady. Obowiązkiem ogrodów
działkowych jest podpisanie umowy na wykonanie takiej usługi obojętnie z kim. W ogrodach
działkowych są produkowane śmieci, które trzeba wywieźć, ale najpierw trzeba je gdzieś
składować. Ażeby składować potrzebne są kontenery na śmieci. Działkowcy pojęli taką decyzję
o takiej kwocie. Podobno za te zebrane pieniądze miały zostać zakupione kontenery, miały
też zostać wybudowane altanki, w których miały stać zamykane kontenery. Ani Burmistrz,
ani Ekologiczny Związek Gmin nie wymaga od działkowiczów płacenia takiej kwoty. Jest
Zarząd, członkowie - Burmistrz nie będzie się do tego wtrącał, że do dnia dzisiejszego nic nie
zrobiono.
Radny pan Zbigniew KOCIELA - zaproponowałem na Komisji, aby udzielił pan
informacji publicznej na sesji. Czy Rada Miasta może coś w tej sprawie zrobić. Ta kwota
istnieje i problem ten będzie do nas powracał.
Radny pan Jerzy CYBULSKI – poinformował, że pan Kordecki na posiedzeniu Komisji
wyjaśnił, że ogródki działkowe jak i tereny letniskowe podlegają jednej ustawie. Dzięki
działaniu pana Kordeckiego ogródki działkowe zostały wyjęte spod działania tej ustawy po to,
aby działkowcy nie musieli płacić opłaty stałej, tylko konkretnie za wywiezione odpady.
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A dalej to już jest działanie Zarządu, czy Prezesa ogródków działkowych to nie jest w gestii
Rady Miasta.
Pan Grzegorz MROWIŃSKI Burmistrz – wyjaśnił, że były przedstawione propozycje,
że PGKiM postawi kontener i będzie wywoził te śmieci ale ogrody działkowe stwierdziły, że
same zakupią kontenery.
Pan radny Przybyszewski zwrócił uwagę, że krążą plotki odnośnie opłat za Kartę
Działdowianina. Za wydanie karty nic się nie płaci. Jeżeli ktoś zgubi kartę to wtedy za wydanie
duplikatu karty zapłaci 25 zł.- wyjaśnił Burmistrz.
Pani

radna

Korzeniewska

pytała,

kiedy

ruszy

komunikacja

miejska,

najprawdopodobniej w piątek 6 lipca. W poniedziałek przyjeżdżają autobusy, które zostaną
wyklejone logiem miasta. Pierwszy miesiąc będzie można jeździć bez karty. Emeryci, którzy
ukończyli 70 lat są zwolnieni nie muszą już wyrabiać karty, wystarczy dowód osobisty.
Odnośnie projektu edukacyjnego dlaczego SP nr 2 nie przystąpiła, ponieważ pan
Dyrektor pisał projekt samodzielnie, dlatego nie przystąpili. Nie wiem natomiast, czy dostali
jakieś dofinansowanie, nie mamy informacji zwrotnej wyjaśnił Burmistrz.
Pan radny Tessar pytał co z rondem i nazwą. Projekt nie został zaopiniowany przez
Zarządy Osiedli, które stwierdziły, że nie będą drugi raz zajmować się tą samą sprawą,
ponieważ opiniowały już inny projekt. Na następną sesję zostanie złożony projekt odnośnie
nadania nazwy temu rondu.
Odnośnie zakłócania spokoju w Parku Jana Pawła II- jest regulamin, jeżeli nie jest
przestrzegany proszę dzwonić na Policję. Jeżeli chodzi o te cymbałki może poszukamy jakiegoś
rozwiązania i będziemy zamykać na noc tę część grającą. Nie możemy tego zlikwidować
bo byłoby to naruszenie projektu.
Prośba radnego Pszennego o wyrysowanie pasów jest możliwa do realizacji. Jeżeli
chodzi o chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerów też jest to możliwe. Musimy przyjrzeć się
przepisom, zobaczyć jak to można rozwiązać - wyjaśnił Burmistrz.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że należałoby
rozważyć zamontowanie barierek pod tunelem przy ul. Kochanowskiego.
Pan Grzegorz MROWIŃSKI Burmistrz Miasta - poinformował, że PKP wstępnie
wyraziła zgodę na zamontowanie tych barierek.
Wracając do pytania radnej pani Konarzewskiej, czy istnieje możliwość zamontowania
ławeczek przy ul. Olsztyńskiej. Burmistrz odpowiedział, że osobiście porozmawia z panem
Królikowskim z Zarządu Dróg o ustawienie takich ławeczek. Problem w tym, że wiąże się
to ze sprzątaniem śmieci, bo przy ławkach muszą być kosze, a Zarząd Dróg Wojewódzkich
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pojawia się wtedy, gdy się do nich zadzwoni. Potrzeba by trochę samodyscypliny od
mieszkańców odnośnie porządku.
Radny pan Kaszubski zwrócił uwagę na ul. Polną, nie zrobimy tego w tym roku,
ale można złożyć taki wniosek do budżetu na 2019 rok.
Pan radny Cybulski – zwrócił się o wymalowanie linii (przedłużenie) przy rondzie
w ul. Kochanowskiego - zostanie to wykonane.
Odnośnie zapytania radnego pana Pszennego o kotłownie – z pewnością jest to budynek
Przedsiębiorstwa

Ciepłowniczego.

Problem

jest,

że

wspólnoty

mieszkaniowe

nie są zainteresowane takimi obiektami, być może będziemy likwidować te kotłownie.
Korzystając z obecności pana Prezesa PC na sesji, pan Burmistrz zwrócił się o wyjaśnienia
w tej sprawie.
Pan Sławomir KARCZEWSKI Prezes PC - wyjaśnił, że budynek kotłowni przy
ul. Kolejowej jest własnością przedsiębiorstwa wraz 2-3 arami działki. Mieszkańcy
wykorzystują plac parkując tam samochody i przedsiębiorstwo nie pobiera za to opłat. Budynek
po kotłowni nie jest do końca nie użytkowany. Część pomieszczeń została wynajęta na
magazyn przez jedną firmę działdowską. Jak poinformował Prezes takich obiektów (kotłowni)
przedsiębiorstwo ma jeszcze kilka. Na osiedlu Leśna też jest budynek kotłowni, gdzie została
sprzedana część obiektu (część składu opału). Na kominie kotłowni wydzierżawionym przez
operatora telekomunikacyjnego jest zamontowany przekaźnik, pieniądze z dzierżawy
przeznaczane są na opłacenie podatku.
Radny pan Sławomir PSZENNY - zwrócił uwagę, że w nieużytkowanych częściach
obiektów występują gryzonie, prośba jest od mieszkańców, aby zająć się tym problemem.
Radny pan Andrzej TESSAR - zwrócił się z zapytaniem do Prezesa PC, jakie
są możliwości techniczne obecnie i w przyszłości przyłączenia prywatnych posesji
do kotłowni?
Pan KARCZEWSKI wyjaśnił, że z mocy prawa są zobowiązani do podłączeń. Jeżeli
warunki techniczne są do podłączeń, to możemy podłączyć. Ostatnio nawet podłączyliśmy
budynek na ul. Świerkowej do kotłowni, ale tam jest istniejąca sieć - poinformował Prezes.
Jako takich większych inwestycji nie wykonujemy, bo wiąże się to z wysokimi nakładami,
przedsiębiorstwo nie było by w stanie tego udźwignąć. Prezes poinformował, że była
przeprowadzona akcja agitacyjna wśród mieszkańców odnośnie podłączeń, ale nie
otrzymaliśmy od żadnej ze wspólnot mieszkaniowych aktu woli, tak było na ul. Skłodowskiej
wyjaśnił.

