Protokół nr XLIII/18
nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Działdowo
odbytej w dniu 16 sierpnia 2018 roku, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta, w zamku,
pod przewodnictwem pana Romualda Remiszewskiego - Przewodniczącego Rady.
Sesja trwała w godz. 10:00-11:45.
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 Małgorzata Stenkel – Zastępca Skarbnika 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 Grzegorz MROWIŃSKI Burmistrz Miasta - zwrócił się z prośbą, aby do porządku obrad sesji
włączyć projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Pani Magdalena RZĄP - Radca prawny Urzędu - zwróciła uwagę, że pomimo pan Burmistrz
zgłasza wniosek o rozszerzenie obrad sesji musi wyrazić na to zgodę.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady zwrócił się do Burmistrza, czy wyraża
zgodę na wprowadzenie do porządku obrad jako pkt 8 projektu uchwały w sprawie udzielenia
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków.
Pan Grzegorz MROWIŃSKI - Burmistrz Miasta – odpowiedział, że tak wyraża zgodę na
wprowadzenie dodatkowego punktu.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych, kto jest za
przyjęciem porządku sesji z proponowaną zmianą?
Rada 20 głosami „za” przyjęła porządek obrad po zmianie.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Zmiany porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLII sesji.
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych na terenie Gminy-Miasto Działdowo.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy-Miasto Działdowo w 2018 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto
Działdowo na lata 2018-2025.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2018.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
9. Zamknięcie sesji.
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Ad. pkt 3

Przyjęcie protokołu XLII sesji.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady
Poinformował, że z protokołem można było zapoznać się w Biurze Rady, protokół wyłożony jest
obecnie do wglądu na sali obrad. Przewodniczący zwrócił się do radnych z pytaniem czy są uwagi
do protokołu? Uwag nie było, wobec czego Przewodniczący Rady wniósł o przyjęcie protokołu
XLII sesji bez odczytywania.
Rada - 20 głosami „za” przyjęła protokół z XLII sesji.

Ad. pkt 4
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
na terenie Gminy-Miasto Działdowo.

Pan Romuald REMISZEWSKI – Przewodniczący Rady - poinformował, że projekt uchwały został
zaopiniowany przez Radcę prawnego Urzędu Miasta i został radnym przedłożony w materiałach
sesyjnych. Do materiałów zostały dołączone protokoły z zebrań zarządów osiedli. Projekt uchwały
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Spraw Społecznych i Porządku Publicznego.
Przewodnicząca Komisji pani Stanisława ŻYWICKA poinformowała, że Komisja
na posiedzeniu w dniu 14 sierpnia br. pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy-Miasto Działdowo w 2018 r.
Komisja pozytywnie przy jednym głosie wstrzymującym zaopiniowała projekt uchwały w sprawie
ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania
miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy-Miasto Działdowo.
Pan Romuald REMISZEWSKI- Przewodniczący Rady- zwrócił się do pana Wojciecha
Fabińskiego

Naczelnika

Wydziału

Gospodarki

Komunalnej,

Mieszkaniowej

i

Nadzoru

Właścicielskiego o omówienie projektu uchwały.
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Pan Wojciech FABIŃSKI – Naczelnik Wydziału poinformował, że art. 12 ust. 1 zmienionej
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i zapobieganiu alkoholizmowi nakłada na rady gmin
obowiązek podjęcia uchwały dotyczącej ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych tj. piwa, wina i wódki
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży jak i poza miejscem sprzedaży. Ustawa nakłada
również na gminy obowiązek dotyczący ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych na terenie gminy. Ustawodawca nałożył na rady gmin aby przy ustaleniu
zasad usytuowania miejsc zasięgnąć opinii jednostek pomocniczych gminy. W naszym przypadku
są to zarządy osiedli.
Pan Wojciech Fabiński poinformował, że zostały zwołane zebrania w których uczestniczył i tak
dwa osiedla podjęły uchwałę z pozytywną opinią (było kworum), natomiast osiedla nr 1, 5, 6, 11,
12 z powodu niskiej frekwencji nie podjęto uchwał. Osiedla nr 2, 3 i 4 wyraziły pozytywną opinię
o projekcie uchwały przy małej liczbie osób uczestniczącej w zebraniu.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały.
Radny pan Andrzej TESSAR- poinformował, że na Komisji spraw społecznych i porządku
publicznego szczegółowo przedstawił problem związany z tym projektem uchwały. Zmiana ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, która została przyjęta przez Sejm
nakłada na rady gminy obowiązek podjęcia uchwał w sprawie ustalenia maksymalnej liczby
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych jak i zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów
alkoholowych. Radny podkreślił, że do projektu uchwały nie ma zastrzeżeń, natomiast ma
wątpliwości co do całej zasadności ustawy. Ta ustawa w pewnych granicach ogranicza kompetencje
samorządów dotyczących uchwalania aktów prawa miejscowego. Uchwała istniejąca do dnia
dzisiejszego miała dodatkową uchwałę Nr XXX/266/05 z dnia 30 czerwca 2005 r. określającą dni
i godziny otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych
i zakładów usługowych dla ludności na terenie miasta Działdowo. Ta uchwała regulowała min.
zasady funkcjonowania placówek gastronomicznych określonych w § 2 pkt 4) tzw. ogródków
gastronomicznych, które zorganizowane na wolnym powietrzu mogą być otwierane i zamykane
pomiędzy godziną 800 a godziną 2200 we wszystkie dni tygodnia. Ta uchwała jest już praktycznie
nieistniejąca, bo wprowadzany dzisiaj projekt tej uchwały znosi uchwałę Nr XXX/266/05 z dnia
30 czerwca 2005 r., która określała te zasady funkcjonowania w tym zakresie na terenie miasta tych
spraw. W związku z powyższym ustawa ogranicza możliwości samorządów odnośnie tych spraw
do tworzenia aktów prawa miejscowego co uniemożliwia praktycznie działanie w różnych dość
skomplikowanych sytuacjach. Sytuacji w jakiej spotkaliśmy się w ostatnich tygodniach, a na którą
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praktycznie wobec nowych przepisów jest duży problem przeciwdziałania.

