Protokół nr XIX/16
sesji Rady Miasta Działdowo
odbytej w dniu 28 czerwca 2016 roku, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta, w zamku,
pod przewodnictwem pana Romualda REMISZEWSKIEGO - Przewodniczącego Rady.
Sesja trwała w godz. 1000 – 1720.
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 Jan ZIĘBA - ekspert oświatowy w firmie VULCAN
Pan Edward KRÓL - menadżer ds. oświaty w firmie VULCAN
Pan Dariusz ŁAGUNA - główny projektant Pracowni Projektowej MD Projekt z Olsztyna
Pan Jan FLOREK - zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
Pan Jarosław WAKS - specjalista ds. Zarządzania Kryzysowego Komendy Powiatowej Policji
Pan Tadeusz BRZOZOWSKI - kierownik Miejskiej Służby Drogowej
Pani Grażyna MIŁOCKA - główna księgowa w MOSiR
Pan Jerzy GIEZEK - Przewodniczący Rady Seniorów Miasta Działdowo
Przewodniczący zarządów osiedli
Przedstawiciele lokalnych mediów
Kilku mieszkańców miasta
Przebieg sesji
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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 w porządku obrad:
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
20 czerwca 2016 roku wpłynął do Przewodniczącego Rady Miasta wniosek pana Burmistrza
dotyczący włączenia do porządku obrad dzisiejszej sesji dwóch dodatkowych punktów:
1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcia na własność
Gminy-Miasto Działdowo do gminnego zasobu nieruchomości, działki będącej
własnością Skarbu Państwa.
2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z usług, urządzeń
i obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Państwo radni posiadacie ten wniosek w swoich materiałach sesyjnych. W związku
z powyższym punkt 1 wniosku włączyłem do punktu 14. porządku obrad i nowe brzmienie
punktu 14 jest następujące: podjęcie 2 uchwał w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne
przejęcia na własność Gminy-Miasto Działdowo do gminnego zasobu nieruchomości, działek
będących własnością Skarbu Państwa.
Punkt 2 wniosku włączyłem do porządku obrad jako punkt 15. Spowodowało to przesunięcie
numeracji pozostałych punktów porządku obrad o jeden punkt wyżej. Dotychczasowy punkt 15
stał się punktem 16 itd. W związku z tymi zmianami nowy porządek obrad zawiera 32 punkty.
Panie i panowie radni, czy są wnioski w sprawie zmiany porządku obrad?
Pan Grzegorz MROWIŃSKI - Burmistrz Miasta:
Panie Przewodniczący! Wysoka Rado!
Składam wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu 26 - 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.
Powodem zdjęcia tego punktu z dzisiejszego posiedzenia Rady Miasta jest brak opinii ZNP.
Mamy opinię Związku Zawodowego „Solidarność”, natomiast ZNP tej opinii nam jeszcze nie
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dostarczyło, dlatego wnioskuję o zdjęcie tego punktu. Będzie on obradowany na następnej,
najbliższej sesji Rady Miasta. Dziękuję.
Radny pan Zbigniew KOCIELA:
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Nie tyle jeśli chodzi o zmiany w porządku, ile o ilość punktów. Mamy co prawda Mistrzostwa
Europy, na tej sali już też padały różne stwierdzenia co do kartek. Panie Przewodniczący,
ja panu zwracam uwagę, że w przyszłości chcielibyśmy pracować merytorycznie, a nie na akord.
I proponowałbym, aby sesje odbywały się częściej, a przyjęcie tylu punktów podczas jednej sesji
jest z pewnością dla nas męczące. Dziękuję.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Dziękuję bardzo.
Przystępujemy do przegłosowania zaproponowanej zmiany porządku obrad.
Rada 21 głosami „za”, tj. jednomyślnie zdjęła z porządku obrad punkt 26, tj. 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.
Porządek obrad po zmianach:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
Zmiany w porządku dziennym sesji.
Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
Prezentacja „Analizy organizacji szkół w Działdowie”.
Sprawozdanie Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza
z wykonania uchwał Rady.
7. Sprawozdanie przedstawicieli Gminy z działalności związków międzygminnych
i stowarzyszenia gmin.
8. Sprawozdania z prac komisji w okresie międzysesyjnym.
9. Odpowiedź na interpelację zgłoszoną na poprzedniej sesji.
10. Interpelacje i zapytania.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Działdowo.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu
Gminy-Miasto Działdowo na zadania służące ochronie powietrza, polegające
na wymianie źródeł ciepła na korzystniejsze pod względem sprawności energetycznej
oraz ekologicznym, planowane do realizacji na terenie Gminy-Miasto Działdowo.
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13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości położonej przy ul. Karłowicza w Działdowie na rzecz użytkowników
wieczystych.
14. Podjęcie 2 uchwał w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na własność
Gminy-Miasto Działdowo do gminnego zasobu nieruchomości, działek będących
własnością Skarbu Państwa.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z usług, urządzeń
i obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
16. Podjęcie uchwał w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania
budżetu;
- udzielenia Burmistrzowi absolutorium za 2015 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto
Działdowo na lata 2016-2025.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2016.
19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku
dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Miejskiej Służby Drogowej w Działdowie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków
obrotowych do budżetu Gminy-Miasto Działdowo.
21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr III/19/10 w sprawie zmiany nazwy
i określenia zasad działania zakładu budżetowego - Miejskiej Służby Drogowej.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXI/182/12 Rady Miasta Działdowo
z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina-Miasto Działdowo oraz warunków i zasad
korzystania z tych przystanków.
23. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca
ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony
przed bezdomnymi zwierzętami.
24. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy-Miasto Działdowo.
25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Gimnazjum nr 1 im. Króla Władysława
Jagiełły w Działdowie.
26. Podjęcie uchwały w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert dla
niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania
przedszkolnego, oraz określenia kryteriów wyboru ofert.
27. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
za rok 2015.
28. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Regionalnej
Izby Obrachunkowej.
29. Odpowiedzi na zapytania.
30. Wolne wnioski i informacje.
31. Zamknięcie sesji.
Ad pk3
Bez uwag, 21 głosami „za” Rada przyjęła protokół poprzedniej sesji bez odczytywania.
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Ad pkt 4
Prezentacja „Analizy organizacji szkół w Działdowie”:
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Panie i Panowie Radni! Szanowni Państwo!
Następny punkt porządku sesji to Analiza organizacji szkół w Działdowie.
W materiałach na dzisiejszą sesję otrzymaliście państwo radni dokument „Analiza organizacji
szkół w Działdowie”. Opracowanie to zostało przygotowane przez znaną firmę oświatową
VULCAN na zlecenie miasta Działdowo.
Na dzisiejszą sesję zaprosiliśmy przedstawicieli tej firmy do zaprezentowania wyników analizy.
Są to pan Jan Zięba - ekspert oświatowy w firmie VULCAN oraz pan Edward Król - menadżer
ds. oświaty w firmie VULCAN. Jeszcze raz witam panów i zapraszam do zaprezentowania
Analizy organizacji szkół w Działdowie.
Proponuję, by najpierw panowie przedstawili opracowanie, a po prezentacji przejdziemy
do ewentualnych pytań i dyskusji. Bardzo proszę.
Pan Jan ZIĘBA - ekspert oświatowy w firmie VULCAN:
Zaprezentował, szczegółowo omawiając, analizę organizacji szkół w Działdowie przygotowaną
przez firmę VULCAN (stanowi ona załącznik do protokołu).
Z przedstawionej analizy wynika m.in. że udział wydatków oświatowych w łącznych
wydatkach budżetowych w Działdowie jest bardzo duży i wynosi powyżej 45%. W naszym
mieście dopłata do subwencji oświatowej szkół wynosi około 30%, a w kwotach bezwzględnych
dopłacamy, na bieżące utrzymanie szkół ponad subwencję, prawie 5 milionów złotych. Zaś 85%
wydatków w oświacie to są wynagrodzenia.
W celu zniwelowania nieuzasadnionych różnic poziomu zatrudnienia nauczycieli
i zoptymalizowania organizacji szkół, autorzy analizy zaproponowali, aby docelowo wprowadzić
w szkołach standaryzację zatrudnienia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi
metodą tak zwanego bonu organizacyjnego, którego istotą jest wyznaczenie dla szkół limitów
etatów nauczycielskich na podstawie liczb uczniów w oddziałach różnych typów oraz
parametrów określonych przez organ prowadzący. W ramach takiego limitu dyrektor szkoły
może ją organizować dowolnie decydując np. o tym, czy bardziej zależy mu na małych
oddziałach, podziałach na grupy, czy też na dodatkowych godzinach dla pedagoga. Zawsze
jednak podejmując decyzję o zwiększeniu - z jakiegokolwiek powodu - liczby godzin w pewnym
obszarze wie, że będzie musiał ograniczyć godziny w innym obszarze. Rozwiązanie takie daje
dyrektorom szkół dużą autonomię, motywując ich do rozwiązań organizacyjnych optymalnych
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z ekonomicznego punktu widzenia i pozwala w sprawiedliwy i przewidywalny dla gminy sposób
łączyć poziom zatrudnienia ze zmieniającą się liczbą uczniów.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Podziękował za prezentację analizy i otworzył dyskusję.
Radna pani Aleksandra KORZENIEWSKA:
Panie Przewodniczący! Wysoka Rado!
Zważywszy na to, że mamy bardzo dużo punktów ja miałabym bardzo dużo pytań, ale ograniczę
się maksymalnie do jak najmniejszej.
Pierwsze pytanie miałabym do pana przedstawiciela firmy. Dlaczego w badaniu firma
odnosiła się do gminy powyżej 5 tys mieszkańców? Ja nie do końca zrozumiałam początek,
bo troszkę pan to uzasadniał, ale nie bardzo mi to pasuje. Bo dobrze wiemy, że wiarygodność
badania zależy też od narzędzi badawczych, dlatego tutaj prosiłabym o wyjaśnienie.
Pan Jan ZIĘBA - ekspert oświatowy w firmie VULCAN:
To dotyczy organizacji gminy i to jest zupełnie coś innego, ponieważ gminy do 5 tys dostają
inną subwencje. Więc analizowanie kosztów w gminie, w której subwencja jest o 40% większa,
nie ma sensu w porównaniu z gminami, które są mniejsze. Z kolei nie możemy porównywać
do miasta na prawach powiatu, czyli porównujemy gminy miejskie, które nie mają tej większej
subwencji i nie wpadają w próg miasta na prawach powiatu do 100 tys mieszkańców.
Radna pani Aleksandra KORZENIEWSKA:
Dziękuję bardzo. I jeszcze kolejne pytanie: jakie zmiany nastąpiły w projektach arkuszy
organizacyjnych po otrzymaniu powyższej analizy i jakich oszczędności możemy oczekiwać?
Czy dało się to określić?
Pan Grzegorz MROWIŃSKI - Burmistrz Miasta:
Szanowni Państwo!
O oszczędnościach na razie nie możemy powiedzieć, ponieważ są dwa arkusze, tak zwany
arkusz majowy i potem kolejny arkusz jest przyjmowany w sierpniu. I dopiero
o oszczędnościach, czy o kosztach będziemy mogli powiedzieć w sierpniu. Na dzień dzisiejszy
poszły zmiany, ale tylko w tych tak zwanych klasach na progach, czyli w I klasie, potem w IV
klasie, ewentualnie w I klasie gimnazjum i one były głównie związane z podziałami na grupy.
Jeżeli są klasy, gdzie ten podział był niewymagany, to tego podziału nie wprowadzaliśmy. Była
taka informacja na przykład do dyrektorów szkół gimnazjalnych, jeżeli im się uda pozyskać
jeszcze dodatkowych uczniów z gminy wiejskiej i ta liczebność przekroczy te progi, gdzie jest
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potrzebny podział na grupy na zajęciach informatyki bądź języka polskiego bądź
wf, to w sierpniu będzie ten arkusz zmodyfikowany, poprawiony.
Na dzień dzisiejszy, proszę państwa, takie istotniejsze zmiany to: były wykazane trzy
etaty pedagogów w Szkole Podstawowej nr 3. Tam się wkradł pewien błąd, pani dyrektor
do końca nie wiedziała, ponieważ mamy nowe narzędzie do tworzenia arkuszy organizacyjnych.
Jest to program zakupiony dla wszystkich szkół plus dla organu prowadzącego. I ponieważ jeden
pedagog jest chyba na zwolnieniu macierzyńskim, więc tam zostały 3 etaty wykazane. Tam
były jakieś błędy: nie był wykazany wakat wicedyrektora w Gimnazjum nr 2.
Także, proszę państwa, zmian nie ma dużo, natomiast ja myślę, że o tych zmianach możemy
porozmawiać w sierpniu. Ja przewiduję sesję około 15 sierpnia i wtedy już będziemy dokładnie
wiedzieć, w jakim kierunku to pójdzie.
Natomiast, proszę państwa, chcę tu wyraźnie powiedzieć: te zmiany, które
my wprowadzamy nie będą skutkowały zwolnieniami. Jasno mówimy: są nauczyciele w wieku
emerytalnym i ci nauczyciele naturalnie będą odchodzić ze szkół. Natomiast my będziemy
tą organizację tak robić, żeby wzmocnić te szkoły. Nie chodzi o to, żeby zamknąć szkołę,
zaoszczędzić pieniądze i pobudować - nie wiem - drogę, tylko chodzi o to, żeby oświata
funkcjonowała na bardzo wysokim poziomie, na takim jak teraz, a nawet na wyższym
i żebyśmy nie ponosili z tego tytułu żadnych dodatkowych, zbędnych kosztów. Dziękuję.
Radny pan Zbigniew KOCIELA:
Mam do pana pytanie, bo przedstawił nam pan statystycznie, w dosyć ciekawy sposób, różne
liczby. Natomiast mi osobiście brakuje tutaj, jako porównania, efektywności tych szkół
w stosunku do kosztów. Czy brał pan to pod uwagę, czy w ogóle pan tego nie stosuje?
Pan Jan ZIĘBA - ekspert oświatowy w firmie VULCAN:
Powiem tak, zakres opracowania był taki, że analizowaliśmy organizację oświaty. Natomiast,
co to znaczy efektywność? No, bo...
Radny pan Zbigniew KOCIELA:
Ranking chociażby w skali województw, chociażby...
Pan Jan ZIĘBA - ekspert oświatowy w firmie VULCAN:
Zrobiliśmy to, co zrobiliśmy w ramach umowy - myśmy mieli zanalizować organizację.
Natomiast teraz mogę powiedzieć o swoim osobistym zdaniu na ten temat: jestem ogromnym
przeciwnikiem porównywania efektywności w ten sposób, że lepsza szkoła to jest ta, w której
uczniowie lepiej zdają egzaminy. Jeżeli traktujemy szkołę, jako maszynkę do tego, żeby
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uczniowie w niej lepiej zdawali egzaminy to moim osobistym zdaniem - można z tym
dyskutować - to jest pewna pomyłka. Szkoła ma przygotowywać dzieci do życia, a nie
do egzaminów, to nie że ma nie przygotowywać do egzaminów. Egzaminy są niezwykle ważne,
ale nie mamy obiektywnych wskaźników jakości nauczania. Z tym się nikt nie uporał, nikt
na świecie sobie z tym nie poradził. Wszelkiego rodzaju próby mierzenia jakości nauczania
są ciągle próbami. Gdybyśmy mieli takie jasne wskaźniki, mogę powiedzieć: ta szkoła
ma poziom jakości 10, a ta 9 i można z całą pewnością powiedzieć, że ktoś ma 10 to, to jest
lepsza szkoła, a jak 9 to jest gorsza, to można by takie rzeczy robić. Moim zdaniem, metody
na określanie jakości szkoły w liczbach nie ma. Na pewno nie jest metodą na określanie jakości
szkoły wynik z danego egzaminu, to jest jedna z wielu danych. Ja się boję takich wskaźników,
nigdy bym nie chciał zrobić czegoś takiego, ile kosztuje punkt na egzaminie w tej szkole, a ile
w tej. Ja bym nie chciał robić takich rzeczy.
Radny pan Zbigniew KOCIELA:
Kolejne pytanie: nie zauważyłem tam ilości godzin przydzielonych dla poszczególnych
nauczycieli. Mam na myśli, nie tyle personalnie nauczycieli, ile nauczycieli poszczególnych
przedmiotów: jeden może mieć etat, a drugi może mieć 1,5 bądź 2 etaty. Czy brał to pan pod
uwagę? Mi się wydaje, że taka statystyka byłaby istotna dla chociażby planowania zatrudnienia
i jakie jest zapotrzebowanie, do jakich przedmiotów poszczególni nauczyciele by byli nam
potrzebni, przydatni.
Pan Jan ZIĘBA - ekspert oświatowy w firmie VULCAN:
Z punktu widzenia kosztów to nie ma żadnego znaczenia. Myśmy analizowali głównie
tą organizację z punktu widzenia kosztów. To czy mamy dwóch nauczycieli na 0,75 etatów, czy
jednego na półtora, to najważniejsza jest ta liczba etatów. No i też wiadomo jest, ale tego nie
trzeba analizować - im nauczyciele mają więcej godzin...Czyli gdyby na przykład wszyscy
nauczyciele mieli w Działdowie po tak zwane 1,5 etatu, czyli po 27 godzin, to byłoby taniej niż
gdyby nauczyciele wszyscy mieli po 18 godzin. To jest dosyć oczywista prawda, kto się zna
na wynagrodzeniach nauczycieli to wie. Kłopot polega na tym, że jak nauczyciele mają po 1,5
etatu to znaczy, że inni nauczyciele w ogóle nie mają pracy i to jest ten odwieczny problem, jak
organizować pracę w szkołach. Czy dawać nauczycielom nadgodziny, które są tańsze niż
godziny w etacie. Inaczej niż gdziekolwiek indziej, w szkole nadgodziny są tańsze, niż
w każdym innym zakładzie pracy.
Radny pan Andrzej PRZYBYSZEWSKI:
Mam pytanie do naszych władz: ile kosztowała ta analiza nasze miasto?
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I pytanie do pana mam: tak patrząc na te tabele to bardzo dobre są, wspaniałe - to nic tak nie
styka, jak statystyka. Ale mam pytanie: skąd u pana taki pesymizm, że będzie uczniów mało?
Ja myślę, że po 500+ będzie nas znacznie więcej.
Pan Jan ZIĘBA - ekspert oświatowy w firmie VULCAN:
Ja odpowiem na swoją część: oglądam dane statystyczne i wiem, jak to wygląda.
Pan Grzegorz MROWIŃSKI - Burmistrz Miasta:
Za przygotowanie tej analizy Gmina-Miasto Działdowo zapłaciła 20 tys złotych. To jest niewiele
do możliwości finansowych, do oszczędności jakie możemy osiągnąć.
Natomiast, jak państwo widzieli, przez lata tak naprawdę to dyrektorzy kierowali
Burmistrzem, a nie Burmistrz kierował dyrektorami. Chodzi o to, proszę państwa, żebyśmy
racjonalnie wydawali te pieniążki. Także ja jestem z tej prezentacji bardzo zadowolony i jeżeli
miałbym drugi raz podjąć decyzję o tej analizie, to bym się nie wahał. Na pewno zrobiłbym
to rok albo dwa lata wcześniej. Dziękuję.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Dziękuję bardzo.
Chciałbym przy okazji podziękować panu Burmistrzowi, że odniósł się poważnie
do wniosków Komisji Rewizyjnej, bo w tych wnioskach z kontroli w szkołach wynikało, żeby
przeprowadzić tą standaryzację i unowocześnić sposób organizacji roku szkolnego, czyli tutaj
zastosowania tych programów jednakowych dla wszystkich szkół. I wówczas ten punkt
odniesienia będzie jednakowy dla każdego dyrektora, więc tutaj chciałbym na to zwrócić uwagę,
że już Komisja Rewizyjna wcześniej o tych sprawach mówiła.
I do pana Burmistrza jeszcze pytanie: czy tą standaryzację przewiduje pan w najbliższym
czasie?
Pan Grzegorz MROWIŃSKI - Burmistrz Miasta:
Za wcześnie, żeby odpowiadać dzisiaj na ten temat, a związane jest to z tym, co dzisiaj
usłyszeliśmy, czyli że będzie reorganizacja szkolnictwa. My cały czas się wczytujemy
i wsłuchujemy w komunikaty, jakie płyną do samorządów. Mowa jest o tym, że pensje
nauczycieli mają być płacone z pieniędzy ministerialnych. Czekamy na więcej szczegółów
i zobaczymy.
Szanowni państwo, w dużym procencie zakładam, że tą standaryzację będziemy
wprowadzać. Nie po to robimy analizę, żeby usiąść i powiedzieć sobie, co można zrobić,
a potem rezygnować z tego. Wtedy miałbym zarzut, że wydaliśmy 20 tys, a nie mamy
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oszczędności z tego tytułu. Także ja jestem przekonany, a ta prezentacja ma służyć temu, żeby
przekonać do tego państwa. Ja myślę, że będziemy dyskutowali na ten temat na Komisji
Oświaty, czy w grupach roboczych, czy chociażby na kolejnych sesjach Rady Miasta. Dziękuję.
Radny pan Sławomir PSZENNY:
Panie Przewodniczący!Szanowni Państwo!
Dziękuję bardzo za ten raport, bo otwiera on - na dobrą sprawę - oczy na to, jakie są wydatki,
a są to wydatki z pieniędzy publicznych. Więc powinniśmy chyba też wszyscy wspólnie mieć
tą świadomość, że to nie są nasze środki, miasta środki, tylko wszystkich obywateli i żeby one
były wydawane w jak najlepszy sposób.
Ja tylko bym chciał przestrzec przed tym, żeby nie ciąć na oślep, a ten raport daje idealne
warunki do tego właśnie, żeby szukać tam, gdzie można. Ponieważ nie zawsze taniej znaczy
lepiej. A warunki lokalne, tak jak tutaj bardzo ładnie było pokazane - ile miasto dopłaca
na oddziały sportowe. Ale, jakie to ma znaczenie dla profilaktyki wśród młodzieży i jakie
to ma znaczenie dla profilaktyki zdrowia, profilaktyki antyalkoholowej - to są pieniądze dobrze
wydane. Natomiast tam, gdzie będziemy - mam nadzieję, że wspólnie będziemy - decydowali
o tym, żeby tam, gdzie te możliwości oszczędzania są i nie będą rzutowały na obniżenie jakości
kształcenia i redukcję zatrudnienia, to będziemy wtedy, takie decyzje podejmowali. Dziękuję.
Radny pan Zbigniew KOCIELA:
Panie Burmistrzu, stwierdził pan, że przewidywał pan, że być może oświata będzie finansowana
ze Skarbu Państwa, prawda? Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem?
Pan Grzegorz MROWIŃSKI - Burmistrz Miasta:
Nie, nie, panie radny. Dzisiaj dostajemy subwencję i ta subwencja ma pokryć koszty
funkcjonowania oświaty. Natomiast mowa jest o tym, żeby pensje nauczycieli były wypłacane
przez - nie wiem - ministerstwo, takie sygnały dochodzą. Ale, jest dzisiaj za mało informacji,
żeby na ten temat mówić. Czekamy na szczegółowe rozwiązania, które mam nadzieję
w najbliższych miesiącach się pojawią. Dziękuję.
Pan Jan ZIĘBA - ekspert oświatowy w firmie VULCAN:
Samorządy dopłacają do oświaty w tej chwili 11 mld złotych. Ja nie wierzę w to, żeby rząd wziął
na siebie te 11 mld. Oczywiście się o tym mówi, ale trzeba by znaleźć te 11 mld, a to jest raczej
mało możliwe.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Nie widzę więcej głosów w dyskusji.

