Protokół nr XXI/16
nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Działdowo, zwołanej na wniosek Burmistrza Miasta,
odbytej w dniu 14 września 2016 roku, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta, w zamku,
pod przewodnictwem pana Romualda REMISZEWSKIEGO - Przewodniczącego Rady.
Sesja trwała w godz. 9:00-10:30
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
Pani Beata SZYDŁOWSKA-ANACZKOWSKA - Skarbnik Miasta
Pani Magdalena RZĄP - Radca prawny Urzędu Miasta
Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miasta
Pan Wiesław SMERECZYŃSKI - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego
Pan Adam BOROWSKI - naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy
Powiatowej Policji
Pan Jerzy GIEZEK - Przewodniczący Rady Seniorów Miasta Działdowo
Przewodniczący zarządów osiedli
Przedstawiciele lokalnych mediów
Kilku mieszkańców miasta

Przebieg sesji
Pkt 1
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady otworzył sesję, stwierdził jej
prawomocność, po czym powitał uczestników obrad oraz tych wszystkich, którzy oglądają sesję
za pośrednictwem elektronicznych środków masowego przekazu.

Ad pkt 2
Zmiany w porządku obrad:
Nie było wniosków w sprawie zmiany porządku obrad i Rada realizowała porządek
w brzmieniu przedłożonym przez Burmistrza Miasta, tj:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Zmiany w porządku dziennym sesji.
3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych

przy ul. Jagiełły.
5. Podjęcie

uchwały

zmieniającej

uchwałę

w

sprawie

ustalenia

tygodniowego

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz ustalenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy
obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze
godzin.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto

Działdowo na lata 2016-2025.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2016.
8. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej przedszkoli

prowadzonych przez Gminę-Miasto Działdowo.
9. Zamknięcie sesji.