W związku

z powyższym ja wstrzymam się od głosowania gdyż tracąc moc uchwała Nr XXX/266/05
uniemożliwia działanie samorządu w sprawie porządku publicznego stwierdził radny.
Radny pan Marek DWÓRZNIK – zwrócił się z zapytaniem do Naczelnika Wydziału ile
wydano do dzisiejszego dnia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych?
Pan Wojciech FABIŃSKI – Naczelnik Wydziału poinformował, że na dzień dzisiejszy terenie
miasta funkcjonuje 49 punktów poza miejscem sprzedaży (sklepy)

i 19 punktów w miejscu

sprzedaży (zakłady gastronomiczne).
Radny pan Marian ODACHOWSKI – zgłosił wątpliwości związane z uzasadnieniem.
W projekcie uchwały jest, że uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym. Znając realia nie ma takiej możliwości, żeby ona zafunkcjonowała do 9
września, o tym czytamy w uzasadnieniu, że w tym przypadku ma zastosowanie dotychczasowa
uchwała z 2005 r. Jeżeli taka konstrukcja pojawia się w uzasadnieniu powinna chyba być
przeniesiona do uchwały? Bo wobec tego taki zapis nie ma racji bytu stwierdził radny.
Pani Magdalena RZĄP Radca prawny – wyjaśniła, że uzasadnienie nie jest integralną
częścią uchwały. Nie widzi zasadności przenoszenia tego zapisu, treść uchwały jest właściwa.
Jeżeli nadzór Wojewody sprawdzi w krótkim czasie i poda do publikacji to istnieje możliwość,
że będzie ona jednak obowiązywała w dniu 9 września.
Pan Wojciech FABIŃSKI Naczelnik Wydziału – wyjaśnił, że nie widzi żadnego
niebezpieczeństwa. Czas jaki jest na opublikowanie uchwały nie ma wpływu, ponieważ od
momentu złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, gmina ma
miesiąc czasu na wydanie tego zezwolenia. Zakładam, że jeżeli w tym terminie wniosek by
wpłynął niezwłocznie, to jesteśmy w stanie w ciągu tych 30 dni te zezwolenie wydać. Mam
nadzieję, że w tym przypadku pójdzie to sprawnie i Wojewoda przychyli się do naszego wniosku
i szybciej opublikuje tę uchwałę.
Przewodniczący zamknął dyskusję nad projektem uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Rada 16 głosami „za”, przy 3 głosach „wstrzymujących się”
(jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu wyszła z sali obrad) podjęła
Uchwałę nr XLIII/379/18
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w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad
usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy-Miasto
Działdowo (uchwała stanowi załącznik do protokołu).
Ad. pkt 5
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy-Miasto Działdowo w 2018 r.

Pan Romuald REMISZEWSKI – Przewodniczący Rady - poinformował, że projekt uchwały został
zaopiniowany przez Radcę prawnego Urzędu Miasta i został radnym przedłożony w materiałach
sesyjnych. Do projektu uchwały dołączono Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody oraz opinie
Powiatowego Lekarza Weterynarii i Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt ANIMALS.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję

Spraw Społecznych

i Porządku Publicznego jak poinformowała Przewodnicząca Komisji pani Żywicka.