11
Bardzo serdecznie dziękuję państwu za przygotowanie tej ciekawej prezentacji, za ciekawe
odpowiedzi na pytania radnych. Myślę, że wątpliwości zostały rozwiane.
Pięciominutowa przerwa w obradach.
Ad pkt 5
Sprawozdanie Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym:
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Szanowni Państwo!
W okresie od XVIII do dzisiejszej sesji podejmowałem następujące działania:
-

zorganizowałem dzisiejszą, XIX sesję;

-

dnia 29 kwietnia 2016 roku wpłynęło do mnie pismo Jolanty i Dariusza Dąbrowskich
w sprawie wycięcia drzewa znajdującego się na działce Urzędu Miasta. Pismo
to przekazałem do pana Burmistrza w dniu 9 maja 2016 roku. Odpowiedź pana
Burmistrza z dnia 8 czerwca 2016 roku przekazałem pisemnie zainteresowanym w dniu
9 czerwca 2016 roku. Z tą sprawą Szanowni państwo radni możecie zapoznać się
w biurze Rady;

-

9 maja 2016 roku, na moją prośbę, wpłynęło do biura Rady sprawozdanie z działalności
Młodzieżowej Rady Miasta Działdowo za 2015 rok . Zgodnie z państwa wnioskiem,
sprawozdanie to przekazałem państwu radnym w materiałach na dzisiejszą sesję;

-

po wstępnej analizie, przekazałem dnia 23 maja 2016 roku oświadczenia majątkowe
20 radnych za rok 2015 do Urzędu Skarbowego w Działdowie oraz do Burmistrza Miasta
w celu udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej;

-

dnia 19 maja 2015 roku wpłynęło do mojej wiadomości pismo skierowane do Burmistrza
Miasta przez Komendanta Powiatowego Policji jako odpowiedź na pismo Burmistrza
z dnia 20 kwietnia 2016 roku. Pozwolę zapoznać Szanowną Radę z tymi pismami,
ponieważ myślę, że jest to dosyć interesujące. ”W związku ze skargami wpływającymi
od mieszkańców i radnych zwracam się z prośbą o podjęcie działań prewencyjnych
celem eliminacji zagrożenia polegające na spożywaniu alkoholu przez różne osoby
w miejscach prawem zabronionych oraz innych wykroczeń przez te osoby będące już
pod wpływem alkoholu. Ma to miejsce głównie w okolicach placu Mickiewicza,
na

ulicach

Leśnej,

Olsztyńskiej,

Świerkowej,

Lidzbarskiej,

Księżodworskiej,

Skłodowskiej-Curie, Rumiankowej, Osiedleńczej, Nidzickiej oraz w okolicach
i w parkach, m.in. Honorowych Dawców Krwi i im. Jana Pawła II w godzinach
popołudniowych,

wieczornych

i

nocnych.

Prośba

podyktowana

jest

troską
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o bezpieczeństwo mieszkańców naszego miasta”. I odpowiedź pana Komendanta
Powiatowego
że

Policji

funkcjonariusze

w

Działdowie.

naszej

„W

jednostki

odpowiedzi

podczas

na

pismo

informuję,

pełnionych

służb

patrolowo-

interwencyjnych i obchodowych reagują na popełniane przestępstwa, wkroczenia.
Niemniej jednak zgodnie z wnioskiem pana Burmistrza przekazałem w wym. pismo –
kierownicy ogniw pionu prewencji przekazali policjantom zadania dotyczące zwrócenia
szczególnej uwagi na rejony wskazane w tym wniosku. Podczas pełnionych służb od dnia
23 kwietnia 2016 roku do chwili obecnej policjanci ukarali mandatami karnymi
za spożywanie alkoholu w miejscach zabronionych 21 osób. Pouczyli za spożywanie
alkoholu w miejscach zabronionych 4 osoby. Ukarali cztery osoby za zniszczenie mienia
należącego do Gminy-Miasto Działdowo. Ukarali 10 osób za popełnienie wykroczenia
kradzieży mienia. Ukarali cztery osoby za inne wykroczenia porządkowe. Dodatkowo
zaznaczyć należy, że policjanci rewiru dzielnicowych w Działdowie w dniu 13 maja
2016 roku przeprowadzili na terenie miasta Działdowo działania prewencyjne pod nazwą
zero tolerancji dla osób spożywających alkohol w miejscach zabronionych ustawą oraz
zaśmiecających miejsca publiczne. W działaniach tych brało udział sześciu policjantów,
którzy nałożyli za popełnione wykroczenia 11 mandatów karnych. Jednocześnie pragnę
zaznaczyć, że działania ukierunkowane na ujawnianie i represjonowanie sprawców
wykroczeń będą prowadzone w dalszym ciągu”;
-

dnia 20 maja 2016 roku otrzymałem odpowiedź pana Burmistrza na pismo Rady
Seniorów dotyczące podjęcia przez Burmistrza Miasta działań zmierzających
do przyjęcia przez Radę Miasta uchwały w sprawie wieloletniego programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego. Z wyjaśnieniami pana Burmistrza zawartymi w tym piśmie można zapoznać
się w biurze Rady;

-

dnia 3 czerwca 2016 roku otrzymałem od

Komisji Rewizyjnej protokół kontroli

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w zakresie funkcjonowania lodowiska miejskiego
przy ulicy Świerkowej w sezonie 2014/2015. Protokół przekazałem Burmistrzowi Miasta
oraz Przewodniczącym Klubów Radnych;
-

dnia 3 czerwca 2016 roku zastała zamieszczona na BIP Zbiorcza informacja o petycjach
rozpatrzonych przez Radę Miasta Działdowo: na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca
2014 roku o petycjach informuje, że w okresie od 6 września 2015 roku do 31 grudnia
2015 roku nie wpłynęła do Rady Miasta Działdowo żadna petycja;
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-

dnia 7 czerwca 2016 roku przesłałem do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie
wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 6 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia
absolutorium Burmistrzowi Miasta Działdowo;

-

do Burmistrza Miasta oraz do Rady Miasta wpłynęły wnioski: pana Andrzeja
Stankiewicza z dnia 18 kwietnia 2016 roku, pana Roberta Mendalki i Marcina Kellera
z dnia 20 kwietnia 2016 roku, państwa Danuty i Zenona Jakubowskich z dnia 18 maja
2016 roku w sprawie zmiany wskaźnika intensywności zabudowy dla nieruchomości
wskazanych przez wnioskujących. Burmistrz Miasta wystosował do wnioskodawców
odpowiedzi, w których poinformował, że na najbliższej sesji Rady Miasta planujemy
podjąć uchwałę w sprawie zmiany studium. Gdy tylko uchwała uprawomocni się
natychmiast przystąpimy do prac nad zmianami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta. Mając na uwadze powyższe pragniemy poinformować,
że państwa wniosek zostanie przedstawiony i poddany analizie na etapie dokonywania
zmian w samym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta
Działdowo. Oczywiście z tymi pismami można zapoznać się w biurze Rady;

-

z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie wpłynęły dwie uchwały stwierdzające
nieważność: uchwały nr XVII/158/16 z dnia 29 marca 2016 roku oraz uchwały
nr XVIII/169/16 Rady Miasta z dnia 25 kwietnia 2016 roku. Państwo radni otrzymaliście
te uchwały RIO jako załączniki do projektów uchwał w punktach 29 oraz w punkcie 12;

-

w dniu 23 czerwca 2016 roku wpłynął do Rady Miasta mail dyrektora Biura Związku
Gmin Warmińsko-Mazurskich następującej treści: „Uprzejmie informuję, że na prośbę
Wicemarszałka

Województwa

Warmińsko-Mazurskiego

został

wytypowany

przedstawiciel Związku do prac w Zespole do spraw monitoringu i ewaluacji strategii
polityki społecznej Województwa Warmińsko-Mazurskiego do 2020 roku. Członkiem
zespołu został pan Aleksander Gawryluk Burmistrz Miłakowa;
-

jeszcze jedna informacja dla państwa, bo wiem, że w tej sprawie były informacje
od państwa. Uprzejmie informuję, że zaproszenia dla radnych wpływające do biura Rady
na imprezy organizowane w naszym mieście są zawsze kierowane do wszystkich radnych
bez wyjątku. Ostatnie zaproszenia na występy Chóru Młodzieżowego Our Voice
i przedstawienia grupy teatralnej Pewni-Niepewni zostały także przekazane wszystkim
radnym. Dziękuję bardzo serdecznie.

Ad pkt 6
Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza
z wykonania uchwał Rady:
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Pan Grzegorz MROWIŃSKI - Burmistrz Miasta złożył sprawozdanie z działalności Burmistrza
Miasta Działdowo w okresie międzysesyjnym, tj. od 26 kwietnia 2016 roku do 27 czerwca 2016
roku (stanowi ono załącznik do protokołu).
Ad pkt 7
Sprawozdanie przedstawicieli Gminy z działalności związków międzygminnych
i stowarzyszenia gmin:
Pan Grzegorz MROWIŃSKI - Burmistrz Miasta:
Szanowni Państwo!
Na poprzedniej sesji byłem nieobecny i nie zostało złożone sprawozdanie moje, jako
przedstawiciela gminy, z działalności związków międzygminnych i stowarzyszenia gmin.
Chciałem państwa poinformować, że w okresie międzysesyjnym, tj. miedzy 29 marca
a 25 kwietnia nie uczestniczyłem w żadnych takich posiedzeniach, w związku z powyższym też
nie wysłałem do państwa stosownej informacji na piśmie.
Natomiast, proszę państwa, złożę sprawozdanie z działalności od 25 kwietnia do dnia
dzisiejszego, i tak:
12 maja 2016 roku uczestniczyłem w posiedzeniu Zarządu Ekologicznego Związku Gmin
„Działdowszczyzna”. Najważniejszym punktem tego posiedzenia było przyjęcie projektu
uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
Tego samego dnia uczestniczyłem w IX Zgromadzeniu Ekologicznego Związku Gmin
„Działdowszczyzna”. Najważniejsze punkty posiedzenia to podjęcie uchwały w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok
2015 oraz udzielenie absolutorium Zarządowi Związku z tytułu wykonania budżetu za rok 2015.
2 czerwca 2016 roku uczestniczyłem w Zgromadzeniu Związku Gmin WarmińskoMazurskich. Posiedzenie było związane również z podsumowaniem mijającego roku. Zarząd,
Komisja Rewizyjna złożyły sprawozdania i, podobnie jak w przypadku Działdowszczyzny, było
przyjęte te sprawozdanie i zostało udzielone absolutorium Zarządowi.
21 czerwca 2016 roku uczestniczyłem w Walnym Zgromadzeniu członków Stowarzyszenia
Polskie Miasta Cittaslow. Zgromadzenie to odbyło się w Olsztynku. Podobnie jak w przypadku
poprzednich sprawozdań, posiedzenie w głównej części dotyczyło skupiło się na sprawozdaniu
z działalności Stowarzyszenia za rok 2015, przedłożenie planu finansowego, zatwierdzenie
sprawozdania finansowego i udzielenie absolutorium dla Zarządu.
Od

23

czerwca

do

25

czerwca

uczestniczyłem

w

Zgromadzeniu

Ogólnym

Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Sieci Cittaslow. Zgromadzenie odbywało się w Vizeli
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w Portugalii. Zostaliśmy zaproszeni na to Zgromadzenie jako, po pierwsze - członkowie tego
Stowarzyszenia. A po drugie - w czasie tego posiedzenia finalizowało się wstąpienie miasta
Działdowa do Sieci Miast Cittaslow. Miałem przyjemność odebrać z rąk prezydenta i dyrektora
generalnego certyfikat przyjmujący miasta Działdowo do Sieci Miast Cittaslow. Ten certyfikat
mam tu dzisiaj ze sobą (Burmistrz pokazał certyfikat). Myślę, że powinniśmy być dumni z tego,
że zostaliśmy przyjęci, przeszliśmy całą procedurę pozytywnie i mam nadzieję, że będziemy
mogli od tego momentu korzystać, jako pełnoprawni członkowie tego Stowarzyszenia,
z wszystkich korzyści wynikających z przynależności.
Proszę państwa, to nie wszystko. W czasie Zgromadzenia odbył się Międzynarodowy Kongres
Cittaslow pt. „Edukacja, zrównoważony rozwój i turystyka”. W czasie tego Kongresu miasto
Działdowo przedstawiło swoją prezentację poświęconą naszemu miastu. Prezentacja ta będzie
dostępna

na stronie Sieci Miast Cittaslow i przez jakiś okres czasu będzie chyba na najwyższej

pozycji. Myślę, że to jest również wymierna korzyść w postaci promocji naszego miasta.
Kolejnego dnia odbyło się Zgromadzenie Ogólne, w czasie którego przyjmowaliśmy
sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Miast Cittaslow, było
również przyjęcie tych sprawozdań. W części drugiej konferencji mieliśmy możliwość poznania
projektów edukacyjnych realizowanych w Portugalii. Pierwszy to jest projekt edukacyjny Vizeli,
natomiast jeszcze jeden projekt, który miałem okazję poznać to był projekt pokazujący
średniowieczne

korzenie

miast

położonych

w

Portugalii.

No

i,

proszę

państwa,

najprzyjemniejsza część. Pod koniec Kongresu został rozstrzygnięty konkurs na najlepsze
projekty realizowane w Sieci Miast Cittaslow. Szanowni państwo, miasto Działdowo otrzymało
specjalną główną nagrodę Światowego Zgromadzenia Sieci Miast Cittaslow za Interaktywne
Muzeum Państwa Krzyżackiego(oklaski) Za połączenie nowoczesności z tradycją i sposobu
przekazywania pewnych treści historycznych. Jest to miła wiadomość myślę, że dla państwa
wszystkich,

a szczególnie dla tych osób, które te muzeum tworzyły. Dla pan Bronisława

Mazurkiewicza, dla pracowników Muzeum Interaktywnego Państwa Krzyżackiego, dla
pracowników miasta, którzy pracowali przy tym projekcie. I, jak państwo wiedzą, ten projekt mam nadzieję, że - będzie kontynuowany. Jeżeli uda nam się pozyskać pieniądze na remont
gotyckiej części zamku -

ta prezentacja, czy ta wystawa interaktywna zostanie

powiększona o nowe wystawy, które będą znajdowały się w zamku. Ale myślę, że to jeszcze nie
miejsce i czas, żeby o tym mówić.
Proszę państwa, otrzymanie tego certyfikatu, państwu pokażę - jest to główna nagroda
(pokazał) plus taka pamiątka (pokazał) przekażę ją na ręce pana dyrektora Grążawskiego i mam
nadzieję, że wszystkim nam miło będzie jeżeli ona będzie znajdowała się w Muzeum,
w Ratuszu. Szanowni Państwo, tym bardziej miło jest mi, że wśród osób, które uczestniczyły
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w tym Kongresie w Wizeli był pan Marszałek Gustaw Marek Brzezin, była dyrektor
Departamentu Turystyki pani Dorota Zalewska-Bomba, był również pan dyrektor Zbigniew
Cieciuch, a także pani dyrektor Lidia Wójtowicz. Jest to wyraźny sygnał, że pieniądze unijne
warto inwestować w Działdowo.
Proszę państwa, to tyle jeśli chodzi o związki międzygminne, których jesteśmy członkiem,
ale chciałbym jeszcze złożyć sprawozdanie z tego, co działo się w naszych spółkach miejskich.
Proszę państwa, pierwsza połowa roku to jest czas, kiedy odbywają się walne posiedzenia
akcjonariuszy, podczas których są przyjmowane sprawozdania finansowe i chciałem przedstawić
państwu wyniki finansowe poszczególnych spółek miejskich.
12 kwietnia 2016 roku odbyło się walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa
Ciepłowniczego w Działdowie. Przypomnę państwu, ze głównym akcjonariuszem jest GminaMiasto Działdowo, która ma 100% udziałów. Wynik finansowy spółki za rok 2015 zamknął się
zyskiem w kwocie 89.295,45 zł - mówię oczywiście o zysku netto.
14 czerwca 2016 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Tu również jesteśmy właścicielami w 100% udziałów w
tej spółce. Spółka ta zamknęła rok 2015 wynikiem finansowym, zyskiem w wysokości
438.826,30 zł. Jest to, proszę państwa, wspaniały wynik, w związku z powyższym
postanowiłem część tego zysku w wysokości 200 tysięcy złotych przeznaczyć na dywidendę dla
Gminy-Miasto Działdowo.
20 maja 2016 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Działdowskiej Agencji
Rozwoju S.A. Przypomnę państwu, że miasto Działdowo w spółce tej posiada 2.934 akcje
na 3.582, a więc jesteśmy udziałowcami w 81,91%. I , proszę państwa, DAR zakończył rok 2015
wynikiem finansowym - zyskiem w wysokości 142.806 zł.
Proszę państwa, jest jeszcze jedna spółka – Warmińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia
Kredytowe”. W tej spółce nie jesteśmy akcjonariuszami, ale chciałem państwu przypomnieć,
że największym akcjonariuszem w tej spółce jest Działdowska Agencja Rozwoju, w której
my jesteśmy