Wracając do pytania radnego pan Karczewski wyjaśnił, że przedsiębiorstwo
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podłącza tam, gdzie są techniczne warunki i gdzie potencjalni odbiorcy są w stanie ponieść
koszt opłaty przyłączeniowej, która wynosi 1/4 nakładu poniesionego na przyłącze.
Pan Burmistrz wrócił do kontynuowania odpowiedzi na zadane pytania.
Pan radny Łukaszewski pytał o inwestycję na Zamkowej 6, czy jest nie zagrożony
termin. Pan Burmistrz poinformował, że termin realizacji jest do 15 października br. w ramach
tych prac zostanie przeprowadzone zagospodarowanie terenu, uporządkowanie zieleni,
wykonanie ogrodzenia, placu dla dzieci. To wszystko jest po stronie wykonawcy. Dochodzi
jeszcze wyposażenie

wnętrz chodzi tu o meble, sprzęt komputerowy itp. Jeżeli chodzi

o iluminację Kościoła Św. Wojciecha - w dniu dzisiejszym nastąpi zakończenie prac. Była to
inwestycja niewygasająca do końca czerwca musiała być wykonana i rozliczona. W wyniku
prac podjętych przez Konserwatora Zabytków ta inwestycja składa się, jakby z dwóch części.
Służby Konserwatora doszły do wniosku, że ma być również podświetlony dach nie tylko
mury. Dlatego w drugim etapie prac zostaną postawione 2-3 słupy, które będą podświetlały
cały dach wyjaśnił Burmistrz.
Pan Marek Dwórznik – pytał, jakie zespoły wystąpią na Dni Działdowa? W ciągu dwóch
dni podamy do publicznej wiadomości jakie to będą zespoły. Sprawdzimy, czy już wszystkie
umowy zostały podpisane.
Pan Włodzimierz Przybyłka mówi o zniszczeniu ul. Sikorskiego. Po zakończeniu prac
budowlanych ulica ta, zostanie przywrócona do porządku. Jeżeli chodzi o spowalniacze na
ul. Traugutta możliwe to będzie w przyszłym roku budżetowym . Na pytanie, czy da radę
przyśpieszyć prace budowlane? Wszystko jest wykonywane zgodnie z harmonogramem.
Odnośnie zapytania przewodniczącego osiedla pana Andrzeja Olszewskiego, co do ul.
Krasickiego i chodnika. Ta ulica powinna być dawno zrobiona. Była opracowana
dokumentacja, były pieniądze zabezpieczone na to. Później zostały zgłoszone poprawki
do dokumentacji, które zostały wniesione, to wszystko wydłużyło się w czasie. Nie będzie
budowany chodnik nie ma pieniędzy w tym roku, a i w przyszłym będzie ciężko stwierdził
Burmistrz.
Pan Andrzej OLSZEWSKI Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 2– pan Burmistrz ma
pretensje do nas do Zarządu, że zostały zmienione zatoczki, a raptem jedna pani była
zdziwiona, że przy niej będzie robiony parking. Czy nie można zrobić tej ulicy bez tych
zatoczek? Ulica Krasickiego, H. Sawickiej były budowane ze 40 lat temu, jedna ulica jest
wąska, a druga za szeroka.
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Przewodniczący Rady pan Romuald REMISZEWSKI - zwrócił się z zapytaniem
do pana Andrzeja Olszewskiego, czy ten problem był wcześniej, czy wystąpił dzisiaj? Bo
wygląda na to, jakby teraz powstał.
Burmistrz odniósł się do wypowiedzi pana Olszewskiego, żeby nie winił go za to,
jak kiedyś budowano te ulice. Że planowana ul. wypadła i pieniądze nie leżą i czekają
na odpowiedni czas, chyba każdy z radnych to rozumie, a kolejka realizacji inwestycji jest
długa. W momencie kiedy się uparliście na te zatoczki trzeba było zrobić dodatkowy projekt,
wykonać nowe uzgodnienia, wszystko przeciągnęło się w czasie. A wtedy wypadły kluczowe
inwestycje dla miasta z dofinansowaniem unijnym - wyjaśnił Burmistrz. Widzę potrzebę
zrobienia tej ulicy, ale państwo też musicie poczekać.
Odnośnie chodnika przy Al. Katarzyny Aleksandryjskiej – obniżyła się płytka poniżej
krawężnika zbiera się woda, zostanie to naprawione - poinformował Burmistrz.
Co do zapytania pana Przewodniczącego Remiszewskiego odnośnie ul. Granicznej
- projekt jest już na ukończeniu. Dwie gminy były zainteresowane zrobieniem tego projektu
Gmina Wiejska i Miasto Działdowo. Gmina Działdowo miała inne oczekiwania, a po drodze
pojawił się też problem odprowadzania wód deszczowych, ponieważ jeden z właścicieli działek
leżących po stronie gminy zaczął stawiać warunki, które są nie do przyjęcia przez miasto.
Jednak nie przeszkodziło to w tym, że całą branżę sanitarną, drogową, elektryczną udało się
doprowadzić do końca. Koszt całej inwestycji, czyli połączenie ul. Księżodworskiej poprzez
ul. Graniczną potem przez Dożynkową to 7 mln zł. Aby realizować tę inwestycję będziemy
szukali źródła dofinansowania albo będziemy to robili etapami stwierdził Burmistrz. Jeżeli
chodzi o infrastrukturę wodną i kanalizację to może pan prezes Falba przedstawi informację.
Prezes PGKiM pan Ireneusz FALBA – poinformował, że co do odcinka kanalizacji
realizowanego od skrzyżowania ul. Lidzbarskiej z Graniczną – jesteśmy już po drugiej stronie
osiedla Lidzbarska. Długo trwały przejścia przez ulicę Lidzbarską, gdyż Zarząd Dróg
Wojewódzkich stawiał zbyt wysokie wymagania, co wszystko przesuwało się w czasie. Mamy
dobrego wykonawcę, firma, która stawała do przetargu wykonuje zadanie po kosztach
ubiegłorocznych, mamy te same stawki , jeżeli chodzi o składniki ceny kosztorysowej.
Radna pani Elżbieta KONARZEWSKA - zwróciła się z zapytaniem czy na dzisiejszą
sesję miał zaproszenie prezes ogródków działkowych?
Radny pan Jerzy CYBULSKI – w tej kwestii pytałem panią z Biura Rady, zaproszenie
na sesję było wysłane dla pana Giezka.
Radny pan Marian ODACHOWSKI – czy na sesję są zapraszani radni powiatowi?
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Przewodniczący Rady poinformował, że na sesję są wysyłane zaproszenia, ale ostatnio
były zgłoszenia od Przewodniczących Osiedli że korespondencja nie dociera.
Przewodniczący Rady – ogłosił 15 minutową przerwę /11:40/
Po przerwie pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady wznowił obrady
XLII sesji Rady Miasta.
Ad. pkt 10
Podjęcie uchwał w sprawach:
– zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu;
– udzielenia Burmistrzowi absolutorium za 2017 rok
Pan Romuald REMISZEWSKI – Przewodniczący Rady:
Procedowanie tego punktu odbędzie się w następującej kolejności:
− rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu;
− rozpatrzenie sprawozdania finansowego;
− przedstawienie opinii RIO z wykonania budżetu;
− dyskusja nad sprawozdaniami;
− podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
z wykonania budżetu,
− przedstawienie informacji o stanie mienia Miasta Działdowo;
− przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej;
− przedstawienie opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej;
− dyskusja nad udzieleniem absolutorium Burmistrzowi za 2017 rok,
− podjęcie uchwały w sprawie absolutorium.
Przewodniczący Rady poinformował, że sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok
oraz sprawozdanie finansowe zostało państwu radnym przedłożone w materiałach sesyjnych.
Przewodniczący Rady zwrócił się do Burmistrza o zabranie głosu.
Pan Grzegorz MROWIŃSKI Burmistrz Miasta – poinformował, że jest to trzeci budżet
realizowany przez Radę tej kadencji i Burmistrza Miasta. Budżet na rok 2017 został uchwalony
uchwałą Rady Miasta Nr XXIV/212/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. Rok 2017 obfitował w różne
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wydarzenia, dofinansowania. Budżet był zmieniany dwadzieścia dwa razy zarządzeniami
i uchwałami. Burmistrz przedstawił rzeczywiste wykonanie dochodów i wydatków, które
przedstawia się następująco:
wykonanie dochodów: 87.020.902,89 zł, wykonanie wydatków: 92.786.312,75 zł. Budżet
zamknął się deficytem w wysokości: 5.765.409,86 zł. Nadwyżka dochodów bieżących nad
wydatkami bieżącymi wyniosła: 10.285.606, 61 zł. W trakcie roku budżetowego spłacono
1.125.000 zł z tytułu rat kredytowych. Stan środków budżetowych na koniec roku wyniósł :
4.139.023,33 zł jako wolne środki na rachunku bankowym wynikające z rozliczeń kredytów
z lat poprzednich. Stan zadłużenia Gminy-Miasto Działdowo na koniec roku 2017 wyniósł:
5.187.750,00 zł - poinformował Burmistrz.
Pani Beata SZYDŁOWSKA-ANACZKOWSKA Skarbnik Miasta - uzupełniając
wypowiedź pana Burmistrza poinformowała, że dochody budżetowe zrealizowano w 99,62%
uchwalonego planu, a wydatki wykonano w 95,04 %. Dochody własne wykonano w kwocie
17.869.414,27 zł co stanowi 101,55% wykonania planu, udziały w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa wykonano w kwocie 18.991.119,08 zł, co stanowi 102,38 % realizacji
planu. Dotacje i środki na zadania własne i zlecone z udziałem środków europejskich wykonano
w kwocie 30.750.086,54 zł co stanowi 96,71 % wykonania planu. Dotacje na zadania zlecone
wykonano w kwocie 13.098.506, 23 zł, co stanowi 97,32% realizacji planu. Dotacje celowe
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonano w kwocie
8.251.655,11 zł, co stanowi 99,80% wykonania planu. Z subwencji pozyskaliśmy
19.410.283,00 zł, największe środki w tym to subwencja oświatowa w kwocie 16.356.894 zł.
Zaległości na koniec 2017 roku wynosiły 4.892.315,91 zł i stanowiły 5,60 % planowanych
dochodów. Najwyższe zaległości stanowi zaliczka i fundusz alimentacyjny - 3.141.730, 23 zł.
Łączny plan wydatków majątkowych wykonano w kwocie 23.824.569,25 zł, co stanowi 92,67
% wykonania planu, natomiast plan wydatków inwestycyjnych wykonano w kwocie
23.617.980, 08 zł co stanowi 92,63% realizacji planu. Szczegółowe dane zawarte
są w sprawozdaniu, poinformowała