Pan Romuald REMISZEWSKI Przewodniczący Rady- zwrócił się do pana Wojciecha
Fabińskiego

Naczelnika

Wydziału

Gospodarki

Komunalnej,

Mieszkaniowej

i

Nadzoru

Właścicielskiego o przedstawienie projektu uchwały.
Pan Wojciech FABIŃSKI – Naczelnik Wydziału poinformował, że Rada Miasta 29 marca
br. podjęła uchwałę Nr XXXIX/335/18 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy-Miasto Działdowo w 2018 r.
Uchwała ta, została w całości unieważniona Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody WarmińskoMazurskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r.
Naczelnik wyjaśnił, że cała procedura odnośnie programu musiała zostać ponownie wznowiona,
miasto musiało ponownie występować

o opinie projektu uchwały do stowarzyszeń, do kół

łowieckich, lekarza weterynarii. Opinie są pozytywne, a wszystkie wadliwe zapisy w programie
wskazane przez Wojewodę zostały wyeliminowane z uchwały.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały.
Nikt z radnych nie zabrał głosu.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Rada 19 głosami „za” podjęła
(jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu wyszła z sali obrad)
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Uchwałę nr XLIII/380/18
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy-Miasto Działdowo w 2018 r. (uchwała stanowi załącznik do protokołu)