największym akcjonariuszem. W związku z powyższym chciałem państwa

poinformować również: Działdowska Agencja Rozwoju posiada tam 322 akcje o wartości
3.220.000 zł, a więc jest udziałowcem w 46,8%. I, proszę państwa, mam dla państwa bardzo
niepokojąca sytuację: spółka ta zamyka rok finansowy 2015 stratą w wysokości 992.369,80 zł.
Proszę państwa, jest to prawie milionowa strata, w związku z powyższym przeprowadziliśmy już
rozmowę z Działdowską Agencją Rozwoju, żeby podjęła starania w celu wprowadzenia
programu naprawczego.
Dziękuję bardzo za uwagę.
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Ad pkt 8
Sprawozdania z prac komisji w okresie międzysesyjnym :
Pani Stanisława ŻYWICKA - Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Porządku
Publicznego poinformowała, że na posiedzeniu w 24 czerwca 2016 roku Komisja:
− pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały
nr XXI/182/12 Rady Miasta Działdowo z dnia 8 listopada 2012 roku w sprawie
określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest lub zarządzającym
jest Gmina-Miasto Działdowo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków;
− pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Miasta w sprawie określenia wymagań,
jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia
na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami;
− pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Miasta w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy-Miasto Działdowo z uwzględnieniem
poprawki do regulaminu. Komisja proponuje, by § 4 ust. 9 pkt 24 brzmiał: popiół należy
gromadzić w pojemnikach metalowych, a w przypadku jego nadmiaru dopuszcza się
stosowanie worków foliowych. Zakazuje się mieszania popiołu z innymi odpadami
komunalnymi;
− przyjęła informacje pani dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczącą
przygotowań do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin objętych wsparciem
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
− przyjęła informację dotyczącą działalności Dziennego Domu „Senior-WIGOR” oraz jego
cele i znaczenie;
− po zakończeniu obrad, Komisja odwiedziła Dom „Senior-WIGOR”, by na miejscu
zapoznać się z działalnością i funkcjonowaniem Domu „Senior-WIGOR”.
Pan Jerzy CYBULSKI - Przewodniczący Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska przekazał,
że na posiedzeniu w dniu 22 czerwca Komisja:
− pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał Rady Miasta:
1) w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Działdowo;
2) w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy-Miasto Działdowo
na zadania służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ciepła na korzystniejsze
pod względem sprawności energetycznej oraz ekologicznym planowane do realizacji na terenie
Gminy-Miasto Działdowo;
3) dwa projekty w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie na własność GminyMiasto Działdowo do gminnego zasobu nieruchomości, działek będących własnością Skarbu
Państwa;
− Komisja zapoznała się z harmonogramem prac związanych z utrzymaniem zieleni
i estetyki obiektów komunalnych;
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− wysłuchała informacji na temat kosztów zimowego utrzymania za okres rozliczeniowy;
− Komisja
otrzymała
również
informację
Ekologicznego
Związku
Gmin
„Działdowszczyzna” na temat płatności za odbiór odpadów w Gminie-Miasto Działdowo
i w innych gmin ZG. Informację również na temat funkcjonowania schroniska dla
zwierząt w Tatarach.
Pan Paweł ŚWIĄTEK - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
poinformował, że na posiedzeniu w dniu 23 czerwca 2016 roku Komisja:
− zapoznała się z organizacją placówek oświatowych na rok szkolny 2016/17;
− przyjęła sprawozdanie z działalności Interaktywnego Muzeum Państwa Krzyżackiego;
− pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia wysokości
opłat za korzystanie z usług, urządzeń i obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
I przy tej uchwale Komisja złożyła wniosek do pkt 9 - wejście na lodowisko emeryci
i renciści 2 zł brutto za jednorazowe korzystanie do 45 minut. Punkt 9 stanie się punktem
10 i tak dalej;
− pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany nazwy
Gimnazjum Nr 1 im. Króla Władysława Jagiełły w Działdowie;
− pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Miasta zmieniający uchwałę w sprawie
ustalenia tygodniowego obowiązku wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych
w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karty Nauczyciela;
− pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Miasta w sprawie określenia regulaminu
konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form
wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru ofert. Komisja przyjęła
sprawozdanie z programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2015;
− dokonała analizy przygotowań do organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży;
− Komisja otrzymała informację o stanie utrzymania i funkcjonowania boisk orlik
oraz skatepark.
Pan Sławomir PSZENNY - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przekazał,
że na posiedzeniu w dniu 23 czerwca 2016 roku Komisja:
− pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał Rady Miasta:
1) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Działdowo na lata 20162025;
2) w sprawie zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2016;
3) zmieniający uchwałę w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów i wydatków
nimi finansowanych dla jednostek budżetowych;
4) w sprawie zwolnienia Samorządowego Zakładu Budżetowego Miejskiej Służby Drogowej
w Działdowie z obowiązków płacenia nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy-Miasto
Działdowo;
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5) zmieniający uchwałę III/19/10 w sprawie zmiany nazwy i określenia zasad działania zakładu
budżetowego Miejskiej Służby Drogowej;
6) w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Regionalnej Izby Obrachunkowej;
− Komisja zajęła się również analizą przychodów i wydatków placówek oświatowych
szkół i przedszkoli w roku 2015 oraz z planu na 2016 rok;
− Komisji przedstawiona została również analiza wykonania budżetu Gminy-Miasto
Działdowo na rok 2015.
Pan Wojciech ŚLIWA - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:
Panie Przewodniczący! Szanowna Rado!
Komisja Rewizyjna odbyła posiedzenie w dniu 6 czerwca, na którym - po rozpatrzeniu
sprawozdania z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym
sprawozdaniu, sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia - zaopiniowała
pozytywnie wykonanie budżetu Gminy-Miasto Działdowo za rok 2015 oraz wystąpiła
z wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Działdowo.
Ponadto omówione zostały wyniki kontroli Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w zakresie
funkcjonowania lodowiska miejskiego przy ul. Świerkowej. O omówienie wyników tej kontroli
poproszę pana Waldemara Jurkowskiego.
Radny pan Waldemar JURKOWSKI:
Panie Przewodniczący! Panie Burmistrzu! Wysoka Rado!
Protokół kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Działowie,
ul. Robotnicza 10 w zakresie funkcjonowania lodowiska miejskiego przy ul. Świerkowej
w sezonie 2014/15.
Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie: Waldemar Jurkowski - kierownik, Patryk
Piekarski - członek.
Komisja dokonała kontroli na podstawie upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta
Działdowo zgodnie z planem Komisji na rok 2016.
Kontrola odbyła się w dniach od 17 maja do 24 maja 2016 roku. Zakres kontroli obejmował:
funkcjonowanie lodowiska miejskiego w sezonie 2014/15. Wyjaśnień podczas kontroli udzielił
Grzegorz Kaszubski - dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Działdowie.
W sezonie 2014/15 z lodowiska w Działdowie skorzystało łącznie 17 289 osób, 357
z nich miało wstęp bezpłatny: działdowskie szkoły oraz dzieci uczestniczące w zakończeniu
ferii, pozostałe wejścia były płatne. Co za tym idzie? Zaksięgowano 5.536 wejść dla osób
starszych za 5 zł, 6.726 wejść dla uczniów za 3 zł, 3.344 wejścia podczas ferii w promocyjnej
cenie za 1 zł oraz 25 wejść w ramach Karty Dużej Rodziny za 2,50 rodzice i 61 wejść w ramach
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tej samej zniżki dla dzieci za 1,50 zł. Ponadto sprzedano 42 karnety za 40 zł oraz 46 karnetów
za 24 zł, co daje łączną sumę 54 140 zł.
Na lodowisku funkcjonuje również wypożyczalnia łyżew. W sezonie 2014/15 wypożyczono
z niej łącznie 8.673 pary łyżew. 3.216 sztuk za 5 zł, 5.412 za 3 zł, 12 za 2,50 zł Karta Dużej
Rodziny - rodzice, oraz 33 za 1,50 zł Karta Dużej Rodziny - dzieci. Daje to sumę 32.395, 50 zł.
Ponadto lodowisko oferuje również usługę ostrzenia łyżew - skorzystało z niej 78 osób na łączną
sumę 390 zł.
Według informacji, jakie przekazał nam dyrektor koszty utrzymania lodowiska w sezonie
2014/15 wynoszą 117.735,47 zł, w skład tych kosztów wchodzą: płace 35. 045,60 zł, paliwo
do rolby 1.305,32 zł, energia 70.976,30 zł, łyżwy 3.632,11 zł, woda 416,85 zł, filtry, olej
hydrauliczny, kamień do ostrzałki, złączki 3.212,02 zł, przegląd rolby 1 891,92 zł, szczotka
do rolby 932,34 zł, badania pracownicze 200 zł, zakup karnetów 123 zł. Należy tu jednak dodać,
że pracownicy MOSiR-u samodzielnie rozkładają i składają lodowisko, co znacznie zmniejsza
koszty w wysokości około 30.000 zł.
Zatrudnienie wyniosło 2 etaty.
Przy okazji kontroli zespół kontrolny zapoznał się z potrzebami w zakresie napraw
i remontów oraz spraw związanych z pracą lodowiska. Zespół uznał za zasadne:
1. Zakup i montaż zadaszenia lodowiska, co w znaczny sposób zwiększy komfort
korzystających, zwłaszcza w trakcie niekorzystnych warunków atmosferycznych.
2. Przeprowadzenie przeglądu urządzeń oraz wymianę elementów, które już po 7 sezonach
funkcjonowania lodowiska zużyły się. Chodzi tu między innymi o liczne uszczelki.
3. Zakup i wymianę noży do rolby, czyli maszyny do pielęgnacji tafli.
Na tym protokół zakończono i podpisano. Dziękuję.
Ad pkt 9
Odpowiedź na interpelację zgłoszoną na poprzedniej sesji:
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Panie i Panowie Radni!
Na poprzedniej sesji w dniu 25 kwietnia 2016 roku pani radna Elżbieta Konarzewska złożyła
interpelację w sprawie utworzenia oznakowania dodatkowego przejścia dla pieszych na ulicy
Nidzickiej w Działdowie. Odpowiedź pana Burmistrza na tę interpelację przekazałem państwu
radnym w materiałach na dzisiejsza sesję. Czy są w tej sprawie pytania, uwagi?
Pani Elżbieta KONARZEWSKA - Wiceprzewodnicząca Rady:
Szanowni Państwo!
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Owszem, odpowiedź uzyskałam, zapoznałam się z nią, aczkolwiek argumenty, które są tam
podane nie są dla mnie satysfakcjonujące. A więc pytanie stawiam teraz państwu, dlaczego?
Ponieważ uważam, że częstotliwość oznakowań na ulicy Nidzickiej jest mała w porównaniu
np. z ulicą Jagiełły. Panie Burmistrzu, na ulicy Jagiełły na odcinku od Pocztowej do Starostwa
ileż mamy tych oznakowań? A tak naprawdę to świetne jest rozwiązanie tego oznakowania,
które właśnie w interpelacji złożyłam: łącząc via a vis, tak zwaną popularnie w cudzysłowie
„lodziarnię” z przejściem do wąskiej, małej bramki przy kościele i bardzo proszę o pochylenie
się jeszcze w tym temacie, w tej sprawie. Dziękuję bardzo.
Pan Grzegorz MROWIŃSKI - Burmistrz Miasta:
Proszę Państwa!
Przejścia na ulicy Jagiełły powstawały w czasach, kiedy funkcjonowały... (p. Macek i Grunwaldzką, pani Konarzewska. Pani jest radną. Gdzie jest przejście...)
Pan Grzegorz MROWIŃSKI - Burmistrz Miasta:
...przejścia na ulicy Jagiełły powstawały w momencie, kiedy obowiązywały zupełnie inne
przepisy. Dzisiaj mamy takie przepisy, które nie zezwalają na umiejscawianie przejść jeżeli
odległość miedzy dwoma przejściami przekracza - nie pamiętam - 100 czy 150 metrów.
I ja mogę się nad tą sprawą pochylić, ale ja już dzisiaj pani odpowiem, że z tego nic nie wyjdzie,
bo nikt nie wyrazi na to zgody. Ulica Nidzicka plus ulica Marii Konopnickiej była remontowa
ze schetynówki w poprzedniej kadencji bądź jeszcze we wcześniejszej kadencji - ja bym musiał
dokładnie to sprawdzić - i projekt tego remontu nie przewidywał, bo nie mógł. Po prostu takie
są przepisy, my tego nie przeskoczymy i ja nie będę robił nic, co jest niezgodne z przepisami
prawa. Dziękuję.
Ad pkt 10
Interpelacje i zapytania:
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
W celu sprawnego przebiegu obrad proszę radnych i inne osoby uczestniczące w sesji
o zwięzłość wystąpień. Czasami zdarza się, że ponoszą nas emocje w tym punkcie porządku
obrad, w związku z tym bardzo proszę o kulturę wystąpień mówców i składających zapytania,
czy składających interpelacje .
Radny pan Andrzej PRZYBYSZEWSKI:
Panie Burmistrzu, mam 3 krótkie pytania:
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Czy władze naszego miasta będą stosowały się do wyroków konstytucyjnych, a także
tych wyroków, które są niepublikowane? Nie chodzi mi o uchwałę Rady Miasta, bo ona byłaby
nieważna.
Drugie pytanie. W imieniu mieszkańców naszego miasta mam pytanie, czy jeszcze w tym
roku jest szansa, aby jeździły busy do szpitala, na cmentarz? Na jakim etapie są przygotowania
tego?
I trzecie pytanie: niedługo Dni Działdowa. Panie Burmistrzu, czy patronem medialnym tych
dni może być Radio7 z Mławy? Słuchalność tego radia jest ogromna. I czy audycje prowadzone
przez pana Dariusza Maćkowiaka - który informował bezpłatnie o wydarzeniach kulturalnych,
w wspaniały sposób, w naszym mieście - mogą powrócić na antenę? Dziękuję bardzo,
to wszystko.
Radny pan Leszek GOŁĘBIEWSKI:
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Ja mam też krótkie pytania w imieniu mieszkańców. Pierwsze pytanie dotyczy dwóch zejść dla
pieszych, jak również to są te schody na ulicy Olsztyńskiej, które wychodzą w kierunku ulicy
Norwida. I tam są również takie przejścia dla rowerów, zjazdy i dla niepełnosprawnych.
I te przejścia generalnie - można powiedzieć - kończą w polu. Tam jest pod górkę i szczególnie
niepełnosprawni nie mogą skorzystać, bo w żaden sposób nie mogą tam ani zjechać, a tym
bardziej podjechać. I właśnie w ich imieniu apeluję, bo tam jest prosta generalnie sprawa, ale
powinniśmy te przejścia dokończyć w kierunku tej ulicy Norwida. Tam są nawet przejścia dla
pieszych. Byłoby blisko przedostać się nawet na drugą stronę, tam gdzie są te przejścia dla
pieszych na ulicy Norwida - to jest jedno pytanie.
Drugie: ponawiam to pytanie, stawiał je również kiedyś po mnie pan Sękowski. Chodzi
o ławeczki wzdłuż ścieżki rowerowej na ulicy Olsztyńskiej. Tam teraz, już powstały kosze
na śmieci, które zainstalował chyba Zarząd Dróg Wojewódzkich. Coraz więcej będziemy mieli
tych ścieżek rowerowych i naprawdę... przecież mamy parę złotych, możemy te 3, czy 4 jakoś
wymóc od nich, abyśmy my na własny koszt postawili te ławeczki. Aby starsze osoby, czy
dzieci z rodzicami, czy nawet ludzie, którzy się tam przechadzają, czy jadą na rowerze mogli
w kulturalny sposób usiąść, czy odpocząć, czy jakąś kanapkę zjeść i tak dalej.
I jeszcze mam jedną taką, dotarła do mnie wiadomość, byłem tam na tej ulicy, a chodzi
o taką krótką ulicę Lenartowicza. Ona od „Czerwonej Torebki” idzie wzdłuż chyba bloku nr 15
do szkoły. I to jest ulica, która nie posiada chodnika. Natomiast tędy również przemieszczają się
dzieci do szkoły. Ludzie, którzy rozmawiali ze mną na ten temat mówili, że zgłaszali
to do Spółdzielni, że ten chodnik można by było w jakiś sposób zamontować. Nie jest to rzecz
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łatwa, ale prosiłbym, aby się pochylić nad tą sprawą, czy ona jest w ogóle możliwa do realizacji.
Dziękuję.
Pani Elżbieta KONARZEWSKA - Wiceprzewodnicząca Rady:
Szanowni Państwo! Panie Burmistrzu!
Przed chwilą właśnie kolega, pan radny Gołębiewski - że tak powiem - z moich myśli wyjął
zapytanie w sprawie tego podjazdu. Mnie również mieszkańcy bardzo proszą o, właśnie,
dokończenie, bo ten podjazd dla poruszających się wózkami jest praktycznie takim podjazdem
donikąd. A, korzystając ewentualnie z tej informacji, która właśnie łączy się z tym podjazdem obok jest przejście po schodkach dla pieszych i też to zejście, że tak powiem, na ulicę Norwida
jest prawie niemożliwe. Po tych najróżniejszych wystających kniejach tudzież innych korzeniach
musimy się przemieszczać. To są właśnie te dwie sprawy które...a więc popieram pana
Gołębiewskiego, bo tą myśl mieszkańcy mnie też zgłosili.
Kolejna sprawa już była poruszana na posiedzeniach, sesji, ten temat już był poruszany.
Temat miejsc dla postoju taxi przy Ratuszu. Bardzo proszą mieszkańcy o te symboliczne miejsca
(Głosy z sali: już są) Ale w ciągu właśnie tego okresu międzysesyjnego prosili mnie mieszkańcy
w tym temacie, żeby było zrealizowane. Także bardzo dziękuję, jeżeli są zrobione, to bardzo
dziękuję. Więcej pytań i zapytań nie mam. Dziękuję bardzo.
Radny pan Andrzej TESSAR:
Ja mam pytanie do pana Burmistrza z prośbą o udzielenie informacji dotyczącej
udzielonych i planowanych dotacji na zajęcia sportowe z zakresu piłki nożnej, w szczególności
dotacji dla klubu sportowego „Startu Działdowo” w roku poprzedzającym i w obecnym roku
budżetowym. I co dalej w tym temacie, jeśli chodzi o dotacje?
Jeszcze jedno mam pytanie od mieszkańca ulicy Orzeszkowej. Chodzi o wyjazd z ulicy
Orzeszkowej do ulicy Konopnickiej. Tam usytuowane parkingi, jeśli one są wykorzystane przez
parkujące samochody to utrudniona jest widoczność dla kierowców. I jest takie pytanie: czy jest
możliwość ewentualnie ustawienia lustra, które pozwoliłoby na zachowanie bezpiecznego
wjazdu z ulicy Orzeszkowej z dołu do góry, znaczy do ulicy Konopnickiej. Dziękuję.
Radny pan Sławomir PSZENNY:
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Pierwsze zapytanie do pana Burmistrza - nie ma na sali pani dyrektor Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej - w sprawie programu 500+ oraz sposobu obliczania. Doszły
informacje od mieszkańców, że przy obliczaniu tym, do dochodu są wliczane alimenty
zasądzone na rzecz tych osób. Prosiłbym o informację. Tutaj są różne interpretacje w Polsce,
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różnie to ośrodki pomocy społecznej, nie ma jasnej wykładni. W związku z tym chciałbym się
zapytać, na jakiej podstawie w ten sposób decyzje są wydawane i czy było to konsultowane
również z radcami prawnymi?
I druga interpelacja pisemna: W związku z przystąpieniem przez Gminę-Miasto
Działdowo do zadania: opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Chopina, Grunwaldzkiej
i odcinka ulicy Skłodowskiej wraz z infrastrukturą pragnę poruszyć sprawę pomnika ofiar
ku czci pomordowanych w obozie działdowskim, znajdującego się u zbiegu ulic Chopina
i Grunwaldzkiej. Pomnik ten, autorstwa artysty Ryszarda Wachowskiego, stanowi ważny punkt
na mapie miejsc pamięci narodowej i lokalnej naszego miasta. W związku z powyższym proszę
o rozważenie wykonania dokumentacji, a następnie renowacji pomnika wraz z otoczeniem
schodami i zielenią, i zainstalowanie oświetlenia. Dziękuję bardzo.
Radna pani Aleksandra KORZENIEWSKA:
Panie Burmistrzu ja mam prośbę, sugestię mieszkańców. Mój kolega Leszek Gołębiewski
mówił o ławeczkach. Ja jeszcze dodałabym tu również umieszczenie psich stacji, jeśli byłaby
taka możliwość, ponieważ tam bardzo dużo osób spaceruje z czworonogami, niestety nie mają
później gdzie wyrzucić odchodów. Żeby, już nie wracać do tego tematu raz ławeczki, raz kosze,
raz coś tam jeszcze innego.
Kolejna rzecz, to mam pytanie: są dwie działeczki przy ul. ZMS, które są własnością
Urzędu Miasta. Wzdłuż chodnika one są wykaszane, ale tylko na szerokości 1 metra. Dlaczego
nie dalej? Chwasty rozprzestrzeniają się, wygląda to nieestetycznie, więc troszkę tak nie bardzo.
Idąc już tym torem, to jeszcze chciałabym zwrócić uwagę, aby osoby które odpowiadają
za czystość i porządek terenów zieleni, żeby jednak częściej pielić przede wszystkim ronda.
Ostatnio po moim zgłoszeniu Miejska Służba Drogowa zrobiła tam porządek. Ale należy
przyjrzeć się również na terenie zamku, placu zamkowego, jak i przy samym wejściu też
są dosyć wysokie chwasty. Nie wygląda to zbyt estetycznie, także tutaj bardzo proszę troszeczkę
zerknąć po gospodarsku.
Radny pan Zbigniew KOCIELA:
Spotykamy się dosyć rzadko, panie Burmistrzu, stąd kilka pytań będzie niestety. Mogłoby ich
być mniej, ale no ten czas powoduje że niestety materiały się zbierają.
Pierwsza rzecz dotyczy stacji PKS przy dworcu. Od początku kadencji na ten temat
rozmawiamy, mieszkańcy o to pytają. Doszło do tego, iż zastanawiamy się nad podjęciem
decyzji, czy nie powiadomić nadzór budowlany o stanie sytuacji dworca PKS w Działdowie.
Chcielibyśmy znać pana stanowisko. Jeśli chodzi o Komisję, wszyscy byliśmy zgodni, aby
przekazać to w końcu do nadzoru budowlanego, gdyż pan doskonale wie, że korespondencja -
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z przedstawicielem, który ruchem autobusowym wspomaga naszych mieszkańców i okolicznych
miejscowości - w tym miejscu jest tragiczna.
Druga rzecz w kwestii „Festiwal słowa”. Mam pytanie: czy znana jest panu ta inicjatywa,
czy spotkał się pan z pomysłodawcą, z panem Krzysztofem Tabaczką? I jeżeli tak, czy były
jakieś prowadzone w tym kierunku działania, czynności, które dadzą szansę na ewentualne
zaistnienie tej imprezy w Działdowie.
Kolejna rzecz: plac zabaw, który powstanie niebawem obok Miejskiego Domu Kultury.
Chciałbym wiedzieć, kto będzie zarządcą i opiekunem tego miejsca?
W Działdowie w Miejskim Domu Kultury miały miejsce warsztaty muzyczne z zespołem
„Mjut”, chciałbym znać ile to będzie kosztowało, do kogo to było adresowane, kto jest
za to odpowiedzialny?
Panie Burmistrzu, nie tak dawno pana ojciec dokonywał czynności pomiarów
geodezyjnych na terenie zamku. Myślę, że warto, aby pan opinii publicznej i nam wyjaśnił, kto
był zleceniodawcą tego, czy były z tego tytułu poniesione jakieś koszty, w jakim celu to było
robione?
I rzecz, Szanowni państwo, najistotniejsza w tym wszystkim, sprawa bardzo poważna.
Dzisiaj pan Burmistrz mówił w swoim sprawozdaniu między innymi o spółkach podlegających
pod Urząd Miasta. Nie tak dawno w jednej z sąsiednich gmin doszło do naruszenia prawa, które
ma analogię w naszym mieście. Szanowni państwo, sprawa jest bardzo poważna, chciałbym znać
tutaj stanowisko pana Burmistrza i aby przedstawił zarówno nam radnym, jak i opinii publicznej
w tej materii stosowne wyjaśnienia. Otóż, panie Burmistrzu, nie wiem czy zna pan
tą sytuację...(Burmistrz -mówił poza mikrofonem) Ja bym dokończył, dobrze?
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Ja prosiłem o zwięzłość wypowiedzi i konkretne zadawanie pytań, więc bardzo proszę pana
radnego...
Radny pan Zbigniew KOCIELA:
Panie Przewodniczący, pan mnie poucza, czy pana Burmistrza?
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Ja panu Burmistrzowi zwróciłem uwagę, że pan teraz ma głos to jest jedna rzecz. A druga
sprawa jest taka, że bardzo proszę o zwięzłość wypowiedzi. I prosiłem bardzo o to w tym
punkcie, na początku.
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Radny pan Zbigniew KOCIELA:
Ja rozumiem …
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Bardzo bym prosił …
Radny pan Zbigniew KOCIELA:
Dobrze.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Wszyscy będziemy wiedzieli o co chodzi. Pan Burmistrz na pewno udzieli odpowiedzi. Bardzo
proszę.
Radny pan Zbigniew KOCIELA:
Żeby zadać pytanie muszę złożyć stosowne uzasadnienie. Nie jesteśmy w szkole, nie ma tablicy,
jestem radnym, a nie uczniem. Szanowny panie Burmistrzu, mam pytanie: czy wie pan,
że w naszej gminie miejskiej mamy podobną sytuację, o której panu wspominałem jako
uzasadnienie, powtarzam - jako uzasadnienie. Dotyczy to konkretnie firmy PGKiM, w której
członkowie Rady Nadzorczej w zasadzie członek, jeden Rady Nadzorczej zasiada w innej radzie
nadzorczej, a jest to niezgodne z prawem. Konsekwencje tychże decyzji... być może pan nie
wiedział. Pytanie moje polega: czy pan o tym wiedział, czy od tej osoby otrzymał pan stosowne
oświadczenie, że nie zasiada w innych radach nadzorczych?
Pan Grzegorz MROWIŃSKI - Burmistrz Miasta:
Proszę nazwisko powiedzieć. A nie, panie radny, pół godziny pan nawija, a nie wiem o co...
Radny pan Zbigniew KOCIELA:
Ma pan kiepski zegarek, panie Burmistrzu. A jeżeli mam to już nazywać z imienia i nazwiska,
to obecny tutaj na sali pan Adam, przepraszam wypadło mi nazwisko, przewodniczący
Szczypiński. Otóż, pan Adam Szczypiński występuje również w innym podmiocie,
podlegającym pod inną gminę, a taka rzecz nie może mieć miejsca, gdyż jest to złamanie prawa.
Dziękuję.
Radny pan Marek DWÓRZNIK:
Panie Burmistrzu, kiedy będą załatwione problemy mieszkańców ulicy Dolnej?
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I drugie pytanie: czy ma pan zamiar uporządkować teren parkingu przy bazarze? Chodzi
o wyrównanie terenu i postawienia dwóch znaków: parking dla samochodów osobowych i tirów,
bo jest bardzo duże zainteresowanie mieszkańców właśnie tym parkingiem. Dziękuję.
Radny pan Marian ODACHOWSKI:
Panie Przewodniczący! Panie Burmistrzu!
Z przyjemnością wysłuchałem informacji o kolejnym wyróżnieniu, jakie otrzymało nasze
działdowskie Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego. Mówię kolejnym, bo przypomnę,
że w 2014 roku nasze muzeum zostało laureatem Ogólnopolskiego Plebiscytu i zostało wybrane
jako jeden z siedmiu cudów Polski miesięcznika National Geographic. Rok później, Marszałek
Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyznał dla naszego muzeum „Laur Najlepszym
z Najlepszych” w kategorii turystyka. Jak tak dalej pójdzie to możemy spodziewać się
w kolejnym roku kolejnego wyróżnienia. Jeszcze bardziej ucieszyła mnie informacja, że docenia
pan w ten sposób jakby udział swojego poprzednika Burmistrza Mazurkiewicza, pracowników
Urzędu Miasta, pracowników tegoż muzeum. A mówię to w kontekście tego, że nie jest chyba
tajemnicą publiczną, że pan był przeciwnikiem tego muzeum, nie podobał się panu pomysł, jego
realizacja. Pytanie: czy zmienił pan zdanie? Czy dzisiaj patrzy pan na to inaczej?
Drugie pytanie wynika z informacji, którą usłyszałem od pana Przewodniczącego,
że - jeżeli dobrze zapamiętałem - wpłynęły już 3 wnioski o zmianę wskaźnika intensywności
zabudowy w planie przestrzennego zagospodarowania miasta. I z odpowiedzi, której pan udzielił
wynika, że do tej zmiany możemy przystąpić dopiero po uchwaleniu zmian w studium. Nie
bardzo widzę zależność czy też związek. Ale, jeżeli jest inaczej to proszę mi wskazać podstawę
prawną, czy też przepis, który warunkuje przystąpienie do zmiany tego wskaźnika w planie
od uchwalenia najpierw studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Tym bardziej, panie Burmistrzu, że w obecnym w studium, czy też w projektowanej nowelizacji
studium nie znajduję żadnego punktu, czy też informacji, która by się z tym wiązała. Dziękuję.
Pan Włodzimierz PRZYBYŁKA - Przewodniczący Zarządu osiedla nr 1:
Panie Burmistrzu! Szanowna Rado!
Ja mam taką uwagę krótką odnośnie zebrania, które odbyło się na naszym osiedlu. I mam teraz
takie zapytanie, bo był wniosek taki, że pan wypowiedział się, że będzie ruch przekierowany
w okolice ulicy Raginisa. A ulica Raginisa jest taką ulicą tzw. spacerową i właśnie takie
są zapytania. Jeżeli ten ruch tam będzie prze tego, to będą jakieś utrudnienia w tych spacerach.
Czy jest szansa przyszłościowo, żeby tam, na tym odcinku pobudowany był chodnik?
No po prostu szkoda by było, aby tą, bo to jest jedyna taka ulica, gdzie można po prostu
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wieczorem, czy popołudniu, w niedzielę wyjść na spacer. Jak mi wiadomo, pan Burmistrz
przecież też korzysta z tego. Także są te zapytania, które warto by było na nie odpowiedzieć.
Druga sprawa: no jeszcze bym chciał ponowić tutaj do pana Burmistrza Zastępcy, żeby
jak się już zajmuje tą zielenią, proponuję na tą ulicy Zbożowej, aby te drzewka posadzić,
bo wszyscy zazdroszczą ul. Pileckiego, że tak odmłodniała. A tutaj, ta Zbożowa, taka patelnia
zostaje.
No i również ponowiłbym wniosek, bo też są zapytania po tym zebraniu. Już tutaj
wspomniał pan radny odnośnie jakiegoś, takiego małego busa, który by kursował po Działdowie.
I to by było wszystko. Dziękuję.
Radny pan Piotr DEMSKI:
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo! Panie Burmistrzu!
Chciałbym bardzo serdecznie podziękować panu w imieniu mieszkańców, panie Burmistrzu,
za nowe nasadzenie drzew, które niestety się nie przyjęły. Ale powiem szczerze, że mając tutaj
nawet umowę, bardzo precyzyjnie została ta umowa napisana, że straty wszelkie ponosi osoba,
która dostarczyła te drzewka. Także miasto z tego tytułu - chciałem powiedzieć, bo mieszkańcy
byli troszeczkę zaniepokojeni - nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. No i firma teraz
zaczęła to podlewać, szczególnie teraz deszcze trochę pomogły. Są to nasadzenia w donicy
i są bardzo precyzyjnie usytuowane w tych miejscach, które były. Naprawdę aleja jest bardzo
piękna i mam nadzieję, że wszystkie te dodatkowe, które zostały nasadzone, a ich była
większość - będą przyjęte i po prostu będą dalej się tam. Mieszkańcy zresztą już się opiekują,
sami chcą podlewać, żeby to było pięknie i ładnie.
Teraz druga sprawa: kończy się już realizacja orła w koronie. Dziękuję wszystkim
mieszkańcom i wszystkim radnym, którzy pomogli mi w tym, żeby w końcu wrócił na godne
miejsce ten orzeł, na tym Ratuszu. Po prostu dziękuję wszystkim, którzy brali udział w dniu
3 maja w kościele. Była to bardzo piękna uroczystość. Państwo artyści, którzy wykonali te godło
prosili mnie bardzo, żebym im przesłał zdjęcia i wszystkie jakieś prasowe doniesienia. Są bardzo
usatysfakcjonowani i chcą po prostu rozsławić nasze miasto. Tylko mają troszeczkę problem, no
bo dzisiaj miałem mieć kontakt z tym państwem, że chcą uzgodnić z naszą prasą lokalną, czy
wyrażą im zgodę na publikowanie zdjęć za granicą. Także, bardzo są zachwyceni naszym
miastem i organizacją całego tego przedsięwzięcia. Chciałbym jeszcze przedstawić, że będzie
umieszczona tablica fundatorów godła i osoby, które odczytam będą na tej tablicy. Fundatorzy
symbolu godła Rzeczypospolitej Polskiej na iglicy Ratusza: Burmistrz Miasta Grzegorz
Mrowiński, Andrzej Janusz Wiśniewski, Przewodniczący Rady Miasta Romuald Remiszewski,
radni VII kadencji: Jerzy Mieczysław Cybulski, Piotr Andrzej Demski, Marek Dwórznik, Zenon
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Marian Gajewski, Leszek Zenon Gołębiewski, Waldemar Krzysztof Jurkowski, Bogdan
Kaszubski, Zbigniew Kociela, Elżbieta Konarzewska, Aleksandra Henryka Korzeniewska,
Roman Władysław Łukaszewski, Patryk Piekarski, Andrzej Przybyszewski, Sławomir Pszenny,
Czesław Władysław Sękowski, Wojciech Jerzy Śliwa, Paweł Świątek, Andrzej Wojciech Tessar,
Stanisława Żywicka, radna Sejmiku Wojewódzkiego pani Teresa Nowakowska i radna VI
kadencji Wanda Milewska. Dziękuję. Taka tablica zostanie wygrawerowana na płycie mosiężnej
i będzie zamontowana w Ratuszu naszego miasta. Dziękuję ślicznie za uwagę.
Pan Adam SZCZYPIŃSKI - Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 5
Szanowny Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Szanowni Panowie Burmistrzowie!
Ja mam dwie sprawy, z którymi mieszkańcy się zwrócili. Otóż, pierwsza to jest kwestia, czy
istnieją możliwości prawno-administracyjne, a jeżeli tak to, czy miasto zainteresowane jest
przejęciem i zagospodarowaniem terenu po byłym TPD, który to teren kiedyś przyciągał rodziny
z dziećmi. Natomiast, wiemy doskonale - od dłuższego czasu straszy, popada w ruinę, niszczeje,
jest tylko miejscem spotkań podejrzanych grup, które spożywają alkohol, zagłuszają ciszę nocną.
Ja w niedziele spojrzałem dokładnie na ten teren. No, Drodzy państwo, żal patrzeć: wybite okno,
wyłamane kraty, pełno butelek, szkieł, śmieci. Mieszkańcy pytają czy jest taka możliwość,
bo na pewno byłoby to z korzyścią dla mieszkańców, szczególnie okolicznych bloków, którzy
najbardziej cierpią na tej patologicznej sytuacji.
I druga sprawa: mieszkańcy osiedla również zwracają się z zapytaniem, czy osoba, która
prowadzi działalność gospodarczą na ul. Jagiełły w postaci budki z odzieżą - to jest przy
Gimnazjum nr 1, naprzeciwko huty - ma prawo prezentować odzież na zewnątrz tego obiektu,
zajmując przy tym część chodnika? Budzi również zastrzeżenia, co do formy estetycznej, czyli
ogólnego wyglądu tego miejsca w centrum miasta, co by nie było. Dziękuję serdecznie.
Pani Wanda MACEK - Przewodnicząca Zarządu Osiedla nr 4:
Dziękuję panu radnemu Pszennemu, że przedstawił interpelację na przebudowę ul. Chopina
i Grunwaldzkiej, może będzie skuteczna tym razem. Bo my od kilku lat, jako zarząd, pisaliśmy
tyle wniosków na przebudowę tej ulicy, no otrzymaliśmy tylko pieniążki na dokumentację. Jest
przygotowana dokumentacja. Także myślę, że w przyszłym roku Rada się pochyli i przyzna nam
finanse na przebudowę tych ulic i wtedy będą przejścia dla pieszych, będzie ten pomnik pewnie
poprawiony, chociaż on był poprawiony, odchwaszczony, trawniczek był taki mały zrobiony,
bo on wyglądał bardzo źle. Troszeczkę jest lepiej, ale może być jeszcze lepiej. Dziękuję.