Ad pk 3
Bez uwag, 19 głosami „za”, tj. jednomyślnie Rada przyjęła protokół poprzedniej sesji,
bez odczytywania.
Ad pkt 4
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych
przy ul. Jagiełły:
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Projekt uchwały został zaopiniowany przez Radcę prawnego Urzędu Miasta, posiadacie
go państwo w swoich materiałach sesyjnych. Proszę pana Stanisława Dobrackiego naczelnika
Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Planowania Inwestycji o omówienie projektu uchwały.
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Pan Stanisław DOBRACKI - naczelnik Wydziału GPI:
Panie Przewodniczący! Szanowni Radni!
Chciałbym zgłosić autopoprawkę. Otóż, wkradł się delikatny błąd w uzasadnieniu powyższej
uchwały. W pierwszym wersie numer działki się nie zgadza, powinien być tak, jak jest
w projekcie uchwały, czyli 985/8. Treść projektu uchwały jest w porządku, tylko w uzasadnieniu
jest ta pomyłka.
Po czym pan Dobracki odczytał uzasadnienie do projektu uchwały.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Dziękuję panu naczelnikowi.
Państwa radnych informuję, że Komisja Gospodarki i Ochrony Środowiska wydała pozytywną
opinię o projekcie tej uchwały.
Otwieram dyskusję nad projektem uchwały.
Proszę pan Burmistrz.
Pan Grzegorz MROWIŃSKI - Burmistrz Miasta:
Panie Przewodniczący! Wysoka Rado!
Pozwolą państwo, że uzupełnię wypowiedź pana naczelnika i przybliżę państwu troszeczkę też
tło tej uchwały.
Proszę państwa, przyszli do mnie mieszkańcy bloku nr 23e, położonego na działce 985/7
z prośbą, żeby Gmina-Miasto Działdowo utwardziła im dojazd i oświetliła. Ja, jako burmistrz,
nie mam nic przeciwko temu. Uważam, że są to obowiązki gminy. Podjęliśmy rozmowę, ale
w trakcie weryfikacji dokumentów okazało się, że działka, która stanowi dojazd do tego bloku,
czyli działka, która jest przedmiotem dzisiejszej uchwały, nie jest w całości własnością GminyMiasto Działdowo. Ponieważ 1.673 z 10 tysięcy części posiada pan Kucharski. I w tym
przypadku Gmina-Miasto Działdowo mogłaby utwardzić tę drogę, ale tylko przy proporcjonalnej
partycypacji w kosztach pana Kucharskiego.
Jak to się stało, że właściciel prywatny, osoba fizyczna jest właścicielem części działki?
Z rozmowy z panem Kucharskim dowiedzieliśmy się, że kiedy kupował działkę 985/6 to tak
naprawdę postawiono go przed faktem dokonanym: Jeżeli chcesz kupić tą działkę, to musisz
kupić część drogi. Pozostałą część drogi próbowano sprzedać wspólnocie mieszkaniowej.
Do czego zmierzam? Szanowni państwo, niestety w poprzednich latach była taka polityka, żeby
część obowiązków gminy przerzucać na osoby fizyczne, na osoby prywatne - czego ja jestem
przeciwnikiem. Gmina-Miasto powinna się wywiązywać ze swoich obowiązków. Na dzień
dzisiejszy my tak naprawdę nie możemy nawet odśnieżać tej drogi, dojazdu do tego bloku,
ponieważ powinien również pan Kucharski partycypować w kosztach. I, na szczęście, udało nam
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się znaleźć rozwiązanie tej trudniej sytuacji, ponieważ kilkudziesięciu rodzinom, które mieszkają
w tym bloku, naprawdę zależy, żeby czuć się pełnoprawnymi obywatelami tego miasta.
W związku z powyższym podjęliśmy rozmowy i pan Kucharski się zgodził przekazać nam swoją
część, swój udział w tej drodze za malutką działeczkę 984/7, która poprawi warunki
zagospodarowania jego działki. Dokonaliśmy operatu szacunkowego i ten udział oraz ta działka
mają praktycznie taką sama wartość. Stąd też moja prośba, żeby państwo wyrazili zgodę, aby
mieszkańcy bloku 23e mogli mieć w końcu oświetlone dojście do swojej posesji i utwardzony
dojazd. Dziękuję.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Dziękuję.
Proszę bardzo, pan radny Kociela.
Radny pan Zbigniew KOCIELA:
Panie Burmistrzu! Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Sprawa jest na pewno zasadna. Sięgając wstecz, panie Burmistrzu, interpretacja poprzedniej
władzy mogła być różna, choćby zagwarantowanie dojazdu panu Kucharskiemu, ale na pewno
to nie jest sednem. Mnie zastanawia obecny status działki 1-984/1, o czym my żeśmy rozmawiali
podczas prac Komisji, bo: czy ta działka też jest własnością gminy Działdowo, czy też
własnością prywatną?
Pan Stanisław DOBRACKI - naczelnik Wydziału GPI:
Przepraszam, panie radny, o działkę chodzi 1 ...
Radny pan Zbigniew KOCIELA:
Panie naczelniku, ja nie panu zadałem pytanie, ale ...
Pan Stanisław DOBRACKI:
Przepraszam.
Bo wczoraj rozmawialiśmy na Komisji, panie radny ...
Radny pan Zbigniew KOCIELA:
Jak pana poproszę, to pan mi odpowie.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Ja nie udzieliłem panu głosu, więc bardzo bym prosił.
Pan radny Kociela.
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Radny pan Zbigniew KOCIELA:
Status tej działki, panie Burmistrzu.
Pan Grzegorz MROWIŃSKI - Burmistrz Miasta:
Jakby był pan łaskawy powtórzyć jeszcze numer działki.
Radny pan Zbigniew KOCIELA:
Przylegająca do bloku, o którym pan mówił, działka 1-984/1. Czy ona jest własnością gminy
Działdowo, czy własnością prywatną.
Pan Grzegorz MROWIŃSKI - Burmistrz Miasta:
Panie naczelniku, czy pan ma wiedzę, kto jest właścicielem tej działki?
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Panie naczelniku, bardzo proszę.
Pan Stanisław DOBRACKI - naczelnik Wydziału GPI:
Właścicielami tej działki są właściciele mieszkań znajdujących się w bloku nr 23e.
Wczoraj nie byłem w stanie odpowiedzieć na to pytanie na Komisji, ale sprawdziłem to i w tym
momencie jestem pewny.
Radny pan Zbigniew KOCIELA:
Dziękuję.
Radny pan Marek DWÓRZNIK:
Panie naczelniku, ale przeznaczenie tej działki. Bo, jeżeli oddamy działkę 984/7, to wtedy nie
będzie dostępu do działki 984/1. Jakie jest przeznaczenie tej działki?
Ponadto chciałbym poznać wycenę tych działek, czy jest równoważna, czy trzeba dopłacić.
Pan Grzegorz MROWIŃSKI - Burmistrz Miasta:
Szanowni Państwo!
Skoro właścicielami działki 984/1 jest wspólnota mieszkaniowa, a więc mieszkańcy bloku 23e
w związku z powyższym przeznaczenie tej działki jest jedne - pod budownictwo i pod potrzeby
tej wspólnoty. Nie ma dzisiaj niebezpieczeństwa, że ta działka zostanie pozbawiona dojazdu,
ponieważ ta działka tworzy wspólny kompleks z działką 985/7, czyli z blokiem i ma dojazd
od ulicy Jagiełły. I właściciele tych dwóch działek - czyli działki 985/7, na której stoi blok
oraz działki, o której wspominał radny Kociela - proszą, żeby uporządkować problem dojazdu,
i żeby została ta droga dojazdowa utwardzona. Także nie ma tu żadnego niebezpieczeństwa.
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Natomiast, Szanowni państwo, z tego co mi się udało ustalić, w poprzednich latach była
koncepcja zagospodarowania działki 984/6, na której dzisiaj jest pobudowany nowy budynek
OREW-u: tam była koncepcja pobudowania bloku. Stąd też pojawiły się tutaj dziwne podziały,
dziwne drogi dojazdowe, które tak naprawdę dzisiaj nikomu nie służą. I to, co my dzisiaj robimy
to jest próba uporządkowania tych zamierzeń i myślę, że to jest celowa droga.
Panie naczelniku, czy jesteśmy w stanie podać, jakie są wyceny z operatu szacunkowego?
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Proszę, panie naczelniku.
Pan Stanisław DOBRACKI - naczelnik Wydziału GPI:
Oczywiście, mam takie operaty szacunkowe przy sobie, i tak: działka nr 984/7, której jeszcze
właścicielem jest Gmina-Miasto Działdowo, wyceniona została na 13.800 złotych, a udział
1673/10.000 części nieruchomości w działce nr 985/8 wyceniony został na 13.600 złotych, czyli
jest różnica 200 złotych do dopłaty przez pana Kucharskiego przy sporządzaniu aktu
notarialnego. Dziękuję.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Dziękuję.
Pan radny Kociela, proszę.
Radny pan Zbigniew KOCIELA:
Szanowni Państwo!
Projekt jest na pewno zasadny, natomiast już tak idąc troszeczkę dalej, bo rozmawialiśmy na ten
temat również podczas prac Komisji i w rozmowach prywatnych z radnym, i zastanawia mnie,
panie Burmistrzu, czy ma pan jakąś koncepcję, pomysł na tą drogę, która wydaje się być trochę
ślepa w momencie, jak to uchwalimy. Mam na myśli ten odcinek od ulicy Skłodowskiej między
OREW-em a posesjami prywatnymi w kierunku terenu, który po prawej stronie mówi
o Klubowej tak zwanej. Czy ten teren 1-988/4 przylegający do lokalu, który jest Domem
Nauczyciela, czy też potocznie nazywanym Klubową, jest własnością miasta? Do czego
zmierzam? Chodzi mi o to, czy możemy tutaj w przyszłości założyć jakiś szlak komunikacyjny,
w którym wykorzystamy to? Bo ta uliczka, w tym momencie, robi się ślepa. Co pan na ten temat