pani Skarbnik (sprawozdanie stanowi załącznik

do protokołu)
Pani Małgorzata STENKEL Zastępca Skarbnika - przedstawiła sprawozdanie finansowe
Gminy-Miasto Działdowo, na które składają się:
− bilans wykonania budżetu Gminy-Miasto Działdowo,
− łączny bilans jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
− łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych i samorządowych zakładów
budżetowych,
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− łączne zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych i samorządowych zakładów
budżetowych. (Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu)
Przewodniczący

Rady

przedstawił

Uchwałę

Nr

RIO.VIII-0120-278/18

Składu

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 10 kwietnia 2018 roku
w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Działdowo sprawozdaniu
z wykonania budżetu Gminy-Miasto Działdowo za 2017 r. Opinia RIO jest pozytywna.
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany przez Radcę
prawnego Urzędu Miasta i został przedłożony radnym w materiałach sesyjnych.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad sprawozdaniem.
Radny pan Zenon GAJEWSKI - dzisiaj będziemy dyskutować po raz ostatni nad
udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Miasta. Mijająca kadencja była bardzo udana
pozyskaliśmy najwięcej środków finansowych w ciągu kadencji. Wykonano wiele inwestycji,
podziwiam pana Burmistrza za to, że podjął się odbudowy gotyckiej części zamku.
Absolutorium jest też dla pracowników merytorycznych Urzędu, którzy pisali wnioski.
Wartość wniosków została oceniona przez wiadome komisje. Absolutorium należy się też pani
Skarbnik. Kadencja była bardzo ciekawa i udana. Dziękuję Burmistrzowi za to, że wspiera
organizacje pozarządowe. Jako Prezes Stowarzyszenia Pamięć i Tożsamość dziękuję
Burmistrzowi, funkcjonariuszom Straży Miejskiej za pomoc w organizacji uroczystości
na terenie byłego niemieckiego obozu. Myślę, że ta kadencja była na tyle udana, że będę
głosował za udzieleniem absolutorium panu Burmistrzowi.
Radny pan Marek DWÓRZNIK - można by było dyskutować, czy te czy inne inwestycje
były bardziej trafione, czy nie. Liczby mówią same za siebie, bronią się. Budżet został
wykonany bardzo dobrze, trzeba pochwalić pana Burmistrza i służby jemu podległe. Procenty
i kwoty mówią same za siebie – stwierdził radny.
Radny zwrócił się z zapytaniem do Burmistrza, czy te inwestycje, które były wykonywane
i odbierane w ubiegłym roku, czy nie ma z nimi żadnych problemów?
Pan Grzegorz MROWIŃSKI Burmistrz Miasta – nie ma większych problemów, zawsze
znajdą się jakieś drobiazgi, które mieszkańcy zgłaszają, np. podczas budowy dróg na mocno
zurbanizowanych terenach, z tymi drogami trudno jest się dostosować z tymi wjazdami
do chodników, pojawiają się sygnały, że tu trzeba coś podnieść, tu obniżyć. Większość tych
spraw jest rozwiązywana na poziomie naczelnik wydziału – mieszkaniec. Spora część spraw
do mnie nie dociera – wyjaśnił Burmistrz.
16

Radny pan Zbigniew KOCIELA – stwierdził, że nasza kadencja ma to szczęście,
że budżet jakim dysponował nasz kraj, nasz region był największym budżetem w historii.
Cieszymy się z tego i korzystamy. Czy korzystamy z tego w taki sposób jaki byśmy chcieli
to jest sprawa nad którą można by dyskutować długo. Skoro ta kadencja wyróżnia się pewnymi
inwestycjami, które jednym się podobają bardziej a innym mniej, to wynik ta pula pieniędzy
jest największa w historii po roku 1989- stwierdził radny.
Radny pan Sławomir PSZENNY - w imieniu swoim, jak również radnych, którzy pana
Burmistrza wspierali, chciałbym podziękować. Jak podkreślił radny absolutorium stanowi
dobry moment do podsumowań, że dzięki pracy urzędników, Burmistrza budżet został
zrealizowany. Budżet zeszłoroczny był bardzo zróżnicowany, nie było obszaru, którego ten
budżet by nie dotyczył. Radny wymienił kluczowe inwestycje jakie były i są jeszcze
realizowane. Radny podkreślił, że budżet był zrównoważony w każdej dziedzinie miasto
posunęło się do przodu, a sugestia niektórych że zaważyły środki unijne, to nie do końca jest
prawdą. Wydatków inwestycyjnych mamy 23 mln, z czego 16 mln są to środki własne, a 7 mln
to środki unijne. Dzięki gospodarności udało się to osiągnąć, nie podwyższając przy tym
podatków, nie zadłużając miasta. Są potrzeby mieszkańców na więcej, mam nadzieję że tych
funduszy zewnętrznych uda się pozyskać jeszcze więcej.
Radny pan Zbigniew KOCIELA - w swojej wypowiedzi pokreśliłem, że dobrze
że te pieniądze są i chwała, że mogliśmy skorzystać z tych środków.
Przewodniczący Rady zamknął dyskusję nad sprawozdaniem i poddał pod głosowanie projekt
uchwały.
Rada 15 głosami „za”, przy 3 głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę

Nr XLII/367/18
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu
(uchwała stanowi załącznik do protokołu).
Przewodniczący Rady zwrócił się do pani Anny Wolskiej Inspektora w Wydziale
Gospodarki Przestrzennej i Planowania Inwestycji o przedstawienie informacji o stanie mienia
Miasta Działdowo.
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Pani Anna WOLSKA – Inspektor w Wydziale GPI poinformowała, że informacja
o stanie mienia jest przedstawiona w formie tabelarycznej. Jeżeli są jakieś zapytania, to udzieli
odpowiedzi.
Nikt z radnych nie zgłosił zapytań.
Przewodniczący Rady zwrócił się do Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
o zabranie głosu.
Pan Waldemar JURKOWSKI - Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
przedstawił opinię oraz wniosek Komisji, który został skierowany do Rady Miasta o udzielenie
Burmistrzowi absolutorium.
Przewodniczący Rady przedstawił Uchwałę Nr RIO VIII-0120-407/18 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 8 czerwca 2018 r.
w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Działdowo w sprawie
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Działdowo. Opinia RIO jest pozytywna.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad absolutorium.
Radny pan Zbigniew KOCIELA - stwierdził, że pracując rok, dwa, trzy każdy zawsze
coś wniesie. Nie każdemu się to podoba. My, jako Rada mieliśmy szczęście, że mogliśmy
korzystać z puli pieniędzy z UE. Realizowane są inwestycje, które nie do końca wiadomo komu
mają służyć, ponieważ liczba mieszkańców Działdowa maleje, ludzie wymeldowują się,
a społeczeństwo się starzeje. Robimy szereg inwestycji: zamek, pałac Büllowa, te inwestycje
przysporzą nam tylko kosztów, chodź będą chlubą miasta. Jakie są działania pana Burmistrza
aby tych mieszkańców zatrzymać w mieście? Bo liczba faktycznie zameldowanych to jedno,
a liczba faktycznie, którzy żyją w naszym mieście to drugie. Radny zarzucił Burmistrzowi brak
działań gospodarczych, progospodarczych, czy też komercyjnych. Radny zwrócił uwagę,
że Burmistrz wykorzystał publiczne pieniądze do działań politycznych, do propagandy wydając
Biuletyn, w którym obraża radnych, w jednym artykule jest najprawdopodobniej o nim mowa
stwierdził radny. Ponadto radny zarzucił Burmistrzowi zatrudnianie w radach nadzorczych
spółek osób niekompetentnych.
Pan Grzegorz MROWIŃSKI Burmistrz Miasta – zwrócił się do radnego, aby nie
oceniać tego budżetu na tle pozostałych budżetów ponieważ każdy Burmistrz i każda Rada
pracowała w różnych uwarunkowaniach. Oceńmy to, co zostało zrobione w roku budżetowym
2017. Odnośnie stwierdzenia radnego, że liczba zameldowanych spada, do końca nie wiemy,
jaka jest faktyczna liczba osób zamieszkałych, dużo osób mieszka w Działdowie
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bez zameldowania np. wynajmując mieszkania. Taka tendencja występuje nie tylko u nas,
ale w całym kraju wyjaśnił Burmistrz. Odnośnie zarzutów, że miasto nie prowadzi działań
komercyjnych - miasto nie może prowadzić takich działań, ponieważ prawo zabrania. Są różne
działania prorodzinne, prospołeczne, prokulturalne, progospodarcze – powstała Warmińsko
-Mazurska Strefa Ekonomiczna, nie podnosimy podatków – jest to działanie progospodarcze.
Budujemy drogi tam, gdzie są przedsiębiorstwa, ale nie oczekujcie Państwo, że miasto ściągnie
inwestorów. Dziś trzeba skupić się na reinwestycjach, czyli na tym co mamy i pobudzaniu
lokalnych przedsiębiorców, żeby oni się rozwijali i stwarzamy takie warunki do rozwoju.
Nie możemy mówić, że Biuletyn informacyjny które wydało miasto jest kampanią wyborczą,
ponieważ jeszcze nie wiadomo, kiedy wybory się odbędą. Proszę nie wciągać w to
pracowników Urzędu. Byliśmy jedyną gminą w okolicy, która nie miała Biuletynu.
Kupowaliśmy materiały sponsorowane w mediach było niedobrze, bo za drogo. Wydajemy
Biuletyn też niedobrze, bo kampania wyborcza stwierdził Burmistrz. Odnośnie zatrudniania w
radach nadzorczych – tam nie zatrudnia się, tylko powołuje osoby

do rady nadzorczej. Jak

wyjaśnił Burmistrz powołał osoby kompetentne z uprawnieniami i kwalifikacjami.
Radny pan Zbigniew KOCIELA – pan Burmistrz wszystko upraszcza i przedstawia
w sposób dla siebie wygodny. Nic nie powiedziałem o pracownikach Urzędu. Odnośnie
komercyjności, pan nie ma wpływu na budowę fabryk, zakładów, zatrudnienia, ale czekamy
na odbudowę kina.
Przewodniczący Rady – stwierdził, że niedobrze, że wszystkie niedobre rzeczy
związane z Działdowem zrzuca się na Burmistrza. Pan Burmistrz chce odbudować zabytek
jednocześnie chce skorzystać z tego, że będzie tam kino, a także sala widowiskowa. Może
to będzie właśnie komercja, Burmistrz chce ożywić tę część miasta. Trzeba pochwalić za to,
podziękować za to. Należy wspierać za działania, taki cel Rady, żeby wspierać Burmistrza,
żeby to służyło mieszkańcom. Od początku kadencji byliśmy z panem Burmistrzem za tym,
aby wprowadzić komunikację miejską. Dziś mamy finał tego. Dziękuję w imieniu emerytów,
za to że będzie ta komunikacja. Sukcesem tej Rady jest to, że dopięliśmy tego,
że przeznaczyliśmy na to środki. Burmistrzowi należą się podziękowania za skuteczność
w pozyskiwaniu środków za to, że podjął decyzję o odbudowie najważniejszych inwestycji
jakich nie podjęli się poprzedni Burmistrzowie. Odnośnie działań progospodarczych takie
działania są, chociażby budowa dróg. Będzie dobra infrastruktura drogowa to przedsiębiorca
mając do wyboru wybierze nasze miasto, gdzie drogi już są. Mamy dobre drogi dojazdowe
do miasta, mamy dobre połączenie do trasy E-7. Od kilku lat nie były podnoszone podatki
od nieruchomości, te pieniądze które pozostają w rękach przedsiębiorców mogą również zostać
19