30
Ad pkt11
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium
zagospodarowania przestrzennego miasta Działdowo:

uwarunkowań

i

kierunków

Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Projekt uchwały został zaopiniowany przez Radcę prawnego Urzędu Miasta i został także
państwu radnym przedłożony w materiałach sesyjnych. Projekt Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Działdowo jest załącznikiem do uchwały.
Jest to obszerny dokument, którego tekst został ujednolicony i zawiera zmiany wprowadzone
w latach 2007, 2011, 2013, 2016. Dokument ten został wcześniej dostarczony państwu radnym
w celu zapoznania się.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Działdowo
zostało opracowane przez Pracownię Projektową MD Projekt z Olsztyna. Dzisiaj gościmy
na sesji przedstawiciela tej firmy pana Dariusza Łagunę głównego projektanta Pracowni
Projektowej MD Projekt z Olsztyna, który przy udziale pana Stanisława Dobrackiego naczelnika
Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Planowania Inwestycji zapozna Szanowną Radę z tym
dokumentem. Wcześniej proszę pana naczelnika o krótkie wprowadzenie, później proszę
o zabranie głosu naszego gościa.
Pan Stanisław DOBRACKI - naczelnik Wydziału GPI:
Przepraszam, panie Przewodniczący, pierwsze zdanie może do pani Radcy przekażę, bo jakąś
delikatną uwagę do treści uchwały by chciała wprowadzić.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Bardzo proszę.
Pani Magdalena RZĄP - Radca prawny Urzędu:
Szanowni Państwo Radni! Panie Przewodniczący!
Po rozmowie z panem projektantem, z panem burmistrzem drobna, malutka korekta.
W podstawie jest art. 12 ust. 1 i 2. Nasza propozycja jest taka, by usunąć z tej podstawy ust. 2.
Ja chciałabym tylko tutaj też od swojej strony jako Radcy prawnego powiedzieć, że jest
to też wyjątkowa uchwała o tyle, że mamy tu trzy załączniki. Trzecim załącznikiem jest
rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag. Tych uwag nie ma, a ja tu zwracam
uwagę pana Przewodniczącego, ale ten załącznik - po prostu w celu takim, że ustawa mówi,
że przed rozpatrzeniem studium Rada również określa tą kwestię - po prostu jest dla ostrożności.
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Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pana naczelnika.
Pan Stanisław DOBRACKI - naczelnik Wydziału GPI:
Szanowni Państwo! Panie Przewodniczący!
Chciałbym powiedzieć, że umowę podpisaliśmy z panem Dariuszem Łaguną w roku
poprzednim. Umowa miała trwać 12 miesięcy i ona zmieści się w czasie. W czasie ta zmiana
studium prawdopodobnie nastąpi. Pan Dariusz Łąguna przekaże cały tok postępowania i całe
procedowanie niniejszej zmiany. Dziękuję.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Proszę bardzo pana o zabranie głosu.
Pan Dariusz ŁAGUNA - główny projektant Pracowni Projektowej MD Projekt z Olsztyna:
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo Radni! Panie Burmistrzu!
Pierwotne Studium zostało uchwalone w 2000 roku pod rządami starej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym, stąd wynikała pewna trudność z przeprowadzeniem
procedury zmiany Studium, dlatego że przepisy nowej ustawy, zmienionej dodatkowo
w listopadzie 2015 roku, komplikowały nam całą sytuację.W związku z powyższym
wybrnęliśmy z tego zadania w sposób następujący. Macie państwo załącznik nr 1, tj. tekst
ujednolicony Studium zawierający wszystkie zmiany poprzednie. One nie są już widoczne
w tekście, natomiast kolorem czerwonym zostały pokazane zmiany wprowadzone w tej
procedurze, czyli w 2016 roku. To są kwestie dopisane do Studium oraz skreśleniami zostały
pokazane w załączniku nr 1 fragmenty tekstu, który traci aktualność. Celowo pozostawiliśmy
je w tekście Studium, żeby każdy mógł się zapoznać z tym, jakie fragmenty tekstu zostały
wykreślone, a jakie zostały wprowadzone.
Załącznik nr 2 to jest ujednolicony rysunek w skali 1 do 5 000- który państwo widzicie
przed sobą - również zachowuje wszystkie zmiany wprowadzone w roku 2007, 2011 i 2013 oraz
wyodrębnione kolorem zmiany wprowadzone w 2016 roku.
O załączniku nr 3 pani prawnik już mówiła.
Teraz krótko odniosę się do samej zmiany Studium. Przystąpiliście państwo radni
uchwałą do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Działdowo w maju 2015 roku, zgodnie z przeprowadzoną procedurą
i wyłonieniem wykonawcy ja swoje prace rozpocząłem w sierpniu 2015 roku .
Zmiana Studium dotyczy trzech fragmentów miasta Działdowo, więc nie jest prowadzona
w całych granicach miasta Działdowo i stąd wynika pewna komplikacja: nie możemy wyjść
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poza zakres przestrzenny zmiany. Zmiana dotyczy małego obszaru położonego przy ulicy
Świerkowej. Drugiego obszaru położonego przy ulicy Olsztyńskiej i trzeciego największego
obszaru położonego pomiędzy ulicą Mławską, tuż przy wylocie z miasta, a Kanałem Młyńskim.
Intencją zmiany Studium było wyznaczenie terenów rekreacji, sportu jako terenów zieleni
i terenów ogólnodostępnych. W konsekwencji prowadzonej przez nas procedury i prac
projektowych dołożyliśmy tutaj jeszcze dodatkowe oznaczenie, które nazywamy obszar
przestrzeni publicznej. To jest specjalny instrument w planowaniu przestrzennym, który daje
dosyć duże kompetencje organowi wykonawczemu, czyli panu Burmistrzowi. Oznacza
to, że idziemy w takim oto kierunku, że po przeprowadzonej dosyć uproszczonej diagnozie
dotyczącej zagospodarowania przestrzennego miasta Działdowo stwierdziliśmy, że miasto
Działdowo oferuje miejsca pracy, oferuje dobre miejsce zamieszkania, ale ma problem
z przestrzenią publiczną, a właściwie z ciągłością tej przestrzeni publicznej, co wpływa na jakość
życia mieszkańców. Stąd nasze rozwiązania projektowe zmierzające do tego, żeby na tych
fragmentach, które jeszcze nie zostały zabudowane albo zmienione w jakikolwiek sposób,
wyznaczyć te obszary przestrzeni publicznej. O ile z dwoma pierwszymi obszarami nie
ma problemu, czyli przy ulicy Świerkowej i przy ulicy Olsztyńskiej, to z trzecim obszarem,
położonym w trójkącie pomiędzy ulicą Mławską a Kanałem Młyńskim, problem był właściwie
od momentu uchwalenia Studium w 2000 roku dlatego, że w tym obszarze - zresztą zgodnie
z ówczesną polityką - wpisano zalecenia dotyczące utworzenia potencjalnego użytku
ekologicznego na zasadzie powiększenia użytku ekologicznego o torfianki działdowskie. Gdyby
przyjąć takie zasady polityki przestrzennej konsekwencją tego postępowania powinno być
faktyczne utworzenie użytku ekologicznego, czyli Rada Miasta ma takie kompetencje:
wyznaczenie i określenie zasad postępowania wobec użytku ekologicznego.
Bazując na swoim wcześniejszym doświadczeniu - m.in. w Dobrym Mieście, czy mieście
Mikołajki, czy w mieście Szczytno - związanym z wyznaczeniem, zagospodarowaniem
faktycznym, czyli realizacją projektu dotyczącym obszarów przestrzeni publicznej stwierdziłem,
zresztą razem z zespołem projektowym, że można pogodzić dwie kwestie: użytek ekologiczny,
który będzie funkcjonował być może w ograniczonej formie oraz obszary przestrzeni publicznej
udostępnione mieszkańcom. Dzisiaj w studium nie przesądzamy jeszcze, w jakiej formie zostaną
udostępnione te obszary przestrzeni publicznej. Chciałbym podkreślić, że Studium daje dopiero
możliwości.

