Protokół nr XXIV/16
sesji Rady Miasta Działdowo
odbytej w dniu 29 grudnia 2016 roku, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta, w zamku,
pod przewodnictwem pana Romualda REMISZEWSKIEGO - Przewodniczącego Rady.
Sesja trwała w godz. 10:00- 14:30.
Ustawowy skład Rady wynosi 21 osób, w sesji - zgodnie z załączoną listą obecności uczestniczyło 21 radnych.
Spoza Rady w sesji uczestniczyli:
Pan Grzegorz MROWIŃSKI - Burmistrz Miasta
Pan Andrzej WIŚNIEWSKI - Zastępca Burmistrza Miasta
Pan Tadeusz MARCHLEWICZ - Sekretarz Miasta
Pani Beata SZYDŁOWSKA-ANACZKOWSKA - Skarbnik Miasta
Pani Magdalena RZĄP - Radca prawny Urzędu Miasta
Pan Wiesław SMERECZYŃSKI - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego
Pan Grzegorz KASZUBSKI – Radny Powiatu Działdowskiego
Pan Krzysztof IWAN - naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy
Powiatowej Policji
Pan Jerzy GIEZEK - Przewodniczący Rady Seniorów Miasta Działdowo
Pan Paweł ŻUJEWSKI - Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Działdowo
Pan Jerzy BRZOZOWSKI - członek Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej
Dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych miasta
Prezesi spółek miejskich
Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miasta
Przewodniczący zarządów osiedli
Kilku mieszkańców miasta
Przebieg sesji
Pkt 1
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady otworzył sesję, stwierdził jej
prawomocność i powitał uczestników obrad oraz tych wszystkich, którzy oglądają sesję
za pośrednictwem elektronicznych środków masowego przekazu.

Ad pkt 2
Zmiany porządku obrad:
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Szanowni Państwo!
Dnia 28 grudnia 2016 roku do Przewodniczącego Rady wpłynął wniosek Burmistrza Miasta
o włączenie do porządku obrad dzisiejszej sesji punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów
oświatowych prowadzonych na terenie Gminy-Miasto Działdowo oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji. Wniosek ten posiadacie państwo radni
w swoich materiałach na dzisiejszą sesję.
Proponuję, by ta zmiana przyjęła brzmienie punktu 22. Spowoduje to przesunięcie numeracji
pozostałych punktów porządku obrad o jeden punkt wyżej: dotychczasowy punkt 22 stanie się
punktem 23, dotychczasowy punkt 23 stanie się punktem 24, a dotychczasowy punkt 24 stanie
się punktem 25.
Nie zgłoszono innych wniosków o zmianę porządku obrad.
21 głosami „za”, tj. jednomyślnie Rada wyraziła zgodę na wprowadzenie do porządku
obrad punktu: podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy-Miasto
Działdowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
Porządek obrad po zmianie:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Zmiany porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów XXII i XXIII sesji.
4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza
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 uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2016.

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem
roku 2016.
11. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto
Działdowo na lata 2017-2025.
12. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy-Miasto Działdowo na 2017 rok.
13. Podjęcie 2 uchwał w sprawie pomocy finansowej dla Województwa WarmińskoMazurskiego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Działdowskiego.
15. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów i wydatków
nimi finansowanych dla jednostek budżetowych.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu potrzeb Gminy-Miasto Działdowo
w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2017 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2017 rok.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na własność
Gminy-Miasto Działdowo do gminnego zasobu nieruchomości, działki będącej
własnością Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na własność
Gminy-Miasto Działdowo do gminnego zasobu nieruchomości, działek będących
własnością Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia działki oznaczonej nr 925/42 o powierzchni
0,0313 ha zapisanej w Księdze Wieczystej nr EL1D/00018718/7 położonej w Działdowie
przy ul. Elizy Orzeszkowej do kategorii drogi gminnej.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII/88/15 Rady Miasta Działdowo
z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad umieszczania materiałów
informacyjnych na słupach ogłoszeniowych zlokalizowanych na terenie miasta
Działdowo, będących własnością Gminy-Miasto Działdowo.
22. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie GminyMiasto Działdowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania
dotacji.
23. Odpowiedzi na zapytania.
24. Wolne wnioski i informacje.
25. Zamknięcie sesji.

Ad pkt 3
Bez uwag, 21 głosami „za”, tj. jednomyślnie Rada przyjęła protokół XXII sesji oraz
protokół XXIII sesji.
Ad pkt 4
Sprawozdanie Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym:
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Szanowni Państwo!
W okresie od XXII do dzisiejszej sesji podejmowałem następujące działania:
-

zwołałem XXII i XXIII sesję Rady Miasta;

-

2 grudnia 2016 roku wpłynął do Burmistrza Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta
wniosek od radnego Zbigniewa Kocieli i Przewodniczących Zarządów Osiedli nr 3, nr 6
i nr 7 o podjęcie przez Radą Miasta Działdowo uchwały dotyczącej wyrażenia zgody
na nieodpłatne przejęcie na własność Gminy-Miasto Działdowo działki będącej
własnością Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych, położonej w obrębie
miasta Działdowa. Do wniosku dołączono projekt uchwały. Nad projektem tej uchwały
będziemy procedować w punkcie 19 porządku obrad. Stosowne materiały otrzymaliście
państwo radni w materiałach sesyjnych;

-

dnia 7 grudnia 2016 roku do biura Rady wpłynęły trzy uchwały RIO dotyczące projektu
budżetu miasta na 2017 rok. Te uchwały państwo radni otrzymaliście w swoich
materiałach na dzisiejszą sesję. O tych uchwałach będę jeszcze mówił w trakcie
procedowania budżetu miasta na 2017 rok;

-

13 grudnia do Przewodniczącego Rady wpłynęło pismo od wójta Gminy Iłowo-Osada
z prośbą o rozważenie możliwości przekazania wsparcia finansowego dla Gminy IłowoOsada w wysokości 5 tysięcy złotych na wykonanie remontu pomnika w lesie białuckim.
Pismo to skierowałem do Burmistrza Miasta;

-

14 grudnia wpłynęło do Gminy-Miasto Działdowo, z Kancelarii Prawniczej Tetkowski
i Partnerzy-Radcowie Prawni, Sprawozdanie o przebiegu postępowania upadłościowego
w sprawie przeciwko Kornas obecnie Estime Development. Pismo to skierowałem
do wiadomości państwa radnych. Podam tylko konkluzję końcową zawartą w tym
piśmie: „Informacje, które syndyk posiada oraz prognozy wpływu do masy
upadłościowej środków pieniężnych wskazują, że zaspokojeni mogą być wierzyciele
kategorii II i to nie w pełnej wysokości. Zgłoszona wierzytelność Gminy-Miasto
Działdowo została umieszczona na liście wierzytelności w kategorii IV. W tej kategorii

jest razem 68.711.337,50 zł, a Działdowo w tej kategorii wystąpiło o kwotę 2.828.828,09
zł i na obecnym etapie postępowania mało prawdopodobnym jest, by została zaspokojona
chociaż częściowo”;
-

22 grudnia 2016 roku do Rady Miasta wpłynął wniosek Prokuratury Rejonowej
w Działdowie o uchylenie lub zmianę uchwały z dnia 29 czerwca 2009 roku
nr XXVI/248/09 Rady Miasta Działdowo w sprawie zasad i trybu przyznawania,
wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych. Burmistrz Miasta wydał już
dyspozycje merytorycznym pracownikom przygotowania projektu nowej uchwały. Pismo
jest do wglądu w biurze Rady. Tutaj jeszcze mogę powiedzieć, że prokuratura ma prawo
wystąpić do Rady Miasta na podstawie art. 70 ustawy - Prawo o prokuraturze, który
stanowi, że jeżeli uchwała lub zarządzenie organu samorządu terytorialnego albo
rozporządzenie wojewody są niezgodne z prawem, prokurator zwraca się do organu,
które je wydał o ich zmianę lub uchylenie albo kieruje wniosek o ich uchylenie
do właściwego organu nadzoru. W przypadku uchwały lub zarządzenia organu
samorządu terytorialnego prokurator może także wystąpić o stwierdzenie ich nieważności
do sądu administracyjnego;

-

do Przewodniczącego Rady Miasta wpłynął protokół kontroli Burmistrza w zakresie
załatwiania skarg i wniosków mieszkańców złożonych w 2015 roku, przeprowadzonej
przez Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej. Protokół skierowałem do Przewodniczących
Klubów Radnych;

-

uprzejmie informuje, że na moje ręce dla Rady Miasta nadeszły życzenia Świąteczne
i Noworoczne, między innymi od:

1) Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
2) Dyrekcji, pracowników i dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 1 im. Jana Brzechwy
w Działdowie;
3) Dyrekcji, grona pedagogicznego, pracowników i dzieci Przedszkola Miejskiego nr 4
w Działdowie;
4) Dyrekcji, grona pedagogicznego, pracowników i uczniów Gimnazjum nr 1 im. Króla
Władysława Jagiełły w Działdowie;
5) Społeczności Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Królowej Jadwigi
w Działdowie;
6) Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
w Działdowie;
7) Dyrekcji i pracowników Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Działdowie;

8) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Działdowie;
9) Zarządu i pracowników Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A.;
10) Zarządu i pracowników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Spółka z o.o. w Działdowie;
11) Pracowników i dyrektora Interaktywnego Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie;
12) Dyrektora i pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Działdowie;
13) Przewodniczącego Rady Seniorów;
14) Państwa Ireny i Marka Błażejczyków.
Oczywiście, życzenia te są do wglądu. Jeżeli ktoś chciałby się zapoznać z treścią tych życzeń
to one znajdują się w biurze Rady.
Państwo radni, pozwólcie, że w imieniu całej Rady Miasta złożę serdeczne podziękowania
za nadesłane życzenia Świąteczne i Noworoczne wymienionym osobom i instytucjom.
Ad pkt 5
Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza
z wykonania uchwał Rady:
Pan Grzegorz MROWIŃSKI - Burmistrz Miasta złożył sprawozdanie ze swojej działalności
i z wykonania uchwał Rady w okresie międzysesyjnym, tj. od 12 listopada 2016 r. do 28 grudnia
2016 r. (stanowi ono załącznik do protokołu).
Ad pkt 6
Sprawozdanie przedstawicieli Gminy z działalności związków międzygminnych
i stowarzyszenia gmin:
Pan Grzegorz MROWIŃSKI - Burmistrz Miasta:
Wysoka Rado!
Oczywiście, sprawozdanie z działalności dotyczy okresu od ostatniej sesji zwyczajnej, to jest
od 12 listopada 2016 roku.
W tym okresie odbyły się trzykrotnie posiedzenia Zarządu Ekologicznego Związku Gmin
„Działdowszczyzna”. Jedno posiedzenie odbyło się 22 listopada 2016 roku, natomiast dwa
posiedzenia odbyły się 20 grudnia 2016 roku.
W

tym

okresie

również

obyło

się

Zgromadzenie

Ekologicznego

„Działdowszczyzna”.
Z najważniejszych rzeczy, jakie były procedowane i obradowane to:
-

sprawy związane ze zmianą budżetu Związku na rok 2016;

-

przyjęcie budżetu na rok 2017;

-

nastąpiła zmiana członka Komisji Rewizyjnej;

Związku

Gmin

-

i chyba rzecz najważniejsza, i myślę że tutaj jest to też powód do zadowolenia:
Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna” podjął uchwałę o podniesieniu opłat
za gospodarkę śmieciową, ale ta uchwała nie dotyczy mieszkańców miast, czyli nie
dotyczy mieszkańców Działdowa. Chodzi o to, że w okresie poprzedzającym przyjęcie
tej uchwały opłaty były zróżnicowane. One były wyższe dla mieszkańców Działdowa,
były niższe dla mieszkańców wsi Gmin będących członkami Ekologicznego Związku
Gmin „Działdowszczyzna”, I, proszę państwa, 20 grudnia uchwałą nr XIII/77/2016
te opłaty zostały zrównane. A więc mieszkańcy całego Związku będą płacić takie same
opłaty bez względu na to czy są mieszkańcami wsi, czy są mieszkańcami miasta. Zmiana
ta nie dotyczy na szczęście mieszkańców miast.

W okresie sprawozdawczym odbyło się również nadzwyczajne posiedzenie Stowarzyszenia
Polskie Miasta Cittaslow. Ja w tym posiedzeniu nie uczestniczyłem z powodu innych
obowiązków. Natomiast posiedzenie te związane było z ponowną zmianą Ponadregionalnego
Programu Rewitalizacji Sieci Miast Cittaslow. Nie uczestniczyłem, ponieważ ten program nie
dotyczy miasta Działdowa. Dziękuję bardzo.
Ad pkt 7
Sprawozdania z prac komisji w okresie międzysesyjnym:
Pani Stanisława ŻYWICKA - Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Porządku
Publicznego:
Pani Przewodniczący! Panie Burmistrzu! Wysoka Rado!
Komisja Spraw Społecznych i Porządku Publicznego na posiedzeniu :
- w dniu 5 grudnia 2016 roku jednomyślnie, tj. 11 głosami „za” wydała pozytywną opinię
o projekcie budżetu Gminy-Miasto Działdowo na 2017 roku;
- w dniu 28 grudnia 2016 roku:
1) jednomyślnie, tj. 12 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Miasta
w sprawie ustalenia planu potrzeb Gminy-Miasto Działdowo w zakresie wykonywania
prac społecznie użytecznych na rok 2017;
2) 12 głosami „za”, tj. jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Miasta
w

sprawie

Gminnego

Programu

Profilaktyki

i

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych na 2017 rok;
3) 10 głosami „za” przy 2 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały
Rady Miasta w sprawie zaliczenia działki oznaczonej nr 925/42 o powierzchni 0,0313 ha
zapisanej w Księdze Wieczystej nr EL1D/00018718/7 położonej w Działdowie przy
ul. Elizy Orzeszkowej do kategorii drogi gminnej. Pragnę poinformować państwa,

że do uzasadnienia tej uchwały radny Andrzej Tessar zgłosił poprawkę dotyczącą
wykreślenia wyżej wymienionej działki ze sprzedaży;
4) jednomyślnie, tj. 12 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Miasta
w sprawie zmiany uchwały nr XII/88/15 Rady Miasta Działdowo z dnia 20 sierpnia
2015 r. w sprawie ustalenia zasad umieszczania materiałów informacyjnych na słupach
ogłoszeniowych zlokalizowanych na terenie miasta Działdowo, będących własnością
Gminy-Miasto Działdowo.
Dziękuję bardzo.
Pan Jerzy CYBULSKI - Przewodniczący Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska:
Panie Przewodniczący! Wysoka Rado!
Komisja Gospodarki i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu 28 grudnia 2016 roku:
- 6 głosami „za” tj. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Miasta
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na własność Gminy-Miasto Działdowo
do gminnego zasobu nieruchomości, działki będącej własnością Skarbu Państwa - Agencji
Nieruchomości Rolnych;
- jednogłośnie tj. 6 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Miasta
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na własność Gminy-Miasto Działdowo
do gminnego zasobu nieruchomości, działek będących własnością Skarbu Państwa -Agencji
Nieruchomości Rolnych;
- Komisja wysłuchała również informacji na temat realizacji przebudowy ulic: Skłodowskiej,
Pocztowej i Przemysłowej.
Dziękuję bardzo.
Pan Paweł ŚWIĄTEK - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki:
Panie Przewodniczący! Panie Burmistrzu! Wysoka Rado!
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki odbyła posiedzeniu 5 grudnia 2016 roku,
na którym:
-

pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Gminy-Miasto Działdowo na rok 2017
w zakresie swojego działania. „Za” głosowało 11 radnych, przy 2 „wstrzymujących się”;

-

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów
oświatowych prowadzonych na terenie Gminy-Miasto Działdowo oraz trybu i zakresu
kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji. „Za” projektem uchwały
głosowało 13 radnych.

To tyle, jeśli chodzi o posiedzenie Komisji.

Natomiast mam krótkie ogłoszenie: chciałem ogłosić, że w przerwie sesji, po punkcie 21,
odbędzie się w gabinecie Burmistrza posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki.
Dziękuję.
Pan Sławomir PSZENNY - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów:
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
W dniu 28 grudnia 2016 roku odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Pozytywnie
zostały zaopiniowane następujące projekty uchwał Rady Miasta:
-

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

dotacji dla publicznych

i niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy-Miasto
Działdowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
- 8 głosami „za”, tj. jednomyślnie;
-

w sprawie zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2016 - 8 głosami „za”,
tj. jednomyślnie;

-

w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku 2016 - 8 głosami
„za”, tj. jednomyślnie;

-

zmiany do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy-Miasto Działdowo na lata 2017-2025 - 8 głosami „za”, tj. jednomyślnie;

-

zmiany do projektu budżetu Gminy-Miasto Działdowo na 2017 rok - 8 głosami „za”,
tj. jednomyślnie;

-

2 projekty uchwał Rady Miasta Działdowo w sprawie pomocy finansowej dla
Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W przypadku obydwu uchwał były one
zaopiniowane jednomyślnie 8 głosami „za”;

-

w

sprawie

pomocy

finansowej

dla

Powiatu

Działdowskiego

-

8

głosami

„za”, tj. jednomyślnie;
-

w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów

i wydatków

nimi

finansowanych dla jednostek budżetowych - 8 głosami „za”, tj. jednomyślnie.
Komisja zapoznała się również z informacją o przychodach majątkowych ze sprzedaży
mienia komunalnego za III kwartały roku 2016.
Dziękuję bardzo.
Pan Wojciech ŚLIWA - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:
Panie Przewodniczący! Szanowna Rado!
W okresie międzysesyjnym Komisja Rewizyjna odbyła jedno spotkanie w dniu dzisiejszy tuż
przed sesją Rady Miasta. Omówione zostały wyniki trzech kontroli Burmistrza Miasta. Proszę

kolejno pana Pszennego, pana Jurkowskiego oraz pana Świątka o przedstawienie wyników
kontroli.
Pan Sławomir PSZENNY - kierownik Zespołu kontrolnego:
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Chciałem przedstawić wyniki kontroli problemowej przeprowadzonej przez Zespół kontrolny
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Działdowo w składzie:
Sławomir Pszenny - kierownik Zespołu kontrolnego
Patryk Piekarski - członek
Pozwolicie państwo, że zapoznam państwa z przebiegiem i wynikami czynności
kontrolnych.
Kontrolę przeprowadzono w dniu 13 października 2016 roku podczas spotkania
z pracownikami Urzędu Miasta.
Zespół kontrolny zapoznał się z następującymi dokumentami: złożone oferty,
sprawozdanie z wykonanych zadań i inne dokumenty dotyczące realizowanych przez
organizacje zadań.
W roku 2015 Gmina-Miasto Działdowo udzieliła 27 dotacji na realizację zadań własnych. Lista
udzielonych dotacji wraz z poziomem finansowania stanowi załącznik do protokołu.
Zespół kontrolny zapoznał się z procedurami związanymi z przyznawaniem dofinansowań
i wymaganiami dotyczącymi ich rozliczania.
Zespół zapoznał się z częścią złożonych ofert, jak i ze sprawozdaniami przedłożonymi przez
organizacje pozarządowe, którym udzielono wsparcia na realizacje zdań. Wyrywkowo
sprawdzono kompletność i jasność sprawozdań złożonych przez organizacje.
Z przedstawionej dokumentacji wynika, że organizacje w sposób prawidłowy i z dużą
starannością starają się sporządzić sprawozdania i rozliczyć się z powierzonych środków.
W dwóch przypadkach, to jest Klub Sportowy START i Bractwo Rycerskie św. Katarzyny
Ziemi Działdowskiej, wątpliwości pracowników Urzędu Miasta wzbudziły zapisy zawarte
w sprawozdaniach, co stało się podstawą wezwania wyżej wymienionych organizacji
do uzupełnienia sprawozdań lub przeprowadzania szczegółowych kontroli.
Zespół kontrolny nie może odnieść się do wyżej wymienionych przypadków, ponieważ nadal
trwają czynności wyjaśniające, a organizacje zostały zobligowane do ostatecznego wyjaśnienia
zawartych w sprawozdaniach nieścisłości. Nie budzi jednak wątpliwości fakt, że sprawozdania
przedłożone przez organizacje wzbudziły słuszne działania ze strony pracowników Urzędu
Miasta i Burmistrza Miasta Działdowo. Procedury związane z realizacja zadań publicznych
są jasno określone i prawidłowo realizowane.
Wnioski i zalecenia pokontrolne:

Zespół kontrolny proponuje prowadzenie cyklicznych spotkań z organizacjami pozarządowymi
w formie szkoleń, warsztatów z zakresu sporządzania ofert oraz rozliczania dotacji, informacji
o obowiązkach spoczywających na organizacji otrzymującej dotację i prawidłowego
przygotowania sprawozdań.
I punkt drugi: zaleca się dalsze podejmowanie działań przez pracowników Urzędu Miasta oraz
Burmistrza Miasta Działdowo zmierzających do ostatecznego zamknięcia rozliczeń organizacji,
które miały trudności i rozbieżności w przedstawionych sprawozdaniach.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Dziękuję bardzo.
Pan Waldemar JURKOWSKI - kierownik Zespołu kontrolnego:
Panie Burmistrzu! Wysoka Rado!
Protokół kontroli Burmistrza w zakresie realizacji zadań związanych z przebudową ulicy
Norwida - na podstawie dokumentacji projektowej.
Kontrolę przeprowadził Zespół kontrolny w składzie:
Waldemar Jurkowski - kierownik
Wojciech Śliwa - członek.
Zespół dokonał kontroli na podstawie upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta
Działdowo, zgodnie z planem pracy Komisji na rok 2016.
Kontrola odbyła się w dniach od 30 października do 15 listopada 2016 roku.
Zakres kontroli obejmował sprawdzenie projektu w części dotyczącej odprowadzenia wód
deszczowych.
Wyjaśnień podczas kontroli udzielił pan Stanisław Dobracki naczelnik Wydziału Gospodarki
Przestrzennej i Planowania Inwestycji Urzędu Miasta Działdowo.
Przebudowa ulicy Norwida w Działdowie z niezbędną infrastrukturą, od zaplanowania
do wykonania, powierzona była specjalistom z odpowiednimi uprawnieniami. Według
projektantów, wykonawcy, inspektorów nadzoru: wszystkie czynności związane z realizacją
zadania

przebiegały

zgodnie

ze

sztuką

budowlaną,

wiedzą

techniczną

i

zgodnie

z obowiązującymi normami.
Zespół kontrolny po zapoznaniu się z dokumentacją projektową stwierdził zgodność
ze stanem faktycznym. Nadmienić trzeba, że podczas wizji lokalnej stwierdzono nieprawidłowe
odprowadzenie wód opadowych z kompleksu garaży. Podczas intensywnych opadów deszczu
woda zalewa ulicę Norwida.
Zespół kontrolny rekomenduje panu Burmistrzowi wykonanie odwodnienia działki, na której
znajduje się kompleks garaży.