wykorzystane np. na zatrudnienie, zakup nowego sprzętu stwierdził Przewodniczący. Uważam,
że mogę z zadowoleniem głosować za udzieleniem Burmistrzowi absolutorium.
Radny pan Zbigniew KOCIELA - nie chcę wywoływać kłótni, każdy ma prawo
do własnego zdania. Nie poruszałem tematu komunikacji i innych. Jeżeli chodzi o zamek,
wszyscy w Radzie Miasta głosowaliśmy jednogłośnie za tym, żeby był odbudowany.
Przewodniczący Rady - za odbudową zamku tak, ale nie koniecznie za budżetem
z którego miał być realizowany zamek. Przewodniczący przyznał, że uznaje dyskusję
kulturalną i merytoryczną, ale nie uznaje krytykanctwa. Krytykować można, ale za krytyką
powinny iść wnioski. Pan radny mówi ogólnikowo, ale nie przedstawia konkretnych wniosków
stwierdził Przewodniczący.
Burmistrz - zgadzam się z panem Przewodniczącym, jeżeli nie remontujemy zamku,
to jaka jest alternatywa dla zamku? Jeżeli nie robimy tego, bo złe to przedstawmy coś innego.
Jeżeli nie remontujemy przedszkola, to jak rozwiążemy problem z dziećmi? Jesteśmy otwarci
na krytykę, ale jeżeli coś jest złe to proszę wskazać dobrą drogę. Burmistrz sprostował
wypowiedź radnego wyjaśniając, że nie było w Radzie żadnego głosowania odnośnie,
czy odbudowujemy zamek, czy nie. Było głosowanie tylko nad budżetem, gdzie była
ta inwestycja.
Radny pan Andrzej PRZYBYSZEWSKI - zwrócił się do radnych ze stwierdzeniem, „po
co tyle cynizmu, hipokryzji w Radzie Miasta. Niech każdy z radnych przyjrzy się wszystkiemu
chłodnym okiem. Bo to co zdawało się, że nie będzie robione, jest robione i należy się z tego
cieszyć”.
Radny pan Piotr DEMSKI – kilka lat temu zamek był przygotowany do sprzedaży
prywatnemu inwestorowi. Nikt tu nie starał się, aby ratować ten zabytek. Był to okres zły
dla naszego miasta. Zniszczyło się kino jedno z najpiękniejszych w Polsce. Piękna wieża
ciśnień, która została sprzedana za grosze, przedszkole na Skłodowskiej też sprzedano
za grosze. Nie musielibyśmy teraz budować przedszkola. Niszczyło się wszystko i od tego
czasu zaczęło się wyjeżdżanie z tego miasta. Przyszły zmiany i zaczęło się zmieniać wszystko
na dobre, ludzie pozostają w naszym mieście i bardzo się cieszą, że jeden z pięknych
z zabytków został odbudowany, jesteśmy przecież Bramą Warmii i Mazur. Dziękuję bardzo
panu Burmistrzowi, że podjął się tej odbudowy zamku i wszystkim, którzy się do tego
przyczynili.
Radny pan Paweł ŚWIĄTEK - złożył oficjalny wniosek o zakończenie dyskusji
nad udzieleniem Burmistrzowi absolutorium.
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Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek radnego.
Rada 16 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw” przyjęła wniosek radnego.
Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Rada 15 głosami „za”, przy 3 głosach „przeciw” podjęła uchwałę

Nr XLII/368/18
w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium za 2017 rok (uchwała stanowi załącznik
do protokołu).
Przewodniczący Rady - pogratulował Burmistrzowi, życząc dalszej owocnej pracy
na rzecz miasta, dużo zdrowia i sił, żeby ten mandat społeczny mógł wykonywać, jak najlepiej.
Pan Grzegorz MROWIŃSKI Burmistrz Miasta – podziękował za wyraz zaufania,
za głosowanie którego wynik pokazuje, że kierunki podjęte w naszym mieście były słuszne.
Burmistrz podziękował radnym za wsparcie, za motywowanie, za zrozumienie podkreślając,
że wszystkiego nie da się zrobić w cztery lata. Burmistrz podziękował mieszkańcom,
do których zwrócił się za pośrednictwem mediów, dziękując za wsparcie, za pozytywne
sygnały przesyłane przez środki masowego przekazu, przez Internet. Jest miłe, że znajdują się
tam i słowa podziękowania. To wszystko motywuje do jeszcze większej pracy stwierdził
Burmistrz.
Burmistrz podziękował również wszystkim pracownikom Urzędu, współpracownikom
bez pomocy, których realizacja inwestycji byłaby niemożliwa. Dziękuję!

Ad. pkt 11
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Działdowo.
Pan Romuald REMISZEWSKI – Przewodniczący Rady - poinformował, że projekt uchwały
został zaopiniowany przez Radcę prawnego Urzędu Miasta i został radnym przedłożony
w materiałach sesyjnych. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję
Budżetu i Finansów.
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Przewodniczący Rady poinformował, że jedynym powodem przedłożenia projektu
tej uchwały jest zmiana przepisów w tym zakresie, które mają obowiązywać od 1 lipca br.
Dotychczasowe wynagrodzenie Burmistrza od dnia jego ustalenia nie było zmieniane
podkreślił Przewodniczący.
Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o wstawienie do projektu uchwały
proponowanych składników, które zostały zawarte w uzasadnieniu. Proponowane
wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4.800 zł, dodatek funkcyjny w kwocie 2.100 zł, dodatek
specjalny w kwocie wynoszącej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku
funkcyjnego 2.760 zł, dodatek za wieloletnią prace w wysokości 20% miesięcznego
wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 960 zł.
Pani Magdalena RZĄP Radca prawny Urzędu - wyjaśniła, że prawo do ustalenia
wynagrodzenia Burmistrza ma Rada Miasta. Rada Miasta uchwałą Nr III/10/14 z dnia
15 grudnia 2014 r. ustaliła wynagrodzenie, które od dnia ustalenia nie było zmieniane.
19 maja 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r.
w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Przepisy zmieniły wysokość
obniżając o 20% minimalne i maksymalne wynagrodzenie zasadnicze. Od 1 lipca br. następuje
z mocy tego rozporządzenia obniżenie minimalnego i maksymalnego wynagrodzenia
zasadniczego wójta, burmistrza w gminie powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców o 20%
i wynosi: 3.600 zł- 4.800 zł. Rozporządzenie to, budzi kontrowersje, są uwagi i stanowiska,
czy to jest zgodne z Konstytucją, czy nie powinno to być zaskarżone. Radca prawny
podkreśliła, że z przepisami obowiązującymi nie powinno się dyskutować. Dopóki nie ma
wiążącego orzeczenia, trudno jest przyjmować jakiekolwiek inne stanowisko. Państwo radni
jesteście władni w tej sprawie, taka jest przedstawiona propozycja pana Przewodniczącego.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały.
Radny pan Roman ŁUKASZEWSKI – wniósł, aby tej uchwały nie podejmować. Radny
wyjaśnił, że wczoraj w Programie 1 Radia usłyszał, że większość miast nie podejmuje takiej
uchwały. Ta uchwała nie jest obligatoryjna i Rady Miast nie powinny jej podejmować. Radny
podkreślił, że po nowemu wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4.800 zł jest to niemal
średnia krajowa i po co się wysilać i trudzić za takie marne grosze. Radny wniósł
o pozostawienie płacy Burmistrza takiej, jaka jest do tej pory.
Radca prawny pani Magdalena RZĄP - wyjaśniła, że projekt uchwały musiał być w tym
porządku obrad. Jednakże jako „pracodawcy” odnośnie wynagrodzenia musicie państwo zająć
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jakieś stanowisko. Pani Rząp poinformowała, że czytała stanowiska rozstrzygnięć organów
nadzoru w tej sprawie i te stanowiska są różne. Jeżeli nie będzie takiej uchwały, powinno się
stosować przepisy wprost. To jest kwestia do wykonania później, jeżeli państwo takiej uchwały
nie podejmiecie wyjaśniła mecenas. Weszło w życie rozporządzenie i powinno się dostosować
uchwałę do przepisów. Uchwały są podejmowane, ale to państwo radni decydujecie o tym, czy
podjąć taką uchwałę, czy nie.
Radny pan Zbigniew KOCIELA - zwrócił się z zapytaniem, jakie będą konsekwencje
jeżeli odrzucimy ten projekt?
Pani Magdalena RZĄP Radca prawny – poinformowała, że istnieją stanowiska,
że zostanie naruszona dyscyplina finansów publicznych. Znam stanowiska organów nadzoru
i jeżeli nie będzie uchwały, to mamy stosować przepisy z rozporządzenia. Burmistrz odpowiada
za budżet, ma być jak najbezpieczniej dla Burmistrza z punktu widzenia dyscypliny finansów
publicznych.
Przewodniczący Rady – poinformował, że rozmawiał z panem Burmistrzem
w tej sprawie i jego stanowisko jest takie, aby się nie narażać na konsekwencje prawne.
Proponuję przegłosować uchwałę.
Radny pan Zbigniew KOCIELA - co będzie, jak przegłosujemy negatywnie tę uchwałę?
Mecenas pani Magdalena RZĄP - wyjaśniła, że nie będzie większości nie będzie
uchwały, mogą być jednak konsekwencje prawne.
Radny pan Zbigniew KOCIELA - rożne mogą być opinie na ten temat, różne mogą być
sympatie do Burmistrza tej kadencji, czy innej kadencji. Naganne jest to, że mamy obniżać
włodarzom miast wynagrodzenia stwierdził radny.
Radny pan Jerzy CYBULSKI – załóżmy, że Związek Miast Polskich odda do Trybunału
Konstytucyjnego, Trybunał to odrzuca i co wtedy możemy zmieniać tę uchwałę?
Mecenas pani Magdalena RZĄP- odpowiedziała, że można zmienić.
Radny pan Sławomir PSZENNY - stwierdził, że my jako radni możemy podjąć taką
uchwałę, albo nie. Sprawa jest poza nami, ponieważ to Sejm podjął taką ustawę, a my musimy
realizować przepisy, nie możemy narażać Burmistrza na konsekwencje. Radny zwrócił uwagę,
że cieszy fakt, iż wszyscy radni są zgodni na zwiększenie, a nie zmniejszenie wynagrodzenia
dla pana Burmistrza.
Radny pan Roman ŁUKASZEWSKI – zwrócił się z zapytaniem do pani Mecenas, dziś
obniżamy wynagrodzenie, a za dwa miesiące możemy podwyższyć?
Pani Magdalena RZĄP- tak, o ile zmieni się rozporządzenie dotyczące minimalnych
i maksymalnych stawek.
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Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Rada 14 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym”,( jedna osoba
nie brała udziału w głosowaniu) podjęła uchwałę