Ad. pkt 6
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 w dniu 13 sierpnia i jednogłośnie
pozytywnie przy jednym głosie wstrzymującym zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Działdowo na lata 2018-2025.
Komisja pozytywnie jednogłośnie przy jednym głosie wstrzymującym zaopiniowała projekt
uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2018.
Pozytywnie jednogłośnie Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków. Ponadto Komisja zapoznała się z analizą finansową i bilansem za 2017 rok
Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A. oraz informacją o kondycji finansowej Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. za 2017 rok.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady poprosił Zastępcę Skarbnika Miasta,
panią Małgorzatę Stenkel o przedstawienie projektu uchwały.
Pani Małgorzata STENKEL Zastępca Skarbnika Miasta - omówiła zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2018-2025.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały.
Pan radny Marian ODACHOWSKI- zwrócił uwagę, że w WPF zadłużenie na koniec 2017
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r. wynosiło 5 187.750 zł., ale na koniec 2018 r. ta kwota wynosi 11 500 000 zł. Na koniec 2019 r.
kwota długu urośnie do 13 300 000 zł. W 2020 r. 11 milionów zł. potem zadłużenie spada. Rok
2018, 2019 i 2020 są tu przełomowe. Czy ja mówię nieprawdę w związku z zadłużeniem miasta?
Pan Grzegorz MROWIŃSKI Burmistrz Miasta - zwrócił się do radnego o zadanie
konkretnego pytania.
Pan radny Marian ODACHOWSKI- zwrócił się z zapytaniem czy prawdą jest, że na koniec
2018 r. kwota długu miasta będzie wynosiła 11 500 000 zł, w 2019 r. ta kwota długu będzie
wynosiła 13 325 000, a na koniec 2020 r. 11 milionów?
Pan Grzegorz MROWIŃSKI Burmistrz Miasta – odpowiedział, że prawdą jest że na koniec
roku 2018 kwota długu będzie wynosiła 11 525 250 zł. O 2019 roku nie rozmawiajmy, bo to jest
prognoza finansowa czy ona zostanie zrealizowana zależy od wielu czynników. O tym jakie będą
dochody własne Gminy-Miasto Działdowo. Rozmawiajmy o tym co dokonane, a nie o tym co się
planuje stwierdził Burmistrz.
Pani Małgorzata STENKEL - poinformowała, że w dniu 9 sierpnia br. została podpisana
umowa na kredyt długoterminowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Jest to kredyt do kwoty
7 500 000 zł. Od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2025 r. Możliwość wykorzystania tego
kredytu mamy do 31 grudnia 2018 r. na dzień dzisiejszy nie wiemy czy będzie to pełna kwota czy
będziemy mogli skorzystać z kwoty mniejszej.
Pan Grzegorz MROWIŃSKI Burmistrz Miasta - przypomniał radnym, że w ubiegłym roku
też była podpisana umowa na kredyt i też nie wykorzystano pełnej sumy, bo po drodze były
dofinansowania. Wzięliśmy o 2 mln mniej poinformował Burmistrz.
Pan radny Jerzy CYBULSKI - zwrócił się z zapytaniem odnośnie projektu „Edukacja
w Działdowie na szóstkę”, jedna szkoła Gimnazjum nr 2 nie brała udziału w tym projekcie,
bo sama pisała wniosek czy wiadomo już, czy otrzymali jakieś dofinansowanie?
Pan Grzegorz MROWIŃSKI Burmistrz Miasta - poinformował, że Gimnazjum nr 2 pisało
swój wniosek i niestety nie otrzymali żadnego dofinansowania.
Pan Burmistrz poinformował, że Gmina-Miasto Działdowo otrzyma kolejne dofinansowanie
na wymianę sieci ciepłowniczej w naszym mieście w kwocie 8 050 000 zł.
Pan Marek DWÓRZNIK- zwrócił się z zapytaniem na jakich warunkach będziemy spłacać
ten zaciągnięty kredyt?
Pan Grzegorz MROWIŃSKI Burmistrz Miasta - wyjaśnił, że kredyt nie został zaciągnięty,
została podpisana umowa kredytowa. Kredyt został tak skonstruowany, że składa się
z dwóch części. Pierwsza część jest to część stała jest to tzw. WIBOR trzymiesięczny, do którego
dolicza się marżę. Ta marża na dzień podpisania umowy wynosi 0,59 % i jest stała na cały okres
kredytowania. Pan Burmistrz podkreślił, że jeżeli są warunki to trzeba wspomagać się kredytami.
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To nie są kredyty na wypłaty wynagrodzeń dla pracowników urzędu, nauczycieli, tylko na pokrycie
wkładu własnego dla wszystkich inwestycji, na które pozyskujemy środki zewnętrzne. WIBOR
w dniu podpisania umowy wyniósł 1,70% , co daje całość 2,29%. Jeżeli pobralibyśmy całą kwotę
to rocznie wysokość raty wyniosłaby od 234 000 zł do 293 000 zł w ostatnich latach kredytowania
28 rat do 2025 roku.
Pan radny Marian ODACHOWSKI - odnośnie informacji, że miasto otrzyma dofinansowania
8 mln na wymianę sieci ciepłowniczej zwrócił się z zapytaniem ile wynosić będzie udział środków
własnych? Oznacza to, że będziemy musieli dołożyć środki własne, a to zwiększy zadłużenie
miasta.
Pan Grzegorz MROWIŃSKI Burmistrz Miasta – poinformował, że nie zwiększy. Jesteśmy po
rozmowach z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska w Warszawie, a właściwie
z Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. NFOŚ wyraził chęć objęcia części udziałów w PEC.
Oprócz tego dofinansowania, które dostaniemy pozostałe brakujące pieniądze dołoży NFOŚ
za objęcie części udziałów, które my będziemy mogli spłacić w przeciągu 20 lat. Nie będzie
żadnego kredytu. Wszystko zależy od analizy finansowych możliwości spółki – wyjaśnił Burmistrz.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Rada 18 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”
(jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu wyszła z sali obrad) podjęła
Uchwałę nr XLIII/381/18
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Działdowo na lata 2018-2025.
(uchwała stanowi załącznik do protokołu)
Ad. pkt 7
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 Komisji Budżetu i Finansów poinformował już, że Komisja pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
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Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady poprosił Zastępcę Skarbnika Miasta
panią Małgorzatę Stenkel, o przedstawienie projektu uchwały.
Pani Małgorzata STENKEL – Zastępca Skarbnika Miasta poinformowała, że dokonano
zmiany klasyfikacji budżetowej dla dofinansowania stadionu lekkoatletycznego, w zakresie
środków z UE po podpisaniu umowy wyodrębniono środki budżetu państwa w ramach projektu
„Edukacja w Działdowie na szóstkę” na kwotę 67.716,00 zł. W zakresie subwencji wprowadzono
zwiększenia ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na kwotę 30 000 zł.
z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia pomieszczeń do nauki na podstawie pisma
Ministra Finansów. Wprowadzono zwiększenia ze środków rezerwy części oświatowej subwencji
ogólnej na kwotę 16.502,00 zł z przeznaczeniem na dofinasowanie doposażenia świetlic w sprzęt
szkolny i pomoce dydaktyczne. Plan dochodów po zmianie wynosi 88.655.141,79 zł.
Wydatki przedstawiają się następująco: zwiększono plan dotacji celowych dla IMPK o 5.500,00 zł.
W planie dotacji dla organizacji pozarządowych dokonano likwidacji zadania w ochronie zdrowia
na kwotę 2.000,00 zł, środki przesunięto na wydatki bieżące, w dziedzinie sportu zmniejszono
środki o 3.000,00 zł, w dziedzinie kultury zwiększono plan na 4.000,00 zł i przesunięto 1.000,00 zł
między zadaniami. Ponadto dokonano zmian w klasyfikacji budżetowej dla projektu „Edukacja
w Działdowie na szóstkę” na całą kwotę projektu tj. 652.500,00 zł. W planie Przedszkola nr 5 dla
projektu „Pogodne dzieciństwo” dokonano przesunięć na kwotę 38.949,00 zł. Zwiększono wartość
inwestycji „Zagospodarowanie gotyckiej części Zamku o 120.000,00 zł poprzez przesunięcie
środków i włączenie zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji oraz wykonaniu
dźwiękowego systemu ostrzegawczego. Plan wydatków po zmianie wynosi 99.052.957,79 zł.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem
uchwały.
Pan radny Leszek GOŁĘBIEWKI – zwrócił się z zapytaniem dotyczącym stadionu, który
został wyremontowany. Jaki był całkowity koszt przebudowy stadionu lekkoatletycznego (stadionu
niskiego) z podziałem na środki własne i środki dofinansowania z innych źródeł?
Pani Małgorzata STENKEL Zastępca Skarbnika – poinformowała, że w tym momencie nie
posiada dokumentów księgowych, które świadczyłyby o poniesionym koszcie, czy też wydatku.
Pan Grzegorz MROWIŃSKI Burmistrz Miasta - wyjaśnił, że dofinansowanie do tej
inwestycji rozłożone jest na 2 lata. Jedna część została już wypłacona, natomiast druga zostanie
wypłacona w 2019 r. Inwestycja nie została do końca rozliczona, odebrana, gdyż czekamy
na certyfikację. Jak ta certyfikacja będzie, wtedy nastąpi odbiór i nastąpi końcowe rozliczenie.
Na następną sesję podamy szczegółowe informacje.
Pani radna Aleksandra KORZENIEWSKA – zwróciła się z zapytaniem czy pan Burmistrz
przewiduje jakieś ewentualne dofinansowanie do zakupu karetki dla SPZOZ? Czy pan Burmistrz
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przewiduje jakąś kwotę?
Pan Grzegorz MROWIŃSKI Burmistrz Miasta – otrzymałem takie pismo, również Rada
Miasta otrzymała takie pismo. Skierowałem to pismo do odpowiednich komisji, które mają się
wypowiedzieć, ponieważ to nie jest kompetencja Burmistrza tylko Rady Miasta. Jeżeli będzie wola
Rady to rozpatrzymy to, ale żeby dać to trzeba mieć z czego. Apel do Państwa aby pochylić się nad
budżetem i te środki znaleźć. Jeżeli środki się znajdą, to jestem za tym aby środki przekazać.
Ale zanim przekażemy te środki, proponuję zaprosić pana Starostę, panią Dyrektor Szpitala aby
porozmawiać na temat funkcjonowania szpitala, finansów szpitala. Bo jeżeli my będziemy dawać
to nie będzie bezwarunkowe mamy też oczekiwania. Powiedziałem to na komisji, pojawiają się
głosy mieszkańców, że szpital najlepiej nie funkcjonuje.
Pani radna Aleksandra KORZENIEWSKA – wszyscy wiedzą, bo pan Burmistrz
wielokrotnie sygnalizował, to że szpital jest źle zarządzany. Wszyscy chyba wiedzą, jaka jest
sytuacja w ochronie zdrowia obecnie. Wszyscy wiedzą, że jest za mało środków. Jestem
pracownikiem szpitala i to nie jest tak, że dyrektor nie chce dać tylko to wina NFZ, że za mało
środków daje. Wszyscy doskonale wiedzą jaka jest sytuacja szpitali, że się zadłużają to jest wina
systemu w którym jest definitywnie za mało pieniędzy. Miasto też nie otrzymuje środków
z ministerstwa na pewne zadania, które są zlecane jak choćby oświata, którą dotujemy.
Radna w swojej wypowiedzi wróciła do sprawy karetki, podkreślając że wie ile razy
wyjeżdżają karetki do zatruć, do ludzi którzy są w upojeniu alkoholowym. Podejmowaliśmy dzisiaj
uchwałę dotyczącą ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Rok rocznie
mamy