Na tym protokół zakończono i podpisano.
Dziękuję.
Pan Paweł ŚWIĄTEK - kierownik Zespołu kontrolnego:
Panie Przewodniczący! Panie Burmistrzu! Wysoka Rado!
Zespół kontrolny w składzie: Paweł Świątek, Jerzy Cybulski i Wojciech Śliwa dokonał kontroli
Burmistrza w zakresie skarg i wniosków mieszkańców złożonych w 2015 roku.
W wyniku kontroli ustalono, że przyjmowanie, rozpatrywanie skarg w Urzędzie Miasta
Działdowo powierzono Sekretarzowi Miasta. Na podstawie rejestru skarg i wniosków Urzędu
Miasta Działdowo w toku kontroli stwierdzono, iż w 2015 roku wpłynęły dwa wnioski, jedna
skarga.
Zalecenia pokontrolne:
Na podstawie analizy zawartych wpisów stwierdzono, iż powyższy rejestr jest prowadzony
w sposób czytelny, nie stwierdzono żadnych uchybień. Odpowiedzi na skargi i wnioski
udzielono terminowo oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Dziękuję.
Ad pkt 8
Interpelacje i zapytania:
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
W tym punkcie porządku sesji proszę radnych o kierowanie ewentualnych zapytań lub składanie
interpelacji.
Chciałbym przypomnieć - myślę, że odświeżenia wiedzy nigdy nie jest za dużo - § 50 ust. 1, 2
i 3 Statutu:
-

radnym przysługuje prawo składania interpelacji i zapytań kierowanych do Burmistrza
lub Przewodniczącego Rady;

-

interpelacje dotyczą spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze;

-

interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, będącego jej
przedmiotem oraz wynikające zeń pytania.

I § 51 dotyczący zapytań: zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów Gminy,
także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.
Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie?
Proszę bardzo, pani radna Korzeniewska.

Radna pani Aleksandra KORZENIEWSKA:
Panie Burmistrzu!
Ja mam dwa pytania.
Pierwsze: mieszkańcy pytają, kiedy będzie naprawiona wiata przystankowa na ulicy
Leśnej?
Drugie pytanie: czy z tytułu przynależności do Cittaslow mamy szansę w 2017 roku
na jakiekolwiek środki? Dziękuję.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Dziękuję bardzo.
Proszę, pan radny Gołębiewski.
Radny pan Leszek GOŁĘBIEWSKI:
Panie Przewodniczący! Wysoka Rado!
Ja mam jedno pytanie w tej chwili do pana Burmistrza, następne zadam przy budżecie.
Wiem, panie Burmistrzu, że przeprowadza pan konsultacje z nauczycielami i dyrektorami
szkół odnośnie wprowadzenia nowej reformy oświaty, a co za tym idzie utworzenia na terenie
miasta nowej sieci szkół. Moje pytanie dotyczy tego, kiedy przewiduje pan spotkanie z radnymi
odnośnie wypracowania wspólnego stanowiska w tej, tak ważnej sprawie? Dziękuję.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, pan radny Kociela.
Radny pan Zbigniew KOCIELA:
Szanowni Państwo!
Panie Burmistrzu, w ostatnim czasie dokonał pan podwyżek pensji dla pracowników
Urzędu Miasta i dyrektorów podległych placówek. Chciałbym od pana usłyszeć czy takową
podwyżkę otrzymał również nowy dyrektor Muzeum Państwa Krzyżackiego? I jeżeli tak,
to w jakiej kwocie i prosiłbym o uzasadnienie tej decyzji.
Kolejne pytanie to: chciałbym, aby pan wyjaśnił nam radnym i opinii publicznej
przyczynę niewyłonienia wykonawcy w pierwszym przetargu dotyczącym remontu zamku
krzyżackiego w Działdowie, na który otrzymaliśmy dotację unijną. No i w zasadzie to by było
dzisiaj tyle. Dziękuję.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Dziękuję bardzo.

Pan radny Przybyszewski, bardzo proszę.
Radny pan Andrzej PRZYBYSZEWSKI:
Panie Burmistrzu, mam jedno pytanie tylko: czy w budżecie zaplanowane są pieniądze
na miejski autobus i czy w nowym roku będzie kursował? Dziękuję bardzo.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Dziękuję.
Proszę, pan Wojciech Zieliński Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 3.
Pan Wojciech ZIELIŃSKI - Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 3:
Szanowna Rado! Panie Burmistrzu! Wszyscy Zgromadzeni!
W imieniu własnym oraz klubu przewodniczących osiedlowych w Działdowie chciałem zwrócić
uwagę i zawnioskować o... niezgodność pewna, łącznie z Konstytucją zapisu w naszym Statucie
Gminy-Miasto Działdowo, że inicjatywa uchwałodawcza przysługuje Burmistrzowi i radnym.
Obecnie nawet można składać, składa się projekty obywatelskie, gdzie 100 tysięcy mieszkańców
się podpisuje i jest on rozpatrywany. Więc takie zapisy, gdzie mieszkańcy nie mogą mieć
inicjatywy uchwałodawczej są po prostu niezgodne nawet z Konstytucją - nie rozdrabniając się
zbytnio.
Następnie, chciałem zwrócić się z pytaniem do pana Burmistrza - ponieważ wystąpiliśmy
z inicjatywą uchwałodawczą, jako przewodniczący kilku osiedli, łącznie z radnym Kocielą,
o przejęcie działki - dlaczego pan Burmistrz, na ogłoszoną wizję lokalną, która była ogłoszona
i było przekazane pismo zapraszające radnych, nie przekazał tego radnym? - To jest jedno
pytanie.
Druga rzecz, która jest ważna: w piśmie tym wnioskowaliśmy o obecność pracownika, który
merytorycznie by prowadził wizję oraz przygotował dokumentację, który również się nie stawił.
Oraz chciałem jeszcze powiadomić Radę i tu już zostawić pismo, że w związku z...
Rozmawialiśmy z panią senator Orzechowską i odbyło się spotkanie, na którym było też
omawiane te przedmiotowe przejęcie działki, gdzie brakuje dojazdu, drogi utwardzonej to będzie zależało, w gestii PKP. Więc pani senator zobowiązała się do przeprowadzenia
konsultacji oraz spotkania z wiceministrem, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie
Budownictwa, panem Andrzejem Bitelem. Takie spotkanie odbędzie się koło stycznia, lutego,
o czym poinformuję państwa już pisemnie.
Natomiast, jest również podjęta inicjatywa, która jak gdyby... może odczytam wniosek.
Rozmawialiśmy z panią senator, że...: „Do mojego Biura Poselsko-Senatorskiego w Działdowie
w dniu 7 listopada wpłynęło pismo od Zarządu Osiedla nr 3 w Działdowie z prośbą o spotkanie

z panem ministrem w sprawie przywrócenia przejazdu strzeżonego kategorii A znajdującego się
przy

ulicy

Księżodworskiej

oraz

możliwości

wybudowania

wiaduktu

kolejowego

w Działdowie”. Więc pani senator również, jak gdyby zastępując pana Babalskiego, chce
poprowadzić sprawy, które były poruszane poprzednio. Wówczas władze PKP, jako dyrektor...
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Panie Przewodniczący, czy to jest pytanie? Bo, jeżeli to jest informacja, to bardzo bym prosił...
Pan Wojciech ZIELIŃSKI - Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 3:
...tak, tak. Ja już kończę.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
...w punkcie wolne wnioski i informacje. Bardzo proszę o konkretne pytania. Ja przeczytałem nie
bez kozery zapisy Statutu
Pan Wojciech ZIELIŃSKI - Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 3:
...ja przekażę panu Przewodniczącemu i...
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
...bardzo proszę.
Pan Wojciech ZIELIŃSKI - Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 3:
...do rozdania pismo.
Natomiast następne jeszcze pytanie jest: na wizji lokalnej, która się odbyła, był zapis oraz
wcześniej też rozmowa, że jest posesja Osiedleńcza 11, no i zginęła do niej droga. Więc tutaj jest
pytanie do pana Burmistrza, co w tej sprawie się dzieje? Dziękuję. Ja już przekazuję panu ...
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Dziękuję i proszę pana Przewodniczącego Przybyłkę. Bardzo proszę.
Pan Włodzimierz PRZYBYŁKA - Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 1:
Panie Przewodniczący! Panie Burmistrzu!
Ja krótko odnośnie budżetu. Mam takie pytanie do pana Burmistrza z uwagi na wprowadzenie
do budżetu ulic naszych na osiedlu Lidzbarska. Mieszkańcy pytają, co planuje pan Burmistrz?
Czy tam będzie kostka, czy asfalt? Próbowałem zasięgnąć informacji odnośnie tej budowy, więc
większość wypowiada się za kostką. Czy jest to możliwe, żeby wprowadzić do budżetu,
że byłaby kostka, czy opcja będzie jakaś inna?

Jeżeli realizacja tych ulic zostanie dokonana to muszę powiedzieć, że wielki szacun dla pana
Burmistrza, że po czterdziestu latach inwestycja zostanie wdrożona. Dziękuję.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, pan radny Pszenny.
Radny pan Sławomir PSZENNY:
Panie Przewodniczący!
Pytanie do pana Burmistrza w sprawie parkingu na ulicy Kolejowej, to jest końcówka ulicy
Kolejowej, która bezpośrednio styka się z blokami. Wiem, że tam jeszcze za poprzedniej
kadencji była rozmowa, pomiędzy poprzednikiem pana Burmistrza a mieszkańcami,
o możliwości rozszerzenia tego parkingu. Czy tam rzeczywiście miasto posiada działki i, czy
ewentualnie coś jest w tej sprawie planowane? Dziękuję.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Dziękuję bardzo.
Pani radna Konarzewska, proszę bardzo.
Pani Elżbieta KONARZEWSKA - wiceprzewodnicząca Rady:
Panie Przewodniczący! Panie Burmistrzu! Szanowni Państwo!
Mam dwa zapytania, pierwsze jest bardzo nietypowe.
Podczas pełnienia dyżuru w biurze Rady przybył do mnie mieszkaniec Działdowa
z zapytaniem, kiedy Działdowo zostało wcielone do Polski? Mając skromną, symboliczną
wiedzę udzieliłam mu odpowiedzi, że to nastąpiło na mocy Traktatu wersalskiego, w roku 1919.
Aczkolwiek odpowiedź tego gościa nie zaspokoiła, ponieważ twierdzi, że prawdopodobnie
mogło to wydarzenie mieć miejsce w roku 1918, kiedy ostatni żołnierz niemiecki opuścił
Działdowo lub w roku 1920, kiedy żołnierz radziecki opuścił Działdowo. W związku z tym
kieruję pytanie do pana Burmistrza, jako osoby najbardziej kompetentnej, z zapytaniem: kiedy
to wydarzenie miało miejsce? - Bo dociekliwy był na tyle, że twierdził, że prawdopodobnie
w archiwum są dokumenty potwierdzające to wydarzenie.
I drugie pytanie bardziej - można powiedzieć - takie merytoryczne: na jakim etapie
są działania zmierzające do podświetlenia wieży XIX-o wiecznego zabytkowego Kościoła
św. Wojciecha? Czy prawdą jest, panie Burmistrzu, że nastąpi to w zbliżającym się roku 2017?
Dziękuję bardzo za uwagę.

Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Dziękuję bardzo.
Nie widzę więcej zgłoszeń, w związku z tym dziękuję za zapytania i przechodzimy do punktu
następnego naszego porządku obrad.
Ad pkt 9
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2016:
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Projekt uchwały, zaopiniowany przez Radcę prawnego Urzędu Miasta, został państwu radnym
przedłożony w materiałach sesyjnych.
Proszę panią Beatę Szydłowską-Anaczkowską, Skarbnik Miasta o omówienie projektu uchwały.
Pani Beata SZYDŁOWSKA-ANACZKOWSKA - Skarbnik Miasta omówiła proponowane
zmiany.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Dziękuję bardzo pani Skarbnik.
Państwa radnych jeszcze raz informuję, że Komisja Budżetu i Finansów wydała pozytywną
opinię o projekcie tej uchwały.
Otwieram dyskusję nad projektem uchwały.
Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos ?
Bardzo proszę, pan radny Kociela.
Radny pan Zbigniew KOCIELA:
Panie Burmistrzu!
Chciałbym, aby pan rozwinął tą ostatnią pozycję w uzasadnieniu dotyczącą Gimnazjum nr 1. Nie
mieliśmy obrad Komisji Oświaty, więc jeżeli pan to może uzasadnić, to bardzo bym prosił
o kilka zdań w tej materii. Dziękuję.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Pani Skarbnik, w imieniu pana Burmistrza.
Pani Beata SZYDŁOWSKA-ANACZKOWSKA - Skarbnik Miasta:
Szanowni Państwo!
Gimnazjum nr 1 realizuje projekt w ramach Programu Erazmus + i proponuje przesunięcia
w planie finansowym tym, którym dysponuje. Także nie zwiększamy tutaj środków dla tej

jednostki, tylko stwarzamy im możliwość wykorzystania do maksimum tego co uzyskali,
bo są to środki zewnętrzne, już obowiązujące od poprzedniego roku. Także jest to zmiana
pomiędzy paragrafami, nie ma tutaj zwiększenia. Tyle mogę powiedzieć.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Pan Burmistrz, bardzo proszę.
Pan Grzegorz MROWIŃSKI - Burmistrz Miasta:
Może tak bardziej prosto to wytłumaczę: rzecz polega na tym, że Gimnazjum nr 1 pozyskało
środki zewnętrzne na realizację Programu Erazmus i potrzebny jest wkład własny. Ten wkład
własny nie jest dany, to znaczy nie Gmina poszuka pieniędzy, tylko pan dyrektor w ramach
własnego budżetu znalazł oszczędności i przesuwa je z jednego paragrafu na drugi paragraf.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Dziękuję bardzo.
Pan radny Dwórznik, bardzo proszę.
Radny pan Marek DWÓRZNIK:
Pani Skarbnik, pani wspomniała, że są zabezpieczone środki na dofinansowanie kosztów
związanych z wypłatą na odprawy dla nauczycieli zwalnianych i odchodzących na emeryturę.
Na ile osób te środki zostały zaplanowane i zabezpieczone w stosunku do zwalnianych
i do odchodzących na emeryturę?
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Panie Burmistrzu, bardzo proszę.
Pan Grzegorz MROWIŃSKI - Burmistrz Miasta:
Chciałbym wyjaśnić, że te środki, które zostały zabezpieczone, nie dotyczą sytuacji, które będą
miały miejsce w przyszłości i to nie jest związane z reformą, tylko to jest związane z tym,
co było w tym roku.
Ja przypomnę państwu, że został zniesiony obowiązek szkolny dla sześciolatków. W związku
z powyższym powstały dwie klasy pierwsze i część nauczycieli, ja nie pamiętam, to może były
trzy osoby, w związku z tym postanowiły odejść na emeryturę. I jeżeli takie osoby odchodzą,
to im należy się odprawa i ta odprawa jest w jakiś sposób refundowana przez ministerstwo
edukacji.
Natomiast ta uchwała nie dotyczy tego, co będzie w przyszłym roku. Dziękuję.

Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Dziękuję.
Pan radny Gołębiewski.
Radny pan Leszek GOŁĘBIEWSKI:
Ja takie pytanko do pana Burmistrza, aczkolwiek już chyba miesiąc temu zadałem te pytanie
panu burmistrzowi Wiśniewskiemu, który wytłumaczył mi. Ale, ponieważ ja te rozmowy
przeprowadzałem z panem Burmistrzem, to bym chciał mieć potwierdzenie albo jakieś
wytłumaczenie. Chodzi mi o ulicę Biedrawiny, która miała być w budżecie na 2017 rok jej w tej chwili nie ma. Wiem i oglądałem tą dokumentację, że już jest wykonana dokumentacja
techniczna na tą ulicę, tak samo na ulicę Reja i Krasickiego, które też się nie znalazły w tym
budżecie i one wraz z wycenami są już opracowane. Chciałbym, żeby pan Burmistrz się odniósł,
bo wiem, że - no tu żeśmy rozmawiali - te ulice nie są ujęte w budżecie na 2017 rok, ale mogą
być zrealizowane z oszczędności na innych inwestycjach. Czy pan to potwierdza, panie
Burmistrzu?
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Proszę, panie Burmistrzu.
Pan Grzegorz MROWIŃSKI - Burmistrz Miasta:
Tak, potwierdzam to. Najważniejsze jest chyba w tym wszystkim to, że projekty zostały
wykonane i wystąpimy o pozwolenie na budowę - jeśli dobrze pamiętam to takie pozwolenie jest
trzy lata aktualne - i będziemy czekali na oszczędności poprzetargowe z innych projektów.
Ewentualnie proszę mieć też na uwadze to, że nie wszystkie plany, które my zakładamy
do budżetu na 2017 rok, mogą nam wyjść, ponieważ to jest zależne od tego czy uda się pozyskać
środki, czy nie. I jeżeli na przykład nie pozyskamy środków na inwestycję „x” to wtedy
przesuwamy wkład własny na przykład na budowę ulicy Reja, czy budowę ulicy SukertowejBiedrawiny.
Proszę państwa, podjąłem decyzję, że żadnych nowych projektów nie wykonujemy. Jedyny
projekt, który jest zaplanowany, którego też nie ma w budżecie, ale który chcemy wykonać,
to jest dokończenie ścieżki rowerowej na ulicy Świerkowej do ulicy Leśnej. A jest to związane
z tym, że Powiat Działdowski przygotowuje się do wykonania dokumentacji kompleksowej
przebudowy i remontu ulicy Leśnej i my chcielibyśmy to połączyć. Natomiast my już mamy tyle
projektów wykonanych, że praktycznie do końca tej kadencji mamy co robić i myślę, że tutaj
spokojnie trzeba czekać. Będą na pewno dobre wiadomości jeszcze w tym roku - mam nadzieję.
Dziękuję.

Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Dziękuję.
Jeszcze pani radna Korzeniewska, bardzo proszę.
Radna pani Aleksandra KORZENIEWSKA:
Panie Burmistrzu, w związku z pytaniem kolegi chciałabym spytać: czy planuje pan wystąpienie
o pozwolenie na budowę oświetlenia na wcześniej wymienianych przeze mnie ulicach?
Dziękuję.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Dziękuję.
Proszę, panie Burmistrzu.
Pan Grzegorz MROWIŃSKI - Burmistrz Miasta:
Ja mówiłem tutaj o projektach drogowych. Natomiast oświetlenie - tak, jak obiecałem - będzie
zrobione do końca tej kadencji. Mówimy o ulicy Bursztynowej.
Radna pani Aleksandra KORZENIEWSKA:
I pozostałych. Tam było wymienione pięć: Bursztynowa, Koralowa, Szafirowa, Rubinowa...
Pan Grzegorz MROWIŃSKI - Burmistrz Miasta:
Bursztynowa na 100%. Natomiast pozostałe - nie obiecuję tego pani.
Radna pani Aleksandra KORZENIEWSKA:
Czy projekt, który jest przygotowany, będzie wykorzystywany?
Pan Grzegorz MROWIŃSKI - Burmistrz Miasta:
My jeszcze nie zleciliśmy projektu... A, jest jakiś stary. Bursztynową ma pani jak w banku,
natomiast pozostałe - zobaczymy jak będzie tam się tam ta zabudowa rozwijała.
Nie było więcej chętnych do zabrania głosu i Przewodniczący, po zamknięciu dyskusji,
poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Podjętą jednomyślnie, tj. 21 głosami „za”
Uchwałą nr XXIV/209/16
Rada wprowadziła zmiany do budżetu Gminy-Miasto Działdowo na rok 2016.