Nr XLII/369/18
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Działdowo (uchwała stanowi załącznik
do protokołu).
Radny pan Zbigniew Kociela opuścił salę obrad.
Przewodniczący Rady Miasta ogłosił 10 minut przerwy /13:40/
Po przerwie Przewodniczący Rady Miasta pan Romuald Remiszewski wznowił obrady
XLII sesji Rady Miasta.
Od tej pory w sesji bierze udział 17 radnych.

Ad. pkt 12
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na własność
Gminy-Miasto Działdowo, działki będącej własnością Skarbu Państwa-Krajowego Ośrodka
Wsparcia Rolnictwa.
Pan Romuald REMISZEWSKI – Przewodniczący Rady - poinformował, że projekt uchwały
został zaopiniowany przez Radcę prawnego Urzędu Miasta. Komisja Gospodarki i Ochrony
Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt.
Pan Stanisław DOBRACKI – Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej
i Planowania Inwestycji wyjaśnił, że pozyskanie tej działki jest niezbędne do prawidłowego
funkcjonowania kanalizacji deszczowej oraz obsługi i konserwacji separatora, który został
zamontowany na tej działce.
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Przewodniczący otworzył dyskusję nad projektem.
Radny pan Sławomir PSZENNY- zwrócił się z zapytaniem, czy na tej działce powyżej
będzie planowana droga dojazdowa, przelotowa?
Naczelnik wyjaśnił, że są tam ułożone płytki betonowe i to jest przesmyk techniczny,
aby zamontować kolektor w tej działce.
Nikt z radnych nie zabrał głosu w dyskusji.
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Rada 17 głosami „za” podjęła uchwałę

Nr XLII/370/18
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na własność Gminy-Miasto Działdowo,
działki będącej własnością Skarbu Państwa-Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (uchwała
stanowi załącznik do protokołu).

Ad. pkt 13
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na własność
Gminy-Miasto Działdowo, działki będącej własnością Skarbu Państwa-Krajowego Ośrodka
Wsparcia Rolnictwa.
Pan Romuald REMISZEWSKI – Przewodniczący Rady - poinformował, że projekt uchwały
został zaopiniowany przez Radcę prawnego Urzędu Miasta. Komisja Gospodarki i Ochrony
Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt.
Pan Stanisław DOBRACKI – Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej
i Planowania Inwestycji wyjaśnił, że pozyskanie działki jest niezbędne do prawidłowego
funkcjonowania kanalizacji deszczowej zapewniającej odprowadzenie wód opadowych z ulic
osiedla Lidzbarska.
Przewodniczący otworzył dyskusję nad projektem.
Nikt z radnych nie zabrał głosu w dyskusji.
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
25

Rada 17 głosami „za” (jednogłośnie) podjęła uchwałę
Nr XLII/371/18
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na własność Gminy-Miasto Działdowo,
działki będącej własnością Skarbu Państwa-Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (uchwała
stanowi załącznik do protokołu).

Ad. pkt 14
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie na rzecz Gminy-Miasto
Działdowo prawa własności, będącej rozliczeniem ustalonej opłaty adiacenckiej z tytułu
podziału nieruchomości.
Pan Romuald REMISZEWSKI – Przewodniczący Rady: poinformował, że projekt uchwały
został zaopiniowany przez Radcę prawnego Urzędu Miasta. Komisja Gospodarki i Ochrony
Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt.
Pan Stanisław DOBRACKI – Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej
i Planowania Inwestycji wyjaśnił, że w wyniku podziału działki nr 1999 położonej
w Działdowie powstały działki oznaczone nr od 1999/1 do nr 1999/11. Właściciele
tej nieruchomości zwrócili się z wnioskiem o przejęcie działki, której wyceniona wartość jest
zbliżona do ustalonej decyzją Burmistrza opłaty adiacenckiej. Strona zobowiązana
do uiszczenia opłaty zaproponowała Gminie w zamian działkę oznaczoną nr 1999/3.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem.
Nikt z radnych nie zabrał głosu w dyskusji.
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Rada 17 głosami „za” (jednogłośnie) podjęła uchwałę

Nr XLII/372/18
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w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie na rzecz Gminy-Miasto Działdowo prawa
własności, będącej rozliczeniem ustalonej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości
(uchwała stanowi załącznik do protokołu).
Ad. pkt 15
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości
położonej w Działdowie.
Pan Romuald REMISZEWSKI – Przewodniczący Rady: poinformował, że projekt uchwały
został zaopiniowany przez Radcę prawnego Urzędu Miasta. Komisja Gospodarki i Ochrony
Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt.
Pan Stanisław DOBRACKI – Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej
i Planowania Inwestycji wyjaśnił, że działka przeznaczona do sprzedaży o powierzchni 0,0146
ha stanowi teren nieurządzony. Działka ta, nie może zostać samodzielnie zagospodarowana ale
może zostać przeznaczona na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości
przyległych.
Przewodniczący otworzył dyskusję nad projektem.
Nikt z radnych nie zabrał głosu w dyskusji.
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Rada 16 głosami „za” (jeden radny opuścił salę ) podjęła uchwałę

Nr XLII/373/18
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej
w Działdowie (uchwała stanowi załącznik do protokołu).