obowiązek

z

koncesji

na

wydawanie

zezwoleń

pewną

kwotę

przeznaczyć

na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Proszę radnych o przychylenie się bo jesteśmy winni
to społeczeństwu. O karetkę walczył powiat, były burmistrz, który pisał do wojewody. To nie my
decydujemy ile karetek mamy, tylko ministerstwo. Wywalczyliśmy tę karetkę, nie wszyscy, ale
musimy mieć karetkę w odpowiednim stanie technicznym, żeby ministerstwo wydało zgodę na to
żeby mogła jeździć, nie tylko personel ale musi być i sprzęt. Pismo zostało wysłane do samorządów
i istotne jest, jaką kwotę przeznaczymy i czy w ogóle przeznaczymy. Dzisiaj będziemy
podejmować uchwałę na renowację kościoła, jeżeli znalazły się pieniądze na kościół znajdźmy i na
karetkę.
Pan Grzegorz MROWIŃSKI Burmistrz Miasta – wyjaśnił, że całą kwotę za wydanie
zezwoleń na sprzedaż alkoholu musimy przeznaczyć na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Pewne
zadania zlecone nie są dofinansowywane w takiej kwocie jakbyśmy chcieli, ale nie oznacza to, że
to źle działa choćby nasza oświata. Nie będziemy przecież pisać po samorządach, że za mało
subwencji mamy, żeby ktoś nam dał. Czuję się po części odpowiedzialny za oświatę i pan Starosta
powinien być odpowiedzialny za działdowski szpital. Starostwo powinno zabiegać o środki. Jeżeli
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chodzi o pomoc finansową to, wczoraj miałem rozmowę z Komendantem Straży Pożarnej na
zakupienie systemu łączności do Działdowa. My nie jesteśmy instytucją charytatywną my możemy
wspomagać. Ale co zrobił pan Starosta, żeby pozyskać pieniądze dla szpitala?
Szpitale pozyskują środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur, a nasz szpital
spóźnił się ze złożeniem wniosku, który został złożony 5 minut po piętnastej. Wniosek nie był
w ogóle oceniany, a należało wtedy włożyć wniosek w kopertę iść na pocztę i wysłać i wszystkie
terminy byłyby zachowane. Pan Starosta i pani Dyrektor powinni wiedzieć, jak jest budżet
konstruowany i zwracanie się we wrześniu o pół miliona? We wrześniu możemy pisać wniosek
do budżetu na 2019 r.
Pani radna Aleksandra KORZENIEWSKA – zacytowała fragment pisma pani Dyrektor
SPZOZ „.....jaką kwotę z Państwa budżetu możemy uwzględnić w planach zakupu nowego
ambulansu w drugim półroczu bieżącego roku”. Nieprawdą jest, że pani dyrektor chce 500 tyś zł.
Grzecznie pyta, czy miasto wygospodaruje jakąś kwotę i czy przekaże.
Pan Grzegorz MROWIŃSKI Burmistrz Miasta – przeprosił za pomyłkę, (pół mln to zakup
ambulansu).
Pan radny Zbigniew KOCIELA - przed chwilą pan Burmistrz mówił o zachowaniu
terminów, a za chwilę będziemy podejmować uchwałę o udzieleniu dotacji na remont kościoła,
a wniosek został złożony 13 lipca br. Odnośnie karetek, za karetki odpowiedzialny jest Wojewoda,
nie Starosta.
Pan Grzegorz MROWIŃSKI Burmistrz Miasta - zwrócił uwagę, że pieniądze na dotacje
były zabezpieczone w budżecie. Jeżeli były by pieniądze zabezpieczone na karetkę, teraz nie
byłoby problemu. Jeżeli znajdziemy te pieniądze w budżecie to przekażemy. Jeżeli nie to jaki jest
problem aby złożyć wniosek do budżetu na rok przyszły. Miasto dokłada do dróg powiatowych,
chodników, a powinno to w dwie strony działać. My dajemy ale otrzymujemy coś w zamian.
Pan radny Marian ODACHOWSKI - zwrócił się