Ad pkt 10
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem
roku 2016:
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Projekt uchwały został zaopiniowany przez Radcę prawnego Urzędu Miasta i przedłożony
państwu w materiałach sesyjnych.
Komisja Budżetu i Finansów wydała pozytywną opinię o projekcie tej uchwały.
Proszę Skarbnik Miasta, panią Beatę Szydłowską-Anaczkowską o omówienie projektu uchwały.
Pani Beata SZYDŁOWSKA-ANACZKOWSKA - Skarbnik Miasta omówiła projekt.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Dziękuję, pani Skarbnik.
Otwieram dyskusję nad projektem uchwały.
Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos?
Pan radny Tessar, bardzo proszę.
Radny pan Andrzej TESSAR:
Ja chciałbym zabrać głos w sprawie realizacji wydatków niewygasających i sprawa mnie
interesująca dotyczy dwóch zadań.
Zadanie pierwsze to: opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy
Wolności oraz ulicy Młyńskiej. Termin tego zadania był do 20 maja 2016 roku, ale to zadanie
wynikało z budżetu 2015 roku. Mam takie pytanie: czy to zadanie zostało wykonane? Pytam
dlatego, ponieważ na złożony wniosek do budżetu na 2017 rok to zadanie zostało ocenione jako
do wykonania w miarę posiadanych środków. Natomiast pytanie moje dotyczy: czy
ta dokumentacja techniczna została wykonana?
Natomiast, jeśli chodzi o kwestię drugą to sprawa dotyczy opracowania dokumentacji
technicznej na modernizację budynku przy ulicy Jagiełły 13. To zadanie również było
przewidziane w roku 2015, natomiast w kolejnym, 2016 roku jako zadanie niewygasające
i ponownie znalazło się w budżecie na 2017, czyli kolejne przesuniecie. Natomiast znalazłem
jeszcze w zadaniach inwestycyjnych w projekcie budżetu na 2017 rok taki zapis: opracowanie
studium wykonalności inwestycji dla projektu modernizacja budynku przy ulicy Jagiełły 13.
Z czego wynika trudność realizacji tego zadania, ponieważ zmieniają się i zapisy, i terminy
realizacji. Dziękuję bardzo.

Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Pan Burmistrz, proszę.
Pan Grzegorz MROWIŃSKI - Burmistrz Miasta:
Pierwsze pytanie dotyczące ulicy Wolności i Młyńskiej: nie ma tutaj takiego zadania.
Te zadanie - bo mówimy o zadaniu wykonania dokumentacji - zostało wykonane i zostało
rozliczone. Natomiast rozumiem, że pan radny dopytuje o możliwość realizacji samej inwestycji,
czyli mówimy o przebudowie, nie o wykonaniu dokumentacji, tylko o przebudowie ulicy
Wolności na odcinku od ulicy Męczenników do ulicy Młyńskiej i dalej ulicę Młyńską.
Dokumentację mamy gotową, nie mamy jej uzgodnionej z konserwatorem. Konserwator
zażyczył sobie przeprowadzenia kompleksowych badań archeologicznych na całej długości ulicy
Wolności i na całej długości ulicy Młyńskiej. My sobie na to pozwolić nie możemy, żeby
wstrzymać ruch na pół roku, a może i na dłużej, więc cały czas prowadzimy rozmowy z panem
konserwatorem. Chcę państwu powiedzieć, że po roku został powołany Wojewódzki
Konserwator Zabytków w Olsztynie. Jesteśmy umówieni na kolejną wizytę, która ma się odbyć
w Działdowie w styczniu i głównym przedmiotem tego spotkania będzie przyszłość koszar, ale
również będziemy starali się przekonać konserwatora do tego, żeby zlecił nam przeprowadzenie
badań sondażowych i wskazał miejsca, w których mamy zrobić badania sondażowe. I jeżeli one
potwierdzą istnienie jakichś reliktów przeszłości, to wtedy my zgadzamy się na przeprowadzenie
badań archeologicznych. Natomiast uważam, że jest nieekonomiczne i technicznie bardzo trudne
wykonanie badań na całej długości tych dwóch ulic.
Jeśli chodzi o zadanie, które po raz kolejny pojawia się jako niewygasające, a mówię
o opracowaniu dokumentacji technicznej na modernizację budynku przy ulicy Jagiełły 13,
to chcę Wysokiej Radzie powiedzieć, że ta dokumentacja jest już gotowa i każdy z państwa
może się z nią zapoznać. Wykonawca ma tutaj bardzo duże opóźnienia i nie ukrywam,
że zostaną mu naliczone kary umowne. Ale, tak naprawdę, na dzień dzisiejszy chodzi nam
o to, żeby uzyskać prawomocne pozwolenie na budowę. W związku z powyższym wykonawca
złożył

dokumentację

do

Starostwa

Powiatowego,

Starosta

wysłał

tą

dokumentację

do konserwatora. Konserwator nie uzgodnił z powodu braku projektu stolarki okiennej, plus tam
były jeszcze spory dotyczące witryn; ponieważ my planujemy, że powstaną trzy obiekty
handlowe w części Domu Kultury, tam gdzie jest kantor i chcieliśmy przywrócić historyczne
witryny. Udokumentowaliśmy, że takie witryny istniały na początku wieku XX aż do końca
okupacji hitlerowskiej - konserwator na to się zgodził. Jest jeszcze problem z kotłownią, która
ma się pojawić z tyłu budynku - konserwator zażyczył sobie, żeby elewacja była pokryta płytami
szklanymi, podobnie jak w CKU. My doszliśmy do wniosku, że jest to po pierwsze - kosztowne.

Po drugie, znając zamiłowanie dzieci do rzucania kamieniami wolelibyśmy, żeby ta elewacja
była troszeczkę inna.
Szanowni państwo, ponieważ konserwator wskazał już, co ma wykonawca tej dokumentacji
poprawić, jestem pewny, że na początku roku dokumentacja będzie uzgodniona, uzyskamy
pozwolenie na budowę i - jeśli dobrze pamiętam - w sierpniu, w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Warmia i Mazury jest nabór na infrastrukturę kultury. Będziemy na pewno starali
się o pozyskanie środków zewnętrznych na remont tego całego budynku, z przeznaczeniem
na salę widowiskowo-kinową. Projekt jest bardzo nowoczesny, bardzo ciekawy i myślę, że uda
się go zrealizować, a na pewno uda się rozpocząć tą realizację jeszcze w tej kadencji i częściowo
ją zakończyć.
Podsumowując, jesteśmy miastem, które ma bardzo dużo zabytków i bardzo wiele budynków
położonych w strefie ochrony konserwatorskiej i to rodzi różne problemy. Dziękuję.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Pan radny Dwórznik, proszę.
Radny pan Marek DWÓRZNIK:
Panie Burmistrzu, jeszcze miałbym do tej dokumentacji na Jagiełły 13 takie pytanie techniczne:
czy w tej dokumentacji jest zrobione rozwiązanie odwodnienia tego budynku i ewentualnie
osuszenia tych fundamentów?
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Proszę bardzo.
Pan Grzegorz MROWIŃSKI - Burmistrz Miasta:
W tym budynku jest oczywiście osuszenie fundamentów. Również będą podbijane fundamenty,
dlatego że scena będzie metr niżej opuszczona, a widownia będzie nachylona w kierunku sceny,
żeby widzowie sobie nie zasłaniali. Wiele będzie różnych robót bardzo specjalistycznych
przeprowadzonych w celu i osuszenia, i poprawy warunków funkcjonowania. Także, będzie
dobrze.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Dziękuję.
Jeszcze pan radny Tessar.
Radny pan Andrzej TESSAR:
Ja jeszcze krótkie pytanie, ponieważ to wychodzi od społeczeństwa. Problem wynika z tego,
że tam jest zapach nieprzyjemny na tej sali. To jest związane z tym osuszeniem oczywiście,

bo z tego, co się słyszy to niby tam te podpiwniczenie jest tak nieprzychylne, że z tego powodu
właśnie są te takie nieprzyjemne zapachy. Czy jest to możliwe do usunięcia właśnie w sposób
techniczny? Dziękuję.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Proszę bardzo, panie Burmistrzu.
Pan Grzegorz MROWIŃSKI - Burmistrz Miasta:
Proszę Państwa!
Projekt przewiduje zasypanie piwnicy, która jest pod sceną, bo ona nie spełnia żadnych dzisiaj
wymagań. Kotłownia zostanie przesunięta, a najprawdopodobniej będziemy szli w kierunku
podłączenia tego obiektu pod instalację Przedsiębiorstwa Ciepłowniczego.
Wszystkie parkiety, wszystkie tynki będą skuwane; wszystkie izolacje, które są w środku,
nasiąknięte są tym zapachem. Fundamenty będą osuszone i będą robione różnego rodzaju prace
budowlane, które mają przywrócić ten obiekt do użyteczności i to ma funkcjonować na miarę
XXI wieku.
Nie było więcej chętnych do zabrania głosu więc Przewodniczący zamknął dyskusję
i poddał projekt uchwały pod głosowanie.
21 głosami „za”, tj. jednomyślnie Rada podjęła
Uchwałę nr XXIV/210/16
w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku 2016.
Ad pkt 11
Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto
Działdowo na lata 2017-2025:
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Projekt uchwały, zaopiniowany przez Radcę prawnego Urzędu Miasta, został państwu radnym
przedłożony w materiałach sesyjnych.
Komisja Budżetu i Finansów wydała pozytywną opinię o projekcie tej uchwały.
Uchwałą RIO.VIII-0120-600/16 z dnia 29 listopada 2016 r. Regionalna Izba Obrachunkowa
w Olsztynie pozytywnie zaopiniowała przedłożony przez Burmistrza Miasta Działdowo projekt
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Działdowo na lata 2017-2025.
Proszę Skarbnik Miasta, panią Beatę Szydłowską-Anaczkowską o omówienie projektu uchwały.

Pani Beata SZYDŁOWSKA-ANACZKOWSKA - Skarbnik Miasta przedstawiła objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Działdowo na lata 2017-2025.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Dziękuję.
Otwieram dyskusję nad projektem uchwały.
Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos?
Bardzo proszę, pan radny Łukaszewski.
Radny pan Roman ŁUKASZEWSKI:
Ja chciałem spytać odnośnie punktu trzeciego objaśnień. W pozycji odnośnie zamku
krzyżackiego jest na rok 2018 kwota wymieniona 19 tysięcy. Natomiast od roku 2019 tu mam
napisane 64.500 złotych, natomiast pani chyba czytała 645 tysięcy. Nie wiem, może się
przesłyszałem. To jest punkt 3 objaśnień odnośnie zamku krzyżackiego.
Pani Beata SZYDŁOWSKA-ANACZKOWSKA - Skarbnik Miasta:
Przepraszam bardzo, 64.500, tak jak w objaśnieniach.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Dziękuję.
Czy są jeszcze pytania?
Proszę, pan radny Kociela.
Radny pan Zbigniew KOCIELA:
Panie Burmistrzu, jak niejednokrotnie słyszeliśmy z pana ust, pan nie był nigdy zwolennikiem
zaciągania kredytów. Ja obserwuję ostatnio taką sytuację, że chciałbym pana pokrytykować, ale
jakoś mi to nie wychodzi, ale to z prostej przyczyny: no, tak naprawdę na razie niewiele się
dzieje - mam na myśli duże inwestycje.
Zastanawia mnie i stąd moje pytanie: czy ten kredyt 5 milionów 300 tysięcy to jest taka kwota
ścisła, czy ona może być mniejsza, gdyby - odpukać czego panu i nam tu wspólnie nie życzymy
- któreś inwestycje nam w jakiś dziwny sposób uciekły. Czy pan ma jakąś wizję tego itd.
Dziękuję.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Proszę bardzo, pan Burmistrz.

Pan Grzegorz MROWIŃSKI - Burmistrz Miasta:
Najpierw się ustosunkuję do tej uszczypliwości pana radnego i odeślę pana radnego do pierwszej
sesji budżetowej, kiedy byłem burmistrzem i pan Marek Dwórznik zgłosił taki postulat,
że jednak zaciąganie kredytów nie powinno mieć miejsca w momencie, kiedy jest perspektywa
unijna przed nami. I ja powiedziałem, że nie, że nie jestem zwolennikiem brania kredytów, tyko
- pan Marek to potwierdza, proszę spojrzeć - powiedziałem, że będziemy kredyty zaciągać
na zabezpieczenie środków własnych przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych.
Jeżeli pan radny sobie zliczy, w tych wszystkich wymienionych w załącznikach, ile potrzeba
pieniędzy na środki własne, to one są równe z kwotą zaciąganego kredytu.
Natomiast, Szanowni państwo, ja wierzę, że nie będziemy musieli zaciągnąć kredytu aż w takiej
wysokości, jeżeli oczywiście będzie sprzyjająca otoczka przy przetargach i jeżeli te przetargi
dalej będą powodowały tak duże oszczędności. Aczkolwiek chcę państwu powiedzieć, że jest
to mało prawdopodobne, dlatego że od przyszłego roku kwota minimalna płacy za godzinę idzie
w górę, najniższa krajowa idzie w górę. W rozmowach z przedsiębiorcami wielokrotnie
słyszeliśmy, że koszty pracowników poszły bardzo do góry. I pierwszy przetarg, który
ogłosiliśmy również pokazuje nam, że to są zupełnie inne kwoty niż te, które mieliśmy rok temu,
czy dwa lata temu. Na pewno nie będzie już tak potężnych oszczędności, aczkolwiek wierzę,
że jeżeli któraś z tych inwestycji przyniosłaby nam duże oszczędności to wtedy nie będziemy
musieli brać aż takiej dużej kwoty kredytu.
Natomiast ja bym tutaj spał spokojnie, pani Skarbnik przytoczyła nam i wszyscy słyszeliśmy tak
zwane wskaźniki spłaty zobowiązań finansowych; one są naprawdę bardzo, bardzo bezpieczne.
Dziękuję.
Nie było więcej chętnych do zabrania głosu więc Przewodniczący zamknął dyskusję
i poddał projekt uchwały pod głosowanie.
21głosami „za”, tj. jednomyślnie Rada podjęła
Uchwałę nr XXIV/211/16
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Działdowo na lata 2017-2025.
Ad pkt 12
Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy-Miasto Działdowo na 2017 rok:
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Projekt uchwały, zaopiniowany przez Radcę prawnego Urzędu Miasta, został państwu radnym
przedłożony w materiałach na dzisiejszą sesję.

O przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem proszę Burmistrza Miasta,
pana Grzegorza Mrowińskiego i Skarbnik Miasta, panią Beatę Szydłowską-Anaczkowską.
Pan Grzegorz MROWIŃSKI - Burmistrz Miasta:
Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Szanowni Państwo!
Przed nami projekt budżetu Gminy-Miasto Działdowo na rok 2017. Już patrząc
na pierwsze paragrafy projektu tej uchwały widzą państwo, że jest to historyczny budżet, mówię
tutaj o wielkościach kwot, jakie zostały przewidziane w tym budżecie po stronie dochodów,
po stronie wydatków i mam tutaj głównie na myśli wydatki majątkowe i wydatki inwestycyjne.
Szanowni państwo, w projekcie budżetu Gminy-Miasto Działowo na rok 2017 po stronie
dochodów przewidziano kwotę 86.479.504 złote i te wszystkie dochody są zgodne
z załącznikiem nr 1. Na te dochody składają się dochody bieżące w wysokości 73.460.658
złotych oraz dochody majątkowe w wysokości 13.018.846 złotych.
Proszę państwa, po stronie wydatków budżet w roku 2017 przewiduje kwotę 95.686.122 złote
i te wszystkie wydatki są zgodne z załącznikiem nr 2. A składają się na nie wydatki bieżące
w wysokości 68.697.774 złote i wydatki majątkowe, które są rekordowe w historii GminyMiasto Działdowo, w wysokości 26.988.348 złotych.
W 2017 roku wydatki inwestycyjne przewidziano w wysokości 26.894.429 złotych
i wszystkie one są wymienione w załączniku nr 3.
Proszę państwa, wśród tych wydatków są oczywiście wydatki na programy i projekty
realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w roku
2017 i jest to kwota 13.472.508 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 4.
Żeby osiągnąć takie wskaźniki po stronie wydatków oczywiście Gmina będzie musiała
zaciągnąć kredyty i tu powiem o deficycie budżetu Gminy, który został przewidziany
w wysokości 9.206.618 złotych. Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z:
- kredytów w kwocie 5.300.000 złotych;
- nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 781.618
złotych;
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu
jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych
w kwocie 3.125.000 złotych.
Ja myślę, że po tym wstępie oddam głos pani Skarbnik, która już w szczegółach omówi
pozostałe części projektu budżetu. Dziękuję.

Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Dziękuję, panie Burmistrzu. Proszę panią Skarbnik o zabranie głosu.
Pani Beata SZYDŁOWSKA-ANACZKOWSKA - Skarbnik Miasta:
Omówiła projekt budżetu Gminy-Miasto Działdowo na rok 2017.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Dziękuję bardzo panu Burmistrzowi, dziękuje pani Skarbnik za przedstawienie projektu uchwały
budżetowej.
Chciałbym państwa poinformować, że wszystkie Komisje stałe wydały pozytywną opinię
o projekcie budżetu łącznie z Komisją Budżetu i Finansów, która wydała ostateczną pozytywną
opinię o projekcie budżetu na 2017 rok w terminie określonym w uchwale Rady Miasta
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
Proszę Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów, pana Sławomira Pszennego
o odczytanie ostatecznej opinii Komisji o projekcie budżetu na 2017 rok.
Pan Sławomir PSZENNY - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów:
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Chciałbym zapoznać państwa z ostateczną opinią Komisji Budżetu i Finansów o projekcie
budżetu Gminy-Miasto Działdowo na rok 2017.
Komisja Budżetu i Finansów na posiedzeniu w dniu 6 grudnia 2016 roku - po analizie
projektu budżetu Gminy-Miasto Działdowo i po zapoznaniu się z pozytywnymi opiniami
o projekcie wyrażonymi przez Komisje: Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki; Spraw
Społecznych i Porządku Publicznego oraz Gospodarki i Ochrony Środowiska - 8 głosami
„za”, tj. jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Gminy-Miasto Działdowo
na rok 2017. Dziękuję bardzo.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Dziękuję bardzo panu Przewodniczącemu i jeszcze przypomnę, że na posiedzeniu przed
dzisiejszą sesją Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie zmiany do projektu
budżetu Gminy-Miasto Działdowo na 2017 rok, o których mówiła pani Skarbnik.
Uchwałą RIO-VIII-0120-599/16 z dnia 29 listopada 2016 roku Regionalna Izba
Obrachunkowa w Olsztynie pozytywnie opiniuje przedłożony przez Burmistrza Miasta
Działdowo projekt uchwały budżetowej na 2017 rok.
Ponadto uchwałą RIO-VIII- 0120-601/16 z dnia z dnia 29 listopada 2016 roku Regionalna Izba
Obrachunkowa w Olsztynie pozytywnie zaopiniowała możliwość sfinansowania przez miasto

Działdowo deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok. Opinie
te posiadacie państwo radni w materiałach sesyjnych.
Otwieram dyskusję nad projektem uchwały.
Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos w dyskusji?
Pan radny Gołębiewski, proszę.
Radny pan Leszek GOŁĘBIEWSKI:
Ja mam tylko jedno pytanie do pani Skarbnik, a chodzi mi o subwencje. Bo pani mówiła,
że subwencje w stosunku do poprzedniego roku spadły i ja właśnie chciałem dopytać, w jakim
zakresie one spadły? Jaka jest tego przyczyna i czy my tą różnicę ewentualnie pokrywamy
z własnego budżetu, czy nam ta subwencja już wystarcza, która przychodzi?
Dziękuję.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Proszę bardzo, pani Skarbnik.
Pani Beata SZYDŁOWSKA-ANACZKOWSKA - Skarbnik Miasta:
Ja mówiłam tutaj o spadku procentowym w strukturze dochodów ogółem. Nie było tutaj spadku
subwencji jeśli chodzi o kwoty. Także o to mi chodziło, że ta wielkość dotacji na zadania
zlecone - która do nas wpływa, jest planowana na rok przyszły - rzutowała na to, że udział
subwencji w całym budżecie jest mniejszy. Tylko o to mi chodziło.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Pan Burmistrz jeszcze, proszę bardzo.
Pan Grzegorz MROWIŃSKI - Burmistrz Miasta:
Ja pozwolę sobie to wytłumaczyć troszeczkę bardziej - powiedzmy - przystępnie. Chodzi
o to, że na przykład na oświatę w tym roku budżetowym, który zamykamy, mieliśmy wydać
około 50% budżetu. Natomiast, proszę państwa, kwota dotacyjna 500+ w wysokości
12 milionów spowodowała, że w przyszłym roku to będzie 35%. Co wcale nie oznacza,
że my oszczędzamy i zmniejszamy na oświatę, tylko jest to spowodowane zmianą
struktury przychodów i wydatków, i... (głos z sali)...
...no pewnie. Może więcej będziemy nawet wydawać. Natomiast procentowo to zupełnie burzy
nam obraz. Mówimy o tym celowo, gdyby państwo chcieli porównywać budżet przyszłoroczny
do poprzednich budżetów, żeby pamiętać o tym, że jednak to była inna struktura przychodów
i wydatków.

Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Dziękuję.
Czy są głosy jeszcze w dyskusji?
Proszę bardzo, pan radny Tessar.
Radny pan Andrzej TESSAR:
Chciałbym się odnieść ogólnie do budżetu na 2017, a szczególnie do podsumowania
przedstawionego w projekcie.
Czytając to podsumowanie projektu budżetu na 2017 rok dostrzegam w nim wszelkie dane
składające się na jego konstrukcję, takie jak: dochody, wydatki, deficyt, pokrycie deficytu,
dochody ze środków pozabudżetowych, przyjęte założenia budżetowe, zadłużenia, zamierzenia
inwestycyjne itd. Wszystko to jest konkretnie, rzetelnie, czytelnie i trafnie przedstawione.
No, ale. - Zawsze jest jakieś ale i to ale znajduje w tym projekcie: brak oceny. Oceny podkreślam - realności wykonania głównych zamierzeń inwestycyjnych, czy też opisu
najważniejszych do osiągnięcia celów budżetowych, z uwzględnieniem istniejących w tym
zakresie ograniczeń ich wykonania, czy też oceny zadłużenia z opisem konsekwencji dla
budżetu. Chociaż tutaj pan Burmistrz już do tego się odniósł - tego mi wcześniej brakowało
właśnie - to odniesienie się pana Burmistrza na zapytanie pana Kocieli było dla mnie
wystarczające. I dlatego też bardzo bym poprosił o ogólną ocenę projektu budżetu, ale
ze wskazaniem właśnie na główne zagrożenia dla realizacji projektowanego budżetu oraz jakie
są jego słabe i mocne strony.
Natomiast, jeszcze chciałem się odnieść do wniosków złożonych do budżetu. Jest tych
wniosków dość dużo i mam taką nadzieję, sugestię, że zadania wynikające z tych wniosków,
złożonych do budżetu na 2017 rok i przyjętych do wykonania, będą realizowane w kolejności,
w zależności od długości terminu oczekiwania na ich wykonanie. Dziękuję bardzo.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Bardzo proszę, panie Burmistrzu, o odpowiedź
Pan Grzegorz MROWIŃSKI - Burmistrz Miasta:
Być może coś pominę, to proszę mi przypomnieć.
Jeśli chodzi o ocenę tego budżetu to takiej oceny najbardziej merytorycznej dokonuje
Regionalna Izba Obrachunkowa pod kątem wskaźników dotyczących zadłużenia, wskaźników
możliwości spłat zobowiązań. Pani Skarbnik mówiła o tym przy wieloletniej prognozie
finansowej, dlatego nie mówiła już o tym przy budżecie.

Natomiast, proszę państwa, oczywiście jest to budżet marzeń. Jak państwo wiedzą, nie
było takiego roku w historii naszego miasta, żeby założenia przyjęte w pierwszej uchwale
budżetowej zostały w całości zrealizowane; po drodze czeka nas wiele niespodzianek.
Jakie są największe zagrożenia? - Największe zagrożenia to są oczywiście środki
zewnętrzne - środki unijne. To, co się dzieje na dzień dzisiejszy; państwo wiedzą, że mamy
około dwuletnie opóźnienia w realizacji konkursów związanych z Regionalnym Programem
Operacyjnym Warmia i Mazury. My słyszymy, że nasze województwo jeszcze nie jest
w najgorszej sytuacji, ale są takie województwa, gdzie dopiero te konkursy ruszają. Aczkolwiek
w naszym województwie wskaźniki zaangażowania środków unijnych też są niepokojące,
dlatego dzisiaj duży nacisk kładzie się na gotowość samorządu do realizacji danego projektu.
I dzisiaj, proszę państwa, może decydować o tym czy samorząd dostanie pieniądze albo nie
to, czy ma pozwolenie na budowę, to czy ma dokumentację gotową, to czy ogłosił już przetarg,
czy został wyłoniony wykonawca - za to dostaje się dodatkowe punkty. Dlatego
my w poprzednich dwóch latach mocny nacisk kładliśmy na wykonanie dokumentacji
projektowych różnych inwestycji.
I państwo widzą, niby rzekomo proste zadanie - wykonanie dokumentacji remontu budynku
Jagiełły 13 - ciągnie się prawie już półtora roku. Na szczęście zaczęliśmy to dwa lata temu
i wiemy, że zdążymy do ogłoszonego konkursu. Co by nie mówić, proszę państwa, te opóźnienia
są nam na rękę, bo ja przypomnę, że w momencie kiedy objąłem stanowisko burmistrza
to my nie mieliśmy żadnych dokumentów projektowych, z którymi moglibyśmy starać się
o pozyskanie środków zewnętrznych. Dzisiaj te dokumenty mamy i w kolejnym roku na pewno
będziemy aplikowali jeszcze o inne środki, które nie zostały tu ujęte. Na dzień dzisiejszy już
mamy pewne sygnały, że niektóre inwestycje, które tutaj się znajdują, a przewidzieliśmy na nie
pozyskanie środków, że jest to praktycznie nierealne. Ponieważ założenie jest takie, że ogłasza
się harmonogram konkursów, a dopiero na kilka miesięcy przed ogłoszeniem konkursu
pojawiają się tak zwane szoopy, czyli uszczegółowienia i tam jest dopiero napisane ile można
dostać pieniędzy, jakie trzeba spełniać warunki, jakie trzeba osiągnąć wskaźniki. I często jest
tak, że mamy na przykład infrastrukturę związaną z komunikacją miejską, wydaje nam się, że
możemy aplikować o te środki, a kiedy pojawi się szoop to okaże się, że pewnie Działdowo nie
będzie mogło o to w ogóle się starać i to jest największe zagrożenie.
My zdajemy sobie sprawę, że jest to bardzo ambitny budżet, ale ja wielokrotnie
powtarzałem: im wyżej się poprzeczkę postawi, tym więcej się osiągnie. W momencie, kiedy ten
budżet został przedłożony państwu z panem zastępcą, Andrzejem Wiśniewskim byliśmy
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wywalczyliśmy kredyty
na modernizację oświetlenia w Działdowie i to są kredyty, na których Gmina-Miasto zarabia.

Ponieważ jest to dziesięcioletni kredyt, oprocentowany na 1% w skali rocznej, a dziesiąta,
ostatnia rata w wysokości 100 tysięcy złotych jest umarzana, czyli tak naprawdę my na tym
kredycie zarabiamy. I my tutaj nie mówiliśmy o tym, że będziemy chcieli modernizować kolejne
etapy oświetlenia, natomiast już wiemy, że na jednej z pierwszych sesji roku 2017 będziemy
te założenia do budżetu zmieniać, bo jest okazja pozyskać pieniądze, wymienić oświetlenie,
wygenerować oszczędności nawet do 50% na zużytej energii. Ja przypomnę, że to jest kilkaset
tysięcy złotych w skali roku. I, proszę państwa, na koniec spłacimy kredyt i jeszcze nam zostanie
umorzona dziesiąta rata, czyli nam więcej umorzą niż my zapłacimy odsetek. I sytuacja jest tak
dynamiczna, że ten budżet będzie przynajmniej kilka razy w ciągu roku zmieniany. Ale, drodzy
państwo, ja myślę, że wiele z tych rzeczy, które tutaj są założone, uda nam się wspólnymi siłami
zrealizować. Oczywiście, jest to trudne. Proszę mi wierzyć, to nie jest tak, że o 15:30 gasimy
światło, idziemy do domu i nie myślimy o tym, co tutaj się dzieje w pracy, co dzieje się
w Urzędzie Marszałkowskim, co dzieje się w innych instytucjach. My, proszę państwa,
kładziemy się spać i budzimy się z problemami tego miasta. Dziękuję.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Dziękuję bardzo.
Pan radny Dwórznik, bardzo proszę.
Radny pan Marek DWÓRZNIK:
Panie Burmistrzu, mi się wydaje, że jest błąd w pierwotnym projekcie budżetu. Otóż, na stronie
13, Szkoła Podstawowa nr 4 mamy mniej oddziałów i zatrudnienie jest 47 etatów, a gdy nam
w przyszłym roku przybędzie 4 oddziały więcej, zatrudnienie mamy 45 etatów, czyli o dwa
mniej. To jest chyba niemożliwe, to jest zły zapis. Strona 13, Szkoła Podstawowa nr 4.
Bo od września do grudnia będzie 45 etatów, a cztery odziały więcej.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Proszę bardzo, panie Burmistrzu.
Pan Grzegorz MROWIŃSKI - Burmistrz Miasta:
Bez dokładnej analizy dokumentów nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na te pytanie. Natomiast
tu jest cały czas mowa o średniorocznym zatrudnieniu, prawda? To nie jest część uchwały, tylko
jest to część opisowa do uchwały, informacyjna.
My to sprawdzimy i panu radnemu odpowiemy, i państwu również. Dziękuję.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Dziękuję bardzo.

Pan radny Dwórznik, proszę.
Radny pan Marek DWÓRZNIK:
Panie Przewodniczący! Wysoka Rado!
Ogólnie chciałbym się ustosunkować do tego budżetu. Tak, jak tutaj już było powiedziane:
rekordowe dochody, rekordowe wydatki. Deficyt, ja bym się tym deficytem nie martwił.
Rozmawialiśmy tu przed chwilą o zagrożeniach; fakt - gospodarka krajowa trochę spowalnia
i tu jest takie zagrożenie. Ale słyszymy, że w przyszłym roku ma tempo wzrosnąć tej
gospodarki, czyli nie powinniśmy się obawiać o dochody, bo to, co tutaj mówiliśmy,
że zagrożeniem może być to, że nie otrzymamy subwencji, nie otrzymamy środków
zewnętrznych, wtedy faktycznie budżetu nie wykonamy. Ale myślę, że to, co słyszymy
w mediach, że będą środki z otwartych funduszy, to jest 150 miliardów - 75% ma iść
w inwestycje. Te środki unijne teraz ruszą. Myślę, że ta gospodarka ruszy i ten budżet
prawdopodobnie będzie w całości wykonany.
Zabrakło mi - tylko że w końcówce pan Burmistrz właśnie uderzył w sedno,
o co mi chodziło - właśnie zabrakło mi inwestycji, które przynoszą oszczędności. Właśnie tego
typu oświetlenie. Kilka lat temu weszliśmy w tą modernizację oświetlenia i tutaj są już
wymierne korzyści, bo patrząc nawet w budżet mamy 500 tysięcy mniej opłaty za energię
i konserwację. Czyli aż się prosi, żeby wchodzić w wymianę oświetlenia, bo teraz te oświetlenie,
które jest energooszczędne to żarówki wystarczą 50, 70 VAT, a w naszym mieście mamy
jeszcze 350, 450, sześciokrotnie większej mocy mamy żarówki, niepotrzebnie.
I, co ja bym jeszcze tutaj widział? - Może to w zmianach później będzie, że wyniesienie
tych trzech układów, które w tym roku robiliśmy, żeby więcej tych układów z transformatorów
wynosić, żebyśmy nie byli uzależnieni od zakładu energetycznego - to wtedy nam też przyniesie
korzyści.
I jeszcze jedno, panie Burmistrzu, bo mieszkańcy ulicy Okólnej mają zastrzeżenia,
że część ulicy nie została zrobiona. Czy w ramach oszczędności na 1/3 części, po jednej stronie
ulicy Okólnej będzie zaplanowana budowa chodnika ?
I jedno jeszcze: na ulicy Zacisze kawałek po jednej stronie już cztery lata nie jest
dokończony. To dla nas jako radnych i dla pana Burmistrza by był wstyd, żeby zostawiać w 2/3
jedną część chodnika po jednej stronie, a tu już mija tyle. I tutaj właśnie były te pytania do mnie,
żeby przekazać. Dziękuję.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Panie radny, były zapytania - trzeba było to przekazać.
Bardzo proszę, panie Burmistrzu, spróbuje pan odpowiedzieć.

Pan Grzegorz MROWIŃSKI - Burmistrz Miasta:
Mamy przewidzianą sporą kwotę na remonty bieżące chodników. W ramach tych remontów
wchodzą w grę przebudowy, budowy itd. I, jeśli chodzi o ulicę Okólną, to nie ma najmniejszego
problemu, ponieważ ja uważam, że chodniki powinny tworzyć pewien ciąg komunikacyjny. Nie
może być tak, że idziemy chodnikiem, schodzimy na ulicę, potem wracamy na chodnik. Także
to przewidujemy.
Natomiast, jeśli chodzi o ulicę Zacisze, to w przerwie albo jakby radny miał kiedyś czas
to proszę podejść czy do pana Andrzeja, czy do mnie i byśmy ustalili, nawet w terenie, o jaki
kawałek chodzi i będziemy szukać pieniędzy, żeby to zrealizować. Dziękuję.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Dziękuję bardzo.
Nie było więcej chętnych do zabrania głosu i Przewodniczący zamknął dyskusję,
po czym poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Podjętą 18 głosami „za”, „przeciw” 2 i przy 1 głosie „wstrzymującym się”
Uchwałą nr XXIV/212/16
Rada uchwaliła budżet Gminy-Miasto Działdowo na 2017 rok.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Dziękuję

Wysokiej Radzie za podjecie tej uchwały,

dziękuję

panu Burmistrzowi

za przygotowanie.
Ogłaszam piętnastominutowa przerwę w obradach.
Ad pkt 13
Podjęcie 2 uchwał w sprawie pomocy finansowej dla Województwa WarmińskoMazurskiego:
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Pierwsza uchwała dotyczy pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 2.476,32 zł
w celu realizacji przez Województwo Planu Cyfrowego 2015 dla Warmii i Mazur, polegającego
na rozwoju społeczeństwa informacyjnego, w tym na utrzymaniu oraz rozwoju infrastruktury
powstałej w ramach przedsięwzięcia pt.: „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej województwo warmińsko-mazurskie”.
Projekt uchwały zaopiniowany został przez Radcę prawnego Urzędu Miasta i był przedłożony
państwu w materiałach na sesję.

Proszę panią Łucję Jaroszewską, inspektor w Wydziale Budżetu i Finansów o omówienie
projektu uchwały.
Pani Łucja JAROSZEWSKA - omówiła projekt uchwały.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Dziękuję bardzo.
Państwa radnych informuję, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt
tej uchwały.
Przewodniczący Rady otworzył i - wobec braku chętnych do zabrania głosu - zamknął
dyskusję, po czym poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Jednomyślnie, tj. 21 głosami „za” Rada podjęła
Uchwałę nr XXIV/213/16
w sprawie pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Druga uchwała dotyczy pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w formie dotacji celowej w kwocie 3.370 złotych w celu realizacji przez Województwo zadań
związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego w Brukseli.
Projekt uchwały, zaopiniowany przez Radcę prawnego, otrzymaliście państwo w materiałach
na sesję.
Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały.
Proszę panią Łucję Jaroszewską, inspektor w Wydziale Budżetu i Finansów o omówienie
projektu tej uchwały.
Pani Łucja JAROSZEWSKA - omówiła projekt uchwały.
Przewodniczący Rady otworzył i - wobec braku chętnych do zabrania głosu - zamknął
dyskusję, po czym poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Podjętą 21 głosami „za”, tj. jednomyślnie
Uchwałą nr XXIV/214/16
Rada udzieliła pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Ad pkt 14
Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Działdowskiego:
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Uchwała dotyczy udzielenia pomocy finansowej w kwocie 5.300 złotych w formie dotacji
celowej dla Powiatu Działdowskiego na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej.
Projekt uchwały, zaopiniowany przez Radcę prawnego Urzędu Miasta, został państwu radnym
przedłożony w materiałach na dzisiejszą sesję.
Proszę panią Łucję Jaroszewską, inspektor w Wydziale Budżetu i Finansów o omówienie
projektu tej uchwały.
Pani Łucja JAROSZEWSKA - omówiła projekt uchwały.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Informuję, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały.
Otwieram dyskusję nad projektem uchwały.
Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie porządku obrad?
Nie widzę, w związku z tym zamykam dyskusję i poddaję projekt uchwały pod głosowanie.
21 głosami „za”, tj. jednomyślnie Rada podjęła
Uchwałę nr XXIV/215/16
w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Działdowskiego.

Ad pkt 15
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów i wydatków
nimi finansowanych dla jednostek budżetowych:
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Projekt tej uchwały posiadacie państwo w swoich materiałach na sesję, został zaopiniowany
przez Radcę prawnego Urzędu Miasta, a Komisja Budżetu i Finansów wydała pozytywną opinię
o projekcie tej uchwały.
Proszę panią Magdalenę Angowską inspektor w Wydziale Budżetu i Finansów o omówienie
projektu tej uchwały.
Pani Magdalena ANGOWSKA - omówiła projekt uchwały.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Dziękuję pani inspektor.

Proszę panią mecenas.
Pani Magdalena RZĄP - Radca prawny Urzędu:
Szanowni Państwo!
Chciałabym wprowadzić autopoprawki w tejże uchwale. Chodzi tu o § 6. Proponuję brzmienie
§ 6: uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku. Oraz w podstawie prawnej - jest
już nowy Dziennik Ustaw ustawy o finansach publicznych - proponuję zmianę na Dziennik
Ustaw z 2016 roku, poz. 1870 z późniejszymi zmianami.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Dziękuję.
Państwo radni oczywiście odnotowali te autopoprawki.
Otwieram dyskusję nad projektem uchwały.
Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos?
Proszę, pan radny Kociela.
Radny pan Zbigniew KOCIELA:
Panie Burmistrzu, z takim problemem, z którym się ocieraliśmy chyba od początku kadencji:
mam na myśli problem, który na pewno wszystkim jest znany, dotyczy on stypendiów dla
młodzieży, która nie zamieszkuje Gminy-Miasto Działdowo. I dzisiaj tutaj padło między innymi
słowo nagrody. Ja mam pytanie: czy te nagrody będą służyły właśnie dla tych uczniów
wyróżniających się, którym - jak doskonale wiemy i pamiętamy niestety, bo tak należy
to podkreślić - te stypendia nie przysługują? Dziękuję.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Bardzo proszę, panie Burmistrzu.
Pan Grzegorz MROWIŃSKI - Burmistrz Miasta:
Wysoka Rado!
Pieniądze z tak zwanych dochodów własnych są w gestii dyrektora i to dyrektor będzie
decydował, na jakie nagrody będzie wydawał. Czy to będą nagrody w konkursach sportowych,
czy to będą nagrody na koniec roku dla uczniów z czerwonym paskiem, czy dla laureatów
i finalistów olimpiad. Naszą intencją jest tylko to, żeby część tych pieniędzy szła na uczniów,
bo do tej pory w niektórych palcówkach większość środków, które pochodziły z dochodów
własnych, była na przykład przeznaczana na zakup pomocy naukowych, wyposażenia,
komputerów na przykład do gabinetów dyrektora, czy na remonty. Natomiast uczeń gdzieś tam
był na końcu i bywało tak, że z jednej szkoły uczeń wracał z kilkoma książkami, a z innej szkoły

wracał tylko ze świadectwem i nie miał żadnej nagrody, a wkład pracy i wyniki były podobne.
Więc chcielibyśmy, żeby jednak część tych pieniędzy była inwestowana w dzieci i w młodzież.
Natomiast my nie możemy tutaj tego wprowadzać i tak boimy się, nie wiemy jak to zostanie
odebrane przez nadzór, czy przejdzie te 30%, czy nie przejdzie, po prostu ryzykujemy. Jeżeli się
uda i nie będzie zastrzeżeń to myślę, że to jest dobry ruch, a jeżeli nie, to będziemy myśleć jak
inaczej.
Natomiast pamiętamy o tym problemie stypendiów i mamy czas, żeby do końca roku szkolnego
spróbować ten problem jakoś rozwiązać. Dziękuję.
Nie było więcej chętnych do zabrania głosu więc Przewodniczący zamknął dyskusję,
po czym poddał projekt uchwały wraz z autopoprawką pod głosowanie.
20 głosami „za”, tj. jednomyślnie Rada podjęła
Uchwałę nr XXIV/216/16
w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych
dla jednostek budżetowych.
Ad pkt 16
Podjętą 20 głosami „za”, tj. jednomyślnie
Uchwałą nr XXIV/217/16
Rada ustaliła plan potrzeb Gminy-Miasto Działdowo w zakresie wykonywania prac społecznie
użytecznych na 2017 rok.
Ad pkt 17
Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2017 rok:
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Panie i Panowie Radni! Szanowni Państwo!
Informuje państwa radnych, że projekt tej uchwały został zaopiniowany przez Radcę prawnego
Urzędu Miasta i przedłożony państwu radnym w materiałach sesyjnych.
Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Spraw Społecznych i Porządku Publicznego.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok znajduje
się w załączniku do projektu uchwały.
Ewentualne pytania dotyczące Programu proszę kierować do obecnej na sesji pani Jolanty
Działak pełnomocnik Burmistrza do Spraw Uzależnień.
Otwieram dyskusję nad projektem uchwały.

Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos?
Bardzo proszę, pani pełnomocnik Jolanta Działak.
Pani Jolanta DZIAŁAK - pełnomocnik Burmistrza ds. Uzależnień:
Proszę państwa, ja chciałam państwa prosić, żebyście państwo nanieśli poprawkę, ponieważ
wkradł się błąd w załączniku do uchwały. Tam, gdzie jest napisane, że alkohol na terenie miasta
można nabyć w 70 punktach sprzedaży, w tym w 50 sklepach i 20, a nie 21, punktach
gastronomicznych.
Nie było więcej chętnych do zabrania głosu więc Przewodniczący zamknął dyskusję
i poddał projekt uchwały wraz z autopoprawką pod głosowanie.
Jednomyślnie, tj. 20 głosami „za” Rada podjęła
Uchwałę nr XXIV/218/16
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na 2017 rok.
Ad pkt 18
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na własność
Gminy-Miasto Działdowo do gminnego zasobu nieruchomości, działki będącej własnością
Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych:
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Projekt uchwały, zaopiniowany przez Radcę prawnego Urzędu Miasta, został państwu radnym
przedłożony w materiałach sesyjnych.
Uprzejmie informuję, że projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Gospodarki
i Ochrony Środowiska, o czym poinformował Szanowną Radę w swoim sprawozdaniu
Przewodniczący Komisji.
Wnioskodawcą tego projektu jest pan radny Zbigniew Kociela.
Ewentualne pytania w dyskusji na pewno wystąpią, w związku z tym otwieram dyskusję nad
projektem uchwały.
Proszę bardzo, pan radny Kociela.
Radny pan Zbigniew KOCIELA:
Panie Przewodniczący! Panie Burmistrzu! Szanowni Państwo!
Ja sobie pozwolę jako pierwszy zabrać głos. Te uzasadnienie przedstawiałem podczas prac
Komisji, chciałem przede wszystkim jeszcze raz podziękować kolegom radnym, którzy

uczestniczyli w pracach Komisji - byli zgodni w pełni z moją złożoną propozycją uchwały, którą
w tej chwili będziemy przegłosowywać.
Szanowni państwo, tych terenów w mieście Działdowo jest przypuszczam wiele, trudno
mi mówić o ilości. Kiedyś pana Burmistrza nawet o to pytałem, mam na myśli tereny, które
należą do Agencji Rolnej, a które możemy pozyskać. Jak doskonale wiemy, teren miasta
Działdowa jest dosyć ograniczony, więc pozyskiwanie takich mniejszych, większych skrawków
bądź większych połaci terenu jest jak najbardziej zasadne. Stąd - mam nadzieję - ta uchwała
będzie takim początkiem pozyskiwania tych różnych fragmentów bądź większych całości dla
naszego miasta.
Cóż mogę więcej powiedzieć? - Wcześniej z panem Wojtkiem Zielińskim, który jest
przedstawicielem Osiedla z tego terenu, odbyliśmy wizytę w Agencji Rolnej w Olsztynie, gdzie
prezes tejże Agencji przyjął nas bardzo miło, ciepło i ze swojej strony wyraził wolę, w której
chętnie nam tą działkę odstąpi. Jak przedstawiłem to państwu podczas prac Komisji, przede
wszystkim mieszkańcy są tutaj żywnie zainteresowani tym, aby tą działkę wykorzystać,
zagospodarować i, aby ona mogła być przez nich wykorzystywana. Przypomnę, wcześniej tam
było boisko, o czym państwo być może wiecie z pism, które są dołączone do uchwały.
Zachęcam państwa do przyłączenia się do głosowania za tą uchwałą. Natomiast bardzo bym
prosił, jeżeli to jest możliwe, aby pan Wojtek Zieliński również zabrał głos w tej kwestii celem
uzupełnienia omówienia bieżącej uchwały. Dziękuję.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Pan Przewodniczący chciałby zabrać głos? Proszę bardzo.
Pan Wojciech ZIELIŃSKI - Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 3:
Panie Burmistrzu! Szanowna Rado! Wszyscy Zgromadzeni!
Po krótce chciałbym przedstawić wydarzenia związane z uchwałą, która miała miejsce
6 września i ciągiem wydarzeń, które miały miejsce...
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Panie Przewodniczący, myślę że o wydarzeniach tu nie mówimy. Mówimy tutaj o projekcie
uchwały. W związku z tym proszę odnosić się do projektu uchwały.
Pan Wojciech ZIELIŃSKI - Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 1:
...to znaczy w projekcie uchwały, który prosiliśmy...

Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
...doszliśmy do tego, że komisje przedyskutowały tą sprawę. My mamy to na sesji i proszę
omówić zasadność, ewentualnie uzupełnić pana radnego Kocielę w uzasadnieniu tej uchwały.
Natomiast o wydarzeniach nie przyszliśmy tutaj dyskutować.
Pan Wojciech ZIELIŃSKI - Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 1:
Dobrze. Więc może źle się wyraziłem, natomiast wszystko, które ma miejsce, ma jakiś ciąg
zdarzeń, który niestety... Prosiliśmy w uchwale, że równocześnie zwracamy się z prośbą
o powiadomienie nas wszystkich o etapach procedowania wnioskowanej uchwały. Więc nie
wiem, co było procedowane na komisjach, gdyż nie zostaliśmy powiadomieni, mimo
że we wniosku są nazwiska i numery telefonów, żeby nas powiadamiać. Więc nie braliśmy
czynnego udziału, wręcz można powiedzieć, że zostaliśmy wykluczeni z tego. I też był wniosek
o to, że niestety w Statucie jest to, że mieszkańcy nie mogą składać takich uchwał i troszeczkę
są traktowani niepoważnie - więc to jest tytułem odpowiedzi.
Natomiast sytuacja jest taka, że wcześniej istniało tam już boisko, były bramki i 6 września
zwróciliśmy się o to, z uchwałą, że wyraża się pilną potrzebę odnowienia boiska sportowego
i wtedy dopiero wyszło, że teren jest własnością Agencji Nieruchomości Rolnych i niestety
Burmistrz odmawia skoszenia trawy na tym boisku - to była prozaiczna sytuacja. Wówczas
udałem się do Agencji i Agencja wyraziła chęć, że możemy to przekazać Radzie Miasta. Później
odbyliśmy z panem Kocielą również wizytę, jako samorząd, na co zapraszaliśmy również
Burmistrza, który niestety odmówił uczestnictwa lub pracownika i dowiedzieliśmy się,
że nie ma problemu z przekazaniem tego terenu, jeżeli będzie uchwała intencyjna Rady Miasta.
I o taką uchwałę, ponieważ był już wcześniej na Radzie Miasta zgłaszany ten projekt;
zorganizowaliśmy wizję, gdzie zapraszaliśmy wszystkich radnych, to niestety nie przekazał
pisma pan Burmistrz, tylko przekazał pan Kociela, mimo że zgłosiliśmy to tydzień wcześniej
i na Radzie - tak jak dzisiaj - można było przed Radą odebrać to. I na tej wizji mieszkańcy,
którzy się zgromadzili, również był przedstawiciel Agencji Nieruchomości Rolnych - wyraził
w ogóle zdziwienie, że Burmistrz nie zgłaszał mu, zgłaszał inne jakieś, ale nie zgłaszał akurat tej
działki. Rozumiem, że te po prostu działki, które będą w następnym punkcie omawiane były
treścią rozmowy Burmistrza z Agencją Nieruchomości Rolnych. Natomiast my dostaliśmy
informację, że dopiero jak będzie w planie zagospodarowania przestrzennego miasta, dopiero
można zająć się tematem. No niestety jest to troszeczkę sprzeczne z tym, co jest w następnym
punkcie, ponieważ działki, które będą pod stawem komunalnym nie są jeszcze w planie
zagospodarowania. Sprawa się toczy dwa lata, są w Studium. I te informacje, które
my uzyskaliśmy od Agencji, no bardziej przyśpieszają niż to, co się... te informacje, które
uzyskujemy od Urzędu Miasta. Do tej pory Urząd Miasta jak gdyby spowalniał inicjatywę

tą obywatelską. Okazuje się, że Agencja Nieruchomości Rolnych chce przekazać ziemię,
natomiast jak gdyby obdarowany robi problemy, żeby ją przyjąć. W związku z tym wystąpiliśmy
z tą uchwałą i jest to jak gdyby uzasadnienie, że na tej wizji - która była, o której państwo zostali
zawiadomieni, również zostały rozwieszone na trzech osiedlach obwieszczenia, które trzy
osiedla występowały - zebrali się mieszkańcy...
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Panie Przewodniczący, proszę do rzeczy.
Pan Wojciech ZIELIŃSKI - Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 1:
... i ocenili, że jest to bardzo potrzebne w tej sytuacji, którą my mamy, że mamy wiadukt na ulicy
Kochanowskiego, który łączy kilka osiedli, a w tym na przykład starówka w ogóle nie
ma żadnego placu zabaw ani boiska, tak samo nie ma na Kochanowskiego. Skłodowska - całe
osiedle jest wyłączone. Tam, gdzie kiedyś jakiś był plac to jest obecnie Biedronka i wszystko
mamy szczelnie zabudowane. Taki teren, który jest; hektar ziemi, hektar dziesięć, obok jest
działka następna hektarowa Gminy, można to połączyć i zrobić cały ośrodek, znaczy ośrodek
rekreacyjny. Po prostu tereny i plac zabaw dla dzieci. Wizja dotyczyła również placu przy ulicy
Zielonej, gdzie jest jedyne miejsce na Osiedlu nr 3, żeby wybudować plac zabaw dla dzieci,
na skarpie. Podczas tej wizji po prostu wszyscy zmarźli, jest to skarpa 15 metrów nad łąkami,
dwa kolektory...
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Panie Przewodniczący, naprawdę niech pan już zakończy swój wywód i pan końcowy wniosek
przekaże. Czy pan namawia nas-radnych przekonanych do podjęcia tej uchwały, żebyśmy
podjęli tą uchwałę? Bo my jesteśmy przekonani, że podejmiemy tą uchwałę.
Pan Wojciech ZIELIŃSKI - Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 1:
...ale ja chciałem...
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
...pan ma nas przekonać czy podejmiemy tą uchwałę? - My podejmiemy tą uchwałę.
Pan Wojciech ZIELIŃSKI - Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 1:
...ja mówię o głosie mieszkańców, którzy byli na wizji. Państwo byli również zaproszeni.
Więc mieszkańcy wyrazili...

Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
...pan po prostu w tej chwili nas chce przekonać, że my mamy podjąć tą uchwałę, czy że mamy
nie podejmować tej uchwały?
Pan Wojciech ZIELIŃSKI - Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 1:
...ale może ja sam się wypowiem, co ja chcę, dobrze? - Będzie krócej i nie będziemy przedłużać
i zaostrzać jakiegoś sporu, którego nie ma...
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
No właśnie, nie ma sporu żadnego. Więc...
Pan Wojciech ZIELIŃSKI - Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 1:
...no właśnie.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
...przechodzimy do dalszego debatowania...
Pan Wojciech ZIELIŃSKI - Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 3:
Więc mówię: więc ten teren jest idealny, żeby skorzystało kilka osiedli. Również praktycznie
całe miasto z terenu, który można tam stworzyć.
Wiadukt, który był na ulicy Kochanowskiego, który był po prostu nieszczęściem, teraz można
go użyć po to, żeby połączyć ludzi i zrobić..., bo nie ma żadnych terenów, wszystko zostało
zabudowane i to jest idealny teren, żeby tam stworzyć jakiś w ogóle ośrodek sportu. A poza tym
nie tak dawno, poprzedni radni pamiętają, jak bardzo na ulicy Makowej... Przyszła pani, która
mówiła, jakim nieszczęściem dla nich jest Orlik. Że po prostu jest zlokalizowany między
budynkami i ci ludzie już mają dość po prostu życia na boisku.
Mamy tutaj teren, który jest położony nad łąkami. Dostęp, do tej pory jest tylko... Wiadukt
spowodował jedynie, że mamy dużo rowerzystów, dużo mamy spacerujących z pieskami itd.
No czemu nie zrobić czegoś, co jest potrzebne ludziom i wręcz się domagają tego? I to jest
po prostu... Po to była ta wizja, po to były wszelkie czynności, które miały... Mieszkańcy byli,
uczestniczyli, dużo się interesuje. Tak samo również zostało ogłoszone, obwieszczone, że dzisiaj
jest ta sesja, żeby każdy sobie w internecie mógł... albo później przejrzeć, o co chodzi i ludzie
są żywo zainteresowani tym, żeby taki obiekt tam powstał. Dziękuję bardzo.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Dziękuję.

Panie Przewodniczący, nie chciałem panu naprawdę zabierać głosu, bo pan nie na temat mówił.
Ale panu powiem jedną taką rzecz: że ja na zebraniu osiedlowym obserwowałem dyskusję nad
tą sprawą, to trwa już od dwóch lat bodajże - jak ja pamiętam - i z tego wynikało, że nie
do końca się pan orientuje czyja to jest własność. I w związku z tym chciałbym panu
powiedzieć, że ja wystąpiłem do pana Burmistrza z wnioskiem, jako radny z tego Osiedla,
o to, żeby przejąć tą działkę na rzecz miasta. Z tym, że też czytałem troszeczkę ustawę o Agencji
Nieruchomości Rolnych - tam jest wręcz zapisane, że nie można pozyskać gruntów jeżeli nie
są one przewidziane w planie zagospodarowania przestrzennego lub w studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. I tutaj wola pana Burmistrza była,
odpowiedział mi na to pismo. I pana Burmistrza wola jest i nasza wola radnych tak samo jest.
Ja nie wiem, o co jest tutaj walka?
Bardzo proszę pana Burmistrza.
Pan Grzegorz MROWIŃSKI - Burmistrz Miasta:
Wysoka Rado!
Po wywodzie pana Przewodniczącego Wojciecha Zielińskiego wiele rzeczy się dowiedziałem,
o których nie wiedziałem. A przede wszystkim dowiedziałem się, że ja blokuję i z mojej strony
nie ma chęci przejęcia tej nieruchomości. Rozumiem, że inicjatorem tej uchwały jest bo tak do końca nie wiem, czy to jest pan radny Kociela, czy pan Wojciech Zieliński? Pan
Wojciech nie ma takiej inicjatywy więc przypuszczam, że to pan radny Kociela złożył i pan
radny przedstawił nam podstawę prawną w tej uchwale, powołując się na między innymi ustawę
o samorządzie gminnym oraz na ustawę o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu
Państwa. A czy pan radny czytał tą ustawę? Tak tylko się zapytam: czy pan radny wie, co jest
napisane w artykule 24 ust. 5 pkt 1 lit. c ?
Radny pan Zbigniew KOCIELA:
Panie Przewodniczący, mogę?
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Pan Burmistrz chce tej odpowiedzi, tak?
Bardzo proszę.
Radny pan Zbigniew KOCIELA:
Ja rozumiem, że pan Burmistrz, przyzwyczajony do praktyki szkolnej, chce mi zrobić klasówkę.
Pan Wojciech ZIELIŃSKI - Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 3 mówił bez otrzymania głosu,
poza mikrofonem.

Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Panie Przewodniczący, ja nie udzielam panu głosu w tej chwili.
Pan ZIELIŃSKI - mówił bez otrzymania głosu, poza mikrofonem.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Ja nie udzielam panu w tej chwili głosu.
Bardzo proszę, pan radny Kociela.
Radny pan Zbigniew KOCIELA:
Ja nie bardzo rozumiem intencje pana Burmistrza związane z tym pytaniem. Pan mi robi
klasówkę? Pan mnie wywołuje do tablicy?
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Pan Burmistrz, proszę.
Pan Grzegorz MROWIŃSKI - Burmistrz Miasta:
Wysoka Rado!
Proszę zostawić emocje za drzwiami. My jesteśmy na sali i rozmawiajmy merytorycznie. Jeżeli
radny składa projekt uchwały powołując się w uchwale na podstawę prawną, to ja zakładam,
że radny tą podstawę zna. A jeżeli nie, to ja państwu przeczytam. Rozdział V ustawy
o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, konkretnie art. 24, który nosi
tytuł: sposoby zagospodarowania mienia Zasobu, nieodpłatne przekazywanie i zamiana
nieruchomości. W ust. 5 napisane jest tak: „Nieruchomości wchodzące w skład Zasobu Agencja
może, w drodze umowy, nieodpłatnie przekazać na własność: 1) jednostce samorządu
terytorialnego i w lit c) wskazany jest warunek, który musi być spełniony, żeby tą nieruchomość
przekazać:
c) jeżeli są przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy na cele związane
z realizacją inwestycji infrastrukturalnych służących wykonywaniu zadań własnych w zakresie
wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych,
utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania
odpadów komunalnych, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, edukacji publicznej, kultury
i kultury fizycznej, zakładania lub rozszerzania cmentarzy komunalnych albo, jeżeli położony
jest na nich cmentarz”.
I teraz, Wysoka Rado, mamy w podstawie prawnej wskazany konkretny przepis, który stawia
nam warunek, że my możemy wystąpić o tą działkę, ale musi ten warunek być spełniony.

I ja, Drodzy państwo, tłumaczyłem na poprzedniej sesji i myślę, że dwa razy nie trzeba
tłumaczyć, bo jeżeli ktoś chciał, to zrozumiał. Jak ktoś chce wszystko upolitycznić - proszę
bardzo.
Wysoka Rado, proszę przyjąć tą uchwałę, wyślemy ją do Agencji Nieruchomości Rolnych
z prośbą o przekazanie tej nieruchomości. I nie było z mojej strony jakiegoś braku woli, tylko
ja mówiłem państwu, że najpierw trzeba zmienić studium i to wystarczy. I jeżeli państwo
chcecie iść w takim kierunku - ja nie mam nic przeciwko temu, tylko muszą państwo mieć
tą świadomość, że przyjdzie pismo odmowne. Dziękuję.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Dziękuję bardzo.
Kto jeszcze chciałby zabrać głos w tej sprawie?
Pan Wojciech ZIELIŃSKI - Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 3:
Ja jeszcze uzupełnię, bo poniekąd zostałem...
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Panie Przewodniczący, ja rozumiem, że pan zgłosił się, że chce zabrać głos. Tutaj na sesji
są takie, wie pan, zasady zawarte w Statucie, że zgłasza się swoją chęć zabrania głosu. To nie
jest zebranie osiedlowe więc bardzo bym prosił, żeby pan zachował tutaj się zgodnie
ze Statutem.
Jeżeli pan chce zabrać głos, proszę bardzo.
Pan Wojciech ZIELIŃSKI - Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 3:
Pan Burmistrz już odczytał to, więc też mam to przed sobą. Natomiast chciałem zwrócić uwagę
również, że w następnym punkcie będą przejęte działki i tu pytanie: czy są w planie
zagospodarowania przestrzennym miasta, bo na razie to są w studium i to jeszcze
w opracowaniu. Więc z tego wynika, że w ogólne nie powinny być również na sesji z tego,
co pan Burmistrz mówi.
Więc poniekąd pan Burmistrz idzie naszym torem.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Panie Przewodniczący, już nie będą nawet prosił o to Burmistrza, żeby panu wyjaśnił. W ustawie
jest zapisane: plan przestrzenny lub studium. To albo to.
Panie Burmistrzu, bardzo proszę.