Ad. pkt 16
Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy-Miasta Działdowo.
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Pan Romuald REMISZEWSKI – Przewodniczący Rady: poinformował, że projekt uchwały
został zaopiniowany przez Radcę prawnego Urzędu Miasta. Komisja Spraw Społecznych
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pan

Wojciech

FABIŃSKI-

Naczelnik

Wydziału

Gospodarki

Komunalnej,

Mieszkaniowej i Nadzoru Właścicielskiego wyjaśnił, że w przedmiotowej uchwale rozszerzono
katalog osób, którym mogą być wynajmowane lokale mieszkalne wchodzące w skład
mieszkaniowego zasobu gminy oraz obniżono kryterium dotyczące okresu zamieszkiwania
i zameldowania na terenie miasta osób w chwili ubiegania się o przydział lokalu komunalnego
z siedmiu do pięciu lat.
Przewodniczący otworzył dyskusję nad projektem.
Nikt z radnych nie zabrał głosu w dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Rada 17 głosami „za” (jednogłośnie) podjęła uchwałę

Nr XLII/374/18
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
-Miasta Działdowo (uchwała stanowi załącznik do protokołu).

Ad. pkt 17
Podjęcie uchwały w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy-Miasto Działdowo do organu
regulacyjnego.
Pan Romuald REMISZEWSKI – Przewodniczący Rady:
Poinformował, że projekt ten został zaopiniowany przez Radcę prawnego Urzędu Miasta, został
państwu przedłożony w materiałach sesyjnych. Komisja Gospodarki i Ochrony Środowiska
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pani Magdalena RZĄP – Radca prawny poinformowała, że do projektu uchwały należy
wprowadzić autopoprawki: w podstawie prawnej należy dopisać (Dz.U. z 2018 r. poz.1152),
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Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków rada gminy na podstawie projektów regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków opracowanym przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne przekazuje
do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
Pani Mecenas zwróciła uwagę, aby w § 1 przed słowem „przekazuje” dodać słowo
„przyjmuje i przekazuje”...
§ 3 będzie § 4, pomiędzy § 2 i § 4 będzie § 3 w brzmieniu: „Wykonanie uchwały powierza się
Burmistrzowi”. Ponadto w treści: rozdział ma być IX, a nie XIX. Takie autopoprawki zgłosiła
pani Mecenas.
Przewodniczący otworzył dyskusję nad projektem.
Nikt z radnych nie zabrał głosu w dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Rada 17 głosami „za” (jednogłośnie) podjęła uchwałę

Nr XLII/375/18
sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
obowiązującego na terenie Gminy-Miasto Działdowo do organu regulacyjnego (uchwała
stanowi załącznik do protokołu).

Ad. pkt 18
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. Komisja Budżetu
i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pani Beata SZYDŁOWSKA-ANACZKOWSKA - Skarbnik Miasta omówiła projekt
uchwały. Skarbnik Miasta poinformowała, że została wniesiona autopoprawka, która jest
związana z wprowadzeniem projektu „Edukacja w Działdowie na szóstkę”. Zmiany dotyczą
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zwiększenia dochodów ogółem o 1.147.329 zł., min. na budynek przy ul. Jagiełły 13 oraz
realizacji projektu „Edukacja w Działdowie na szóstkę” o 587.329 zł. Zmniejszenia dotyczą
budowy hali namiotowej i lodowiska o 15 000 zł. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn:
„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 542 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego oraz
wzmocnienie nawierzchni w Działdowie” w 2018 r. w kwocie - 250.000 zł. W 2019 r.
zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego na kwotę 3.900.000 zł.
Przewodniczący otworzył dyskusję nad projektem.
Nikt z radnych nie zabrał głosu w dyskusji.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Rada 15 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę

Nr XLII/376/18
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Działdowo na lata 2018-2025
(uchwała stanowi załącznik do protokołu).

Ad. pkt 19
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.
Przewodniczący poinformował, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
Pani Beata SZYDŁOWSKA-ANACZKOWSKA- omówiła projekt uchwały: w zakresie
dotacji i zadań zleconych wprowadzono dotację na zadania zlecone związane z Kartą Dużej
Rodziny. Zwiększono dotację przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały
edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. W zakresie środków unijnych zmniejszono plan
dotyczący projektu przy ul. Zamkowej 6 na kwotę 122.683 zł. Wprowadzono środki na
realizację nowego projektu „Edukacja w Działdowie na szóstkę” w kwocie 652.500 zł. W
wydatkach zwiększono plan dotacji dla MDK o 20.000 zł, dla przedszkoli niepublicznych
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o kwotę 171.700 zł. W planach jednostek oświatowych dokonano przesunięć między §.
W wydatkach bieżących min. zabezpieczono plany jednostek oświatowych przesunięto środki
z UM w kwocie 520.247 zł. oraz na zabezpieczenie dotacji w sporcie 40.000 zł, zwiększono
plan w Obronie Cywilnej i Straży Miejskiej.
Przewodniczący otworzył dyskusję nad projektem.

Radny pan Marian ODACHOWSKI - Przewodniczący Zarządu Osiedla pan Olszewski
upomniał się o ul. Krasickiego. Ta ulica była do realizacji w budżecie na 2018 rok, było ponad
1 mln. zł. na przebudowę. Wypadło to z budżetu, bo nie dostaliśmy dofinansowania. Radny
zwrócił uwagę, że po raz kolejny do inwestycji musimy więcej dołożyć. Do MDK na Jagiełły
ponad 1,5 mln. zł, na Zamkową 6 – 126 tyś.zł. Radny podkreślił, że nie jest przeciwny
remontowaniu zabytków, ale czy za wszelką cenę musimy to robić. Pan Burmistrz ładnie
deklaruje, w sprawie Domu Kultury była alternatywa, mogliśmy wybudować nowy obiekt
za 5,5 mln zł. Na tyle był projekt przy ul. Wolności 64, ale tam nie byłoby dofinansowania.
Budujemy kąpielisko nad Działdówką- należałoby zapytać mieszkańców. Pytajmy, a nie tylko
krytyka.
Pan Grzegorz MROWIŃSKI Burmistrz Miasta - na ul. Krasickiego były zabezpieczone
pieniądze ale z dofinansowaniem. Dofinansowania nie otrzymaliśmy i musimy zrezygnować.
Dokładanie pieniędzy nie jest złym szacowaniem, ale wszystko zależy od cen, wszystko idzie
w górę. Zwiększyliśmy środki na MDK, jedną z alternatyw może jest wrócenie do budowy
nowego obiektu, ale tam byłaby sala widowiskowa bez kina. Sala widowiskowa, która powstała
w „medyku” do niczego się nie nadaje. Projekt poprzedni był, ale bez kina. Zastanawialiśmy
się, czy po tym przetargu zrezygnować czy dołożyć? Oferta, którą wybraliśmy była dobrą
ofertą. Jest to dobra firma „KAMARO”, która przeprowadza remont zamku. Będzie kino z salą
widowiskową i remont budynku plus trzy obiekty handlowe, które będą wynajmowane.
Dochód będzie z tego szedł na działania kulturalne.
Sprawa kąpieliska na Działdówką - w rzece jest pół metra wody, tak opadły wody gruntowe
wyjaśnił Burmistrz, a ponadto woda w rzece będzie zawsze o kilka stopni niższa, niż
w

kąpielisku.

Tę

działkę

również

można

później

zagospodarować.