Możliwości

do

opracowania

planu

zagospodarowania

przestrzennego,

do opracowania koncepcji - zresztą pan Burmistrz deklarował, że te koncepcje będą opracowane
w ramach konkursów, również wykorzystując prace studenckie - i w konsekwencji opracowania
projektów realizacyjnych, pozyskania środków i przystąpienia do realizacji.
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Zmiana Studium jest sformułowana w ten sposób, że na tym obszarze możliwe jest zarówno
utworzenie zbiornika retencyjnego, jak również dalsze przekształcanie tego utworzonego
zbiornika retencyjnego w obszary o charakterze rekreacyjnym, czyli zbiornik mógłby przyjąć
również takie funkcje.
Z tym wszystkim wiązało się również określenie zasad przebudowy układu komunikacyjnego
pomiędzy ulicą Mławską a drogą gminną biegnącą wzdłuż Kanału Młyńskiego i to zostało
pokazane na rysunku Studium.
Przy okazji, ponieważ ustawa nas do tego zobowiązuje, zaktualizowaliśmy niektóre
wybrane fragmenty ze Studium dotyczące zasad ochrony środowiska. Został z ustaleń Studium
wykreślony użytek ekologiczny, z granic miasta. Została wykreślona też informacja, a właściwie
zalecenia dotyczące utworzenia obszaru chronionego krajobrazu, gdyż aktualizowaliśmy
te zapisy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym rozporządzeniami Wojewody.
Zaktualizowaliśmy również przepisy dotyczące ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Tutaj
niestety konserwator zabytków nie pozwolił nam ruszyć tej tabeli, która jest zawarta w Studium,
dotyczącej obiektów zabytkowych i obiektów znajdujących się w Gminnej Ewidencji Zabytków.
Oraz ostatnia rzecz - zostały zaktualizowane ustalenia dotyczące zadań publicznych
o skali ponad lokalnej, czyli wymienionych w uchwalonym w 2015 roku planie
zagospodarowania przestrzennego województwa. To w skrócie zakres zmian, które
przeprowadziliśmy w Studium.
Uzyskaliśmy wszystkie niezbędne uzgodnienia i opinie wymagane przepisami ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz innymi ustawami, m.in. ustawą
o ochronie przyrody. Studium było wyłożone do publicznego wglądu. Ogłoszenie,
w zwyczajowo przyjęty sposób w mieście Działdowo, było dostępne - mam wrażenie że - dla
wszystkich. Przeprowadzona została dyskusja. Wyznaczony został w ogłoszeniu czas na
pisemne przedstawienie uwag do Studium i w wyznaczonym czasie nie wpłynęły żadne uwagi,
stąd pan Burmistrz jest uprawniony do tego, żeby przedstawić projekt zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego do uchwalenie Radzie Miasta.
Studium było przedstawione na Komisji. Dziękuję.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Dziękuję bardzo za przedstawienie, za zaprezentowanie tego projektu uchwały i projektu
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Działdowo.
Otwieram dyskusję nad projektem uchwały.
Radny pan Marian ODACHOWSKI:
Panie Przewodniczący! Panie Burmistrzu!
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Na wstępie pewna uwaga natury proceduralnej dotycząca trybu przygotowania tego
projektu. Otóż, istotnie było ogłoszenie i obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Działdowo, ono określało termin tego wyłożenia od 29 kwietnia do 20 maja. Obejmowało
projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania z integralnymi
załącznikami oraz prognozą oddziaływania na środowisko i dokumentacją sprawy, w tym
stanowiskami innych organów.
Otóż, panie Burmistrzu, tekst projektu Studium owszem był dostępny także na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej, natomiast nie było prognozy oddziaływania na środowisko.
Ponieważ 9 maja odbyła się publiczna dyskusja nad rozwiązaniami przyjętymi w Studium,
byłem na tym spotkaniu, zwróciłem uwagę panu naczelnikowi. Chcę przy okazji nadmienić,
że pana Łaguny, jako przedstawiciela firmy, która wykonywała to studium, nie było na tym
spotkaniu. I w efekcie dopiero 12 maja na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pojawił się ten
załącznik dotyczący prognozy oddziaływania na środowisko.
Co do projektu projektowanej uchwały mam szereg uwag, które po raz trzeci będę
powtarzał, panie Burmistrzu, ponieważ ja je na tej publicznej debacie wyłożyłem. Ponownie
na posiedzeniu Komisji, która opiniowała projekt Studium i - jak widzę - jest to głos wołającego
na puszczy, żadne nie zostały uwzględnione.
Ogólnie