myśli? Co pan na ten temat może nam powiedzieć. Dziękuję.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Proszę bardzo, panie Burmistrzu.
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Pan Grzegorz MROWIŃSKI - Burmistrz Miasta:
Chciałbym, Szanowni państwo, poszerzyć państwa wiedzę, bo z wypowiedzi pana radnego
wnioskuję, iż pan radny myśli, że ta ulica do dnia dzisiejszego ma sens, a w momencie, kiedy
tą działkę przekażemy pan Kucharskiemu, nie będzie miała sensu. Więc chcę zwrócić uwagę,
że tak naprawdę ta ulica jest ślepa, ponieważ działka 985/6 jest własnością pana Kucharskiego.
Ta ulica nie jest połączeniem z ciągiem komunikacyjnym, który prowadzi do Jagiełły. Ta ulica
jest tylko i wyłącznie do Klubowej, do Domu Nauczyciela, natomiast ona jest ślepa. To, że pan
Kucharski swojej działki nie ogrodził na dzień dzisiejszy - mówię o działce 985/6 - to ludzie
chodzą tędy. Ale tak naprawdę ta droga została wydzielona do Klubowej, a bardziej wydaje mi
się, że ona została wydzielona do posesji, które są położone wzdłuż ulicy generała Józefa
Hallera; chodzi o to, żeby z tyłu był dojazd do tych posesji.
Myślę, że jest to rzadko uczęszczana droga, ona w ogóle nie spełnia parametrów drogi, bo jej
szerokość to - na moje oko - wynosi może 5 metrów. Na pewno nie mam planów utwardzania
tego, nie mam planów budowania chodników, bo będą to chodniki, ulice donikąd. Dziękuję.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Dziękuje bardzo.
Bardzo proszę, pan radny Odachowski.
Radny pan Marian ODACHOWSKI:
Panie Przewodniczący! Panie Burmistrzu!
Najpierw co do do tła historycznego pana Burmistrza. Otóż, ta działka została sprzedana panu
Kucharskiemu w drodze przetargu. Przetarg był nieograniczony, więc nabywca nie był pod
ścianą, bo mógł ją nabywać, mógł nie nabywać. To jest uchwała nr XXVI/278/09, czyli z 2009
roku - to po pierwsze.
Po drugie, odnosząc się do projektu uchwały, którą mamy podjąć, wydaje się, że tytuł uchwały
nie jest do końca adekwatny z jej treścią, ponieważ tak naprawdę to nie ma miejsca zamiana
nieruchomości, tylko zamiana nieruchomości na udziały, czy część udziałów w nieruchomości.
Czy zatem od strony formalno-prawnej będzie to adekwatne i nie stanie się powodem do... Pani
mecenas nie ma wątpliwości? Dziękuję.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Proszę, pani mecenas.
Pani Magdalena RZĄP - Radca prawny Urzędu:
Szanowni Państwo!
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Tutaj też przy badaniu tej uchwały myślałam o tym, panie radny, ale przyjęłam założenie takie,
że zdarzały się u nas takie sytuacje. To już jest kwestia na etapie wykonawstwa przy zamianie,
przed dokonaniem aktu notarialnego i nie sądzę, żeby na etapie aktu notarialnego notariusz
zakwestionował tą sytuację, jeśli chodzi o ten udział. Takie rzeczy myśmy już przerabiali
w przeszłości, jeśli chodzi o część nieruchomości.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Dziękuję.
Pan Burmistrz.
Pan Grzegorz MROWIŃSKI - Burmistrz Miasta:
Co do tła historycznego, to pan Kucharski chciał kupić działkę, a nie drogę. A przy okazji
zakupu tej działki został de facto w takiej sytuacji postawiony, że musiał kupić to, czego nie
chciał kupić i to nie ulega wątpliwości. Bo drugi taki przypadek - przypomnę panu radnemu przerabialiśmy na ulicy Kościuszki, gdzie również próbowano zmusić mieszkańców, żeby kupili
drogę, a oni stanowczo się postawili i tego nie zrobili. Powiedzieli, że obowiązkiem gminy jest
utrzymanie dróg i oni tej drogi nie kupią.
Natomiast, jeżeli nawet doszłoby do takiej sytuacji, że Wojewoda uchyli tą uchwałę,
to my podejmiemy ją jeszcze raz, usuwając błędy, które wskaże nam Wojewoda. Bo naszym
celem, Szanowni państwo, jest ulżyć tym ludziom, którzy mieszkają w bloku 23e. I, Szanowni
państwo, oni zasługują na to, żeby mieć utwardzoną drogę oraz oświetlone dojście do swojej
posesji i ja zrobię wszystko. Oczywiście, może być jakiś błąd na tym etapie, ale to nie zniechęca
nas do tego, żeby podejmować wszelkie działania. Ja wiem, że błędów nie popełnia ten, kto nic
nie robi.
Myślę, że Wojewoda, w trybie nadzoru, nie będzie miał żadnych zarzutów do tej uchwały,
a jeżeli jakieś się pojawią to my je usuniemy i na następnej sesji podejmiemy kolejną uchwałę.
Myślę, że to nie jest żaden wstyd popełniać błędy, jeżeli chce się pomóc naszym mieszkańcom.
I, Szanowni państwo, cel jest taki, żeby w przyszłym roku utwardzić ten dojazd. Myślę, że pan
radny też będzie zadowolony, bo to pana okręg wyborczy. Dziękuję.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Dziękuję.
Pani mecenas, proszę.
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Pani Magdalena RZĄP - Radca prawny Urzędu:
Ja chciałam tylko zaznaczyć, że gdyby przyjąć inną wersję, taką o której tutaj wątpliwość
zgłasza pan radny Odachowski, to po prostu nie moglibyśmy w ogóle mówić o jakiejkolwiek
zamianie, bo my w tej nieruchomości - która w tej chwili jest w części, udziałowo własnością
pana Kucharskiego - nie możemy tego wyodrębnić, tak? Natomiast w praktyce, w przeszłości
zdarzały się sytuacje, kiedy część nieruchomości zamienialiśmy. Część nieruchomości.
Oczywiście, tu można sytuację ... Czy należy ją fizycznie wyodrębnić, to co mówił pan
Burmistrz. Natomiast, gdyby przyjmować pana założenia, to musielibyśmy przyjąć, że po prostu
nie ma podstaw do zamiany. Ale, tak jak mówię, tu chodzi o jakiś większy cel i to, o czym
mówił w tej chwili pan Burmistrz, uważam że jest zasadne.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Dziękuję.
Pan radny Odachowski, bardzo proszę.
Radny pan Marian ODACHOWSKI:
Panie Burmistrzu!
Ja w żadnym fragmencie swojej wypowiedzi nie kwestionowałem dobrych intencji pana
Burmistrza i też jestem za tym, żeby tą drogę utwardzić, oświetlić. Tak, jak mieszkańcom bloku
Jagiełły 23e tak samo innym mieszkańcom, choćby przy Męczenników. Dziękuję.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Dziękuję.
Jeszcze pan radny Kociela, proszę.
Radny pan Zbigniew KOCIELA:
Jeszcze takie pytanie, które być może w przyszłości będzie dla nas pomocne.
Panie Burmistrzu, czy mamy wiedzę, że podobnych sytuacji na terenie Gminy-Miasto
Działdowo jest więcej ? Czy pan to analizował, czy może już pan wie o takich drogach,
działkach, które będą miały podobny charakter, i z którymi będziemy mieli problem? Jeżeli pan
może coś na ten temat powiedzieć to bardzo bym prosił. Dziękuję.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Dziękuję.
Proszę, panie Burmistrzu.
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Pan Grzegorz MROWIŃSKI - Burmistrz Miasta:
Szanowni Państwo!
My takiej analizy dogłębnej nie robiliśmy. Ja zakładam, że takie sytuacje mogą być. Ale, proszę
państwa, te problemy wychodzą albo od radnych, albo od mieszkańców naszego miasta.
Ja przypomnę państwu, że rocznie przez mój gabinet przewija się ponad tysiąc osób, które
przychodzą z różnymi problemami. I dopiero po tych wizytach często analizujemy różne
przypadki, które staramy się naprawić.
Nie wiem. Pewnie są takie przypadki - zobaczymy. Dziękuję.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Dziękuję bardzo.
Nie widzę więcej zgłoszeń, w związku z tym zamykam dyskusję.
Poddaje pod głosowanie projekt uchwały wraz z autopoprawką.
21 głosami „za”, tj. jednomyślnie Rada podjęła
Uchwałę nr XXI/196/16
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych przy ul. Jagiełły:
Ad pkt 5
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla
stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin:
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Projekt tej uchwały zaopiniował Radca prawny Urzędu Miasta, został on także państwu radnym
przedłożony w materiałach sesyjnych.
W materiałach posiadacie państwo również rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody WarmińskoMazurskiego z dnia 25 sierpnia 2016 roku stwierdzające nieważność uchwały nr XX/193/16
Rady Miasta Działdowo z dnia 12 sierpnia 2016 roku w brzmieniu, jak obecnie rozpatrywany
projekt, z wyjątkiem § 3.
Nadzór Wojewody zakwestionował brzmienie § 3, tj.: uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i wchodzi w życie od dnia 1 września 2016
roku - który, oczywiście uogólniając, skracał vacatio legis przedmiotowej uchwały.
W dzisiejszym projekcie uchwały unieważniony § 3 otrzymał brzmienie: uchwała wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.
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Państwa radnych informuję, że Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Przypomnę, że przedstawiony projekt uchwały został zaopiniowany przez oświatowe związki
zawodowe:

Międzyzakładową

Organizację

Związkową

Pracowników

Oświaty

NSZZ

Solidarność w Działdowie - pozytywnie i Oddział Związku Nauczycielstwa Polskiego
w Działdowie - negatywnie.
Procedujemy po raz drugi nad tą uchwałą, w związku z tym bardzo proszę jeszcze o zabranie
głosu pana Burmistrza.
Pan Grzegorz MROWIŃSKI - Burmistrz Miasta:
Wysoka Rado!
Zanim przystąpię do wskazania przyczyn tego, że ta uchwała została uchylona i po raz kolejny
jest przedmiotem obrad chcę zgłosić autopoprawkę.
Szanowni Państwo!
W ostatnich dwóch akapitach jest powtórzony § 3, dlatego prosiłbym, żeby przedostatni akapit:
„Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo” z § 3 poprawić na § 2.
Proszę państwa, w rozstrzygnięciu nadzorczym - w skrócie mówiąc - Wojewoda zarzucił
Radzie Miasta Działdowo, że w sposób nieuprawniony skróciła vacatio legis przedmiotowej
uchwały. Oznacza to, że został przez Radę skrócony okres między publikacją uchwały
w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego a dniem wejścia w życie tej
uchwały, ponieważ w pierwotnej uchwale było napisane, że uchwała podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i wchodzi w życie od dnia
1 września 2016 roku.
Jak to się stało?
Szanowni Państwo! Ja przypomnę, że ta uchwała po raz pierwszy miała być przyjęta na sesji
w czerwcu i ona w takiej formie została zaproponowana. Jeżeli w czerwcu zostałaby przyjęta
to oczywiście ten dodatkowy zapis, że wchodzi w życie od 1 września nie przeszkadzałby panu
Wojewodzie, dlatego że: uchwalona w czerwcu, pan Wojewoda ma 30 dni - jako organ nadzoru na przyjrzenie się tej uchwale, potem ją ogłasza w Dzienniku Urzędowym, do tego dochodzi
14 dni od publikacji i oczywiście termin 1 września zostałby zachowany. Ale, Szanowni
państwo, Związek Nauczycielstwa Polskiego nie złożył nam opinii, która była obligatoryjna
i była przewidziana prawem, w związku z powyższym uchwała ta została zdjęta z porządku
obrad w czerwcu, i pojawiła się ponownie w sierpniu. I tutaj przyznaję: Wydział Oświaty nie
zauważył, że jeśli zostanie uchwała przyjęta w sierpniu, to trzydziestodniowy okres pana
Wojewody na nadzór plus czternaście dni spowoduje, że nie może ona wejść w życie z dniem
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1 września. Bardzo przepraszam za ten błąd. Raz jeszcze uchwała dzisiaj będzie przyjęta. Tego
błędu już nie powtórzymy i mam nadzieję, że zostanie ona opublikowana w Dzienniku
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ciągu 30 dni. Dziękuję bardzo.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Dziękuję bardzo.
Otwieram dyskusję.
Proszę, pan radny Dwórznik.
Radny pan Marek DWÓRZNIK:
Panie Przewodniczący! Wysoka Rado!
Poprzednio dużo się wypowiadałem na komisjach, ale w tej chwili nie wiem, czy ma w ogóle
sens podejmowanie tej uchwały ze względu na to, że - jak wiemy - Rząd ma reorganizować
oświatę. Zresztą sam nie wie jeszcze, jak ma ta reorganizacja wyglądać. Słychać w mediach,
i tu, i tam, że ma być likwidowana Karta Nauczyciela, drudzy mówią o podwyżkach. Teraz nie
wiadomo, kto te podwyżki później ma podjąć, czy samorząd, czy Rząd - jest bardzo dużo
niewiadomych. Fakt, że niedługo ma pani minister powiedzieć coś więcej na temat tej
reorganizacji - to jest jeden fakt. A drugi fakt, że w trakcie roku. W trakcie roku, bo ta uchwała
praktycznie wejdzie w życie dopiero w październiku. Że w trakcie roku będziemy zmieniać
warunki pracy naszym pracownikom. I mam tutaj taki niedosyt, że to jest raz: zrobione na czas,
a dwa: właśnie w związku z tą reorganizacją tej oświaty. Także myślę, że trzeba by było się
naprawdę zastanowić, czy jest sens wprowadzenia w życie tej uchwały. Dziękuję.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Dziękuję.
Pan Burmistrz, proszę bardzo.
Pan Grzegorz MROWIŃSKI - Burmistrz Miasta:
Wysoka Rado!
Kiedy swoją karierę nauczycielską rozpoczynałem w 2001 roku mówiono o likwidacji Karty
Nauczyciela i o tej likwidacji mówi się do dnia dzisiejszego - koledzy nauczyciele potwierdzą.
Tak naprawdę nikt się nie odważył zlikwidować Karty Nauczyciela i myślę, że nikt jej do końca
tej kadencji Sejmu, a pewnie i następnej, nie zlikwiduje.
Po drugie, Szanowni państwo, to nie Rząd będzie reorganizował system edukacji, czy system
siatki szkół w naszej gminie, tylko to państwo będą to reorganizować. Natomiast Rząd
oczywiście reformę oświaty przeprowadza, tak? Dokładnie 16 września, w piątek, pani minister
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Zalewska ma podać szczegóły dotyczące reformy oświaty. Wiemy na dzień dzisiejszy, że będą
wygaszane szkoły gimnazjalne.
Proszę państwa, proces wygaszania - z tego, co pamiętam - będzie trwał kilka lat. Ja nie
chcę tutaj podejmować żadnych decyzji bez nauczycieli. Natomiast uchwała, którą my dzisiaj
przyjmujemy nie ma nic wspólnego z reformą oświaty, a więcej ma wspólnego z Kartą
Nauczyciela. Ponieważ ta Karta - gwarantuję panu, że - nie zostanie szybko zmieniona, więc
my musimy podjąć szybko działania zmierzające do tego, o czym ja wcześniej mówiłem: żeby
nie osiągnąć wskaźnika wydatków na oświatę w wysokości 50% .
Szanowni państwo, jak wszyscy tutaj siedzimy, jesteśmy zwolennikami budowy basenu. Więc
ja się pytam państwa: jaki państwo macie pomysł na utrzymanie tego basenu ? Bo jeżeli
my dalej będziemy 50% wydawać na oświatę, to nie stać nas na utrzymanie basenu. Ale, jeżeli
uda nam się osiągnąć wskaźnik wydatków na oświatę w wysokości 45% to ja państwu powiem,
że jest nas stać na utrzymanie basenu.
Panie Marku, pan jest wielkim zwolennikiem budowy basenu. Jeżeli pan wskaże inne
rozwiązanie, żeby znaleźć pieniądze na jego utrzymanie, to możemy nauczycielom zmniejszać
pensum. Możemy tworzyć klasy piętnastoosobowe, dziesięcioosobowe itd., itd. Dziękuję.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Dziękuję bardzo.
Pan radny Kociela, proszę.
Radny pan Zbigniew KOCIELA:
Panie Burmistrzu!
Ja cenię sobie oszczędne podejście do wydatków jakiekolwiek one by nie były, czy na oświatę,
czy na inne cele. W dzisiejszym porządku nie ma punktu sprawy różne, nie ma również zapytań.
Jednak, jeżeli mówimy o oszczędnościach, to niestety ostatnio głośna sytuacja dotycząca
zatrudnienia chociażby jednego nauczyciela historii w Gimnazjum nr 2 świadczy o tym, że ten
kierunek z pana strony nie jest taki, o którym pan mówi - to rzecz pierwsza.
Rzecz druga: jeżeli mówimy o basenie to trudno łączyć te sprawy razem, gdyż tak naprawdę pan
wie, że istnieje koncepcja, aby basen, który ewentualnie powstanie w Działdowie był - nazwijmy
to - nisko-kosztowny, mam na myśli teren na ulicy Olsztyńskiej. Oczywiście, to jest koncepcja,
to jest w zasadzie pomysł, jakaś próba znalezienia rozwiązania pomysłu, który by tutaj sprzyjał.
Dlatego wydaje mi się, że niezasadne jest łączenie tych dwóch spraw.
Wracając do sedna i do istoty tego, o czym mamy za chwilę głosować, to wskazałbym jedną
rzecz, o której mówiliśmy wcześniej, że tą sprawą powinniśmy się zająć wiosną i to wczesną
wiosną, a nie teraz. Dziękuję.
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Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Dziękuję.
Proszę, panie Burmistrzu.
Pan Grzegorz MROWIŃSKI - Burmistrz Miasta:
Chcę panu radnemu zwrócić uwagę, że był taki punkt: zmiana porządku obrad. Natomiast pan
radny się spóźnił i, wie pan, ciężko winić to, że pan się spóźnił, że nie udało się panu,
że Burmistrza nie może pan o coś zapytać.
Wracając do tego, co pan powiedział: wywołuje pan tematy, panie radny. No nie wiem, jaki cel
jest wywoływania tych tematów?
Po pierwsze: nie ma pan żadnej wiedzy, mówię tutaj o wiedzy merytorycznej, bo chodzi
o zatrudnienie pani Barbary Cybulskiej, żony pana radnego Cybulskiego. I stawia pan zarzut,
że jest to niegospodarność - tak zrozumiałem z pana wypowiedzi, tak?
Radny pan Zbigniew KOCIELA:
Właściwie pan to zrozumiał.
Pan Grzegorz MROWIŃSKI - Burmistrz Miasta:
Dobrze zrozumiałem?
Radny pan Zbigniew KOCIELA:
Bardzo dobrze.
Pan Grzegorz MROWIŃSKI - Burmistrz Miasta:
To na czym ta niegospodarność polega? Chciałbym, żeby pan przedstawił mi, jakie liczby gmina
będzie musiała dołożyć z tego tytułu do zatrudnienia pani Cybulskiej? Bardzo proszę.
Bo rozumiem, że pan, jako osoba, która - jak podkreślam, jak pan podkreśla - zawsze
przygotowuje się do sesji, również tutaj będzie przygotowany.
Radny pan Zbigniew KOCIELA:
Panie Przewodniczący, czy mogę?
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Pan radny Odachowski, bardzo proszę.
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Radny pan Marian ODACHOWSKI:
Panie Przewodniczący!
Pan tu jest oczywiście gospodarzem, ale proponowałbym dyskutować merytorycznie nad
punktem porządku, który realizujemy.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Przychylam się do pana prośby.
Kontynuujemy nasze obrady.
Pan Grzegorz MROWIŃSKI - Burmistrz Miasta:
Panie Przewodniczący!
Ja będę kończył tą dyskusję. Myślę, że pan Kociela jest winny panu Odachowskiemu piwo,