Pan Grzegorz MROWIŃSKI - Burmistrz Miasta:
Proszę Państwa!
Ja myślę, że ta dyskusja idzie w złym kierunku. Czytałem przed chwilą warunek i w tym
warunku, jeszcze raz go przeczytam: „jeżeli są przeznaczone w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy na cele... „.
Czyli musi być warunek: albo plan, albo studium.
I

teraz

ubiegając kolejne pytania pana

Przewodniczącego chcę panu powiedzieć,

że zmienialiśmy studium dla działek, które będą debatowane w następnej uchwale. I powiem
panu, że zapisane w studium jest tak: „Teren położony miedzy ulicą Mławską i Kanałem
Młyńskim, na wschód od ulicy Wolności, jako obszar rekreacyjno-sportowych ze znacznym
udziałem terenów zieleni naturalnej i urządzonej, z możliwością realizacji zbiorników małej
retencji, zbiorników rekreacyjnych, obiektów i urządzeń sportowych, ciągów spacerowy
i rowerowych oraz ochroną najcenniejszych pod względem przyrodniczym fragmentów
obszaru”.
Także, proszę państwa, naprawdę tu nikt nie chce jakiejś kłótni politycznej: postępujmy zgodnie
z literą prawa.
Proszę państwa, przyjmijmy tą uchwałę i zobaczymy, co będzie. Jeżeli nam przekażą, to będzie
chwała i ja podziękuję państwu, że mieliście państwo rację. Dziękuję.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Proszę bardzo, pan radny Kociela.
Radny pan Zbigniew KOCIELA:
Szanowni Państwo!
Ja się cieszę, panie Burmistrzu, że jest wola i mam nadzieję, że będzie wola wszystkich radnych,
aby tą uchwałę przegłosować. Natomiast jeżeli nie udałoby się uzyskać celu, o którym tutaj
mówimy - możemy do tego wrócić w przyszłym roku i, panie Burmistrzu, mam nadzieję,
że wtedy byśmy pochylili się ...
Pan Grzegorz MROWIŃSKI - Burmistrz Miasta:
Zaczniemy od studium wtedy.

Radny pan Zbigniew KOCIELA:
Tak, rozumiem. Ja wiem, o czym pan mówi. Także zachęcam państwa do głosowania nad
tą uchwałą oczywiście w formie pozytywnej. A jeżeli to nam się nie uda, to wrócimy do tematu.
Dziękuję bardzo.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Dziękuję.
Pani radna Korzeniewska proszę.
Radna pani Aleksandra KORZENIEWSKA:
Ja tutaj mam taką wątpliwość z ostatniej chwili. Bo pod względem formalno-prawnym pani
Radca prawny nie widziała tu żadnych zastrzeżeń. Czy w tym momencie to tak powinno być?
Czy nie powinno tu być jakiejś adnotacji tego, o czym pan Burmistrz przed chwilą powiedział,
że nie ma tego terenu ani w studium, ani w planie zagospodarowania przestrzennego?
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Pani mecenas, proszę bardzo.
Pani Magdalena RZĄP - Radca prawny Urzędu:
Szanowni Państwo!
Ja chciałam, zanim pani radna zgłosiła to zastrzeżenie, też kilka słów na ten temat powiedzieć
właśnie ze strony prawnej.
Otrzymując projekty uchwał nie miałam takiej wiadomości przyznam szczerze, że nie ma tutaj
spełnionej przesłanki ani w planie, ani w studium stąd też, tak jak pani radna zauważyła, pod
względem formalno-prawnym było na tamten czas bez uwag. Natomiast w tej chwili państwo,
jeżeli wyrazicie zgodę myślę, że można by było się pofatygować o stwierdzenie, że w jakimś
zakresie na pewno ta uchwała będzie nie do wykonania, tak? Do wykonania dla Burmistrza,
biorąc pod uwagę, że nie ma tej przesłanki z art. 24 ust. 5 pkt. 1 lit. c ustawy o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Rada generalnie wyraża, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt
9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym, zgodę. Więc to może nie jest uchwała intencyjna, ale
zgodę na zasadzie zasad nabywania powiedzmy nieruchomości do zasobu.
W tej chwili trudno mi jest powiedzieć jednoznacznie, natomiast przyjmijmy założenie, że jeżeli
nadzór prawny się do tego nie przyczepi, to ja to zostawiam w takiej formie, w jakiej jest
z cieniem wątpliwości na zasadzie takiej, że jednak może dojść do naruszenia art. 24.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Proszę, pan Burmistrz.

Pan Grzegorz MROWIŃSKI - Burmistrz Miasta:
Proszę Państwa!
Ja bym tu sytuacji nie komplikował. Przyjmowaliśmy wiele uchwał, w których była pieczątka
Radcy prawnego i podpis: „pod względem formalno-prawnym bez uwag” i te uchwały były nam
uchylane.
Przyjęliśmy wiele uchwał, gdzie też taka pieczątka była i były błędy w tych uchwałach
i Wojewoda tego nie wychwycił, i udało się.
Proszę państwa, nie komplikujmy. Idea jest taka: jest wniosek radnego Kocieli, żeby taką
uchwałę przyjąć. Jest wola Rady, żeby taką uchwałę przyjąć. Burmistrz jest jak najbardziej
za tym, żeby tą uchwałę przyjąć, więc ja myślę, że powinniśmy nie brnąć w kierunku takim,
żeby sobie sprawę komplikować. Wyślemy, najpierw do nadzoru Wojewody, potem wyślemy
do Agencji Nieruchomości Rolnych. Jeżeli nam przekażą, to chwała tym osobom, które się
zaangażowały w przejęcie tej nieruchomości.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Proszę państwa, ja proponuję zakończyć dyskusję nad tym i przejść do głosowania.
Pani mecenas jeszcze.
Pani Magdalena RZĄP - Radca prawny Urzędu:
Ja chciałam tylko powiedzieć jedno zdanie tutaj a propos tego, co pan Burmistrz powiedział,
że absolutnie państwu nie blokuje tego. Ja po prostu zostawiam sprawę jakby otwartą dalej, tak?
Nie było więcej chętnych do zabrania głosu więc Przewodniczący zamknął dyskusję
i poddał projekt uchwały pod głosowanie.
19 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się” Rada podjęła
Uchwałę nr XXIV/219/16
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na własność Gminy-Miasto Działdowo
do gminnego zasobu nieruchomości, działki będącej własnością Skarbu Państwa - Agencji
Nieruchomości Rolnych.
Radny pan Zbigniew KOCIELA:
Chciałem państwu podziękować. Miejmy nadzieję, że cała uchwała przejdzie pomyślnie. Jeszcze
raz bardzo dziękuję za poparcie. Dziękuję.

Ad pkt 19
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na własność
Gminy-Miasto Działdowo do gminnego zasobu nieruchomości, działek będących własnością
Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych:
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Projekt uchwały, zaopiniowany przez Radcę prawnego Urzędu Miasta, został państwu radnym
przedłożony w materiałach sesyjnych.
Proszę pana Stanisława Dobrackiego naczelnika Wydziału Gospodarki Przestrzennej
i Planowania Inwestycji o omówienie projektu uchwały.
Pan Stanisław DOBRACKI - naczelnik Wydziału GPI:
Chciałbym zgłosić autopoprawkę. Otóż, w paragrafie 1 w punkcie 2 wkradł się błąd,
a mianowicie powierzchnia powinna wynosić 1 ha 806 m2, tutaj zabrakło jedynki przed
przecinkiem.
Po czym pan Dobracki przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Dziękuję panu naczelnikowi.
Uprzejmie informuję, że projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Gospodarki
i Ochrony Środowiska.
Otwieram dyskusję nad projektem uchwały.
Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos?
Bardzo proszę, pan radny Odachowski.
Radny pan Marian ODACHOWSKI:
Panie Przewodniczący! Panie Burmistrzu!
Myślę, że konsekwentnie, jeżeli w punkcie drugim dokonujemy tej korekty, autopoprawki to tak
samo w uzasadnieniu, tak?
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Dziękuję panu radnemu.
Pan radny Kociela, bardzo proszę.
Radny pan Zbigniew KOCIELA:
Szanowni Państwo!
Cały czas mówimy o tym obszarze wodnym różnie go nazywając. Podczas prac Komisji padało
stwierdzenie: zbiornik retencyjny, staw hodowlany. Ja myślę, że może jest to rzecz drobna, ale

istotna. Nazwijmy to ogólnie akwen i to chyba będzie najlepsze wyjście w dalszej dyskusji, gdyż
niejednokrotnie pytaliśmy czy tam się będzie można kąpać, czy nie będzie się można kąpać.
Powstają z tego tytułu różne wątpliwości. Taka moja uwaga, panie Burmistrzu, aby jeżeli to jest
możliwe, aby określić to mianem akwenu i myślę, że to będzie nazewnictwo bardzo uniwersalne,
a jednocześnie nie będzie wskazywało na docelowe, że tak powiem, określenie i użytkowanie
tego terenu w przyszłości. Dziękuję.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Dziękuję.
Panie Burmistrzu, proszę.
Pan Grzegorz MROWIŃSKI - Burmistrz Miasta:
Drodzy Państwo!
Na dzień dzisiejszy nie mam nic przeciwko temu, żeby był to akwen. Natomiast może dojść
do takiej sytuacji, że ostateczna nazwa będzie wymuszona ogłoszonymi konkursami na projekty.
Jeżeli będzie konkurs na zbiorniki retencyjne, to będzie zbiornik retencyjny. Jeżeli będzie
na stawy hodowlane, to będzie staw hodowlany. Często jest tak, że w samorządzie jest konkurs
i potem szuka się pomysłu i często się - no może nie przesadzę jak powiem - nagina, żeby
dostosować się.
Ja tylko jako ciekawostkę państwu powiem, że w tym miejscu, w 1910 roku na tej dużej działce
o numerze 1797 funkcjonował staw, którego właścicielem był właściciel browaru
działdowskiego. Zachowała się kompletna dokumentacja projektowa w Archiwum Państwowym
w Olsztynie, my do tej dokumentacji dotarliśmy i tak naprawdę my nic nowego nie będziemy
tworzyć, tylko będziemy odtwarzać coś, co istnieje do dnia dzisiejszego, ponieważ tam mamy co prawda zniszczone - groble. Ale myślę, że to będzie o wiele łatwiejsza procedura
do odtworzenia, przywrócenia do funkcjonowania niż tworzenie czegoś nowego.
I tutaj chcę zwrócić uwagę na to, o czym mówił pan naczelnik Dobracki, że jest poważny
problem z nadmiarem wód deszczowych. Szczególnie na ulicy Dolnej przy intensywnych
deszczach notorycznie są trzy posesje zalewane i cały czas są zgłaszane do nas sygnały, żeby ten
problem został rozwiązany. Z tego, co się dowiedzieliśmy, przynajmniej od kilku ładnych lat był
forsowany taki postulat przez meliorację, żeby pobudować tak zwany kanał ulgi, który
by nadmiar wód deszczowych z Kanału Młyńskiego odprowadził do rzeki Działdówki
i ja myślę, że uda się nam upiec dwie pieczenie, więc będzie rekreacja i rozwiązanie gospodarki
wodnej, gospodarki deszczowej. Dziękuję.

Nie było więcej chętnych do zabrania głosu i Przewodniczący zamknął dyskusję,
po czym poddał projekt uchwały wraz z autopoprawką pod głosowanie.
Jednomyślnie, tj. 21 głosami „za” Rada podjęła
Uchwałę nr XXIV/220/16
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na własność Gminy-Miasto Działdowo
do gminnego zasobu nieruchomości, działek będących własnością Skarbu Państwa - Agencji
Nieruchomości Rolnych.
Ad pkt 20
Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia działki oznaczonej nr 925/42 o powierzchni
0,0313 ha zapisanej w Księdze Wieczystej nr EL1D/00018718/7 położonej w Działdowie przy
ul. Elizy Orzeszkowej do kategorii drogi gminnej:
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Projekt uchwały został zaopiniowany przez Radcę prawnego Urzędu Miasta, został także
przedłożony państwu w materiałach na sesję.
Państwa radnych informuję też, że Komisja Spraw Społecznych i Porządku Publicznego wydała
pozytywną opinię o projekcie tej uchwały.
Proszę

pana

Wojciecha

Fabińskiego

naczelnika

Wydziału

Gospodarki

Komunalnej,

Mieszkaniowej i Nadzoru Właścicielskiego o omówienie projektu uchwały.
Pan Wojciech FABIŃSKI - Naczelnik Wydziału GKW odczytał uzasadnienie do projektu
uchwały.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Dziękuję, panie naczelniku.
Otwieram dyskusję nad projektem uchwały.
Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos?
Proszę, pan radny Tessar.
Radny pan Andrzej TESSAR:
Myślę, że wniosek złożony na Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego odnośnie
wyłączenia z uzasadnienia zapisu, który mówi o tym, że w przyszłości zostanie prawdopodobnie
przeznaczona do sprzedaży, czyli od momentu przecinka: „która zostanie w przyszłości
prawdopodobnie przeznaczona do sprzedaży” o wyłączenie tego z uzasadnienia. Zostało to ujęte,
tak? Bo taka była wola przegłosowania tej uchwały z wyłączeniem tego zapisu. Dziękuję.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
To był wniosek, bo pan radny twierdzi, że musi być uwzględniony.

Radny pan Andrzej TESSAR:
Na Komisji był taki wniosek postawiony, został pozytywnie przegłosowany. Dziękuję.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Proszę, pan Burmistrz.
Pan Grzegorz MROWIŃSKI - Burmistrz Miasta:
Drodzy Państwo!
Chciałbym zwrócić państwa uwagę, że przedmiotem głosowania jest uchwała, a nie uzasadnienie
i w uchwale nie ma ani słowa o tym, że ta działka ma być sprzedana. Natomiast to czy ona
zostanie sprzedana, czy nie zostanie sprzedana, to decyzję podejmuje Rada Miasta. Nie
Burmistrz, tylko Rada Miasta.
Będąc z państwem szczery chcę państwu powiedzieć, że tą działkę o numerze 925/41
przewidziałem w roku 2017 do sprzedaży. Dlatego, że dobrze państwo wiedzą - a przynajmniej
ci radni, którzy są tutaj już „entą„ kadencję - że w momencie uchwalania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Działdowo działka 925/41, ale również działka 925/18,
działka 925/19, działka 925/37, 926/2 i wiele innych działek leżących tutaj zostały w planie
zagospodarowania przewidziane pod handel i usługi.
I teraz, Szanowni państwo, powiększając park Jana Pawła II mieliśmy poważny problem, żeby
uzyskać pozwolenie na budowę. Z czego to wynikało? - Ano z tego, że te tereny nie były
przewidziane pod park.
Proszę państwa, w planie zagospodarowania jest taki przepis, że z całego kompleksu, który
w planie przewidziany jest pod jakąś inwestycję można do 20% wyłączyć i wystąpić o inne
przeznaczenie. I takie 20% wyłączenia nastąpiło, i to są te działki wszystkie położone po prawej
stronie od działki 925/41, i one są przewidziane na powiększenie parku Jana Pawła II. Wniosek
został złożony do Urzędu Marszałkowskiego, jest w trakcie oceny, do końca marca będziemy
mieli wiadomość czy dostaniemy dofinansowanie, czy tego dofinansowania nie dostaniemy.
Natomiast na dzień dzisiejszy z tą działką 925/41 my nic innego nie możemy zrobić jak tylko
przeznaczyć ją do sprzedaży.
Dlaczego sprzedajemy? - Proszę państwa, w Działdowie nie ma już działek, które można byłoby
sprzedawać. Jeżeli są, to są takie działki, którymi nie są zainteresowani nabywcy. W tym roku,
pamiętam, na placu Józefa Piłsudskiego złożyłem wniosek o sprzedaż trzech działek, które
w planie zagospodarowania również są przeznaczone pod handel i usługi. Ten wniosek nie
uzyskał akceptacji radnych i ja to uszanowałem - było to zasadne, ponieważ miejsc
parkingowych jest mało. Natomiast na dzień dzisiejszy ta działka tak naprawdę nie spełnia
żadnej funkcji; wywożony jest tam nadmiar piasku, ziemi. A w drzewach, które tam się znajdują,

bezdomni i - powiedzmy - kwiat naszego miasta urządził sobie taką melinę, gdzie się spotykają,
piją wódkę. Tam są meble, fotele i Bóg wie, co jeszcze - telewizora tylko brakuje. I, proszę
państwa, my cały czas mamy sygnały, żeby to sprzątać. My to sprzątamy, a za trzy dni - nie
wiem skąd - znowu wersalka, znowu stolik i tak to stale funkcjonuje.
Jest to ostatnia działka, która wymaga zagospodarowania. Zagospodarowania, oczywiście,
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Natomiast pierwsze dwie
działki to są działki prywatne i my nie mamy wpływu na to, co z nimi się stanie. A wszystkie
pozostałe działki pomiędzy działką 925/41 a ulicą Wolności zostaną przeznaczone
na powiększenie parku Jana Pawła II.
Nie było więcej chętnych do zabrania głosu więc Przewodniczący zamknął dyskusję
i poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Rada 21 głosami „za”, tj. jednomyślnie podjęła
Uchwałę nr XXIV/221/16
w sprawie zaliczenia działki oznaczonej nr 925/42 o powierzchni 0,0313 ha zapisanej w Księdze
Wieczystej nr EL1D/00018718/7 położonej w Działdowie przy ul. Elizy Orzeszkowej
do kategorii drogi gminnej.

Ad pkt 21
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII/88/15 Rady Miasta Działdowo
z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad umieszczania materiałów informacyjnych
na słupach ogłoszeniowych zlokalizowanych na terenie miasta Działdowo, będących własnością
Gminy-Miasto Działdowo:
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Projekt uchwały został zaopiniowany przez Radcę prawnego Urzędu Miasta, został państwu
radnym przedłożony także w materiałach sesyjnych.
Państwa radnych informuję, że Komisja Spraw Społecznych i Porządku Publicznego wydała
pozytywną opinię o projekcie tej uchwały.
Ewentualne pytania dotyczące projektu tej uchwały proszę kierować do pana Wojciecha
Fabińskiego naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Nadzoru
Właścicielskiego.
Otwieram dyskusję nad projektem uchwały.
Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos?
Pan naczelnik, bardzo proszę.

Pan Wojciech FABIŃSKI - naczelnik Wydziału GKW:
Panie Przewodniczący! Szanowni Radni!
Chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, mianowicie w § 1, w ostatnim wierszu po słowie
Działdowo powinniśmy dołożyć jeszcze literkę „w”, czyli w § 1 ust. 4, dlatego że zmianie nie
ulega cały § 1, a jedynie ust. 4.
Nie było więcej chętnych do zabrania głosu więc Przewodniczący zamknął dyskusję,
po czym poddał projekt uchwały wraz z autopoprawką pod głosowanie.
Jednomyślnie, tj. 21 głosami „za” Rada podjęła
Uchwałę nr XXIV/222/16
w sprawie zmiany uchwały nr XII/88/15 Rady Miasta Działdowo z dnia 20 sierpnia 2015 r.
w sprawie ustalenia zasad umieszczania materiałów informacyjnych na słupach ogłoszeniowych
zlokalizowanych na terenie miasta Działdowo, będących własnością Gminy-Miasto Działdowo.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Proszę Państwa!
Zgodnie z prośbą pana Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
ogłaszam przerwę i jeszcze raz przypominam o tym, że członkowie Komisji spotykają się
w pokoju pana Burmistrza.
Pani radna Korzeniewska, bardzo proszę.
Radna pani Aleksandra KORZENIEWSKA:
Panie Przewodniczący!
Ja składam wniosek formalny, żeby procedować bez przerwy do końca. Nie wiem czy jest sens,
żeby przerywać sesję, aby akurat odbyło się spotkanie Komisji? Bo czy jest tu coś tak ważnego akurat chodzi o tą uchwałę - żebyście państwo musieli się spotkać?
Radny Pan Marek DWÓRZNIK :
Nie ma opinii Komisji i nie można ciągnąć dalej.
Radna pani Aleksandra KORZENIEWSKA:
Rozumiem, nie macie państwo jeszcze opinii Komisji.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Nie ma opinii, bo wczoraj wniosek wpłynął.

Radna pani Aleksandra KORZENIEWSKA:
To w takim razie wycofuję wniosek. Nie miałam tej wiedzy. Dziękuję.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Dziękuję bardzo. Ogłaszam przerwę.
Ad pkt 22
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy-Miasto
Działdowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji:
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Projekt uchwały został zaopiniowany przez Radcę prawnego Urzędu Miasta, został państwu
radnym przedłożony też w materiałach sesyjnych.
Państwa radnych informuję, że Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Komisja
Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowały projekt tej uchwały.
Ewentualne pytania dotyczące projektu uchwały proszę kierować do pani mecenas Magdaleny
Rząp.
Otwieram dyskusję nad projektem uchwały.
Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos?
Proszę bardzo, pan radny Odachowski.
Radny pan Marian ODACHOWSKI:
Panie Przewodniczący! Panie Burmistrzu!
Jak państwo sobie przypominacie zapewne, musieliśmy zwołać nadzwyczajną sesje, żeby podjąć
tą uchwałę 6 grudnia, jeżeli dobrze pamiętam. Pozwoliłem sobie trochę podyskutować z panem
mecenasem, który był odpowiedzialny za stronę formalno-prawną starego projektu uchwały.
No nie przypuszczałem nawet, że tak szybko to się nam czknie w pewnym sensie,
i że ta uchwała zostanie uchylona.
W proponowanej uchwale poza tym, że Regionalna Izba Obrachunkowa ją odrzuciła, mamy też
drobne zmiany czy korekty, które - jak rozumiem - są autorstwa pani mecenas Magdaleny Rząp.
Pani Magdalena RZĄP - Radca prawny Urzędu:
Tak.
Radny pan Marian ODACHOWSKI:
To tylko potwierdza, że brakuje nam chyba jednak pana mecenasa Mirka Antoszewskiego
i mecenas Jan Jakub Zięty do pięt mu nie dorasta. Nie dyskredytując oczywiście pana mecenasa.