rzecz

ujmując

stwierdzam,

panie

Przewodniczący,

Szanowni

radni,

że otrzymaliśmy wyjątkowy bubel do uchwalenia. Poczynając od takich drobiazgów jak błędy
literowe: proszę spojrzeć na stronę 9, gdzie w trzecim wersie od dołu mamy taką: „..przy
obecnych tendencja demograficznych”, rzecz oczywista, że literówka, brakuje „ch”. Czy też
na stronie 40 na samym dole, gdzie mamy: „...w związku z tym niezbędna est połączenie ulicy
Skłodowskiej z ulicą Wolności”. Jest to dla mnie oczywista oczywistość, że brakuje literki „j”.
No, ale póki co otrzymujemy projekt uchwały z takimi może drobnymi, ale jednak. Jeżeli coś
przyjmujemy, ma być to dokument obowiązujący na lata, to chciałbym, żeby takich bubli nie
było.
Czy też drobne uchybienia prawne. Na stronie 11 mamy tereny zamknięte - przywołano
decyzję nr 45 bodajże ministra infrastruktury itd., itd. Ona już nie obowiązuje, ponieważ jest
nowa decyzja nr 3 z 2014 roku. Czy też na stronie 23, na górze, gdzie mamy przywołaną ustawę
z dnia 16 kwietnia 2004 roku, Dziennik Urzędowy 2009 itd. Tekst jednolity, proszę państwa,
ukazał się w 2015 roku pod poz. 1651.
Dalej, proszę państwa, nie mogę się zgodzić ze stanowiskiem pana Łaguny odnośnie
ewidencji wykazu zabytków, ponieważ spójrzmy dla przykładu na stronę 24, gdzie mamy tzw.
medyk, czyli budynek dawnego szpitala, z adnotacją: obecnie nieużytkowany, skoro
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my dokładnie wiemy, że akurat jak najbardziej jest użytkowany. Czy też na stronie 27 Lidzbarska 4 parowozownia wachlarzowata/relikty, kiedy dokładnie wiemy, że ani
parowozowni, ani nawet rzeczonych reliktów już dawno nie ma. Mało tego, ten zabytek został
wykreślony z ewidencji gminnej, a więc w ślad za tym także Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków.
Wreszcie, proszę państwa, sam Konserwator zwrócił uwagę w pozycji Grunwaldzka 19,
to jest w opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczącej rzeczonego projektu
Studium.
Proszę państwa, kolejna uwaga bardziej już pryncypialna i merytoryczna. Otóż,
usłyszeliśmy z ust pana Łaguny, że generalnie autorzy projektowanego Studium koncentrowali
się wokół zmian wynikających z tzw. uchwały intencyjnej i tutaj jest OK. Ale mamy także
zapisy, kiedy autorzy idą trochę dalej, czyli bez tej uchwały intencyjnej. No spójrzmy dla
przykładu na stronę 14 tam, gdzie mamy w przedostatnim myślniku: park Jana Pawła II przy
ulicy Męczenników z możliwością przedłużenia w kierunku południowo-wschodnim, tzw. błonia
miejskie. Tego terenu w uchwale intencyjnej nie było, a więc jest to jakby wykroczenie poza
przyzwolenie, poza ramy uchwały intencyjnej, którą, z inicjatywy pana Burmistrza, Wysoka
Rada podjęła.
Kolejny pakiet uwag dotyczy ochrony zabytków i uzgodnień z Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków. Bo, proszę państwa, mamy oto w wielu miejscach wykreślone
zapisy, że coś tam wymaga uzgodnienia, czy też zaopiniowania przez Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków. Przykładowo na stronie 34, ostatni punkt 6 zostaje wykreślony, gdzie
była mowa o bezwzględnym uzyskaniu pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Ale już na stronie 35 mamy dwa zapisy w punkcie b i c, kiedy pozostaje konieczność
uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Pytam się, gdzie są granice? Gdzie
w jednych przypadkach nie trzeba, w innych trzeba.
I, proszę państwa, na stronie 37 w starym Studium mieliśmy taki zapis, który mówił,
że miasto Działdowo nie posiada gminnego programu opieki nad zabytkami, ale powinien być
opracowany zgodnie z ustawą z 23 lipca 2003 roku. Ta ustawa, proszę państwa, w dalszym ciągu
obowiązuje. Artykuł 87 wyraźnie powiada, że gmina jest zobowiązana do uchwalenia gminnego
programu ochrony i opieki nad zabytkami. Rzecz ciekawa, że rzadko się spotyka - ta ustawa nie
wyznacza terminu i nie nakłada sankcji za nieposiadanie takiego programu, ale obowiązuje.
Moje stanowisko podzielał także mecenas Mirek Antoszewski. Tutaj mamy zupełne...
oczywiście, do tej pory myśmy tego programu nie uchwalili, ale po co zamykamy sobie,
sprzecznie z ustawą, ten zapis?
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I, proszę państwa, ostatnia kwestia pryncypialna, zasadnicza dotyczy tego terenu, gdzie
miałby powstać ów zalew, tereny rekreacyjne, tereny zieleni urządzonej etc. etc. Ja już
wielokrotnie o tym mówiłem - jestem przeciwny. I, proszę państwa, przeciwna jest także
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Projekt Studium wymagał zaopiniowania przez
Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska i taka opinia w materiałach dotyczących tego projekt
jest. Kto z państwa się z nią zapoznał jestem ciekaw? Nie widzę.
Proszę państwa, opinia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska jest miażdżąca. Tak, żeby
nie przedłużać: zapisy poprzedniego Studium dobrze chroniły przyrodę, środowisko. Obecne
zmiany - pod dyktando pana Burmistrza, żeby można tam było to bajorko stworzyć - kłócą się
z tym i wyraźnie dyrektor Ochrony Środowiska na to wskazuje. Dziękuję za uwagę.
Radny pan Leszek GOŁĘBIEWSKI:
Panie Przewodniczący! Panie Burmistrzu! Szanowni Radni!
Nie mogę na tej mapce znaleźć tych terenów, tych czterech hektarów po prawej stronie
„Mrówki”, które miały być przekazane dla nas przez Agencję Restrukturyzacji Rolnictwa,
a przez nas ewentualnie później jakoś zagospodarowane czy to na basen, czy na jakieś inne
sprawy.
Pan Grzegorz MROWIŃSKI - Burmistrz Miasta:
Działka, o której pan mówi i która ma być przekazana przez Agencję Nieruchomości Rolnych,
nie była przedmiotem zmian w Studium. W planie, który obecnie obowiązuje, ona
ma przeznaczenie -tereny sportowe. Także takie pozostaje to przeznaczenie, jakie jest w dniu
dzisiejszym.
Radny pan Sławomir PSZENNY:
Chciałbym się zwrócić do pana radnego Odachowskiego. Chciałbym panu odświeżyć pamięć,
panie radny Odachowski. Mówi pan dzisiaj, że nie jest pan zwolennikiem, żeby w tamtym
miejscu powstawały tereny rekreacyjne, czy zalew. Dokładnie precyzujmy, że to jest mowa
dzisiaj o stawie komunalnym. Przekazuję panu zdjęcie prezentu, który pan przekazywał dwa lata
temu, w 2014 roku, na początku kadencji panu Burmistrzowi. Wtedy był pan za. Nie wiem,
co się dzisiaj zmieniło, panie radny? Nie wiem, dlaczego jest pan przeciw? Nie bardzo
to rozumiem. Tutaj ochrona środowiska nie ma nic do rzeczy, ja się z tą opinią zapoznałem i jest
tam wyraźnie napisane, że przy zagospodarowaniu tego terenu trzeba zachować szczególną
ostrożność. I mam nadzieję, że władze miasta realizując ten projekt będą taką ostrożność
zachowywały. Dziękuję.
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Pan Grzegorz MROWIŃSKI - Burmistrz Miasta:
Szanowni Państwo!
Jak państwo wiedzą, zagospodarowanie rzeki Działdówki, podkreślam - zagospodarowanie rzeki
Działdówki, a nie budowa - jak to niektórzy radni tutaj siedzący hejtują, powiem tak:
w internecie wypisując, że miał powstać zalew - było moim głównym punktem programu
wyborczego. Ja się z tego nie wycofam. Nie wycofam się! Jeżeli dzisiaj nie przyjmiemy tej
uchwały, to ja będę państwa prosił, żeby przyjąć ją na następnej sesji. Ja myślę, że zaraz pan
Łaguna wypowie się odnośnie tych niedociągnięć czy tych zarzutów, uchybień, które padły z ust
pana radnego Mariana Odachowskiego.
Fakt jest taki, panie radny Odachowski, że nie były to szczere życzenia, kiedy wręczał
mi pan ten prezent i mówił pan, że będzie się pan modlił, żeby te zagospodarowanie mi wyszło.
Jest mi bardzo przykro, bo ja byłem wielokrotnie szczery w stosunku do pana i mniej złośliwy,
panie radny, kiedy wytykałem błędy w uchwałach przygotowywanych za czasów, kiedy pan był
Przewodniczącym Rady. Dzisiaj mogę panu w ciągu minuty przynieść uchwały z błędami
ortograficznymi i wie pan, nie było to powodem dyskusji jakiejś. Pan wspominał o literówkach:
są, prosimy pana bardzo, żeby zgłosił nam pan te literówki, być może zdążymy je wprowadzić
jako autopoprawkę .
Nie jest to bubel. Nie zgadzam się z panem, że jest to bubel. Bubel, panie radny, to było
przyjęcie planu zagospodarowania, który został przez Wojewodę uchylony. Była dzisiaj mowa
o tych wskaźnikach intensywności zabudowy. I pamięta pan, jak dzisiaj, że wskazywałem
na sesji, żeby tego nie przyjmować, bo zostanie to uchylone. Pan to przyjął. Wojewoda
to uchylił. Przepraszam, Rada to przyjęła - Wojewoda to uchylił. Nie chodzi o to, Szanowni
państwo, żeby tu dzisiaj się licytować, kto więcej błędów popełnił, a kto mniej. Każdy ma prawo
popełniać błędy. Błędy może popełniać pan radny Odachowski, pan radny Pszenny, Burmistrz
Grzegorz Mrowiński. Powiem państwu jedno: błędów nie popełnia ten, kto nic nie robi.
A ja, Szanowni państwo, nie dam się sparaliżować. Pracuję bardzo ciężko. Czasami jest
to 8 godzin, ale najczęściej jest to 12, 14 godzin. A mój rekord pracy, Szanowni państwo,
to 42 godziny bez snu - mogą sobie państwo wyobrazić.
Co do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska: usłyszałem tu, że opinia jest
miażdżąca. Nie jest miażdżąca. Przeczytam tę opinię. Nie jest RDOŚ ani za, ani przeciw.
Zacytuję państwu: „Regionalny Dyrektor Ochrony zaleca daleko idącą ostrożność”. I my taką
daleko idącą ostrożność właśnie robimy uchwalając te Studium.
Ja wiem, że niektórzy z państwa chcieliby, żeby nic Mrowińskiemu nie wyszło. No, jak
nie wyjdzie to fajnie, skrytykujemy go, wystartujemy - może ja zostanę burmistrzem itd.
Każdemu z państwa życzę, żeby został burmistrzem. Każdy z państwa posmakuje pracy
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burmistrza, jaka to jest ciężka praca, ja sobie nawet tego nie wyobrażałem. Ale, proszę państwa,
ja się poddawać nie będę. Będę robił wszystko, żeby tą rzekę zagospodarować. Będąc, proszę
państwa, na krajowym zjeździe miast Cittaslow w Lubawie zobaczyłem, jak piękne łazienki
powstały w Lubawie. Jak pięknie można rzeki zagospodarowywać.
Przecież my dzisiaj nie mamy nawet terenów na iventy. Za chwilę Dni Działdowa
i za chwilę problem, gdzie mamy je zrobić. Ten sam był problem w poprzedniej kadencji.
Musimy się zwracać do Spółdzielni. A, co Spółdzielnia zrobi, jak pobuduje bloki? Gdzie
będziemy wtedy organizowali Dni Działdowa? No przecież aż się prosi, żeby stworzyć tereny
rekreacyjne. Jest tam przyroda? - Jest przyroda. My, proszę państwa, nie wybetonujemy tego.
Tam będą ławeczki, ścieżki rowerowe, tam będzie oczko wodne, tam będzie można przyjść
na spacer, rozłożyć kocyk, zjeść śniadanie. Może będzie zespół nam przygrywał. Co w tym
złego jest ? Czy ja działam przeciwko mieszkańcom Działdowa chcąc zagospodarować rzekę?
Jakie zagrożenia państwo widzą? Zapytam się więcej, kto z państwa był na spacerze? Bo ja tam
często zachodzę, tam powstaje dzikie wysypisko śmieci! Ludzie wywożą śmieci, wyrzucają
gruz, butelki, itd. itd. I to ma być ten potencjalny użytek ekologiczny? A te ptaszki, o których
pisze dyrektor to on ich nie widział, bo zza biurka tego nie widać, panie radny. RDOŚ nawet się
nie pojawił. Nie widziałem nikogo, kto poszedłby i spędził chociaż jedną minutę, żeby
stwierdzić, czy to, o czym pisze, faktycznie tam istnieje.
Natomiast, proszę państwa - ja już za chwilę głos oddam panu Łagunie - jeżeli będzie
taka potrzeba to przesuniemy na następną sesję procedowanie nad tą uchwałą. Dziękuję.
Radny pan Zbigniew KOCIELA:
Panie Burmistrzu, trochę martwi mnie, nas pana populistyczny język i pana kolegi z pierwszej
ławki. Otóż, od samego początku głośno między innymi ja mówiłem, iż będziemy pana wspierać
bez względu czy się różnimy, czy myślimy podobnie, czy inaczej. I mówienie tego dzisiaj jest
nie na miejscu. Panie Pszenny, jeśli chodzi o pana tezę, to pragnę panu przypomnieć,
że te zdjęcie, które pan wręczył przed chwilą radnemu Odachowskiemu właśnie mówi o tym,
co mieliśmy i chcemy wspierać. Natomiast państwo wyszliście ze zmianą tego pomysłu poprzez
budowanie bajora, które będzie śmierdziało najprawdopodobniej, o którym delikatnie mówiono,
że być może nie będzie się tam można kąpać. Tam się nie będzie można kąpać. I na tym polega
różnica, o czym mówi radny Odachowski i ja.
Wracając jakby do sedna tego wszystkiego, panie Burmistrzu, ja bym naprawdę sugerował, aby
uwagi, które zaproponował dzisiaj radny Odachowski wziąć sobie do serca i nie myśleć
politycznie, tylko samorządowo i zostawić głosowanie tej uchwały na następną sesję. Dziękuję
bardzo.
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Radny pan Marian ODACHOWSKI:
W zasadzie częściowo wyręczył mnie pan radny Kociela. W istocie, panie Burmistrzu, pragnę
przypomnieć: w pańskim programie wyborczym była mowa o kąpielisku. O kąpielisku nad
Działdówką. Tą kartkę, którą pan Pszenny mi wręczył - ja ją mam, ja nie potrzebuję, panie
Pszenny. Mówimy dokładnie o tym samym: kąpielisko - tak! Bajoro, staw, zalew - nie! I to jest
różnica.
Panie Burmistrzu, pan sam apelował, żeby ten punkt debatować. Żeby nie przeciągać
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zagospodarowania. To ja panu też przypomnę: akurat na etapie uchwalania planu o wskaźniku
intensywności zabudowy pan nie mówił. O różnych rzeczach mówiliśmy, ale nie o wskaźniku
intensywności zabudowy. I jeżeli Wojewoda nam uchylił, to tylko ten jeden zapis. Ten jeden
zapis, który trzeba skorygować i to jest tyle, i to jest wszystko.
Pan Grzegorz MROWIŃSKI - Burmistrz Miasta:
Szanowni Państwo!
Ja się nie upieram, że mamy to dzisiaj przyjąć. Bo jeżeli mamy to przyjąć po to, żeby za chwilę
zostało to uchylone, to ja nie widzę najmniejszego sensu. Natomiast jest mi przykro, panie
Marianie Odachowski, że pan w ten sposób mówi, że ja mówiłem ludziom, że tam będzie
kąpielisko. Ja panu mogę przynieść wszystkie moje materiały wyborcze i mówiłem:
zagospodarowanie rzeki Działdówki.
Natomiast, kontynuując tą myśl. Szanowni państwo, dlaczego ma tam być kąpielisko,
skoro mamy budować basen? Przecież panowie, tutaj siedzący, z opozycji postulują budowę
basenu. No jaki sens jest wydawać tu miliony i tu miliony, kiedy wiemy, że tak naprawdę można
się na basenie wykąpać, a można sobie iść z rodziną pospacerować nad rzeką?
Ja myślę, Szanowni państwo, że powinniśmy częściej się spotykać. Mniej złośliwości, a więcej
rozmów i pewne rzeczy możemy uzgodnić. Bo jeżeli mamy dzisiaj kopie kruszyć o to czy mamy
basen i kąpielisko robić, no przecież wiem, że państwo wiedzą, że jest to nierozsądne. Więc
ja proponuję więcej się spotykać, więcej mówić na pewne tematy, mniej grubiaństwa, a więcej
dialogu. Dziękuję.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Naprawdę jedno zdanie, bo nas troszeczkę...
Radny pan Zbigniew KOCIELA:
Jedno zdanie i na pewno bez złośliwości.
Panie Burmistrzu! Szanowni Państwo!
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Powiem panu tak: ja życzę panu i nam, aby pan w końcu zaczął przychodzić na komisje. Pana
nie ma. Jest pana zastępca, być może panu przekazuje w całości, być może w części. Jak pan
będzie obecny podczas prac Komisji, myślę że te sesje będą i krótsze, i bardziej merytoryczne,
i bez nerwów, które dzisiaj mają miejsce.
A jeśli chodzi o rzekę, myślę że nie jest problemem, aby było i kąpielisko nad rzeką które nie będzie aż tak bardzo kosztowne. Przykładem może być kąpielisko niedaleko Żuromina,
nad Wkrą - i basen, o którym marzymy, a pan nie tak dawno mówił, że w tej kadencji tego nie
będzie. My doskonale wiemy, że rodzą się nadzieje, że może ta szansa się zmieni. Niech pan mi
wierzy, jeżeli to się stanie - będziemy pana wspierać. Dziękuję.
Radny pan Andrzej PRZYBYSZEWSKI:
Mam typowo samorządowe pytanie, panie Burmistrzu. Spotykajmy się - po pierwsze, to jest
bardzo ważne. Fajna sprawa.
W podstawowych uwarunkowaniach - kierunki rozwoju miasta, czytam: problemem
z punktu widzenia jakości życia mieszkańców są pofragmentowane, bez ciągłości przestrzennej
tereny zieleni, rekreacji, sportu. I mam pytanie: czy te tereny zieleni będą powiększane, w jakim
czasie i w jakim zakresie ? Dziękuję bardzo.
Pan Grzegorz MROWIŃSKI - Burmistrz Miasta:
Mowa jest o tym, żeby ten cały ciąg, który nazywa się dzisiaj parkiem Jana Pawła II, żeby
on tworzył pewien kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy z tym miejscem, gdzie obecnie jest
parking przy targowisku i z tym miejscem, gdzie ma być zagospodarowanie rzeki Działdówki.
To ma być jeden taki ciąg, gdzie mieszkańcy będą mogli spędzać godziny, a nawet całe dni.
Dziękuję.
Bardzo bym prosił, żeby już oddać głos panu Łagunie. Dziękuję.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Bardzo proszę.
Pan Dariusz ŁAGUNA - główny projektant Pracowni Projektowej MD Projekt z Olsztyna:
Proszę Państwa!
Cieszę się z tego ostatniego pytania.
Wiele miast się obudziło. Miast, które były do tej pory odwrócone plecami do rzek i jezior.
Na przykład Lidzbark Warmiński, na przykład Giżycko, na przydał Dobre Miasto i już od kilku
lat próbuje tą sytuację zmienić. Mają o wiele trudniejszą sytuację niż Działdowo, bo tam
wszelkie projekty muszą być uzgadniane z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska,
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a różnicy między uzgodnieniem, a opiniowaniem to chyba nie muszę państwu tłumaczyć.
I my tutaj trochę wykorzystujemy tą sytuację, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
wystawia tylko opinię. Co innego by było, gdyby wystawiał uzgodnienia.
Mam nadzieję, że uda się odzyskać te pewne fragmenty, które stworzą ciąg ekologiczny:
publicznie dostępny teren zieleni rekreacyjnej, teren rekreacji sportu. Niekoniecznie z zabudową,
która będzie przegradzała ten teren. Być może, jeśli pojawi się zabudowa, to symboliczna
o charakterze administracyjnym, sanitarnym itd.
Wreszcie jest jedna kwestia, która tutaj nie była poruszana: taki ciąg zieleni ekologicznej
w mieście jest niezwykle ważny dla przewietrzania miasta. My tego na dzisiaj tak nie
odczuwamy chodząc po mieście, ale to jest widoczne na wszelkiego rodzaju opracowaniach
i mapach.
Przechodzę do odpowiedzi na pytania wcześniejsze, pana radnego i spróbuję to zebrać
w jedną odpowiedź.
Pytania dotyczące kwestii ochrony zabytków i opieki nad zabytkami skwituję właściwie
tylko jedną odpowiedzią, przeczytam opinię Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków. Opinia z 18 lutego 2016 roku :„W związku z pismem Burmistrza
o zaopiniowanie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego oraz po ocenie danych przedstawionych we wniosku i w załącznikach do niego,
czyli projektu Studium, Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
postanawia zaopiniować pozytywnie przedmiotowy projekt Studium, bez uwag”.
Myślę, że nie będę dalej tłumaczył, natomiast kwestia gminnego programu funkcjonuje
w ustawie. Ustawa i tak zobowiązuje miasto do sporządzenia tego gminnego programu ochrony
nad zabytkami, więc nie ma sensu delegacji ustawowych powtarzać w projekcie Studium,
bo co by było nagle, gdyby się ustawa zmieniła, a ten zapis został w Studium? Odwrócę pytanie:
to sami byśmy się zobowiązali do tego, żeby przygotować ten program opieki nad zabytkami,
którego nie ma w ustawie. Zresztą Wojewoda wskazywał na te kwestie.
Jeżeli chodzi o pomyłki pisarskie czy uchybienia pisarskie, to już złożyłem deklarację
podczas prac Komisji, że w ostatecznym edytowanym dokumencie, który przekażę panu
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wyeliminowane. Akurat na stronie 40, ja otworzyłem swój dokument i tam to słówko jest
poprawnie napisane. Zgadzam się, że na stronie 11 jest niepoprawnie.
I na koniec, powtarzam jeszcze raz: granice naszych prac państwo widzicie na rysunku.
To są trzy tereny: przy ulicy Świerkowej, Olsztyńskiej i przy ulicy Mławskiej. Nie mogliśmy
za bardzo wykroczyć poza te granice, chociaż zapis ustawowy w art. 10 mówiący o aktualizacji
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Studium w niezbędnym zakresie nie jest precyzyjny, więc dokonaliśmy go w zakresie
niezbędnym, czyli wymaganym przez organy opiniujące i uzgadniające.
Chciałbym państwu jeszcze raz podkreślić wagę podjętych dzisiaj zmian, jeżeli
podejmiecie tę uchwałę. Od 2000 roku, kiedy Studium zostało opracowane i uchwalone,
funkcjonował w nim zapis o użytku ekologicznym. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
wskazuje, że to jest wystarczająca ochrona. Ale, żeby użytek ekologiczny zaistniał, to powinna
być opracowana odpowiednia uchwała i podjętą przez radę miejską uchwała o ustanowieniu
użytku ekologicznego. Ten użytek ekologiczny nigdy nie powstał w tym miejscu. Pomijam
kwestię dyskusji dotyczącej jakości przestrzeni przyrodniczej, która toczy się na różnych forach
dotyczącej torfianek działdowskich. Tym, którzy się interesują ornitologią to tylko wspomnę,
że żadne ptaki szponiaste, czyli drapieżne, nie zalatują nawet na ten teren. Dziękuję.
Pan Grzegorz MROWIŃSKI - Burmistrz Miasta:
Szanowni Państwo!
Pracując przy tej uchwale i przy tym Studium mieliśmy pewien dyskomfort, ponieważ - tak, jak
pan Łaguna stwierdził - ustawa nakłada obowiązek dokonania zmian w niezbędnym zakresie.
Problem polega na tym, żeby rozgraniczyć, co jest zbędne, a co jest niezbędne. Kiedyś,
Szanowni państwo, uchwalało się zmiany tylko w zakresie tego, co było w uchwale intencyjnej.
I dzisiaj daleko idące zmiany mogą spowodować to, że Rada przekroczyła kompetencje,
ponieważ wyszła poza ramy uchwały intencyjnej. I cała subtelność polega na tym, żeby dokonać
takich zmian, które są niezbędne, a więc faktycznie słuszna jest tutaj uwaga, żeby może
tą podstawę prawną, te zarządzenia poprawić w formie autopoprawki, jeżeli pan radny
by wyraził taką wolę i nam jeszcze raz, w trakcie przerwy, wskazał te istotne błędy, które
wymagają poprawy, to jesteśmy w stanie tą uchwałę jeszcze dzisiaj przyjąć. Dziękuję.
Pani Magdalena RZĄP- Radca prawny Urzędu:
Proszę Państwa!
Ja dopiero w tej chwili zauważyłam - niech mnie pan projektant wesprze - jedną sytuację.
Mianowicie to, co państwo macie, to jest zarówno treść, tekst ujednolicony jako treść Studium,
jak i rysunek - załącznik nr 2. I teraz legislacyjnie jest to tak zrobione - ja tutaj się też odeślę
do pana projektanta - że to, co jest na czerwono, to jest zakres zmian. Tak? Panie radny.
To, co jest na czerwono, to jest zakres zmian i tylko ta część jest tak naprawdę zmieniana.
Natomiast całość jest... te czerwone zmiany nałożone są na - tak? Dobrze mówię? na te Studium, które było uchwalane ostatnio, tak? Czyli to, co pan mówi. I być może stąd
te rozbieżności, że ten dziennik ustaw, który jest nie na czerwono, tylko jest na czarno
określony, to są po prostu zaszłości związane ze starym Studium. I teraz jest pytanie takie -
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to też jest do rozstrzygnięcia i tutaj też odeślę do pana projektanta, który ma większe
doświadczenie przy uchwalaniu planów - czy my możemy sobie tak swobodnie wyjść poza
zakres i te kosmetyki zmieniać? W moim przekonaniu, dziennik ustaw to nie jest aż taka
sytuacja, która by była podstawą do unieważnienia uchwały. Natomiast zakres zmian to jest
ta kwestia, która jest na czerwono, ewentualnie wykreślone rzeczy. I te zmiany są nałożone
na ostatnie Studium. Ja odsyłam jeszcze może do pana projektanta.
Pan Dariusz ŁAGUNA - główny projektant Pracowni Projektowej MD Projekt z Olsztyna:
Tak, potwierdzam słowa pani prawnik. Myślę, że nie ma problemu z poprawieniem błędów
pisarskich występujących w tekście. Natomiast ten czarny tekst, jeszcze raz podkreślam, to jest
poprzednio uchwalony tekst jednolity z 2013 roku. W związku z powyższym my nie możemy
wykroczyć poza zakres zmiany, bo ta linia jest i tak taka niepewna i sami się zastanawiamy, jak
wojewoda zareaguje na ten zaproponowany projekt.
Pan Grzegorz MROWIŃSKI - Burmistrz Miasta:
To jest właśnie to, Szanowni państwo, o czym mówiłem, o tej subtelności, do którego miejsca
możemy zmieniać i, jak słyszycie państwo, nie jest wyrazem niechlujstwa tylko po prostu ten
tekst na czarno to jest tekst poprzedniego Studium z 2013 roku, które zostaje niezmienione.
Natomiast zmiany są wprowadzone na czerwono.
Natomiast, proszę państwa, literówki one z punktu widzenia organu nadzoru nad samorządem
nie mają większego znaczenia. One nie wpływają na to czy jest to uchybienie prawne, czy nie
jest to uchybienie prawne. Dziękuję.
Radny pan Leszek GOŁĘBIEWSKI:
Czy do Wojewody to pójdzie ten projekt już po poprawkach, po tych wykreśleniach itd.?
Pan Dariusz ŁAGUNA - główny projektant Pracowni Projektowej MD Projekt z Olsztyna:
Proszę Państwa!
Do Wojewody pójdzie cała dokumentacja zgromadzona w tej teczce, czyli jest tutaj projekt
pierwotny, projekt po uzgodnieniach poprawiony, projekt do wyłożenia i wreszcie zostanie
włożona uchwała podpisana przez pana Przewodniczącego razem z załącznikami. Na samej
górze będzie ta uchwała. Natomiast pójdzie w takiej wersji, w jakiej państwo dostaliście
to na komisje i na sesję, dlatego że zgodnie z rozstrzygnięciami sądów, rada miejska ma prawo
poprawić projekt w trakcie sesji, ale tylko w odniesieniu do złożonych uwag. Czyli, gdyby były
złożone pisemne uwagi, wtedy Rada Miejska mogłaby podjąć taką decyzję. Tak, głosuje nad
projektem przedłożonym przez pana Burmistrza i koniec.
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Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
W związku z tym jeszcze przypomnę, że Komisja Gospodarki i Ochrony Środowiska
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pan radny Kociela, tak?
Radny pan Zbigniew KOCIELA:
Szanowni Państwo!
Ja apeluję, abyśmy tą uchwałę odłożyli na następny termin. Jeżeli... panie Burmistrzu,
mrugnięcie oka do Przewodniczącego jest wymowne. W każdym razie ja informuję państwa
i apeluję, aby przełożyć to na następną sesję Rady Miasta. Dziękuję.
Radny pan Marian ODACHOWSKI:
Panie Przewodniczący! Panie Burmistrzu!
Ja tak nie do końca mogę się zgodzić z interpretacją pani mecenas i pana Łaguny, ponieważ poza
tymi poprawkami, które są na czerwono mamy także wykreślenia dokonane nie przy okazji
poprzednich zmian, tylko teraz. Tu i teraz.
I teraz tak, jeżeli uchwalimy to, no to w takim kształcie, jakim otrzymaliśmy, bo inaczej być nie
może. Pan Przewodniczący podpisze się pod tym - pokazał projekt - z tymi literówkami i z tymi
wszystkimi uchybieniami, tak? Inaczej być nie może (kilka osób mówiło) Pozwólcie państwo,
że dokończę (głosy nie ustawały) Możemy oczywiście glosować każdą autopoprawkę
i poprawiać „ch”, „j” itd., tylko po co? (kilka osób mówiło)
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Pan radny Odachowski teraz ma głos, bardzo proszę.
Radny pan Marian ODACHOWSKI:
Dziękuję, panie Przewodniczący. Jeżeli rzeczywiście ta zwłoka do następnej sesji niewiele
zmienia, to dajmy szansę panu projektantowi przygotować poprawioną wersję, którą otrzymamy
i wtedy będziemy głosować.
Pani Magdalena RZĄP - Radca prawny Urzędu:
Ja się zgodzę, ja może byłam nie do końca precyzyjna, że mówiłam o czerwonym. Ja mówię
tutaj - jak pan spojrzy, panie radny Odachowski, jest tak: załącznik nr 1- ustalenia zmiany
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i tutaj pan projektant
napisał w nawiasie tak: tekst ujednolicony z wyróżnieniem zmian wprowadzonych niniejszą
uchwałą. A więc, to technicznie - jak będę się mylić, to niech mnie pan projektant poprawi wygląda tak, że na Studium, które było ostatnio uchwalone, wprowadzone są zmiany kolorem