że go uratował z opresji. Dziękuję.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Pan Cybulski, bardzo proszę.
Radny pan Jerzy CYBULSKI:
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Jakoś tak przy okazji zostałem wywołany do tablicy.
Panie radny Kociela, pan próbuje swoje frustracje, niespełnione marzenia, realizować kosztem
moim i kosztem mojej żony. Ja sobie tego po prostu nie życzę. Ja wiem, że pan chce błyszczeć,
pan chce być gwiazdą. Może pan sobie wystąpić w tańcu z gwiazdami - to jest pana sprawa
Radny pan Zbigniew KOCIELA:
Na pewno nie z panem.
Radny pan Jerzy CYBULSKI:
Na Facebooku - proszę bardzo, może pan sobie piłować, ile pan chce. Ale proszę trochę
szacunku dla ludzi tu nieobecnych. Proszę ich do tych spraw do włączać. A jeśli pan - tak, jak
powiedział pan Burmistrz - nie zna tematu, nie zna się na tym, proszę nie podejmować dyskusji.
Dziękuję bardzo.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Kończę dyskusję na ten temat. Bardzo proszę …
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Radny pan Zbigniew KOCIELA:
A dlaczego, panie Przewodniczący? Dlaczego ja nie mogę zabrać w tej kwestii głosu? Skoro inni
mogli, a ja nie mogę kontynuować?
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Pan zabierał głos, panie ...
Radny pan Zbigniew KOCIELA:
Jest to próba manipulacji. Nie zgadzam się z tym.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
To nie jest żadna próba manipulacji.
Proszę bardzo, dyskutujemy nad punktem dotyczącym sprawy z porządku obrad.
Bardzo proszę,pan radny Dwórznik.
Radny pan Marek DWÓRZNIK:
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Na Komisji rozmawialiśmy merytorycznie i tutaj trzeba się też odnieść do tego merytorycznie.
Miałem uwagi, jeżeli chodzi ... i nikt nie pokazał argumentów, dlaczego wszystkim rośnie
wzrost godzin tygodniowy do 25, gdzie poprzednio miały te godziny inny układ: 18 niektórzy,
20, 22. Po prostu chodzi o nieproporcjonalność wzrostu godzin tych ośmiu stanowisk
pedagogicznych - to jest raz.
Dwa - sprawa nawet zwiększenia godziny lekcyjnej z 45 minut na godzinę czasową 60 minut,
to też jest już, proszę państwa, 15 minut. 15 minut razy 20 jest to 300 minut, czyli już
zwiększamy - choćby to wziąć pod uwagę - zwiększamy o 5 godzin.
Teraz dodatkowo jeszcze z 18 na 7, to jest 12. Niektórzy mają 12 godzin zwiększony czas pracy
tygodniowo, a niektórzy mają tylko 5 godzin czasu. O tą nierówność mi wtedy chodziło i nie
uzyskałem do dnia dzisiejszego odpowiedzi, argumentacji na ten temat. Tylko było
to, że w innych gminach tak jest i to było wszystko.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Proszę bardzo, panie Burmistrzu.
Pan Grzegorz MROWIŃSKI - Burmistrz Miasta:
Panie radny, ja pamiętam, że na sesji pani naczelnik panu odpowiedziała, z czego to wynika. Pan
mówi o nierówności, że jednemu się więcej podnosi, a drugiemu się mniej podnosi. Natomiast,
Szanowny panie, nadzór wielokrotnie zwracał uwagę na to, że nierównością jest, że jednemu się
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robi pensum 25, a drugiemu się robi na przykład 20. I pani Ewa Ners - pamiętam, jak dzisiaj mówiła, że są takie rozstrzygnięcia nadzorcze, które uchylały te uchwały, ponieważ rozbijano
poszczególne zawody: logopedów, pedagogów i jednym ustalano 25, a innym 20. W związku
z powyższym, my podjęliśmy taką decyzję, że wszystkich będziemy traktować w ten sam
sposób: wszystkich, którzy nie są objęci tutaj Kartą Nauczyciela. Ja wiem, że jednemu wyszło,
że podnieśliśmy więcej, a drugiemu mniej. Natomiast, panie Marku, to nie jest tak, że ci ludzie
będą więcej pracować. Ja panu przypomnę, że każdy nauczyciel realizuje 40 godzin. Czy to jest
pedagog, czy logopeda. Część z tych godzin realizuje w szkole, to jest te minimum - Karta
Nauczyciela o nauczycielach mówi, że to jest 18 godzin - a część realizuje w domu. I tak
naprawdę każdy nauczyciel to panu powie. I, panie Marku, nie wprowadzajmy polityki tutaj. Nie
szukajmy sobie elektoratu wśród nauczycieli, którym się podnosi.
Pan powie temu nauczycielowi tak:
− Proszę pana, pan realizuje 40 godzin.
− A on powie: Tak, panie radny, ja realizuję. 20 w szkole, a pozostałe 20 w domu.
− To teraz będzie pan realizował tylko 15 w domu, a 25 w szkole z korzyścią dla dzieci.
Bo, jeżeli mamy logopedę i mamy kolejki do logopedy, i jeżeli ten logopeda będzie 5 godzin
dłużej w szkole, to z korzyścią dla kogo?
Ja naprawdę apeluję do państwa: nie szukajmy sobie elektoratu tam ...
Radny pan Marek DWÓRZNIK:
Ale, dlaczego pan politykę wprowadza? Merytorycznie...
Pan Grzegorz MROWIŃSKI - Burmistrz Miasta:
Pan wprowadza politykę, panie Marku.
Radny pan Marek DWÓRZNIK:
Ale, po co te zbędne słowa.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Panie radny.
Pan Grzegorz MROWIŃSKI - Burmistrz Miasta:
Merytorycznie panu pani Ewa Ners odpowiedziała.
Wałkowaliśmy to na poprzedniej sesji i pan, panie Marku, dzisiaj wywołuje dyskusję i powtarza
te same pytania, które się pojawiały na poprzedniej sesji.
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Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Proszę, panie radny.
Radny pan Marek DWÓRZNIK:
Panie Burmistrzu, czy pan uważa, że jak tym pracownikom, którzy nie są objęci § 42 Karty
Nauczyciela pan zwiększy do 25 to te godziny pracy będą efektywne?
Pan Grzegorz MROWIŃSKI - Burmistrz Miasta:
A, dlaczego nie?
Radny pan Marek DWÓRZNIK:
To życzę powodzenia.
Pan Grzegorz MROWIŃSKI - Burmistrz Miasta:
No, panie Marku, chyba że będą chodzić z papierami po mieście, jak pan chodzi, to wtedy nie.
Dziękuję.
Radny pan Marek DWÓRZNIK:
Z papierami to, panie Burmistrzu, …
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Pan radny Cybulski chciał jeszcze zabrać głos, proszę.
Radny pan Jerzy CYBULSKI:
Panie Przewodniczący! Szanowana Rado!
Treść tej uchwały była już raz dyskutowana, przegłosowana. Większość radnych była za, więc
nie widzę powodu, żeby dalej nad tym debatować.
Jest zastrzeżenie co do vacatio legis i proponuję skończyć dyskusję, przejść do głosowania.
Dziękuję bardzo.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Pan radny Kociela jeszcze, tak?
Radny pan Zbigniew KOCIELA:
Panie Przewodniczący, ja wiem, że z trudem panu przychodzi moment, kiedy ja muszę zabrać
głos. Jednak muszę upomnieć pana Burmistrza, iż sobie nie życzę, jako Przewodniczący Klubu,
aby w ten sposób pan traktował nie tylko radnych mojego Klubu, ale wszystkich radnych. To nie
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godzi się, aby osoba piastująca stanowisko takie, jak pan, zachowywała się tak, jak przed chwilą
to miało miejsce.
Co do merytoryki - o której wspominał pan radny Cybulski i o czym mówi czasami pan
Burmistrz: nie myli się ten, co nie robi nic. To, że raz zajęliśmy stanowisko w tej kwestii takie,
to nie oznacza, że w chwili obecnej musimy ślepo głosować jeszcze raz tak samo. Dziękuję.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Pan radny Pszenny, proszę.
Radny pan Sławomir PSZENNY:
Starałem się głosu nie zabierać, panie Przewodniczący, bo wiemy, że sesja nadzwyczajna.
Ale wydaje mi się, że niektórzy tutaj próbują zrobić z tego punktu akurat jakąś polityczną
trampolinę sobie, a punkt jest prosty: czy zależy nam na dobru dzieci i na tym, żeby dzieci miały
łatwiejszy, większy, szerszy dostęp do specjalistów takich jak logopedzi, pedagodzy, czy nie?
I w moim odczuciu to jest trudna decyzja, ponieważ wiadomo, że trzeba tym nauczycielom
te pensum, tą ilość godzin podnieść. Ale wydaje mi się, że jest to zasadny kierunek. Nie możemy
sobie pozwalać... Można powiedzieć: kto bogatemu zabroni? Gminę stać. Niech tam będzie
nawet i 20 godzin, niech będzie i 16. Może koledzy radni stwierdzą, że nawet i 13 godzin i się
wyrobimy, prawda? Nie możemy w ten sposób postępować, musimy wyciągać racjonalne jakieś
wnioski i iść w tym kierunku, w którym idą wszystkie samorządy w Polsce, czyli redukować
koszty, które są wysokie. W naszym przypadku audyt oświaty jasno wykazał, że te koszty
na oświatę, które my w tym momencie płacimy, są wysokie. Więc dyskusja nie poszła
w najlepszym kierunku, właśnie przerzucanie się argumentami. Rzeczywiście, merytorycznie
podejdźmy do tego i - moim zdaniem - dzisiaj radni opozycyjni powinni za tą uchwałą podnieść
rękę, bo tego wymaga dobro dzieci. Nawet jeśli macie koleżankę, która jest logopedą w szkole.
Nawet jeśli uważacie, że będzie pracowała 5 godzin więcej. Ale moim zdaniem merytorycznie
do tego podchodząc, to wszyscy radni powinni tutaj głosować w zasadzie jednomyślnie, bo tego
wymaga dobro dzieci. Dziękuje bardzo.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Dziękuję.
Pan Burmistrz, proszę.
Pan Grzegorz MROWIŃSKI - Burmistrz Miasta:
Szanowni Państwo!
Jeszcze raz państwu powiem, jaki jest sens tej uchwały.
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Po pierwsze - to, co mówił radny Pszenny: poprawić dostępność dzieci do specjalistów w szkole.