z prośbą o rozszerzenie informacji

dotyczącej wyremontowanego stadionu o wydatki poniesione na fragment ogrodzenia,
na wykonanie nawodnienia i odwodnienia stadionu. W jakiej wysokości wpłynęła pierwsza
transza?
Odnośnie zmian w projekcie budżetu plan dochodów po zmianach 88.655.141,79 zł a wydatki
po zmianach wyniosą 99.052.957,79 zł. Deficyt budżetu to jest około 10.500.000 zł to prawie tyle
ile przewiduje zadłużenie wykazane w WPF. Mamy pozycję w budżecie pn. Zagospodarowanie
gotyckiej części Zamku Krzyżackiego w Działdowie po zwiększeniu o te 120.000 zł ta pozycja
będzie wynosiła 11.380.692,00 zł to jest w załączniku nr 3, a w załączniku nr 4 ta pozycja wynosi
11.205.000 zł.

55.000,00 zł gdzieś umyka, czy pani Skarbnik, albo pan Burmistrz

mógłby

to wyjaśnić?
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Radny zwrócił się z zapytaniem czy w pozycji przebudowa MOPS, tam gdzie jest kwota
1 mln zł z kawałkiem czy w tej kwocie mieści się montaż windy w ośrodku?
Następne pytanie pana radnego Odachowskiego dotyczyło dofinansowania do przebudowy drogi
wojewódzkiej ul. Grunwaldzka do wiaduktu. Rada Miasta podjęła uchwałę o dofinansowaniu.
W tym zadaniu miał uczestniczyć też powiat i gmina Działdowo. Powiat dokłada swoje pieniądze,
a podobno Gmina Działdowo