45
czerwonym i również te wykreślenia. Czyli wykreślenia wyrzucamy, to co jest wykreślone,
a to, co jest czerwonym wprowadzamy. Natomiast to, co nie jest czerwone ani co nie jest
wykreślone to jest baza poprzedniego Studium. I to tak wygląda i w takiej wersji
my to uchwalamy, i gdyby pan spojrzał na uchwałę z 2013 roku, to myśmy robili w załączniku
1 i 2 to samo, tylko mieliśmy jedną różnicę, panie radny. Wprowadziliśmy tam tekst jednolity,
a tutaj po prostu tego tekstu nie ma. Tu pan projektant zrezygnował z tego tekstu jednolitego.
Radny pan Zbigniew KOCIELA:
Panie Przewodniczący!
Zgłaszam wniosek o przegłosowanie za odroczeniem tej uchwały podczas dzisiejszej sesji.
Dziękuję. Zdjęcie z obrad.
Pan Dariusz ŁAGUNA - główny projektant Pracowni Projektowej MD Projekt z Olsztyna:
Chciałbym wyjaśnić, że te skreślenia dotyczą również konstrukcji całego Studium, czyli odnoszą
się do obszarów, które są objęte uchwałą. To nie są skreślenia jakichkolwiek tekstów, które
są nieaktualne w Studium, tylko odnoszą się do tych obszarów. Przykładowo podam państwu:
strona 19, punkt 6.6. wykreślamy potencjalny użytek ekologiczny, czyli taki jest sposób
wprowadzania zmian w Studium. W odniesieniu do tego terenu wprowadzamy nowe oznaczenia
na rysunku. W legendzie te oznaczenia się pojawiają kolorem czerwonym, oznaczone jako
elementy zmiany. W tekście, w różnych miejscach podane jest wyjaśnienie czego dotyczy
zmiana, a jednocześnie, żeby ta zmiana nastąpiła musieliśmy wykreślić zapisy o użytku
ekologicznym. To samo dotyczy obszaru chronionego krajobrazu, które są w tym momencie już
nieaktualne, dlatego że obowiązuje odpowiednie rozporządzenie Wojewody.
Nie będę się odnosił do polityki dominującej na tej sali, ale nie bardzo wierzę,
że odsunięcie uchwalenia tego projektu dzisiaj na sesji cokolwiek zmieni na następnej sesji.
Pan Grzegorz MROWIŃSKI - Burmistrz Miasta:
Szanowni Państwo!
Szukając firmy, która wykonywała nam projekt, starałem się dołożyć wszelkiej staranności, żeby
to była dobra firma i powiem tak: te wyjaśnienia pana Łaguny one mnie przekonały. Faktycznie,
proszę państwa, punktem wyjścia do tej dyskusji jest ten zakres niezbędny, niezbędny zakres
zmian. I trzeba wskazać, do którego momentu trzeba nawet nieaktualną podstawę prawną
poprawić. Jeżeli ona dotyczy użytku ekologicznego - jak najbardziej. Jeżeli dotyczy innych
spraw, które nie są przedmiotem zmian, to zostawiamy to. Dlatego, Szanowni państwo, państwo
zdają sobie sprawę z tego, że zbliżamy się do półmetka i żeby coś zrobić to nie możemy
pozwolić sobie na to, żeby stracić dwa miesiące czasu. Ja, w moim harmonogramie, planuję
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we wrześniu już ogłoszenie konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania tego terenu.
Odłożenie podjęcia tej uchwały o dwa miesiące może poważnie zaburzyć i opóźnić. Dlatego,
Drodzy państwo, zdaję się tutaj na wyjaśnienia pana Łaguny i proszę państwa bardzo o przyjęcie
tej uchwały. Dziękuję.
Radny pan Sławomir PSZENNY:
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Ja wnioskuję o przyjęcie, o głosowanie nad tym projektem. To nie jest żaden bubel, jak tutaj
niektórzy z radnych próbowali sugerować. Zmiany są tylko i wyłącznie w tym zakresie, który
być powinien, czyli niezbędnym. Ja znam przypadki, w tym mieście się tak utarło, że najlepiej
odłożyć na później. I tak na przykład do Cittaslow też odkładaliśmy na później, odkładaliśmy
na później i potem 5 milionów przeszło koło nosa, prawda? Z rewitalizacją, którą inne miasta
otrzymały w ramach projektów kluczowych pod województwa. Nie ma na co czekać. Nie
ma sensu, żeby zwlekać i tracić czas. Dziękuję.
Radny pan Paweł ŚWIĄTEK:
Ja mam pytanie do pana projektanta: czy forma opracowania tego Studium jest typowa dla
innych opracowań? Czy po prostu, jak pan opracowywał inne studia to przedstawiał pan te studia
właśnie w takiej formie?
Pan Dariusz ŁAGUNA - główny projektant Pracowni Projektowej MD Projekt z Olsztyna:
Odpowiadając na to pytanie. Ono jest dosyć ważne, wbrew pozorom, dlatego że ja na początku
swojej wypowiedzi powiedziałem, że pierwotne Studium było sporządzane pod starą ustawą
o zagospodarowaniu przestrzennym. Potem się zmieniła ustawa, wstąpiliśmy do Unii, szereg
przepisów itd.
Proszę państwa, obecna ustawa nakazuje, zgodnie z art. 32, sporządzenie raz w kadencji oceny
aktualności studium i planów miejscowych.
Za chwilę prawdopodobnie przystąpicie do przeprowadzenia takiej analizy - rada miejska
podejmuję w tej kwestii uchwałę. I po przeprowadzonej analizie sami stwierdzicie, że Studium
jest prawdopodobnie nieaktualne i wymaga całkowitej przebudowy. Prawdopodobnie trzeba
będzie przystąpić do opracowania nowego Studium. Obecnie opracowujemy je w technologii
„gisowej”, umożliwiamy publikację na systemie informacji przestrzennej. Studium jest
rozwarstwione, każdy ma możliwość korzystania. To są już nowoczesne technologie.
Za każdym razem studium jest dosyć specyficznym dokumentem, gdyż - jak pani radczyni
wskazała - Studium, czyli ten załącznik nie jest tekstem uchwały. To jest różnica pomiędzy

47
planem miejscowym a studium, to jest załącznik tylko i nie podlega przepisom w sprawie aktów
normatywnych chociażby.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Ja mam pytanie do pana radnego Kocieli, czy pan radny podtrzymuje wniosek?
Radny pan Zbigniew KOCIELA:
Oczywiście.
Radny pan Marek DWÓRZNIK:
Mam pytanie do pana projektanta tego Studium. Do tych dwóch punków nie mam zastrzeżeń, ale
do tego trzeciego, gdzie jest możliwość wybudowania stawu właśnie mam takie pytanie do pana:
czy uważa pan, że ten staw jest realny do zrealizowania, gdzie zasilanie wodą miałoby być
z kanału, gdzie większość roku tam nie ma wody ? Woda w tym kanale jest wtedy dopiero, gdy
są wody opadowe. Dziękuję.
Pan Dariusz ŁAGUNA - główny projektant Pracowni Projektowej MD Projekt z Olsztyna:
Nie rozstrzygam teraz. Dwie kwestie tutaj wchodzą w grę, a właściwie trzy. Pierwsza,
to pamiętacie państwo susze z tamtego roku zapewne. Druga kwestia - idą olbrzymie pieniądze
na tak zwaną małą retencję. Retencja ma dotyczyć nie tylko obszarów wiejskich, ale również
obszarów miejskich. Chodzi o to, żebyśmy gromadzili wodę w momencie nadmiaru, gdzie tylko
można. Są różne technologie itd.
Kwestię, o którą pan pytał, czy realizacja stawu, czy zbiornika retencyjnego będzie możliwa,
to jest kwestia późniejsza. Studium daje możliwość chociażby rozpoczęcia takich prac, o których
mówił pan Burmistrz. Przeprowadzenia badań, chociażby geologicznych i obmyślenia,
i wybrania odpowiedniej koncepcji zagospodarowania. Dziękuję.
Radny pan Andrzej TESSAR:
Ja mam pytanie: czy przyjęcie uchwały tej treści, tego Studium może być odrzucone przez organ
nadzorczy, czyli przez Wojewodę? Dziękuję.
Pan Dariusz ŁAGUNA - główny projektant Pracowni Projektowej MD Projekt z Olsztyna:
Nie odpowiem panu w procentach, jakie są szanse na tak albo na nie. Ale za każdym razem
Wojewoda sprawdza i często dochodzi do rozstrzygnięć nadzorczych w części albo w całości.
Wydaje mi się, że jeżeli - nie w samej uchwale, ale w załączniku do uchwały, czyli w tekście są jakieś uchybienia, nawet te błędy pisarskie, to nie są to tak zwane rażące uchybienia prawa,
o czym mówi ustawa, i nie stanowią podstawy do uchylenia całej uchwały, a być może
fragmentu tekstu. Nie odpowiem dzisiaj. Wojewoda odpowie.
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Pan Grzegorz MROWIŃSKI - Burmistrz Miasta:
Proszę Państwa!
Tak, jak mówił pan Łaguna ciężko jest ocenić. Oczywiście, takie prawdopodobieństwo jest, jego
skalę ciężko jest mi ocenić. Może być jakieś uchybienie, które zostanie wskazane - wielokrotnie
się tak zdarzało i zdarza. Często jest tak, że przechodzą uchwały też z uchybieniem prawnym.
Przykładem może być plan zagospodarowania przestrzennego, gdzie było bardzo poważne
uchybienie i Wojewoda nie zwrócił na to uwagi, a czasami Wojewoda zwraca uwagę na pewne
rzeczy, z naszego punktu widzenia nieistotne, i je uchyla.
Natomiast, panie Marku, jeśli chodzi o wodę, to na dzień dzisiejszy wiemy, że tam góra
20,30 centymetrów pod poziomem gruntu są już wody podskórne, wody gruntowe. Natomiast
ten staw z kanałem ma być połączony po to, żeby odbierać nadwyżki wód deszczowych,
opadowych. Pan dobrze wie, że dzisiaj mamy takie opady, gdzie w ciągu godziny potrafi spaść
10, 20 czy 30 centymetrów wody na m2 i to ma zabezpieczyć miasto przed zalewaniem.
Dziękuję bardzo.
Rada odrzuciła wniosek radnego Zbigniewa Kocieli o przesuniecie realizacji tego punktu
na następną sesje. Za wnioskiem głosowało 6 radnych, przeciw -13 radnych i 2 radnych
„wstrzymało się” od głosu.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Zgodnie z art. 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, studium uchwala
rada rozstrzygając wcześniej o sposobie rozpatrzenia uwag. Z załącznika nr 3 do uchwały
wynika, że żadnych uwag do projektu Studium nie było. W związku z powyższym zamykam
dyskusję i przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały.
18 głosami „za”, „przeciw” 2 i przy 1 głosie „wstrzymującym się” Rada podjęła
Uchwałę nr XIX/173/16
w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Działdowo.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Dziękuję bardzo serdecznie panu projektantowi. Dziękuję państwu za zaangażowanie,
za dyskusję w tym punkcie porządku obrad i ogłaszam 10 minut przerwy.
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Ad pkt 12
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu
Gminy-Miasto Działdowo na zadania służące ochronie powietrza, polegające na wymianie
źródeł ciepła na korzystniejsze pod względem sprawności energetycznej oraz ekologicznym,
planowane do realizacji na terenie Gminy-Miasto Działdowo:
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Przypomnę państwu, że dnia 29 marca 2016 roku Rada Miasta podjęła uchwałę nr XVII/150/16
w tej sprawie. Jednak Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie uchwałą nr 0102248/16 z dnia 28 kwietnia stwierdziło nieważność wymienionej uchwały Rady Miasta. Uchwała
RIO została dostarczona państwu radnym w materiałach na sesję.
Uwzględniając wytyczne Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej przygotowano ponownie
projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu GminyMiasto Działdowo na zadania służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ciepła
na korzystniejsze pod względem sprawności .
Projekt uchwały zaopiniowany został przez Radcę prawnego Urzędu Miasta wraz
z załącznikiem p.n. Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowych z budżetu
Gminy-Miasto Działdowo na zadania służące ochronie powietrza, polegające na wymianie
źródeł ciepła na korzystniejsze pod względem sprawności energetycznej oraz ekologicznym,
planowane do realizacji na terenie Gminy-Miasto Działdowo. Te dokumenty zostały państwu
radnym przedłożone w materiałach sesyjnych. Przypomnę, że projekt uchwały został pozytywnie
zaopiniowany przez Komisję Gospodarki i Ochrony Środowiska.
Ponieważ poprzednią uchwałę, podobną debatowaliśmy na sesji w dniu 29 marca 2016
roku w związku z tym prosiłbym bardzo, żeby ewentualne pytania kierować do obecnego na sali
obrad

pana

Stanisława

Dobrackiego

naczelnika

Wydziału

Gospodarki

Przestrzennej

i Planowania Inwestycji.
Otwieram dyskusję nad projektem uchwały.
Radny pan Zbigniew KOCIELA:
Drobiazg, Szanowni państwo. Skoro dzisiaj mówimy już o takiej poprawności, znowu się
wkradła literówka. Otóż, w końcowej części punktu czytamy: „sprawności energetycznej oraz
ekologicznym”. Ekologicznej powinno być. Także to taki, może drobiazg, ale skoro zwracamy
na to uwagę. Albo uciekło słowo, albo po prostu literówka.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Panie radny, pod względem sprawności energetycznej oraz pod względem ekologicznym.
Ja to tak odczytuję.
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Radny pan Zbigniew KOCIELA:
Ja to pojmuję inaczej. Dziękuję, trudno.
Pan Grzegorz MROWIŃSKI - Burmistrz Miasta:
Wysoka Rado!
Ja przeczytam: Regulamin określający udzielanie dotacji celowych z budżetu Gminy-Miasto
Działdowo na zadania służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ciepła
na korzystniejsze pod względem sprawności energetycznej oraz ekologicznym... . Jest bardzo
dobrze. Pod względem ekologicznym. Słowo „ekologicznym” odnosi się do słowa „względem”.
Jest wszystko bardzo dobrze.
Nie było więcej chętnych do zabrania głosu i Przewodniczący po zamknięciu dyskusji
poddał projekt uchwały pod głosowanie.
21 głosami „za”, tj. jednomyślnie Rada podjęła
Uchwałę nr XIX/174/16
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy-Miasto Działdowo
na zadania służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ciepła na korzystniejsze
pod względem sprawności energetycznej oraz ekologicznym, planowane do realizacji na terenie
Gminy-Miasto Działdowo.
Ad pkt 13
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości położonej przy ul. Karłowicza w Działdowie na rzecz użytkowników wieczystych:
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Projekt uchwały, zaopiniowany przez Radcę prawnego Urzędu Miasta został państwu radnym
przedłożony w materiałach na poprzednią sesję.
Ponieważ projekt tej uchwały był omawiany na poprzedniej sesji proponuję, by ewentualne
pytania dotyczące projektu kierować do pana Stanisława Dobrackiego naczelnika Wydziału
Gospodarki Przestrzennej i Planowania Inwestycji.
Uprzejmie informuję, że projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Gospodarki
i Ochrony Środowiska.
Otwieram dyskusję nad projektem uchwały.
Radny pan Zbigniew KOCIELA:
Panie Przewodniczący! Koleżanki i koledzy Radni!
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Ja bym chciał usłyszeć uzasadnienie do tego punktu od pana naczelnika Wydziału, gdyż wtedy
wybór był taki, a nie inny, że część radnych głosowała przeciw i stąd mamy ten punkt po raz
kolejny.
Czy odbyła się wizja lokalna? Jak pan to uzasadni? Czy dokonywał pan pomiarów itd.?
Dziękuję.
Pan Stanisław DOBRACKI - naczelnik Wydziału GPI:
Szanowni Państwo! Panie Radny!
Zleciliśmy wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Karłowicza właśnie
w tym obszarze. I z mapy sytuacyjnej, z wykonanego planu zagospodarowania wynika
jednoznacznie, że nie naruszamy w żaden sposób działki państwa Skibniewskich.
Spokojnie mieścimy się z parkingami, z ulicą sześciometrową i również z parkingami przy
budynkach usługowych. Wszystko jest OK.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Dziękuję bardzo. Zostało potwierdzone, że tą uchwałę możemy bez żadnych zastrzeżeń przyjąć.
Pan Stanisław DOBRACKI - naczelnik Wydziału GPI:
Jak najbardziej, panie Przewodniczący.
Nie było więcej chętnych do zabrania głosu i Przewodniczący zamknął dyskusję,
po czym poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Podjętą 20 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”
Uchwałą nr XIX/175/16
Rada wyraziła zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej przy
ul. Karłowicza w Działdowie na rzecz użytkowników wieczystych.
Ad pkt 14
Podjęcie 2 uchwał w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na własność
Gminy-Miasto Działdowo do gminnego zasobu nieruchomości, działek będących własnością
Skarbu Państwa:
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Projekty tych 2 uchwał zostały zaopiniowane przez Radcę prawnego Urzędu Miasta
i przedłożone państwu radnym w materiałach sesyjnych .
Proszę pana Stanisława Dobrackiego o omówienie projektów tych uchwał.
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Pan Stanisław DOBRACKI - naczelnik Wydziału GPI:
Szanowni Państwo!
Macie przed sobą projekty uchwał w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie
na własność Gminy-Miasto Działdowo do gminnego zasobu nieruchomości, działek będących
własnością Skarbu Państwa.
Są to dwie działki. Jedna działka znajduje się przy ulicy Podkowińskiego. Numer działki
to 294/44, o powierzchni 47 m2 . Gmina-Miasto Działdowo jest właścicielem w połowie tej
nieruchomości, w drugiej połowie właścicielem jest Skarb Państwa. Do wydania decyzji przez
Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego o stwierdzenie nabycia przez Gminę-Miasto Działdowo
prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa niezbędna jest uchwała Rady Miasta w sprawie
wyrażenia zgody na nabycie ww. działki do zasobu nieruchomości.
Druga działka znajduje się przy ulicy 11 Listopada. Ta działka oznaczona jest numerem
2006/6, o powierzchni 661 m2 , na tej działce zlokalizowane są urządzenia oczyszczające wody
opadowe. Jest to separator, jest to osadnik i studnie rozdziałowe wraz z wylotem do rowu. I tutaj
również do stwierdzenia nabycia przez Gminę-Miasto Działdowo prawa własności
nieruchomości Skarbu Państwa niezbędna jest uchwała Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody
na nabycie ww. działki do zasobu nieruchomości. Dziękuję.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Dziękuję, panie naczelniku.
Przypomnę jeszcze, że projekty uchwał zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję
Gospodarki i Ochrony Środowiska.
Otwieram dyskusję nad projektami uchwał.
Nie było chętnych do zabrania głosu i Przewodniczący zamknął dyskusję, po czym
poddał projekty uchwał pod głosowanie.
21 głosami „za” Rada podjęła
Uchwałę nr XIX/176/16
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na własność Gminy-Miasto Działdowo
do gminnego zasobu nieruchomości, działki będącej własnością Skarbu Państwa, położonej przy
ul.11 Listopada.
Jednomyślnie, tj. 21 głosami „za” Rada podjęła
Uchwałę nr XIX/177/16
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na własność Gminy-Miasto Działdowo
do gminnego zasobu nieruchomości, działki będącej własnością Skarbu Państwa, położonej przy
ul. Podkowińskiego.
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Ad pkt 15
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z usług, urządzeń
i obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Informuję państwa radnych, że projekt tej uchwały został zaopiniowany przez Radcę prawnego
Urzędu Miasta i przedłożony państwu w materiałach sesyjnych.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki wniosła o dodanie w §1 ust. 1 po punkcie
8 - punktu 9 w brzmieniu: ”wejście na lodowisko – emeryci i renciści 2,00 zł (brutto)
za jednorazowe korzystanie do 45 minut”. Uwzględnienie tej poprawki spowoduje,
że dotychczasowe punkty od 9 do 19 zmienią numerację na od 10 do 20. Z tą zmianą Komisja
zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
Ewentualne pytania dotyczące przedłożonego projektu uchwały proszę kierować
do obecnej na sesji pani Grażyny Miłockiej głównej księgowej w MOSiR.
Otwieram dyskusję nad projektem uchwały.
Radny pan Marian ODACHOWSKI:
Panie Przewodniczący! Panie Burmistrzu!
Dwie uwagi, jeśli można. Po pierwsze nie znajduję uzasadnienia do projektu przedłożonej
uchwały. Być może nie jest to wymóg, który dyskwalifikowałby sam projekt uchwały, ale
zwykle takie uzasadnienie było.
Po drugie, odnosząc się do poprawki, którą wnosi Komisja pragnę zauważyć, że ona musi
zyskać akceptację pana Burmistrza i zostać wniesiona w formie autopoprawki. Ale, jeżeli już
miałaby być przyjęta to myślę, że możemy uprościć ten zapis. Po prostu w punkcie 8 byłoby
wejście na lodowisko dzieci w okresie ferii zimowych oraz emerytów i rencistów, i to nie
powoduje żadnej dalszej zmiany.
Radny pan Sławomir PSZENNY:
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
W uchwale, zdaje się, nie ma wspomnianej Karty Rodziny 3+. Nie wiem czy to jest uchybienie,
czy nie jest uchybienie, czy powinno się to znaleźć, czy nie? Wydaje mi się, że byłoby jednak
zasadne. Jeśli ustalamy regulamin i konkretny cennik opłat, to warto by było jednak, żeby było
to określone. Tym bardziej, że wiemy, że ta Karta funkcjonuje, to chociażby wynika
ze sprawozdania Komisji Rewizyjnej, która wymieniała ilość osób, które korzystają z lodowiska.
Dziękuję.
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Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Dziękuję. Czy w związku z tym pan radny składa wniosek o wniesienie tego punktu do tej
uchwały?
Radny pan Sławomir PSZENNY:
Jeśli nie ma, panie Przewodniczący, takiej potrzeby to przesunąłbym to na kolejną sesję
i zwrócił z powrotem do... Bo ja nie wiem czy Karta Rodzina 3+, na przykład MOSiR chce
również na przykład zwolnić z wpisowego za udział z biegu „Działdowska dycha”, tak? Nie
jestem w stanie w tym momencie ad hoc odpowiedzieć, które z tych pozycji wymienionych
w opłatach zostaną objęte Kartą Rodzina 3+. Jeśli wszystkie, to bardzo fajnie. Tylko czy
to zostanie określone procentowo, czy sumowo z kwotami bezwzględnymi? Więc, tak ciężko
w tym momencie poprawić tą uchwałę, żeby ona była po prostu do przegłosowania. Wydaje
mi się, że jednak warto byłoby, żeby to już było wszystko jasne i klarowne.
Pan Grzegorz MROWIŃSKI - Burmistrz Miasta:
Wysoka Rado!
Te stawki, które tutaj są zaproponowane, wysokości opłat, one oczywiście zostały powiększone
o podatek VAT w związku z tym, że MOSiR przekroczył jakiś próg dochodów. One będą
obowiązywały od następnego roku i w związku z powyższym ja nie widzę potrzeby, że dzisiaj
podejmować tą uchwałę, możemy przesunąć ją na następną sesję. Mamy uchwałę o przyjęciu
karty dużej rodziny i przy okazji sprawdzimy czy tamta uchwała automatycznie zwalnia
z korzystania z różnych usług w naszych jednostkach organizacyjnych. Jeżeli nie,
to zaproponujemy w tej uchwale dodatkowy zapis, który będzie sugestie pana radnego
Pszennego wprowadzał. W związku z powyższym, ja nie widzę tutaj powodu, żeby upierać się
i żeby dzisiaj nad tym debatować. Dziękuję.
Pani Magdalena RZĄP - Radca prawny Urzędu:
Chciałam powiedzieć, że tutaj jeśli chodzi o merytorykę i Kartę 3+ to jest, pan radny Sławomir
Pszenny na pewno wie, jest szczegółowa uchwała w tej sprawie i tam są zasady zwolnień.
I my przeważnie przy każdych ustaleniach stawek, nie ma zasady wprowadzenia - rozumie pan
o co chodzi - kwestii Karty 3+ i zwolnień z tej karty. Ale rozumiem sytuację, że jest to jakby
potrzebne z punktu widzenia merytoryki i chciałbym tylko zauważyć proceduralnie, że skoro pan
Burmistrz jest autorem tej uchwały to już w zakresie ten punkt jakby jest tutaj omawiany,
to samo wycofanie tej uchwały nie wymaga już dalszego głosowania, tak? Jeżeli pan Burmistrz
to wycofuje, to sprawa jest jakby zakończona na tym etapie bez głosowania.
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Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Czyli pan Burmistrz wycofuje?
Pan Grzegorz MROWIŃSKI - Burmistrz Miasta:
Tak, potwierdzam, wycofuje tą uchwałę.
Radny pan Marian ODACHOWSKI:
Panie Burmistrzu, to może jeszcze jedna uwaga. Jak rozumiem, na tym etapie dopracowywania
projektu uchwały proszę zwrócić uwagę na zapis punktu 2: do nieodpłatnego korzystania
z lodowiska uprawnione są szkoły. Wydaje się, że podmiotem będą tutaj uczniowie ze szkół, dla
których organem jest Gmina-Miasto Działdowo, a więc bardziej poprawnie pewnie będą
ci uczniowie.
Radny pan Jerzy CYBULSKI:
Panie Przewodniczący! Panie Burmistrzu!
Jeszcze tylko jedno pytanie, być może jest to nieważne, ale w ostatnim punkcie jest: uchwała
wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku. Nie wiem, czy nie warto byłoby zrobić tego,
że ona wchodzi z dniem rozpoczęcia sezonu. Bo będziemy w trakcie sezonu łyżwiarskiego
zmieniali ceny i zaskoczymy tym ludzi po prostu od Nowego Roku. Czy nie trzeba było zrobić
tego w momencie rozpoczęcia sezonu?
Pani Magdalena RZĄP - Radca prawny Urzędu:
Znaczy, zanim oddam pani księgowej głos, znaczy tutaj będzie pani księgowa rozmawiać,
to chciałam zauważyć, że tutaj radny zauważył Odachowski, że nie macie państwo uzasadnienia.
Ja nie wiem, jak to się stało, ale generalnie to uzasadnienie było.
Pani księgowa zapewne powie dlaczego od 1 stycznia 2017 roku ta uchwała jest jej potrzebna.
Tak, chodzi o sprawę VAT-u. Natomiast to nie jest kwestia sezonowa, bo tam są wszystkie
opłaty za korzystanie. Nie tylko za lodowisko, tak? Tylko wszystkie opłaty związane z usługami
i z korzystaniem z obiektów. Tak, dokładnie.
Pani Grażyna MIŁOCKA - główna księgowa w MOSiR:
Panie Przewodniczący! Szanowna Rado!
Jeszcze do niedawna jednostki budżetowe były traktowane jako odrębne podmioty pod
względem VAT-u. Po wyroku Trybunału to się zmieniło i musimy przejść konsolidację, czeka
nas dużo pracy z tym związanej. Od 1 stycznia stajemy się płatnikami VAT-u i dlatego
ja chciałam cennik mieć jasny, klarowny, niski i zatwierdzony prze Szanowną Radę.
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Jeżeli chodzi o Kartę Dużej Rodziny - była to forma umowna i obejmowała 50% zniżek na Kartę
Dużej Rodziny, na siłownię, na wejście na lodowisko i na korty, na te 3 rodzaje usług i nic się
nie zmienia w tej sprawie. A na sztywny cennik chciałabym poprosić o akceptację. Naprawdę
nie ma tu jakiś ukrytych kruczków, czy haczyków. Ja po prostu 1 stycznia przechodzę na VAT
i chcę wiedzieć, jakie ceny brutto ja mogę zatwierdzić za zgodą państwa.
Pan Grzegorz MROWIŃSKI - Burmistrz Miasta:
Proszę państwa, ja podkreślam nie ma potrzeby. Ale, jeżeli jest wola dzisiaj, to możemy
wprowadzić za chwilę te poprawki, o których mówiliśmy i przyjmujemy. Moja, proszę państwa,
uwaga taka, że jest porządek bardzo napięty, więc może lepiej zdjąć i wrócić do tego. Zostawiam
państwu to.
Radny pan Zbigniew KOCIELA:
Dla przeciętnego obywatela jest istotne ile zapłaci. A czy my to wprowadzimy z kwotą VAT
od 1 stycznia, czy z kwotą bez VAT-u od 1 grudnia - kiedy przed świętami, przy dobrej
pogodzie, już będą mogli korzystać chociażby z lodowiska mieszkańcy naszego miasta - nie jest
bez znaczenia. Ja sugeruję, żeby jak radny Cybulski sugerował, zrobić to z wcześniejszą datą.
Gdyż, jeżeli ta pora zimowa przyjdzie wcześniej, mieszkańcy, którzy płacą - ich nie interesuje
czy z VAT-em, czy bez - będą mogli już z tego już korzystać. Dziękuję.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
W związku z powyższym wycofujemy ten punkt z porządku obrad, tak jak pan Burmistrz
wskazuje. Dopracujemy tą uchwałę, uwzględniając uwagi tutaj państwa radnych. I na następnej
sesji - myślę że się tutaj nic nie stanie, jak przesuniemy ten termin o miesiąc, czy półtora
miesiąca - ten cennik na pewno zatwierdzimy.
Ad pkt 16
Podjęcie uchwał w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania
budżetu;
- udzielenia Burmistrzowi absolutorium za 2015 rok:
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Panie i Panowie Radni! Szanowni Państwo!
Punkt ten będziemy procedować w następującej kolejności:
1) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu;
2) rozpatrzenie sprawozdania finansowego;
3) przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu;
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4) dyskusja nad przedstawionym sprawozdaniem z wykonania budżetu i sprawozdaniem
finansowym oraz projektem uchwały;
5) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania z wykonania budżetu;
6) przedstawienie informacji o stanie mienia Gminy-Miasto Działdowo;
7) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej;
8) przedstawienie opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej,
9) dyskusja dotycząca udzielenia Burmistrzowi absolutorium za 2015 rok,
10) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium za 2015 rok.
Panie i panowie radni, sprawozdanie z wykonania budżetu, sprawozdanie finansowe oraz
projekty uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
z wykonania budżetu posiadacie państwo w swoich materiałach sesyjnych.
Proszę pana Burmistrza Grzegorza Mrowińskiego o omówienie wykonania budżetu GminyMiasto Działdowo za rok 2015, przy udziale pani Skarbnik Beaty Szydłowskiej-Anaczkowskiej.
Pan Grzegorz MROWIŃSKI - Burmistrz Miasta:
Wysoka Rado! Szanowni Państwo!
Przypomnę państwu, że budżet miasta został uchwalony 30 grudnia 2014 roku, uchwałą Rady
Miasta Działdowo nr IV/13/14 w sprawie budżetu Gminy-Miasto Działdowo na 2015 rok.
Pozwolą państwo, że się nie będę skupiał na tym, co planowaliśmy, jak te zmiany planów
wyglądały, tylko przedstawię już państwu realizację dochodów i wydatków.
Rzeczywiste wykonanie dochodów i wydatków przedstawia się następująco: dochody
60.334.554,45 zł. Natomiast wydatki zamknęły się kwotą 58.227.673,08 zł. Nadwyżka za rok
budżetowy 2015 wyniosła 2.106.881,37 zł. Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami
bieżącymi wyniosła natomiast 7.141.707,22 zł.
Przypomnę państwu również, że w trakcie roku budżetowego spłacono 1.405.000 zł
z tytułu rat kredytowych. W związku z powyższym, stan zadłużenia Gminy-Miasto Działdowo
z tytułu kredytów na koniec roku budżetowego wynosił 4.250.000 zł
Ustanowiono również plan wydatków niewygasajacych na kwotę 525.987,50 zł, w tym
wydatki majątkowe 336.424 zł.
Pozwolę sobie wspomnieć jeszcze o stanie środków budżetowych na koniec roku,
wynosiły one 6.200.185,15 zł, z tego 4.250.000 zł to wolne środki na rachunku bankowym
wynikające z rozliczenia kredytów z lat poprzednich, natomiast 1.950.185,15 zł to nadwyżka
budżetowa z lat poprzednich.
Pozwolą państwo, że szczegóły dotyczące realizacji budżetu przedstawi pani Skarbnik.
Dziękuję.
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Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Dziękuję, panie Burmistrzu. Proszę panią Skarbnik o zabranie głosu.
Pani Beata SZYDŁOWSKA-ANACZKOWSKA - Skarbnik Miasta
Omówiła szczegółowo wykonanie budżetu