Ale, proszę państwa, jeżeli w uchwale, którą on obsługiwał przywołuje się ustawę o finansach
publicznych podając podstawę z 2013 roku; to, co przed chwilą pani mecenas też w formie
autopoprawki wnosiła na tej sesji, no to ja pani współczuje, pani mecenas. No, ale tak być musi.
To tylko tyle, taką gorzką refleksją chciałem się podzielić. Dziękuję.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Dziękuję.
Proszę, pani mecenas.
Pani Magdalena RZĄP - Radca prawny Urzędu:
Ja chciałam powiedzieć, że oczywiście konsultowałam z moim kolegą panem mecenasem,
bo takie jest generalnie założenie tutaj i tak do końca bronię sytuacji, dlatego że nawet dzisiaj
rozmawialiśmy o tym i jakby to jest nasza wspólna praca. To, że ja jestem tutaj w tej chwili,
to ja jestem, bo obsługuję, ale generalnie tutaj na pewno pan mecenas też uczestniczył w tym.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Dziękuję.
Pan Burmistrz, proszę bardzo.
Pan Grzegorz MROWIŃSKI - Burmistrz Miasta:
Panie radny, ja bym był daleki od oceny obsługi prawnej. Pan mecenas był wielkim fachowcem,
podjął taką decyzję, żeby odejść od nas i, z tego co wiem to, jednym z powodów były też
problemy w Wydziale Oświaty. Te problemy ja odziedziczyłem po poprzedniku, panie radny,
i ten bagaż ja muszę dźwigać.
Przygotowanie podstawy prawnej i generalnie uchwały to nie jest rola mecenasa: ani pani Rząp,
ani pana Antoszewskiego, ani pana Jakuba Ziętego. To jest obowiązek wydziału, który
ma przygotować i dać do sprawdzenia. Być może wkradły się jakieś błędy, ale takie błędy
wkradały się również poprzednikowi. Dlatego prosiłbym, żeby takie oceny zostawić sobie przy
brydżu, a nie tutaj publicznie, wie pan, na posiedzeniu Rady Miasta. Ja nie chcę wypominać tych
błędów, które zostały popełnione za pana mecenasa Antoszewskiego, pod którymi on się
podpisał, a które pan potem, jako przewodniczący wprowadzał na sesje, bo nie o to chodzi, żeby
sobie tutaj wytykać. Ja myślę, że powinniśmy patrzeć w przyszłość i być dobrej nadziei.
Dziękuję.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Dziękuję bardzo.
Pan radny Odachowski jeszcze.

Radny pan Marian ODACHOWSKI:
Panie Burmistrzu, jeżeli chcemy patrzeć w przyszłość, to mógłby pan sobie też darować
te złośliwości i jakieś wtręty o brydżu czy koleżeńskich układach.
To są pana pracownicy. Przecież pan bronił pracowników wydziału merytorycznego
przywołując trudności, że jest to nowa jakość, że potrzeba było szkoleń. To był pana pracownik.
Jak pan nie chce z kimś pracować, to pan się go pozbywa - mamy tego liczne przykłady w tej
kadencji. Więc nie wiem: co pan zwala teraz na mnie czy na poprzedniego Burmistrza? Dajmy
sobie spokój, idźmy do przodu.
Nie było więcej chętnych do zabrania głosu i Przewodniczący zamknął dyskusję,
po czym poddał projekt uchwały pod głosowanie.
21 głosami „za”, tj. jednomyślnie Rada podjęła
Uchwałę nr XXIV/223/16
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych
podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy-Miasto Działdowo oraz trybu
i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji:
Ad pkt 23
Odpowiedzi na zapytania:
Pan Grzegorz MROWIŃSKI - Burmistrz Miasta:
Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Szanowni Państwo!
Będę odpowiadał w kolejności zadanych pytań i tak:
Pani radna Korzeniewska pytała czy i kiedy będzie naprawiona wiata na ulicy Leśnej?
Odpowiadam, że nie planuję remontu wiaty, która istnieje, natomiast jeżeli wygospodarujemy
oszczędności to ta wiata będzie wymieniona na taką, która nie będzie miała elementów
szklanych szyb. Po modernizacji ulicy Skłodowskiej na pewno będziemy wymieniać wiatę przy
ulicy Marii Skłodowskiej-Curii naprzeciwko Poczty i wtedy rozważymy zakupienie drugiej
wiaty, która by pojawiła się na ulicy Leśnej.
Jeżeli chodzi o środki z Cittaslow; czy Gmina-Miasto Działdowo będzie mogła pozyskać
takie środki w 2017 roku?
Drodzy państwo, z tego co pamiętam to miasta sieci Cittaslow mają wyodrębniony budżet
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury w wysokości około 51 mln
EURO. I ten budżet ma być rozdysponowany na miasta, które zostały ujęte w Ponadregionalnym
Programie Rewitalizacji Sieci Miast Cittaslow. Działdowo w takim programie się nie znalazło,
ale na dzień dzisiejszy ten program w dużej części stał się nieaktualny

Kiedy zostały podpisane pierwsze pre-umowy z miastami sieci Cittaslow i złożyły one wnioski
konkursowe, to zostały te wnioski bardzo negatywnie ocenione, ponieważ każde miasto sieci
musiało opracować swój lokalny program rewitalizacji. I okazuje się, że miasta, które mają
status gminy miejsko-wiejskiej opracowały program rewitalizacji tylko dla miast, a nie dla
miasta i gminy. Natomiast ustawa o rewitalizacji wyraźnie mówi, że lokalny program
rewitalizacji musi obejmować teren całej gminy.
O co chodziło? Eksperci zarzucili, że te programy rewitalizacji zostały napisane pod środki
unijne i jest tutaj racja. Bo, gdyby na przykład Gmina Nidzica objęła programem rewitalizacji
cały teren, to nigdy obszarami zdegradowanymi nie byłyby obszary w mieście. Czyli nie rynek
byłby zdegradowany, bo okazałoby się, że wieś x, która jest wsią popegeerowską ma większe
problemy z alkoholizmem, z bezdomnością, z bezrobociem.
Na dzień dzisiejszy sytuacja wygląda tak, że ministerstwo ma się wypowiedzieć w kwestii czy
te programy zostaną ujęte, czy nie. Jeżeli nie zostaną ujęte, to uruchamia się dosyć spora pula
pieniędzy. I wariant a: pieniądze te zostaną przeznaczone na pozostałe miasta sieci Cittaslow,
które nie zostały ujęte w Ponadregionalnym Programie Rewitalizacji. I plan b, ku któremu
skłania się Marszałek i Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego: te pieniądze wrócą
do wspólnej puli i w drodze otwartych konkursów Gmina-Miasto Działdowo będzie mogła o nie
aplikować.
Myślę, że czy tak, czy owak te pieniądze z sieci Cittaslow wcześniej czy później do nas trafią.
Pan radny Leszek Gołębiewski pytał, co z reformą oświaty, kiedy będzie spotkanie
z radnymi w celu wypracowania sieci szkół?
Na końcu, na samym końcu. Dlatego, że to radni będą podejmowali diecezję, jak ta sieć będzie
wyglądała. Wcześniej chcę zasięgnąć opinii nauczycieli i rodziców. A w dyskusjach
z nauczycielami - proszę mi wierzyć też jest nauczycielem - dziecko w ogóle zeszło na plan
dalszy i tak naprawdę nauczyciele walczą tylko o zachowanie etatów. Więc szukamy takiego
rozwiązania, żeby jak najwięcej tych etatów zachować. Ale z drugiej strony są też rodzice i ich
dzieci, i też musimy zasięgnąć opinii czy oni na przykład będą się godzić na to, żeby dzisiejsze
klasy II, III, IV, V, VI dzielić na pół i rozłączać, przenosić do innego budynku. Dopiero jak już
będę miał opinie, a myślę, że to do połowy stycznia, a najpóźniej do końca stycznia, to wtedy
będziemy już wiedzieli, w jakim kierunku iść i wtedy spotykam się z Radą, przedstawiam
wyniki konsultacji z nauczycielami, z rodzicami, przedstawiam finansowe aspekty, bo różna sieć
to są różne koszty, i państwo będą musieli podjąć decyzję, w jakim kierunku idziemy.
Radny pan Zbigniew KOCIELA:
Czy nas obliguje jakiś termin, panie Burmistrzu?

Pan Grzegorz MROWIŃSKI - Burmistrz Miasta:
Do końca marca musimy podjąć uchwałę o sieci szkół, ale zanim tą uchwałę podejmiemy, to ona
musi być zaopiniowana przez kuratora. W związku z powyższym myślę, że w lutym musimy już
wysłać odpowiednie projekty uchwał do zaopiniowania panu kuratorowi.
Pan radny Kociela pytał o podwyżki.
Szanowni państwo, rok 2017 jest to drugi rok, kiedy są podwyżki dla pracowników, którzy
pracują w Urzędzie Miasta, a także w naszych jednostkach organizacyjnych. W tym roku
te podwyżki objęły jedynie obsługę, sprzątaczki - administracji, z tego co pamiętam, nie
obejmowały, kucharki w przedszkolach, pomoce itd., itd., czyli te osoby, które najmniej
zarabiały. Natomiast w tym roku jest przewidziana podwyżka dla wszystkich pracowników
i to jest podwyżka w wysokości około 5%, ale do tego również podjęliśmy decyzję - państwo
to dzisiaj w budżecie przyjęli - że podnosimy fundusz nagród z 3% do 5%. Czyli, Szanowni
państwo, ta podwyżka w przeliczeniu na jednego pracownika będzie wynosiła 7%. Natomiast
fundusz nagród, wiadomo tutaj decyduje kierownik poszczególnej jednostki komu dać większą
nagrodę, komu dać mniejszą.
Jeżeli chodzi o dyrektora Muzeum, dla niego również jest przewidziana podwyżka w wysokości
tych 5% statystycznie, chociaż to może być większa podwyżka. Natomiast podwyżki pan
dyrektor nie dostał jeszcze. Na dzień dzisiejszy nowy dyrektor zarabia 3.560 zł brutto, a stary
dyrektor zarabiał 3.300 zł. Czyli dostał więcej, ale podwyżki nie dostał, chyba że podwyżką
nazywamy różnicę między zarobkami starego dyrektora, a nowego dyrektora. To był warunek
finansowy, jaki musiałem spełnić, żeby pozyskać go do naszego Muzeum.
Jeśli chodzi o przetarg na zamek, dlaczego nie wyłoniono wykonawcy?
Tych przyczyn może być wiele. Myślę, że najistotniejsza przyczyna jest taka, że bardzo wysoko
została podniesiona poprzeczka w specyfikacji istotnych warunków zamówienia - ja zakładam,
że pan przeglądał tą specyfikację istotnych warunków zamówienia - i tam były, Szanowni
państwo, takie warunki, których tak naprawdę nie mogło wiele firm spełnić. A jeden warunek
tzn. doświadczenie w budowie średniowiecznych krużganków, z tego co potem się
dowiedzieliśmy, w ostatnich latach żadna firma takiej inwestycji nie wykonywała. Na dzień
dzisiejszy analizujemy całą dokumentację raz jeszcze, przygotowujemy się do drugiego
przetargu. Jeżeli okaże się, że trzeba uszczegółowić coś, to uszczegółowimy i myślę, że koniec
stycznia, początek lutego będzie ogłoszony kolejny przetarg.
Pan radny Andrzej Przybyszewski pytał czy w budżecie na przyszły rok zabezpieczono
pieniądze na komunikację miejską.
Na dzień dzisiejszy nie zabezpieczono. Jeśli dobrze pamiętam, 9 stycznia przyjeżdża firma
konsultingowa, która prowadziła badania w Mławie i takie badania będzie robiła w Działdowie.

Ona będzie nam projektowała sieć przystanków, trasę linii czy będzie jedna, czy dwie linie
i dopiero na podstawie tego będziemy wiedzieć ile pieniędzy trzeba przeznaczyć
na funkcjonowanie tej komunikacji, i na pewno z jakiś wolnych środków, z oszczędności
te pieniądze wygospodarujemy. Nie są tak wielkie pieniądze, które byłyby nie do znalezienia.
I ja jestem pewny, że w drugiej połowie przyszłego roku ta komunikacja zafunkcjonuje.
Pan Przewodniczący Wojciech Zieliński.
Rozumiem, że jego sugestia odnośnie inicjatywy uchwałodawczej, to jest tak jakby wniosek
o zmianę Statutu. Drodzy państwo, ja myślę, że prawnicy pochylą się nad tym, również tutaj
poproszę pana Sekretarza. Trzeba pochylić się nad tym czy Statut może przewidzieć taką
inicjatywę dla mieszkańców. Jeżeli tak, to ja nie mam nic przeciwko temu, żeby mieszkańcy
naszego miasta składali projekty uchwał, które byłyby procedowane przez Radę Miasta. Ale
chciałem zwrócić państwa uwagę, że wszyscy państwo tutaj w osobie 21 radnych macie
umocowanie prawne od mieszkańców, ponieważ tak naprawdę nie Burmistrz was wybrał, tylko
wybrali was mieszkańcy i państwo mogą w imieniu mieszkańców takie projekty składać.
Przykładem tego może być ten projekt, który został złożony przez pana radnego Kocielę, który
ma dobry kontakt z panem Zielińskim, z mieszkańcami i jest ich tak jakby reprezentantem.
Drodzy państwo, jeśli chodzi o tą inicjatywę i o te spotkanie w sprawie przyjęcia działki radni dowiedzieli się o tym na sesji od pana radnego Kocieli, mówiono o tym powszechnie, więc
nie przekazywałem już tej informacji. Natomiast faktycznie umknęła mi prośba pana Wojciecha
Zielińskiego, żeby zabezpieczyć obsługę kancelaryjną na tym spotkaniu i za to najmocniej
przepraszam, to się więcej nie powtórzy. Jeżeli będzie taka prośba, to będę delegował
pracownika, żeby zawsze uczestniczył w takich wizjach i sporządzał protokół lub jakieś rzeczy.
Natomiast proszę pamiętać, że nie zawsze po stronie miasta ten obowiązek spoczywa. W wielu
przypadkach, jeżeli jest to inicjatywa Zarządu Osiedla, to taki zarząd również ma swojego
sekretarza, który powinien sporządzać protokoły i prowadzić dokumentację.
Wizja lokalna, droga Osiedleńcza 18 taki pojawił się adres.
Myślę, że to chodzi o drogę między PRIMBUDEM a pierwszą posesją przy ulicy
Kochanowskiego. Ta droga - byliśmy w terenie, sprawdziliśmy - istnieje i jest zagrodzona tylko.
Przypuszczam, że to firma PRIUMBUD swego czasu przyspawała płot i zagrodziła. Wystarczy
ten płot odspawać i ta droga tam funkcjonuje, z tym że ona jest kompletnie zarośnięta, tam
są krzaki, krzaczory, więc trzeba to doprowadzić do kultury.
Pan Przewodniczący Przybyłka pyta się czy w osiedlu Lidzbarska czterdziestoletnie drogi
doczekają się kostki czy asfaltu?
Chciałem odpowiedzieć, że tam w grę wchodzi tylko i wyłącznie kostka. Dlatego, że są tam
niezagospodarowane działki i pewnie będzie potrzeba czasami rozebrać, wykonać przyłącze.

Pan radny Pszenny pyta się o możliwość rozszerzenia parkingu w kierunku bloków
w ulicy Kolejowej.
Myślę, że jest to mało prawdopodobne, dlatego że są zbyt małe odległości między parkingiem,
który miałby powstać, a oknami. Według przepisów powinno być minimum 10 metrów.
My jeszcze w terenie na mapach sprawdzimy, ale wiem, że to było kiedyś rozważane i upadło
to właśnie z tego powodu.
Pani Konarzewska pyta, kiedy Działdowo zostało wcielone do Polski?
Działdowo zostało wcielone na mocy, z tego co pamiętam, Traktatu wersalskiego, a Traktat
został podpisany bodajże 28 czerwcu 1919 roku. Natomiast Działdowo zostało wcielone według badań pana Piotra Bystrzyckiego, który tą kwestię rozważał -17 stycznia 1920 roku
i 17 stycznia według naszego Statutu jest świętem naszego miasta, przyznajemy w tym dniu
statuetkę św. Katarzyny.
Jeśli chodzi o podświetlenie kościoła św. Wojciecha, to mamy wykonany projekt. Projekt
ten został nieodpłatnie wykonany przez jedną z firm. Jesteśmy na etapie rozważania różnych
koncepcji budowy tego i myślę, że zostanie to zrealizowane w roku 2017.
Proszę państwa, jeśli coś umknęło, to jestem do państwa dyspozycji. Dziękuję.
Pan Włodzimierz PRZYBYŁKA - Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 1:
Czy będzie to na zasadzie takiej, jak były budowane ulice na Polnej?
Pan Grzegorz MROWIŃSKI - Burmistrz Miasta:
Ja może wypowiem się na temat ulicy, bo ulica ulicy nie jest równa. Ulica Traugutta
ma 9 metrów szerokości i nie jesteśmy w stanie tam wykonać chodników po jednej i po drugiej
stronie i szerokości pasa odpowiedniego dla tej kategorii ulic. Dlatego z jednej strony będzie
chodnik ok. 1,70 metra, potem będzie pas jezdni, a z drugiej strony będzie opaska metrowa. Jest
to doraźne rozwiązanie. Natomiast w grę wchodzi jeszcze - ale to przedłuży nam o dobry rok,
albo o dwa lata - wykupienie na szerokości około 1,5 metra pasa na długości działki i wiązałoby
to się z przebudową ogrodzeń, a niektóre ogrodzenia na Traugutta są bardzo kosztowne. Także
będzie droga na możliwości tej ulicy. Dziękuję.
Pan Wojciech ZIELIŃSKI - Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 3:
Szanowna Rado! Panie Burmistrzu! Wszyscy Zgromadzeni!
Chciałem jedynie podziękować na początku całej Radzie za przegłosowanie tej uchwały,
na którą mieszkańcy czekają.
Natomiast panu Burmistrzowi chciałem powiedzieć, że odpowiedź, że Zarząd Osiedla sam
powinien protokołować i sam zabezpieczyć materiały jest całkowicie, troszeczkę chybiona,

ponieważ mamy do czynienia ze Statutem i Statut nakłada obowiązek na Burmistrza pomagania
organom Zarządu Osiedla we wszystkich jego pracach statutowych. Więc, jeżeli pracownik
merytoryczny, gdzie jest numer nawet w zawiadomieniu o wizji, że jest działka 2882/6, gdzie
działka jest 2882/2, w Geoportalu jest ta sama działka łamana na 1 i zabezpieczenie materiału,
i spisanie poprawnie protokołu, żeby to był jakiś dokument - no niestety chcemy mieć
pracownika, który za to odpowiada. Był pracownik z Agencji Nieruchomości Rolnych, który
od razu to sprostował i nie było żadnego problemu. Natomiast naprawdę oczekiwania są takie,
że oczekujemy pomocy w naszych działaniach, a nie unikanie tego. Dziękuję.
Ad pkt 24
Wolne wnioski informacje:
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Pan radny Gajewski, proszę.
Radny pan Zenon GAJEWSKI:
Panie Przewodniczący! Panie Burmistrzu! Koleżanki i Koledzy i także obecni na sali!
W imieniu Stowarzyszenia Odnowy Chrześcijańskiej „Pamięć i Tożsamość” informuję
i zapraszam na 18 stycznia na dwie prelekcje. Jedna o godz. 1100 dla młodzieży, druga
o godz. 1700 dla dorosłych. Tematem będzie „Polskie państwo podziemne”. Prelegent został
zaproszony z Instytutu Pamięci Narodowej Oddział Gdańsk. Najprawdopodobniej, jeszcze nie
mogę powiedzieć na 100%, ale zorganizujemy również wystawę pod tym samym tytułem w holu
Centrum Kształcenia Ustawicznego, na mocy podpisanego z tą instytucją porozumienia przez
Stowarzyszenie. To już jest kolejna taka prelekcja z prezentacją, staramy się, żeby była raz
w miesiącu i jak do tej pory tak było. 1 grudnia gościliśmy Andrzeja i Joannę Gwiazdów,
ta prelekcja dotyczyła akurat wydarzeń grudnia siedemdziesiątego roku. Wcześniejsze prelekcje
dotyczyły konkretnych wydarzeń związanych z przypadającymi rocznicami wydarzeń z historii
naszego kraju. Serdecznie chciałem państwa zaprosić już dzisiaj na tą prelekcję: 18 stycznia
o godzinie 1700 w CKU. Informacje będą umieszczone na stronach internetowych, być może
będą również plakaty.
I przy okazji chciałem jeszcze podziękować panu Burmistrzowi za takie, a nie inne
traktowanie organizacji pozarządowych. Chodzi mi o udostępnienie nowej siedziby,
pomieszczenia przy placu Biedrawy naprzeciw kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego,
jesteśmy - że tak powiem - sąsiadami Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Bardzo dziękuję i wszystkich państwa zapraszam już dzisiaj. Dziękuję.

Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Dziękuję bardzo.
Pan radny Przybyszewski, proszę.
Radny pan Andrzej PRZYBYSZEWSKI:
Panie Burmistrzu chodzi mi o „Katarzynki”: czy będzie wolne wejście dla mieszkańców i kto
będzie gościem „Katarzynek”, jaka piosenkarka, piosenkarz? Dziękuję.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Proszę bardzo, panie Burmistrzu.
Pan Grzegorz MROWIŃSKI - Burmistrz Miasta:
Drodzy Państwo!
Dla części osób będzie wolne wejście, ale nie dla wszystkich. Związane jest to z dosyć dużymi
kosztami organizacyjnymi. Nie powiem państwu kto będzie gwiazdą, niech to zostanie
niespodzianką. Natomiast wiem, ile ta gwiazda kosztowała i niemało.
Proszę państwa, to jest tak, że Dom Kultury częściowo w jakiś sposób rekompensuje sobie
koszty przygotowania tej zacnej imprezy. Jest wiele imprez otwartych, na które państwa
zapraszam, chociażby Dni Działdowa, czy Wigilia, czy zapraszam również na wspólne
powitanie Nowego Roku, gdzie będzie grał dobry zespół coverowy przez trzy godziny,
to są dosyć poważne koszty. Nie chciałbym takiego obciążenia nakładać na Dom Kultury, żeby
wszystkie imprezy były niebiletowane. Więc oni w jakiś sposób też pozyskują, natomiast z tego
co wiem, wejściówki nie są aż takie kosztowne, także w tej kwestii tyle. Dziękuję.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Pan Przewodniczący Zieliński, bardzo proszę.
Pan Wojciech ZIELIŃSKI - Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 3:
Szanowna Rado! Panie Burmistrzu!
Chciałem dokończyć już tylko informację dotyczącą planowanego spotkania z panem
Andrzejem Bitlerem podsekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.
Inicjatywę taką wysunęła pani senator Orzechowska i do informacji pan Burmistrz już dostał
na dzisiejszej sesji pismo, oraz Przewodniczący Rady z kserokopiami dla wszystkich radnych
i mniej więcej przeczytam treść pisma:
„.Do mojego Biura Poselskiego w Działdowie w dniu 7 listopada 2016 roku wpłynęło pismo
od Zarządu Osiedla nr 3 w Działdowie z prośbą o spotkanie z panem ministrem w sprawie
przywrócenia przejazdu strzeżonego kategorii A, znajdującego się przy ulicy Księżodworskiej

oraz możliwości wybudowania wiaduktu kolejowego w Działdowie. Mając powyższe na uwadze
bardzo

proszę

o

wyznaczenie

dogodnego

terminu

spotkania

dla

pana

ministra

z przedstawicielami Zarządu Osiedla nr 3 w Działdowie w mojej obecności”.
Dlatego, podobnie jak rozmowa z Agencją Nieruchomości Rolnych, chciałem prosić tylko
o rozważenie możliwości, gdyż w poprzedniej kadencji wmawiano, że PKP jest takim
monopolistą, który doprowadził do tego, że musi być przejazd tylko na ulicy Kochanowskiego wiadukt, nie można wybudować go gdzie indziej. Natomiast w kwietniu, tuż przed wyborami,
okazało się, że na spotkaniu, gdzie był poseł Babalski, PKP zaaprobowało, że może być jednak
przejazd strzeżony na ulicy Księżodworskiej. I przejście podziemne dla pieszych może po prostu
nie kolidować z ruchem, i wystarczyło metr przebudować tego przejścia, żeby przejście było
bezpieczne, i nie czekało się w kolejce, i można było wchodzić. Rozwiązałoby ono teraz
problem rowerów i innych wózków, który teraz istnieje.
Więc w 2019 roku dopiero można cokolwiek myśleć o przebudowaniu i PKP to przekaże miastu.
Natomiast wszelkie inicjatywy, żeby odblokować ten przejazd itd. można teraz uzgodnić
to z PKP, żeby nie blokowało planu przestrzennego zagospodarowania miasta i nie wydłużało
to w czasie.
Również wtedy obiecano - ze względu na to, że PKP było zagrożone ewentualnym zwrotem
funduszy unijnych nie tylko z wiaduktu na ulicy Kochanowskiego, ale z całego odcinka że można w perspektywie 2014-2020 wybudować wiadukt w dowolnej lokalizacji. Niestety, jak
pamiętamy, tuż przed samymi wyborami pan Burmistrz Mazurkiewicz wyraził się, że jest
to poroniony pomysł i delikatnie PKP się wycofało. Wracamy do tego. Pani senator
Orzechowska wspólnie z panem Babalskim zajmą się tematem. Natomiast dobrze by było, żeby
tak jak rozmowy z Agencją Nieruchomości Rolnych nie przebiegały w ten sposób, że tylko
Zbyszek Kociela, któremu jeszcze raz chciałem podziękować za współpracę, jedyny był
zainteresowany, który w ogóle nie jest radnym z naszego osiedla. Który chciał, nawiązał kontakt
z osiedlem i współpracowaliśmy. Można to przemyśleć, pochylić się nad pomysłem,
bo spotkanie będzie planowane gdzieś styczeń, luty. Więc o wszelkich ruchach przekażę. Więc
myślę, że jest to interes dla całego Działdowa. Dziękuję bardzo, kłaniam się.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Panie Przewodniczący, ponieważ zostałem wywołany do tablicy, to panu powiem, że bardzo
dobrze orientuje się w sprawach osiedla. Natomiast ja oczekiwałem, że pan dzisiaj powie, kiedy
już będzie zbudowany ten wiadukt, a pan dzisiaj nie powiedział, tylko powiedział, że do 2019
roku. Ja wspieram...(pan Zieliński mówił bez otrzymania głosu)... będę wspierał pana...(pan

Zieliński - przepraszam bardzo. Nie zastanawiałem się jeszcze nad tym, ale jeżeli coś to pomyślę.
Dziękuję.)
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Jednak musi poczytać pan Statut, mimo wszystko. Więc tak, będę pana wspierał w tych
działaniach jako radny z tego osiedla odnośnie budowy tego wiaduktu, bo zawsze byłem
przeciwny takiemu rozwiązaniu i mam nadzieję, że będzie to, chociaż perspektywa
dziewiętnastego roku jest tutaj nieubłagalna.
Pani radna Konarzewka, proszę bardzo.
Pani Elżbieta KONARZEWSKA - Wiceprzewodnicząca Rady:
Szanowni Państwo! Panie Burmistrzu!
Pragnę państwa poinformować, że serdecznie dziękuję w imieniu mieszkańców Nidzickiej 13
oraz oczywiście własnym panu Wojciechowi Fabińskiemu naczelnikowi Wydziału Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej oraz nadzoru Właścicielskiego za skuteczne działanie, które
zapewne przyczyni się do poprawy estetyki przy ulicy Nidzickiej, ułatwiając utrzymanie
porządku dla osób odwiedzających Cmentarz Parafialny, jak również korzystających z parkingu
przy ulicy Nidzickiej. Dziękuję bardzo.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Dziękuję bardzo.
Proszę , pan radny Świątek.
Radny pan Paweł ŚWIĄTEK:
Zakończył się finał „Szlachetnej Paczki”, my jako radni ufundowaliśmy paczkę dla pana
Krzysztofa. Pan Krzysztof to osoba samotna w wieku 52 lat. Z ubolewaniem muszę stwierdzić,
że w tamtym roku zrobiliśmy bogatszą paczkę, może to wynik informacji dotyczącej programu
500+ i radni się bali, że te rodziny mają wsparcie. Dlatego wybrałem osobę samotną, której
dochód wynosi 861 zł, na życie zostaje mu 421 zł. Więc on prosił głównie o żywność i środki
czystości. Ta paczka była zrobiona przy udziale też wolontariuszy Szlachetnej Paczki. Jeszcze
raz dziękuję za wsparcie i mam nadzieję że w przyszłym roku okażemy się bardziej hojni.
Dziękuję.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Dziękuję bardzo.
Pan radny Gołębiewski, proszę.

Radny pan Leszek GOŁĘBIEWSKI:
Ja w kwestii tej paczki. Myślę, że dobrze by było gdyby w przyszłym roku, jeżeli będzie
taka akcja radni otrzymali wcześniej informację - nie chodzi o nazwisko, ale chodzi o jakąś
osobę czy rodzinę - dla kogo my tę paczkę będziemy robić. Wtedy inaczej do tego podchodzimy,
a tak to jest jakieś pieniążki, później jest dopiero informacja. Dziękuję.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Myślę, że nie bardzo możemy to zrobić. Ale proszę bardzo, pan radny Świątek.
Radny pan Paweł ŚWIĄTEK:
Ja wybrałem rodzinę dopiero w momencie, kiedy miałem jakieś pieniądze. Ja nie będę wybierał
rodziny, kiedy na przykład nikt mi się nie zaoferuje, a niestety nie stać mnie, żeby zorganizować
sam paczkę. Dziękuję bardzo.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Pan radny Kociela, proszę.
Radny pan Zbigniew KOCIELA:
Szanowni Państwo!
Mam kontakt z osobą, która w Działdowie nadzoruje całą ideę Szlachetnej Paczki rozmawiałem
na ten temat, i myślę, że zabrakło tutaj pewnej informacji, uświadomienia radnych o tym, jak
to może wyglądać. Faktycznie, program 500+ kilka osób zniechęcił, bo nasza świadomość
wyglądała miej więcej tak, że kolejna danina. Danina tak, jak to mamy okazję słuchać czasami
w mediach czy od innych osób. W przyszłym roku zadbajmy o to, aby ta osoba przyszła,
wcześniej nas uświadomiła jak to będzie wyglądało i myślę, że ta szczodrość z naszej strony
na pewno będzie dużo większa. Dziękuję.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Dziękuję bardzo.
Pan Burmistrz, proszę.
Pan Grzegorz MROWIŃSKI - Burmistrz Miasta:
Wysoka Rado!
W kwestii Szlachetnej Paczki pozwolą państwo, że podzielę się swoim doświadczeniem,
ponieważ byłem kiedyś wolontariuszem.
To jest tak, że jest tak zwane otwarcie bazy i w tej bazie mamy na przykład 10, 20, 30, 40
rodzin z naszego terenu i wybiera się rodzinę, poznaje się potrzeby tej rodziny. I, to co mówił

tutaj pan radny Świątek, bardzo często wybranie rodziny jest uzależnione od tego ile ma się
zebranych środków. Bo, jeżeli na przykład potrzeba nr 1 to jest pralka albo lodówka, albo nowa
kuchenka. Więc ja myślę, że w przyszłym roku dobrze by było gdybyśmy wcześniej, tak jak
tutaj pan zasugerował, wybrali zespół osób, który by spotkał się i wspólnie wybrał. Myślę,
że jest to idea, którą warto na pewno wspierać i to nie jest tak, że pomaga się tylko rodzinom
wielodzietnym. Często pomaga się osobom samotnym, osobom opuszczonym i chwała państwu
za to, że państwo się w tą piękną akcję włączyli. A mnie jest miło, że też zostałem do tego
zaproszony. Dziękuję.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Dziękuję bardzo.
Pan radny Pszenny, proszę.
Radny pan Sławomir PSZENNY:
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Ja również chciałbym w tym okresie poświątecznym podziękować za państwa udział w imprezie
o nazwie „Odpalmy choinkę”. Wspólnie składaliśmy się również na posiłki, które były
wydawane w trakcie tego Wigilijnego spotkania. W tym roku już trzy podmioty
je przygotowywały. Gdyby ktoś z państwa chciał się zapoznać z dokumentacją z tych zebranych
środków, to oczywiście służę. Natomiast chciałbym też bardzo serdecznie podziękować tym
osobom, które brały udział w zapewnieniu takiej atrakcji, którą była żywa szopka, to jest:
gospodarstwo państwa Agnieszki Prochal i Piotra Rydel z Rumiana, gospodarstwo pana Jerzego
Grzeli z Malinowa i gospodarstwo pana Lecha Serwotki z Napronka. Myślę, że cała impreza
była bardzo udana, zresztą państwo możecie sami ocenić. Mam nadzieje, że ona się będzie nadal
rozwijała. Dziękuję bardzo.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Dziękuję.
Pan radny Sękowski, proszę.
Pan Czesław SĘKOWSKI - Wiceprzewodniczący Rady Miasta:
Panie Przewodniczący! Panie Burmistrzu! Szanowni Radni!
Ja chciałem podziękować panu Burmistrzowi za włączenie oświetlenia. Mieszkańcy dziękują
panu za włączenie oświetlenia ich drogi dojazdowej do posesji. Ale ja osobiście chciałbym
podziękować panom, do których najczęściej chodziłem, z którymi rozmawiałem i prosiłem, żeby
wspierali mnie, dzwonili tam gdzie nie można, czy gdzie można włączyć to światło i tak też się

stało. Dlatego panu zastępcy chciałem bardzo podziękować panu Dobreckiemu, panu Omanowi,
panu Fabińskiemu. Ci panowie też mnie wspierali i za to bardzo, bardzo dziękuję.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Dziękuję bardzo.
Pan radny Łukaszewski, bardzo proszę.
Radny pan Roman ŁUKASZEWSKI:
Ja zgłosić chciałem wniosek, aby zwrócić się z zapytaniem do Vectry, dlaczego Vectra
w Ostródzie Działdowo traktuje tak po macoszemu? Gro programów to jest o Ostródzie,
o Nidzicy, Działdowo jest praktycznie na marginesie. Widziałem odpalenie choinki, ale
na przykład nie widziałem czy było Wigilijne spotkanie, znaczy z tym poczęstunkiem
i z jarmarkiem. Zdarzają się wywiady pana Burmistrza, ale reszta to jest mizerota i nie wiem czy
to Vectra nas tak traktuje, czy my nie chcemy?
Mława na przykład ma swój własny tygodnik chyba, to znaczy on jest samorządowy, który jest
Vectry i tam są informacje chyba z pół godziny różne. A u nas w Działdowie, kiedyś jak był
Top-sat to była informacja co tydzień i były jakieś wiadomości. Czy teraz się w naszym mieście
nic nie dzieje, że nie można tego przekazać w telewizji naszej kablowej? Dziękuję, to wszystko.
Pan Grzegorz MROWIŃSKI - Burmistrz Miasta:
Odniosę się do jednej i do drugiej sprawy. Zacznę od Vectry. Vectra jest to spółka, która zajmuje
się podłączaniem odbiorców do sieci internetowej, sieci telefonicznej i również sprzedaje sygnał
telewizyjny. Natomiast programy, które się pojawiają, są autorstwa Telewizji Mazury, która
współpracuje z Vectrą.
Proszę państwa, w Mławie pojawił się - jest to wersja internetowa, ale również wersja kablowa samorządowy portal internetowy i chcę państwu powiedzieć, że podobne rozmowy
prowadzone są w Działdowie, i taki samorządowy portal działdowski pojawi się w roku 2017.
Będzie to podobny szablon jak w Mławie, z tym że będzie to funkcjonowało jako działdowski
portal internetowy. Raz w tygodniu będą informacje z całego tygodnia się pojawiały,
wybierzemy czy to będzie wtorek, czy poniedziałek, czy środa, czy sobota, ale będzie to jeden
i ten sam dzień.
Natomiast odnośnie podziękować pana radnego Sękowskiego, chcę państwu powiedzieć,
że chyba łatwiej będzie wyremontować zamek niż z Energą-Oświetlenie i z Energą-Operator
toczyć batalię o uniezależnienie się od tego monopolisty - mogę to stwierdzić publicznie,
bo mamy już na to dowody, że są w stosunku do naszej gminy prowadzone działania
monopolistyczne. Mamy przygotowaną skargę do UOKiK-u, najprawdopodobniej - sądzimy tak,

że - jedna spółka blokuje podłączenie naszych układów, o których mówił radny Dwórznik,
bo mamy wyniesione trzy układy pomiarowe, one nie są podłączone na dzień dzisiejszy. Jest
blokowane, pomimo tego że mamy podpisaną umowę, że dostaliśmy warunki techniczne,
warunki wszystkie spełniliśmy, wpłaciliśmy pieniądze, termin podłączenia minął, nie zostaliśmy
podłączeni. Najprawdopodobniej jedna ze spółek robi to celowo, po to żeby w przetargu, który
będziemy ogłaszać na rok 2017 te punkty, które nie zostały wyłączone zostały jeszcze objęte
do obsługi tej spółki, do konserwacji itd.
I proszę mi wierzyć, pan radny Sękowski to wie na pewno, bo byliśmy bombardowani przez
mieszkańców, którzy nie byli w stanie zrozumieć, dlaczego jest pobudowane oświetlenie,
a nie świeci. I przez pana przewodniczącego Sękowskiego, który też przychodził wielokrotnie
my dzwoniliśmy do jednej spółki, dowiadywaliśmy się, że zlecenie zostało wprowadzone
do komputera i wysłane tydzień temu. Dzwonimy do drugiej: ale do nas nic nie przyszło.
I naprawdę tych batalii jeszcze musimy stoczyć kilka, bo ulica Jagiełły jest włączona w stary
układ pomiarowy, dzięki temu świeci. Ulica Sikorskiego jest odebrana, jest niepodłączona,
podobno ulica Przemysłowa została włączona po pół roku i mamy trzy układy pomiarowe
wyniesione, które nie są jeszcze podłączone. Natomiast państwo wiedzą, że mamy zakrojone
plany inwestycyjne związane z wymianą oświetlenia na energooszczędne i to naprawdę będzie
bój, przynajmniej jak pod Waterloo.
Natomiast korzystając z okazji, że dużo się mówi o świętach, dużo mówi się o paczkach,
dużo mówi się o prezentach, my również dla państwa radnych i przewodniczących zarządów
przygotowaliśmy mały prezent i jeśli pan Przewodniczący pozwoli, to ja go teraz wręczę.
Radni i Przewodniczący Zarządów Osiedli otrzymali książki i gadżety związane z naszym
miastem.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Szanowni Państwo!
Dziękujemy, panie Burmistrzu, za miłe prezenty. Natomiast ja także chciałbym serdecznie
podziękować tym państwu radnym, którzy bezpośrednio zaangażowali się w organizację
Wigilijnego spotkania mieszkańców Działdowa i podziękować także tym, którzy zaangażowali
się w organizację Szlachetnej Paczki. Myślę, że w następnym roku będziemy bardziej hojni.
Panie Burmistrzu! Panie i Panowie Radni! Proszę Państwa!
Ponieważ jest to ostatnia sesja w 2016 roku w imieniu prezydium chciałbym złożyć państwu
radnym, panu Burmistrzowi i pracownikom Urzędu Miasta oraz wszystkim mieszkańcom
Działdowa najlepsze życzenia noworoczne. Niech nowy, 2017 rok przyniesie nadzieję,
że kolejny rok będzie lepszy od poprzedniego, wiarę, że uda się wszystko, co zaplanowaliśmy.

Niech nadchodzący nowy 2017 rok upłynie w spokojnej atmosferze i będzie wypełniony tym
co dobre, piękne i szczęśliwe. Życzę państwu dużo zdrowia, wzajemnej życzliwości
i zrozumienia. Jedności w rodzinach i wspólnocie społecznej. Wszelkiego dobra, wszystkiego
najlepszego.
Pan Grzegorz MROWIŃSKI - Burmistrz Miasta:
Szanowni Państwo! Wysoka Rado!
Chciałbym podziękować za ten mijający rok, który - myślę, że- był owocny dla nas wszystkich.
Chciałbym podziękować również za przyjęcie dzisiejszego budżetu i, proszę mi wierzyć, dołożę
wszelkich starań, żeby państwa wszystkie wnioski realizować, i żeby państwo jak najbardziej
byli dumni ze swojego miasta.
Życzę państwu wszystkiego dobrego w nadchodzącym roku i oczywiście zapraszam na godzinę
2200 31 grudnia do wspólnej zabawy. Dziękuję.
Ad pkt 25
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Zamykam XXIV sesję Rady Miasta Działdowo.
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