nie podjęła uchwały czy coś wiadomo na ten temat? Czy to nie

stwarza zagrożenia dla realizacji tego zadania?
Pan Grzegorz MROWIŃSKI Burmistrz Miasta – odpowiedział na zadane przez radnego
pytania. Pierwsza transza, która została przelana wynosiła 410.148,00 zł dofinansowania
do remontu stadionu.
Odnośnie dofinansowania do przebudowy drogi ul. Grunwaldzka zgłosiły swój udział trzy
samorządy Powiat, Gmina Działdowo i Gmina-Miasto Działdowo. Gmina-Miasto Działdowo ma
wnieść dofinansowanie w wysokości 25%, Powiat i Gmina Działdowo po 12,5%. Miał zostać
podpisany list intencyjny, ale nie doszło do tego, ponieważ tylko Gmina-Miasto Działdowo
zachowało wszystkie niezbędne procedury. Powiat podjął uchwałę, ale nie ujął tego zadania
w WPF. Pan Marszałek rozmawiał z Wójtem Gminy Działdowo, Gmina nie wycofuje się z tego,
ale realizacja dofinansowania przesunięta została na rok 2019 i 2020. Po rozmowach z Zarządem
Dróg Wojewódzkich nie ma informacji o rozstrzygnięciach zaległych przetargów i mało
prawdopodobne, aby przetarg na ul. Grunwaldzką odbył się w tym roku. Najprawdopodobniej
zostanie to przesunięte na lata 2019-2020. Inwestycja ta nie jest zagrożona, ta inwestycja jest
priorytetowa i praktycznie są zabezpieczone wszystkie dokumenty i środki.
Pani Małgorzata STENKEL - odnośnie zadania zagospodarowanie gotyckiej części zamku
(...) w załączniku nr 3 wykazana jest łączna kwota 11.380.692,00 zł są to inwestycje wieloletnie.
W załączniku nr 4, ta kwota się różni, ponieważ pokazane są wydatki objęte projektem. W roku
2016 były poniesione koszty i wydatki z § 6050 w kwocie 55.609,00 zł, a w 2018 r. zmiana
aktualnie z projektu uchwały na 120.000,00 zł też z § 6050. W załączniku gdzie są wykazane
środki z UE, te wydatki nie są objęte projektem dlatego ta kwota jest mniejsza.
Jeżeli chodzi o zadanie inwestycyjne przebudowa budynku MOPS o wartości ponad jednego
miliona złotych, to MOPS realizuje faktury.
Odnośnie budowy windy pan Burmistrz poinformował, że w tych kosztach jest budowa windy
około 400.000 zł.
Pan radny Leszek GOŁĘBIEWSKI - odniósł się do sprawy karetki, dobra wiadomość
że karetka wróci, powinniśmy się tym zainteresować wszyscy, cały Powiat stwierdził radny. Jeżeli
w tym roku nie damy rady przekazać środków, to trzeba zaplanować na 2019 rok. Powinno być
określone przez Powiat ile kto da z samorządów.
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Burmistrz - zgadzam się z radnym panem Gołębiewskim. Burmistrz stwierdził, że nie będzie
uczył dyplomacji. Ale załatwianie dofinansowania, środków z różnych źródeł wymaga trochę
zachodu.
Pan radny Andrzej PRZYBYSZEWSKI – zaprosić panią Dyrektor, pana Starostę niech
powiedzą o kondycji szpitala.
Pani radna Aleksandra KORZENIEWSKA – poinformowała, że nie jest prawdą, że Powiat
nie dofinansowuje szpitala. W ciągu trzech lat współuczestniczył w zakupie 3 karetek, nie jest to
prawdą, że tylko odpycha. Dopiero 1 czerwca br. było wiadomo, że ta karetka będzie. Nie mogła
dyrekcja złożyć wcześniej wniosku bo nie wiedziała, że będzie ta karetka i będzie potrzebowała
jakiś środków.
Pan Grzegorz MROWIŃSKI Burmistrz Miasta – służba zdrowia to jest zadanie powiatu.
Wojewoda tylko określa, ile ma być karetek. Zakup i utrzymanie to jest zadanie powiatu. Jeżeli ktoś
nie radzi sobie z zarządzaniem, to niech zrezygnuje.
Przewodniczący zamknął dyskusję, po czym poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Rada 19 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się ” podjęła
Uchwałę nr XLIII/382/18
w sprawie zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2018.
(uchwała stanowi załącznik do protokołu)

Ad. pkt 8
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Projekt tej uchwały został radnym przedłożony w materiałach sesyjnych. Projekt został
zaopiniowany przez Radcę prawnego Urzędu.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował już, że Komisja pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie
projektu uchwały panią Marlenę Chawrilską Podinspektora w Wydziale Gospodarki Przestrzennej
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i Planowania Inwestycji.
Pani Marlena CHAWRILSKA – poinformowała, że w dniu 13 lipca br. Parafia Rzymsko
-Katolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego złożyła wniosek do Burmistrza Miasta o udzielenie
ze środków Gminy-Miasto Działdowo dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Wniosek dotyczy przeprowadzenia prac
remontowych zakrystii kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Działdowie, który jest
wpisany do rejestru zabytków od 1967 r.

Wniosek został złożony zgodnie z uchwałą

nr XXXVII/329/17 Rady Miasta z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków. Zgodnie z § 5 ust. 1 ww. uchwały wnioski należy składać do 1 marca danego
roku, w którym dotacja ma być udzielona. Powyższy termin nie dotyczy wniosków o udzielenie
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane wymagające wykonania ze
względu na zagrożenie zniszczenia, niebezpieczeństwa użytkowników lub istotnego zniszczenia
zabytku. Parafia wnioskuje o udzielenie dotacji w części przedsięwzięcia dot. przeprowadzenia
prac remontowych w pomieszczeniu wieży. Zgodnie z przedłożonym kosztorysem remont
wnioskowanego pomieszczenia to wydatek 112 533,14 zł netto. Wnioskodawca wystąpił również
do Starosty Powiatowego o udzielenie dotacji w zakresie remontu pomieszczenia zakrystii.
Przeprowadzenie prac remontowych pomieszczenia wieży są konieczne ze względu na zły stan
techniczny. W budżecie miasta były zaplanowane środki na dotacje w wysokości 100 000 zł.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Pan radny