Zależy nam na tym? Myślę, że zależy.
Po drugie - audyt, który został pokazany, mówi o tym, że niebezpiecznie zbliżamy się do 50%
wydatków na oświatę. Za chwilę, tak naprawdę, nie będzie pieniędzy na inwestycje. Nie będzie
pieniędzy na basen. Nie będzie pieniędzy na wiele innych rzeczy. Czy na tym państwu zależy?
Myślę, że nie.
Kiedy, proszę państwa, była rozmowa na temat kosztów funkcjonowania oświaty - nie było
pytań, bo jak można dyskutować z faktami, z przedstawionymi liczbami. I, kiedy podejmuje się
próby uporządkowania pewnych spraw, to zaczyna wkradać się polityka. Bo, oczywiście,
ta uchwała dotyka kilka osób. Więc jest możliwość zyskania sympatii. Pokażę, jak walczę
o to - może to się przełoży na głosy?
Ja dziękuję, panie radny, za te upomnienia z pana strony. Bardzo dziękuję. Jest pan
Przewodniczącym Klubu Niezależnych. Co znaczy słowo niezależny? - Że na niczym nie
zależy? Nie zależy na zmianach? Nie zależy na oszczędnościach? Nie zależy na poprawie
dostępności dzieci do szkoły? Myślę, że nie. Że nie tak powinniśmy odbierać nazwę tego Klubu.
Niech to będzie Klub Radnych, którym zależy na tym, żeby pewne sprawy uzdrowić w naszym
mieście.
Mi, proszę państwa, jest szczególnie trudno przedkładać takie uchwały i prosić o podjęcie,
dlatego że sam jestem nauczycielem. Ale ja, Szanowni państwo, wiem, że budżet nie jest
z gumy, że nie da się go rozciągać w nieskończoność. Dzisiaj już mamy wysyp wniosków
do budżetu na przyszły rok. I, proszę państwa, nie da się wszystkich tych wniosków pozytywnie
zaopiniować. I znowu będą padały zarzuty: a, bo pan wybiera wnioski tam, gdzie pana radni są.
Proszę państwa, zróbmy coś, żeby z roku na rok nie wzrastały wydatki na oświatę, a wzrastały
wydatki na inwestycje. Dziękuję.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Dziękuję bardzo.
Pan radny Tessar.
Radny pan Andrzej TESSAR:
Proszę państwa!
Ja myślę, że my rozmawiamy nie na temat. Otóż, istotą sporu, który miał miejsce na poprzedniej
sesji, jeśli chodzi o projekt tej uchwały, to nie jest zasadność: podnosić, czy nie podnosić wymiar
godzin, bo jest zasadność. I tutaj nikt nie ma w stosunku do tego żadnych wątpliwości.
Natomiast, istotą sporu jest to, że wszystkie zawody w projekcie tej uchwały, a więc pedagodzy,
psycholodzy, logopedzi, doradcy zawodowi i inni specjaliści, zostali wrzuceni do jednego
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worka, choć wcześniej mieli inny wymiar godzin. I tutaj, z mojego punktu widzenia, brakowało
mi takiego merytorycznego uzasadnienia. Ja nie mam wątpliwości, że należy - powiedzmy - ten
wymiar zwiększyć, ale dlaczego akurat w tym przypadku zrównać do jednego wymiaru? Jeżeli
byłoby merytoryczne uzasadnienie - jestem za, oczywiście. Natomiast, brakuje mi tego.
Przypuszczam, że może jest to zasadne, ale akurat nie spotkałem się. Mam brak na ten temat
informacji. Dziękuję bardzo.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Pan Burmistrz.
Pan Grzegorz MROWIŃSKI - Burmistrz Miasta:
Szanowni Państwo!
Wspominałem, że pani Ewa Ners mówiła o tym. Dzisiaj, niestety, jest nieobecna z przyczyn
niezależnych ani od nas, ani od pani Ewy i nie może tego państwu przekazać. Natomiast, proszę
państwa, nadzór zwracał uwagę, że nie powinno się rozbijać poszczególnych zawodów czy
specjalności i jednym dawać 12, a drugim 20, ponieważ jest to krzywdzące dla jednych,
a innych nie. A więc wszyscy, którzy nie są objęci Kartą powinni mieć taki sam wymiar i tylko
i wyłącznie dlatego. Natomiast widzę, że nie przekonam części z państwa, tak jak nie udało się
przekonać na poprzedniej sesji, dlatego uważam, że powinniśmy kończyć tą dyskusję i przejść
do głosowania. Dziękuję.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Pan radny Przybyszewski, proszę.
Radny pan Andrzej PRZYBYSZEWSKI:
Panie Burmistrzu, czy to ujednolicenie obejmuje katechetów? Dziękuję.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Proszę, panie Burmistrzu.
Pan Grzegorz MROWIŃSKI - Burmistrz Miasta:
Nie obejmuje, dlatego że katecheci na zupełnie innych przepisach funkcjonują w szkołach.
Dziękuję.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
W związku z tym kończymy dyskusję.
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Radny pan Zbigniew KOCIELA:
Radny Dwórznik jeszcze.
Radny pan Marek DWÓRZNIK:
Jedno zdanie.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
To tylko jedno zdanie.
Radny pan Marek DWÓRZNIK:
Panie Przewodniczący!
Mamy uchwałę poprzednią i jednak ona funkcjonuje dużo lat. I tu są różnice między
specjalistami. Także to, co pan Burmistrz mówi, że wszystkich jednakowo traktować, to nie
ma uzasadnienia. Bo tutaj mamy uchwałę, która funkcjonuje i nie jest ujednolicona liczba
wymiaru godzin. Dziękuję.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Panie Burmistrzu, proszę bardzo.
Pan Grzegorz MROWIŃSKI - Burmistrz Miasta:
Panie Marku, to odwróćmy pytanie. Jakie jest uzasadnienie, że logopeda ma mieć mniej,
a pedagog ma mieć więcej? Pan mi powie, jakie jest uzasadnienie, panie radny?
Radny pan Marek DWÓRZNIK:
Trudność wykonania jego pracy. Trudność. Bo inna jest trudność logopedy, która pracuje z jedną
osobą. Inna trudność jest, gdy specjalista pracuje w klasie integracyjnej. Czy trudność
najłatwiejsza, na przykład doradcy zawodowego. No to teraz pan porówna czy trudność pracy
jest jednakowa tych wszystkich specjalistów - na pewno nie.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Panie radny, ja bym się jednak nie podjął, będąc nauczycielem, porównywania takiego. Wie pan,
naprawdę, szczerze mówię.
Proszę bardzo, pan Burmistrz.
Pan Grzegorz MROWIŃSKI - Burmistrz Miasta:
Proszę państwa, równie dobrze można porównywać pracę nauczyciela wf z nauczycielem fizyki
i powiedzieć, że wuefista powinien mieć - nie wiem - 5 godzin, bo on przecież fizycznie pracuje,
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tak? Bo musi pokazywać, jak się pompki robi, a fizyk powinien pracować może - nie wiem 20 godzin, bo on przy tablicy stoi. No, proszę państwa.
Ta dyskusja do niczego nie prowadzi, panie Przewodniczący. Dziękuję.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Zamykam dyskusję. Przechodzimy ...
Proszę podnosić rękę tak, jak należy i będę wtedy widział. Proszę bardzo, panie radny.
Radny pan Zbigniew KOCIELA - na pewno nie jest to znak sieg heil, panie Przewodniczący.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Pan schodzi naprawdę na doły.
Radny pan Zbigniew KOCIELA:
Zejdźmy na ziemię, panie Przewodniczący.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
To niech pan zejdzie na ziemię, panie Przewodniczący Klubu Niezależnych.
Bardzo proszę
Radny pan Zbigniew KOCIELA:
Pięknie dziękuję, panie Przewodniczący.
Panie Burmistrzu, jeśli chodzi o Klub Radnych Niezależnych, który jest niezależny...
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
To nie jest dyskusja w tej chwili na ten temat. Bardzo proszę przejść do dyskusji na ten temat.
Jeżeli pan ma coś do powiedzenia w sprawie tej uchwały, to bardzo proszę. Na temat Klubu
Niezależnych będziemy dyskutowali może kiedy indziej. Bardzo bym prosił o przejście
do dyskusji na temat tej uchwały. Jeżeli pan ma coś do powiedzenia, to bardzo proszę. Jeżeli nie,
to zamykam dyskusję.
Radny pan Zbigniew KOCIELA:
Jeżeli bym nie miał, to bym nie podnosił ręki.
Panie Burmistrzu, proponuję, aby wiosną przyszłego roku wrócić do tematu, o czym żeśmy
rozmawiali na, bodajże, poprzedniej sesji, i ocenić stan, jaki będzie miał miejsce i wtedy być
może do tematu wrócimy. Dziękuję.
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Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Nie widzę więcej głosów w dyskusji, zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania.
Poddaję pod głosowanie projekt uchwały uwzględniający autopoprawkę.
15 za, przeciw 2, przy 4 wstrzymujących się Rada podjęła
Uchwałę nr XXI/197/16
zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli
realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym
tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
Ad pkt 6
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto
Działdowo na lata 2016-2025:
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Projekt tej uchwały otrzymaliście państwo radni w swoich materiałach na sesję. Jest on także
zaopiniowany przez Radcę prawnego Urzędu Miasta.
Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały.
Proszę panią Skarbnik, Beatę Szydłowską-Anaczkowską o omówienie projektu uchwały.
Pani Beata SZYDŁOWSKA-ANACZKOWSKA - Skarbnik Miasta:
Omówiła zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Otwieram dyskusję nad projektem tej uchwały.
Nie było chętnych do zabrania głosu i Przewodniczący, po zamknięciu dyskusji, poddał
projekt uchwały pod głosowanie.
Jednomyślnie, tj. 21 głosami „za” Rada podjęła
Uchwałę nr XXI/198/16
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Działdowo na lata
2016-2025.