Będziemy

zagospodarowywać tereny po lewej stronie rzeki w kierunku Mławy. Zadecydowało o tym to,
że jest to własny grunt. Na rzece przydałaby się np. przystań kajakowa, to nie jest temat
zamknięty.
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Nie było więcej głosów w dyskusji. Przewodniczący zamknął dyskusję i poddał pod
głosowanie projekt uchwały.
Rada 15 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę

Nr XLII/377/18
w sprawie zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2018 (uchwała stanowi załącznik
do protokołu).

Ad. pkt 20
Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko
-Mazurskiego.
Pan Romuald REMISZEWSKI – Przewodniczący Rady:
Projekt ten został zaopiniowany przez Radcę prawnego Urzędu Miasta, został państwu
przedłożony w materiałach sesyjnych. Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
Pani Beata SZYDŁOWSKA-ANACZKOWSKA - omówiła projekt uchwały
wyjaśniając, że pomoc finansowa dla województwa przeznaczona jest na przebudowę drogi
wojewódzkiej nr 542 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego oraz wzmocnienia
nawierzchni w Działdowie. Pomoc finansowa Gminy-Miasto Działdowo w 2018 r. wyniesie
250 tyś. zł. Udział w realizacji tej inwestycji zadeklarowały również Gmina Działdowo i Powiat
Działdowski.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Nikt z radnych nie zabrał głosu w dyskusji.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Rada 17 głosami „za” (jednogłośnie) podjęła uchwałę

Nr XLII/378/18
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w sprawie pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego (uchwała stanowi
załącznik do protokołu).
Ad. pkt 21
Przyjęcie Apelu Rady Miasta w sprawie planowanej budowy inwestycyjnej dla trzody
chlewnej w miejscowości Burkat
Pan Romuald REMISZEWSKI – Przewodniczący Rady:
Poinformował, że 5 czerwca br. wpłynęło do Burmistrza Miasta pismo (prośba) pana Piotra
Warszewika o interwencję w sprawie planowanej budowy inwestycyjnej (chlewni)
w miejscowości Burkat. Burmistrz skierował pismo do Rady Miasta o zajęcie stanowiska
w tej sprawie.
Przewodniczący poinformował, że został przygotowany projekt Apelu, który radni otrzymali
w materiałach sesyjnych.
Pan Grzegorz MROWIŃSKI Burmistrz Miasta - wyjaśnił, że problem jest nam znany,
chociaż leży poza granicami administracyjnymi Gminy-Miasto Działdowo. Nie możemy
od tego uciekać, ponieważ ten problem będzie odczuwalny dla mieszkańców naszego miasta.
Szczególne zagrożenie ta inwestycja będzie stanowić dla dwóch dużych działdowskich
zakładów. Może to mieć wpływ na jakość produkcji towaru, który jest produkowany w tych
zakładach. Uważam, że stosowne jest podjąć taki Apel i zwrócić się z nim do pana Wójta,
o podjęcie działań, żeby został uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego
dla m. Burkat, który będzie ograniczał takie czy inne inwestycje. Burmistrz poinformował,
że wie z nieoficjalnych źródeł, że jest duże zrozumienie dla tego problemu ze strony władz
Gminy Działdowo, żeby nie dopuścić, aby te chlewnie czy kurniki rozprzestrzeniały się
w gminie Działdowo oraz na pograniczu z miastem Działdowo.
Pan Burmistrz zwrócił się do radnych o przyjęcie tego Apelu.
Pan Piotr WARSZEWIK – poinformował, że wystąpił z pismem do Burmistrza
o interwencję w tej sprawie. Planowana budowa chlewni na 1967 sztuk jest bardzo blisko
zabudowań i może mieć fatalne skutki dla mieszkańców nie tylko wsi Burkat,
ale też i Działdowa. Inwestycja ta będzie uciążliwa dla środowiska ze względu na nieprzyjemne
zapachy, a wybudowanie tych chlewni przyczyni się do spadku wartości nieruchomości
sąsiednich wyjaśnił.
Pan Warszewik zwrócił się do radnych o przyjęcie tego Apelu.
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Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt Apelu.
Rada 17 głosami „za” przyjęła Apel Rady Miasta w sprawie planowanej budowy
inwestycyjnej dla trzody chlewnej w miejscowości Burkat.

Ad. pkt 22
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi za rok 2017.
Pan Romuald REMISZEWSKI – Przewodniczący Rady: poinformował , że radni otrzymali
sprawozdanie w materiałach. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki przyjęła
sprawozdanie.
Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych, czy mają jakieś pytania i uwagi do sprawozdania.
Radny pan Marian ODACHOWSKI - stwierdził, że jest to najkrótsze sprawozdanie
z jakim mamy do czynienia. Sprawozdanie to nie jest z realizacji współpracy, tylko z realizacji
wydatkowania środków, które są przeznaczone na ten cel. Nie ma nic o współpracy.
Pan Burmistrz lubi niektóre organizacje, a niektóre nie, dlatego nie otrzymują środków
nie są zapraszane na kiermasze chodzi o Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Działdowskiej.
W ubiegłym roku stowarzyszenie obchodziło 50-lecie, nie było przedstawicieli z Urzędu
Miasta. Dlatego bardzo krytycznie przyjmuję to sprawozdanie poinformował radny.
Pan Grzegorz MROWIŃSKI Burmistrz Miasta – stwierdził, że nie może pan radny
mówić w imieniu wszystkich organizacji. A jeżeli chodzi o Stowarzyszenie Miłośników Ziemi
Działdowskiej, to stowarzyszenie nie składa wniosków i nie dostaje środków. Wszystkie
organizacje dostają pieniądze, mniejsze albo większe, ale wszystkie dostają na dobry start
wyjaśnił Burmistrz.
Radny pan Zenon GAJEWSKI – poinformował, że jego stowarzyszenie otrzymuje
pomoc nie tylko od Burmistrza, ale też i od działdowskich inwestorów.
Radny pan Sławomir PSZENNY - stwierdził, że organizacje pozarządowe robią
wspaniałą pracę w Działdowie i organizacje chwalą sobie współpracę z Burmistrzem. Drzwi
do Burmistrza są otwarte i na pewno nie odmówi nikomu, kto się zwróci o pomoc.
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Pan Grzegorz MROWIŃSKI Burmistrz - stwierdził, że warunki dla organizacji
pozarządowych powstaną, kiedy zostanie oddany Dwór Büllowa. Organizacje dostaną swoje
pomieszczenia, ale muszą od siebie w zamian coś zaoferować.

Ad. pkt 23
Wolne wnioski i informacje.
Radny pan Sławomir PSZENNY – zwrócił się z podziękowaniami za obniżenie stawek
za zajęcie pasa drogowego. Dzięki tej obniżce powstał kolejny „ogródek kawiarniany”
na rynku.
Radny poinformował, że w dniach 13-14 lipca po raz pierwszy na rynku w Działdowie zagości
wakacyjny program „CHILLOUT Rynek Festiwal”., będzie min. wakacyjne kino letnie
i koncert jazzowy.
Radny pan Bogdan KASZUBSKI - przekazał podziękowania dla Straży Miejskiej,
szczególnie dla pana Murza-Murzicz.
Radny pan Piotr DEMSKI - zwrócił się z zapytaniem, czy w części gotyckiej zamku
miasto kupuje oświetlenie, czy firma która robi remont?
Burmistrz wyjaśnił, że jest już to oświetlenie i wszystko wykonuje firma remontująca.

Ad. pkt 24
Zamknięcie sesji.
Pan Romuald REMISZEWSKI – Przewodniczący Rady:
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady XLII sesji
Rady Miasta Działdowo.
Protokołowała:

Przewodniczący Rady

R. Biełkowska

Romuald Remiszewski
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