Marian ODACHOWSKI – wnioski o udzielenie dotacji należało składać

do 1 marca br. natomiast Parafia złożyła wniosek 13 lipca br. Nasza uchwała przewiduje
odstępstwa, kiedy ten termin może być przekroczony w szczególnych przypadkach kiedy istnieje
zagrożenie zniszczenia, niebezpieczeństwa użytkowników lub istotnego uszkodzenia zabytku.
Czytając o zakresie prac remontowych z tak sformułowanego zakresu prac nie widać, żeby
stanowiło to zagrożenie.
Pan Grzegorz MROWIŃSKI Burmistrz Miasta – mamy zdjęcia, jak wygląda stan
techniczny. W pomieszczeniu tym znajduje się kłębowisko kabli, które są poplątane co stanowi
zagrożenie pożaru dla elementów drewnianych. Są zalecenia, aby jak najszybciej to zrobić,
oczywiście nie każdy musi się z tym zgadzać.
Pan radny Zbigniew KOCIELA – stwierdził, że temat remontu Kościoła jest tematem
delikatnym. Najpierw finansowaliśmy podświetlenie Kościoła św. Wojciecha teraz mamy
współfinansować remont zakrystii Kościoła

pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Ta Parafia
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prowadzi działalność gospodarczą wynajmuje pomieszczenia i inne, a rozdawanie pieniędzy może
tworzyć różne odczucia wśród mieszkańców. Za chwilę może będziemy finansować remont salki
katechetycznej przy kościele Św. Wojciecha. Te pieniądze zostały zabrane z działu przeznaczonego
na działania w koszarach.
Pan Grzegorz MROWIŃSKI Burmistrz Miasta - stwierdził, że radny widzi kościół, a on
zabytek. Zabytków wpisanych do rejestru zabytków należących do miasta jest mało i chciałby
dołożyć do tego remontu aby w przyszłości, takie jest jego marzenie móc wejść na wieżę jako taras
widokowy i oglądać miasto z wieży. Udostępnić mieszkańcom aby mogli oglądać miasto z wieży.
Odnośnie koszar pan Burmistrz poinformował, że trzeba będzie odbudować, bo wszystko się
zawaliło. Czekamy na dokumentację, która jest

w uzgodnieniu u konserwatora zabytków.

Czekamy również na koncepcję nieformalnego komitetu społecznego.
Pan radny Zbigniew KOCIELA – wyjaśnił, że kilka osób spotkało się, chciało dobrze, ale ze
strony pana Burmistrza zabrakło pewnych działań.
Pan radny Sławomir PSZENNY - zwrócił się z podziękowaniami dla Burmistrza, ponieważ
jest to pierwsza kadencja, w której do priorytetowych zadań zaliczono remonty zabytków. Miasto
pięknieje i jest pozytywnie odbierane przez mieszkańców. Radny podkreślił, że jest pełen podziwu
dla proboszcza, który przejął tę parafię i chce uratować ten zabytek.
Pan radny Andrzej TESSAR – zwrócił uwagę, że możliwość wykorzystania wieży kościelnej
jako punktu widokowego jest ciekawą inicjatywą i należałoby podjąć działania w tej sprawie.
Pan radny Marian ODACHOWSKI - stwierdził, że nikt nie kwestionuje, że jest to zabytek
że trzeba ratować ten zabytek. Ale czy zwykły „Kowalski” posiadający kamienicę składając
wniosek w lipcu otrzymałby dofinansowanie?
Pan Grzegorz MROWIŃSKI Burmistrz Miasta – wyjaśnił, że jakby zwykły „Kowalski”
złożył wniosek, to wniosek byłby rozpatrzony, jeżeli byłyby przesłanki, żeby dać, to dostałby
dofinansowanie.
Pan radny Zbigniew KOCIELA – stwierdził, że cieszy się na ten pomysł równie jak radny
Tessar, ale brak jest kopii wniosku, dokumentów potwierdzających konieczność remontu.
Pan Grzegorz MROWIŃSKI Burmistrz Miasta – poinformował, że wniosek i kosztorys leżą
tu na biurku można się z tym zapoznać. Burmistrz wyjaśnił, że taras widokowy to tylko jego
pomysł ale ma nadzieję, że w niedalekiej przyszłości uda się porozmawiać na ten temat.
Pani radna Aleksandra KORZENIEWSKA – zwróciła się z zapytaniem czy prawdą jest,
że tam jest zagrożenie energetyczne? Na przyszłość prosimy o komplet o pełną informację tym
bardziej, że nie było to omawiane na komisji.
Pan radny Piotr DEMSKI – stwierdził, że jego marzeniem było zawsze oglądać nasze miasto
z góry, ale niestety wieża ciśnień - piękny zabytek naszego miasta został sprzedany i teraz stoi nic
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się tam nie robi. A szkoda, bo stamtąd byłyby piękne widoki na nasze miasto. Nie patrzyło się
wtedy na to, że trzeba remontować, tylko sprzedało się za grosze.
Przewodniczący zamknął dyskusję, po czym poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Rada 19 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się ” podjęła
Uchwałę nr XLIII/383/18

w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków
(uchwała stanowi załącznik do protokołu).
Ad. pkt 9

W

związku

z

wyczerpaniem

porządku

Przewodniczący Rady

zamknął

obrady

XLIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Działdowo.

Protokołowała

Przewodniczący Rady

R. Biełkowska

Romuald Remiszewski
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