24

Ad pkt 7
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2016:
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Projekt tej uchwały posiadacie państwo radni w swoich materiałach sesyjnych. Został
on pozytywnie zaopiniowany przez Radcę prawnego Urzędu Miasta.
Proszę panią Beatę Szydłowską-Anaczkowską Skarbnik Miasta o omówienie projektu tej
uchwały.
Pani Beata SZYDŁOWSKA-ANACZKOWSKA - Skarbnik Miasta omówiła proponowane
zmiany.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Chciałbym państwa radnych poinformować, że Komisja Budżetu i Finansów wydała pozytywną
opinię o projekcie tej uchwały.
Otwieram dyskusję nad projektem uchwały.
Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos w dyskusji?
Pan radny Dwórznik, proszę.
Radny pan Marek DWÓRZNIK:
Panie Burmistrzu, może pan by powiedział po jednym, po dwa zdania na temat inwestycji,
takimi jak: przebudowa ciągu komunikacyjnego Skłodowskiej i Chopina, Grunwaldzka;
opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Granicznej, Prostej; wyniesienie trzech układów
pomiarowych oświetlenia ulicznego; zagospodarowanie gotyckiej części zamku; opracowanie
dokumentacji Domu Kultury - Jagiełły 13 i przebudowa infrastruktury stadionu - wykonanie
dokumentacji. Czy tam jest wyłoniony już wykonawca ? Co z tymi inwestycjami się dzieje?
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Proszę bardzo, panie Burmistrzu.
Pan Grzegorz MROWIŃSKI - Burmistrz Miasta:
Postaram się o każdej z tych inwestycji dwa, trzy słowa powiedzieć. Jakbym zapomniał
o którejś, to proszę mi przypomnieć.
Więc, może od końca: jeśli chodzi o stadion: jest wykonana dokumentacja.
Dokumentacja obejmuje budowę bieżni. Bieżni okrężnej czterystumetrowej czterotorowej oraz
sześciotorowej stumetrowej do tego będą też skocznia w dal, rzutnie, itd., itd. Jest również
koncepcja oświetlenia tej bieżni oświetleniem ledowym. Niestety, planowaliśmy to zrobić w tym
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roku, byliśmy na liście rezerwowej i były duże szanse na pozyskanie pieniędzy. Aczkolwiek
po uwzględnieniu wszelkich sugestii w projekcie - które przez ministerstwo sportu zostały nam
wskazane - okazuje się, że kosztorys szacunkowy to jest około 2 miliony złotych. W związku
z powyższym będziemy aplikowali o środki zewnętrzne w przyszłym roku. Ja jestem
po rozmowach z dyrektorem Departamentu Sportu Urzędu Marszałkowskiego i wstępnie jest
projekt bardzo wysoko oceniony. Możemy aplikować o 33% środków i takie środki przypuszczam - w przyszłym roku otrzymamy i w przyszłym roku ta inwestycja byłaby
realizowana.
Jeśli chodzi o zamek krzyżacki: mamy wykonaną dokumentację, uzyskaliśmy
pozwolenia wszelkie od konserwatora, mamy pozwolenie na budowę. Projekt został złożony,
przeszedł ocenę formalną, zakwalifikował się do oceny merytorycznej. Jest na etapie oceny
merytorycznej, dostaliśmy pismo z prośbą o wyjaśnienie kilku drobnych kwestii. Pismo zostało
odesłane z powrotem do Urzędu Marszałkowskiego. Ocena ma się zakończyć na początku
października. Jeżeli będzie pozytywna, to wtedy otrzymamy dofinansowanie w wysokości około
sześciu i pół miliona złotych i po ponad stu latach od rozpoczęcia remontu udałoby się nam ten
remont dokończyć.
Kolejna inwestycja, o którą pan pytał - Jagiełły 13. Szanowni państwo, tak jak wcześniej
państwu wspominałem, założenia dotyczące dokumentacji Domu Kultury - tutaj mówię o panu
dyrektorze- i Urzędu Miasta - one się w pewnym momencie troszeczkę rozjechały, w związku
z powyższym jest pewne opóźnienie. Do końca tego tygodnia mamy obiecane, że będziemy
mieli już uzgodnione projekty z konserwatorem, złożone w Urzędzie Miasta Działdowo. Jeżeli
wykonawca dokumentacji się nie wywiąże, wtedy konsekwentnie będziemy naliczać kary
za opóźnienia. Natomiast ta dokumentacja jest niezagrożona i ona w tym roku na pewno zostanie
wykonana. Być może państwo widzieli, bo ja elementy z tej dokumentacji opublikowałem
w Internecie, oczywiście, te dotyczące sali kinowej. Projektowana jest sala kinowa na 260 osób.
Więcej, proszę państwa, z tego budynku się wycisnąć nie da, zakładając, że muszą być dwa ciągi
ewakuacyjne o szerokości półtora metra. Ale jest to, proszę państwa, zupełnie wystarczające
na potrzeby naszego miasta.
Kolejna inwestycja – ulica Graniczna. Szanowni państwo, mamy podpisane
porozumienie z Gminą wiejską Działdowo oraz z panem Starostą. Przetarg został rozstrzygnięty,
dokumentacja została zlecona - na pewno ona będzie wykonana w tym bądź na początku
przyszłego roku. Natomiast, Szanowni państwo, pobudowanie ulicy Granicznej w tej kadencji
jest mało prawdopodobne - to trzeba sobie jasno powiedzieć - chyba, że się pojawią możliwości
aplikowania o środki zewnętrzne.
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Skłodowska, Chopina. Szanowni państwo, dzisiejsza sesja właśnie została zwołana po to,
żeby w punkcie 18 załącznika nr 3 do budżetu wprowadzić już kwotę kosztorysową tej
inwestycji po wszelkich przeliczeniach. Pierwotnie miały tu wchodzić jeszcze dwie ulice:
Hallera i Boya-Żeleńskiego, natomiast założenia do schetynówki, czyli programu budowy dróg
zakładają, że projekt może obejmować maksymalnie trzy ulice, w związku z powyższym dwie
musieliśmy z niego wyłączyć. Została ulica Marii Skłodowskiej-Curie, Chopina i Grunwaldzka.
Jutro zawozimy dokumenty do pana Wojewody, czekamy na ocenę. Mam nadzieję, że uda nam
się uzyskać pieniądze. Maksymalna kwota dofinansowania to 3 miliony złotych i o takie
pieniążki będziemy aplikowali.
Radny pan Marek DWÓRZNIK:
Czyli, dokumentacja jest.
Pan Grzegorz MROWIŃSKI - Burmistrz Miasta:
Wszyściutko: pozwolenie na budowę, wszyściutko mamy.
Radny pan Marek DWÓRZNIK:
A w dokumentacji czy są może wyłagodzenia tych zakrętów, bo tam jest kąt prosty - jeden kąt
prosty, drugi, czy tam będzie poprawione?
Pan Grzegorz MROWIŃSKI - Burmistrz Miasta:
Szanowni państwo, przebudowa jest planowana po istniejącym pasie jezdni. W związku
z powyższym, że wcześniej robiliśmy pewne ruchy w kierunku firmy Mobiles, żeby przekazała
nam grunt pod przebudowę. Firma Mobiles postawiła nam warunki, które były dla nas nie
do zrealizowania. Nie chcąc stracić kolejnego roku - bo przypomnę państwu, że w zeszłym roku
nie aplikowaliśmy o żadne środki ze schetynówki, dlatego że nie mieliśmy przygotowanych
projektów - zrezygnowaliśmy, budujemy po istniejącym pasie jezdni. Oczywiście, będzie tam
wymiana oświetlenia i to będzie tworzyć jeden kompleks z już wyremontowanymi ulicami,
pojawi się też ścieżka. Ścieżka rowerowa, która będzie na pewno w ulicy Grunwaldzkiej, będą
też zatoczki postojowe w ulicy Grunwaldzkiej przy szkole. Powstanie dosyć spory parking koło
Szkoły Muzycznej, ścieżka rowerowa do dworca i od dworca dalej ulicą Marii SkłodowskiejCurie.
Jeśli chodzi o Graniczną, to są uzgodnienia podpisane, natomiast umowy czekają
na podpisanie, szczegóły jeszcze uzgadniamy. Dziękuję.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Dziękuję bardzo.
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Czy są jeszcze głosy w dyskusji?
Pan Odachowski, bardzo proszę.
Radny pan Marian ODACHOWSKI:
Panie Burmistrzu, drobna korekta w zasadzie: jeżeli chodzi o dokumentację na Jagiełły 13
to termin jej złożenia upływa jutro, 15 września. To z wczorajszego posiedzenia Komisji o tym
wiemy, więc na pewno projektant nie dotrzyma tego terminu, ale daj mu Bozia zdrowie.
Natomiast pytanie dotyczy ciągu komunikacyjnego Skłodowska-Chopina-Grunwaldzka,
bo koszt prawie 7 milionów wydaje się być strasznie duży, z czego to wynika, jeżeli wiemy?
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Proszę, panie Burmistrzu.
Pan Grzegorz MROWIŃSKI - Burmistrz Miasta:
Oczywiście, wynika to z kosztorysu inwestorskiego. Są to trzy bardzo ważne ulice i chciałbym
państwu zwrócić uwagę, że oprócz przebudowy jezdni tam też wchodzi w grę budowa
kanalizacji deszczowej. I, proszę państwa, największy koszt, to jest to czego nie widać, co jest
w ziemi. Ja przypomnę państwu, że kosztorysowo to, co zrobiliśmy w tym roku, czyli plac
1 Maja, Skłodowskiej, Pocztowa to było 4 miliony dziewięćset. Więc, proszę państwa,
te kosztorysy są brane na podstawie uśrednionych cen - nie wiem - województwa
mazowieckiego i tak to bywa. Natomiast ja myślę, że po przetargu będzie to dużo, dużo mniej.
Oczywiście, proporcjonalnie wtedy mniej dostaniemy środków ze schetynówki. Dziękuję.
Nie było więcej chętnych do zabrania głosu więc Przewodniczący zamknął dyskusję
i poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Podjętą 21 głosami „za”, tj. jednomyślnie
Uchwałą nr XXI/199/16
Rada dokonała zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2016.
Ad pkt 8
Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej przedszkoli
prowadzonych przez Gminę-Miasto Działdowo:
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Projekt uchwały został państwu radnym dostarczony w materiałach sesyjnych. Został także
pozytywnie zaopiniowany przez Radcę prawnego.
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Komisja Budżetu i Finansów wydała pozytywną opinię o projekcie tej uchwały. Proszę panią
Beatę Szydłowską-Anaczkowską Skarbnik Miasta o omówienie projektu tej uchwały.
Pani Beata SZYDŁOWSKA-ANACZKOWSKA - Skarbnik Miasta:
Panie Przewodniczący! Wysoka Rado!
Projekt tej uchwały ma charakter porządkujący status obsługi finansowej przedszkoli miejskich
i dostosowujący do obowiązujących przepisów.
Na skutek zmian ustawy o samorządzie gminnym pojawiły się zapisy, które umożliwiają gminie
wspólną obsługę, w szczególności: administracyjną, finansową, organizacyjną, własnych
jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury - decyzję w tym zakresie podejmuje rada
gminy. Zmieniły się również przepisy ustawy o systemie

oświaty, które w jakiś sposób

zezwalały na prowadzenie tej obsługi w urzędach.
Możliwości prowadzenia wspólnej obsługi finansowej są różne, bo może to prowadzić
wyspecjalizowana jednostka, która najczęściej zwana jest centrum usług wspólnych. Może
to prowadzić jedna z jednostek organizacyjnych, która będzie jednostką obsługującą, można
również w ramach związków międzygminnych jak gdyby te zadania scedować.
W naszym przypadku dostosowujemy, poprzez zapisy tej uchwały, do sytuacji obowiązującej,
czyli takiej, że to Urząd Miasta obsługuje przedszkola miejskie głównie w zakresie
rachunkowości i sprawozdawczości.
Rada ma kompetencje do ustalenia i obowiązek ustalenia: jednostki obsługującej,
jednostek obsługiwanych, zakresu obowiązków powierzonych jednostkom obsługującym
w ramach wspólnej obsługi, co niniejszym próbujemy zapisać w tej uchwale.
Podkreślić należy również, że przepisy ustawy jasno wskazują, że zakres wspólnej obsługi nie
może obejmować kompetencji kierowników jednostek sektora finansów publicznych, w naszym
przypadku naszych przedszkoli, do dysponowania środkami publicznymi, zaciągania
zobowiązań, a także sporządzania i zatwierdzania planu oraz przeniesień wydatków, o ile mają
takie upoważnienie. Więc gospodarowanie środkami zatwierdzonymi w planie finansowym dalej
pozostaje kompetencją kierowników jednostek i zaciąganie zobowiązań, czyli wszelkich umów,
dokonywanie zakupów - podobnie jak to było. Zmienia się natomiast zakres dotyczący
sprawozdawczości, ponieważ od momentu wejścia w życie tej uchwały, czyli od 1 stycznia 2017
roku, pan Burmistrz jako kierownik jednostki będzie podpisywał się pod sprawozdawczością
budżetową i finansową przedszkoli miejskich.
Zakres obsługi pozostaje zakresem finansowo-księgowym i również realizacji obowiązków
w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości. I tutaj celowo wprowadziliśmy zapis:
z wyjątkiem inwentaryzacji majątku objętego spisem z natury, dlatego że są to nowe przepisy
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i ścierają się dwa poglądy dotyczące tego, czy kierownik jednostki powinien przeprowadzać ten
spis, tak jak mówi ustawa o rachunkowości, czy też ta druga ustawa o samorządzie gminnym
wprowadziła, że jeżeli przejmuje obowiązki jednostka obsługująca to w całości. Tu jest spór
i my celowo to eksponujemy w tej uchwale. Mamy jeszcze czas na rozstrzygnięcia nadzorcze,
bo właściwie do końca roku jest na to czas i zobaczymy, co na to nadzór prawny.
W § 4 został wypisany zakres obsługi i tutaj myślę, że pani mecenas pewnie państwu
by wyjaśniła nasze wątpliwości co do tego, czy może być taki zapis „w szczególności”, czy nie
może. Natomiast z mojej strony, jako Wydziału merytorycznego związanego z tą obsługą,
realizującego tą obsługę - zapis „w szczególności” oznacza, że nie jest to katalog zamknięty,
czyli że mogliśmy nie wymienić jakichś czynności, które będą tym zakresem objęte i będziemy
musieli je przeprowadzić, a w uchwale nie będą wymienione. Ale czy to pod względem
prawnym nie wzbudzi wątpliwości, to również tutaj nie mamy do końca pewności. Dziękuję.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Dziękuję pani Skarbnik
Proszę, pani mecenas.
Pani Magdalena RZĄP - Radca prawny Urzędu:
Szanowni Państwo!
Myśmy się tutaj z panią Skarbnik przed dzisiejszą sesją umówili, że celowo państwu zwrócę
uwagę na pewne wątpliwości, ponieważ jest to - jak tu pani Skarbnik słusznie zauważyła instytucja nowa, nowe przepisy i w sumie my pracujemy w tej chwili na żywym organizmie,
więc zobaczymy jak podejdą do tego inni interpretatorzy prawa. Natomiast rzeczywiście
miałyśmy tutaj wątpliwości, ponieważ ustawa mówi co uchwała rady powinna zawierać, co rada
określa w drodze uchwały. I rada w drodze uchwały określa w szczególności: jednostki
obsługujące, jednostki obsługiwane oraz to, co jest też wpisane: zakres obowiązków
powierzonych jednostkom obsługującym w ramach wspólnej obsługi.
My przyjęliśmy, że w § 3 ten zakres jest jakby zamknięty, czyli jednostka obsługująca zapewnia
jednostkom obsługiwanym: obsługę finansowo-księgową; realizację obowiązków w zakresie
rachunkowości i sprawozdawczości, z wyjątkiem inwentaryzacji majątku objętego spisem
z natury; realizację zadań głównego księgowego.
Natomiast § 4 określa już - można powiedzieć - szczegółowo katalog czynności, przy czym
dodaliśmy tu słowo „w szczególności”, żeby ułatwić sobie życie wykonania tej uchwały, bo być
może będą sytuacje tego typu, że pojawią się jakieś drobne czynności, które mogły być nie
wpisane i wtedy będziemy się zastanawiać czy my, jako Urząd, jako jednostka obsługująca,
będziemy mogli te czynności wykonywać, czy nie. Zrobiłyśmy tutaj - można powiedzieć 30

to z premedytacją. Oczywiście, ja państwu jestem, jako mecenas, winna taką informację, że nie
wiem, jak służby prawne Wojewody do tego podejdą. Natomiast podjęłam się jakby podpisania
tego pod względem formalno-prawnym z uwagi na to, żebyśmy mieli łatwość w wykonaniu,
elastyczność wykonania tej uchwały.
Druga sprawa, jaka jest wątpliwa, to jest kwestia czy jest to akt prawa miejscowego, czy nie,
bo są różne poglądy na ten temat. Przyjmujemy - że skoro przekazaliśmy te zadania Urzędowi,
nie tworząc jakby odrębnego podmiotu, czyli centrum wspólnej obsługi, o której mówiła też pani
Skarbnik - że jest to akt prawa wewnętrznego i nie jest aktem prawa miejscowego, wobec tego
wchodzi w życie, tak jak państwo macie w tej uchwale, z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą
od dnia 1 stycznia 2017 roku.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Dziękuję bardzo.
Otwieram dyskusję. Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos.
Proszę bardzo, pan radny Łukaszewski.
Radny pan Roman ŁUKASZEWSKI:
Czy do tej pory obsługę finansową i tą sprawozdawczość wykonywały przedszkola?
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Proszę bardzo, pani Skarbnik.
Pani Beata SZYDŁOWSKA-ANACZKOWSKA - Skarbnik Miasta:
Od lat obsługę wykonuje Urząd Miasta, tylko ta różnica - tak, jak państwu wspomniałam wynika z tego, że przepisy musimy dostosować do końca roku bieżącego i zmienia się kwestia
odpowiedzialności za sprawozdawczość. Do tej pory sprawozdania budżetowe i finansowe
podpisywali dyrektorzy, a teraz pan Burmistrz, jako kierownik jednostki obsługującej, to jest
głównie ta zmiana. Nie mamy jednak wyboru i uchwałę musimy podjąć, żeby uregulować
sprawę. Dziękuję.
Nie było więcej chętnych do zabrania głosu i Przewodniczący zamknął dyskusję,
po czym poddał projekt uchwały pod głosowanie.
20 głosami „za”, tj. jednomyślnie Rada podjęła
Uchwałę nr XXI/200/16
w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej przedszkoli prowadzonych przez GminęMiasto Działdowo.
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Ad pkt 9
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady zamknął XXI sesję Rady Miasta
Działdowo.
Protokołowała

Przewodniczący Rady

G. Nadratowska

Romuald Remiszewski
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