Gminy-Miasto Działdowo za rok 2015.

(sprawozdanie z wykonania budżetu stanowi załącznik do protokołu)
Ponadto pani Skarbnik przekazała, że realizując postanowienia uchwały Rady Miasta pan
Burmistrz przedstawił sprawozdanie z udzielonych umorzeń, odroczeń, rozłożenia na raty spłat
należności wg stanu na koniec roku. Jest to wykonanie obowiązku uchwały z 29 kwietnia 2010
roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty
należności pieniężnych tych, które mają charakter cywilnoprawny.(Sprawozdanie to stanowi
załącznik do protokołu).
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Dziękuję pani i dziękuję panu Burmistrzowi za przedstawienie Radzie Miasta sprawozdania
z wykonania budżetu.
Proszę panią Małgorzatę Stenkel zastępcę Skarbnika o przedstawienie sprawozdania
finansowego Gminy-Miasto Działdowo za rok 2015.
Pani Małgorzata STENKEL - przedstawiła sprawozdanie finansowe Gminy-Miasto Działdowo
za rok 2015, na które składały się :
1) bilans z wykonania budżetu;
2) bilans obejmujący dane wynikające z bilansów podległych jednostek budżetowych
oraz zakładu budżetowego;
3) łączny bilans jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego oraz
łączne zestawienie zmian w funduszu. (Sprawozdanie to stanowi załącznik
do protokołu).
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady przedstawił uchwałę Nr RIO.VIII-0120214/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 11 kwietnia
2016 r., którą zaopiniowano pozytywnie przedłożone przez Burmistrza Miasta Działdowo
sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Działdowo za 2015 rok.
Po czym Przewodniczący otworzył dyskusję nad sprawozdaniem z wykonania budżetu
i sprawozdaniem finansowym oraz projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu.
Radny pan Marek DWÓRZNIK:
Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Panie Burmistrzu!
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Ja tylko trochę bym rozszerzył to, co już mówiłem na Komisji Budżetu. Chciałbym tylko
przypomnieć, że w grudniu ubiegłego roku miałem zastrzeżenie do ilości wydatków
niewygasających. I po części się sprawdziło, bo żeśmy pięć czy sześć wydatków
niewygasających nie zrealizowali. Fakt, to się nic nie stało. Tylko chodzi, proszę państwa,
o to, że pół roku jesteśmy stratni, bo niewygasające do 30 czerwca, a gdybyśmy te inwestycje
zaplanowali w budżecie 2016 roku - tych zaległości byśmy półrocznych nie mieli.
I chciałbym zauważyć, proszę państwa, że niepokojące jest to, iż rosną nam zaległości
należnych dochodów. To znaczy, że część społeczeństwa nam ubożeje, bo nie stać ich opłacić
podatku od nieruchomości, bo tu są największe zaległości, i podatku transportowego. Myślę,
że pan Burmistrz przeanalizuje i wyciągnie wnioski w stosunku do następnego budżetu.
Dziękuję.
Nie było więcej chętnych do zabrania głosu i Przewodniczący Rady zamknął dyskusję,
przypomniał że projekt uchwały, zaopiniowany przez Radcę prawnego, radni otrzymali
w materiałach na sesję, po czym poddał projekt pod głosowanie.
Rada podjętą 20 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”
Uchwałą nr XIX/178/16
zatwierdziła sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Przechodzimy do drugiej części tego punktu porządku obrad: udzielenie Burmistrzowi
absolutorium za 2015 rok.
Panie i Panowie Radni!
Informację o stanie mienia Gminy-Miasto Działdowo na dzień 31 grudnia 2015 roku, opinię
Komisji Rewizyjnej z dnia 6 czerwca 2016 roku w sprawie oceny wykonania budżetu GminyMiasto Działdowo za rok 2015 oraz wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia
absolutorium Burmistrzowi Miasta Działdowo i projekt uchwały w sprawie udzielenia
Burmistrzowi absolutorium za 2015 rok posiadacie państwo radni w swoich materiałach
na dzisiejszą sesję .
Proszę panią Annę Wolską podinspektor w Wydziale Gospodarki Przestrzennej
i Planowania Inwestycji o przedstawienie informacji o stanie mienia Gminy-Miasto Działdowo
na dzień 31 grudnia 2015 roku.
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Pani Anna WOLSKA - podinspektor w Wydziale PNS
Przedstawiała informację o stanie mienia Gminy-Miasto Działdowo na dzień 31 grudnia 2015
roku (stanowi ona załącznik do sprawozdanie z wykonania budżetu ).
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Dziękuję.
Proszę pana Wojciecha Śliwę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie opinii
Komisji Rewizyjnej z dnia 6 czerwca 2016 roku w sprawie oceny wykonania budżetu GminyMiasto Działdowo za rok 2015 oraz wniosku Komisji Rewizyjnej z dnia 6 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Działdowo.
Pan Wojciech ŚLIWA:
Odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Działdowo z dnia 6 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Działdowo.
-

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Działdowo w składzie :
Wojciech Jerzy Śliwa
- Przewodniczący Komisji

-

Bogdan Kaszubski

- Zastępca Przewodn. Komisji

-

Patryk Piekarski

- Zastępca Przewodn. Komisji

-

Jerzy Mieczysław Cybulski

- Członek Komisji

-

Waldemar Krzysztof Jurkowski - Członek Komisji

-

Sławomir Pszenny

- Członek Komisji

-

Paweł Świątek

- Członek Komisji

Opierając się na wypracowanej opinii z dnia 6 czerwca 2016 roku w sprawach:
-

sprawozdania z wykonania budżetu Gminy-Miasto Działdowo za 2015 rok wraz z Uchwałą
Nr RIO.VIII-0120-214/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie z dnia 11 kwietnia 2016 roku, którą pozytywnie zaopiniowano przedłożone przez
Burmistrza Miasta Działdowo sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2015;

-

sprawozdania finansowego Gminy-Miasto Działdowo za rok 2015;

-

informacji o stanie mienia Gminy-Miasto Działdowo na dzień 31 grudnia 2015 roku;

i działając na podstawie art.18a ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 446) Komisja Rewizyjna Rady Miasta Działdowo wnioskuje
o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Działdowo za rok 2015.
Komisja Rewizyjna jednogłośnie przyjęła powyższy wniosek(przy obecności 7 członków
na stan 7)
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Przedstawił uchwałę Nr RIO.VIII-0120-322/16 Składu Orzekającego RIO w Olsztynie z dnia 8 czerwca
2016 r. którą zaopiniowano pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Działdowo w sprawie
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Działdowo za 2015 rok z tytułu wykonania budżetu.
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Po czym otworzył dyskusję dotyczącą udzielenia Burmistrzowi absolutorium za 2015 rok.
Radny pan Marian ODACHOWSKI:
Panie Przewodniczący! Panie Burmistrzu!
Tak zwana sesja absolutoryjna rządzi się swoimi prawami. Pan Burmistrz uzyskuje absolutorium
z tytułu wykonania budżetu za rok poprzedni i nigdy tak nie było, żeby z tego powodu Burmistrz
nie otrzymał absolutorium, bo budżet to są dochody i wydatki, to są paragrafy i rozdziały od tego są służby finansowe, pani Skarbnik, żeby dopilnować, żeby tam wszystko grało. Zresztą
jest jeszcze instancja kontrolująca w postaci Regionalnej Izby Obrachunkowej, i od tej strony nie
mam zastrzeżeń. Dlatego między innymi głosowałem za zatwierdzeniem sprawozdania
finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu. Ale, też absolutorium łączy się z pewną
próbą oceny działalności pana Burmistrza za rok ubiegły i tutaj mam pewne uwagi, które
chciałbym państwu przedłożyć pod rozwagę, zwłaszcza panu Burmistrzowi. Nie ukrywając,
że w związku z tym będę przeciwny udzieleniu tegoż absolutorium.
Otóż przypomnę, że w 2015 rok wkraczaliśmy z budżetem przygotowanym przez poprzedniego
Burmistrza, który pan Burmistrz zechciał uznać za swój i przedłożył go do uchwalenia Wysokiej
Radzie, zastrzegając na samym wstępie, że będzie go zmieniał. Zmian było istotnie dużo,
poczynając od drobiazgów, typu wykreślenia inwestycji pod nazwą „park linowy”, czy też
słynny już - pamiętacie państwo - remont łazienek w Gimnazjum nr 2, które w tym roku zresztą
kończymy, więc - tak na dobrą sprawę - po co było to dzielić na raty, no ale. Po grubszą
inwestycję, jaką był remont dróg, rozbudowa i remont dróg poczynając od placu 1 Maja, przez
całą ulicę Marii Skłodowskiej-Curie wraz z ulicami poprzecznymi - to już była duża inwestycja.
Przyjęliśmy jako argument, uzasadnienie, że remont dróg wojewódzkich może się przeciągnąć
w czasie i wtedy mogłoby to spowodować paraliż komunikacyjny. No, w efekcie dopiero w tym
roku przystępujemy do realizacji tego zadania.
Ale największy grzech, grzech zaniechania, w moim przekonaniu, to rezygnacja z budowy sali
widowiskowo-kinowej. Przypomnę, że mieliśmy przeznaczone w budżecie na tą inwestycję
ponad 5,5 mln., że była opracowywana dokumentacja projektowa wraz z wyposażeniem. I też
pozwolę sobie przypomnieć pana Burmistrza słowa podczas sesji absolutoryjnej w 2013 roku:
„Dom Kultury to jest przede wszystkim sala widowiskowa i trzeba było się nie pchać w ten
Medyk, tylko pobudować salę widowiskową. Przy sali dwa, trzy pomieszczenia: sala prób, sala
ćwiczeń i, proszę państwa, nie kosztowałoby to tyle milionów. Nie musielibyśmy brać kredytów,
mielibyśmy piękny obiekt, nowoczesny, spełniający kryteria”. To są słowa pana Burmistrza
z sesji 6 czerwca 2013 roku.
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Przypomnę również, że niemal rok mija od czasu, kiedy na wniosek radnych została zwołana
nadzwyczajna sesja naszej Rady, poświęcona przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami
w sprawie rezygnacji z budowy sali widowiskowo-kinowej. Mija, proszę państwa, ponad rok.
Przypomnę, że pan Burmistrz mówił wtedy mniej więcej tak: „Dajcie mi państwo kilka miesięcy
czasu, a przedstawię państwu koncepcję, projekt na remont starego obiektu, starej sali w Domu
Kultury przy ul. Jagiełły 13”. Panie Burmistrzu, minął rok, nie kilka miesięcy, tylko rok i tego
programu, tej dokumentacji - wedle mojej wiedzy - ciągle nie ma. A więc, rok stracony. Rok,
który żeśmy przedreptali w miejscu. Rok, który powoduje, że... Właściwie tak praktycznie to już
dwa lata utrzymujemy dwa obiekty: na ul. Wolności, na ul. Jagiełły - dwa obiekty Domu
Kultury. Uważam, panie Burmistrzu, że był to błąd i ten błąd nas będzie drogo kosztował.
Dziękuję.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Dziękuję, panie radny. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Proszę, pan radny
Pszenny.
Radny pan Sławomir PSZENNY:
Szanowni państwo!
Ja pozwolę się nie zgodzić z moim przedmówcą i stwierdzić, że był to pierwszy z budżetów
w końcu bilansowanych tak, jak należy. Ten, który będziemy dzisiaj jeszcze poprawiali, kolejne
poprawki - wkładają nasze miasto w tą grupę gmin, które bardzo dużo inwestują i te inwestycje
coraz bardziej są widoczne. Dla jednych może grzech zaniechania, dla innych cnota. Panie
Burmistrzu, ja gratuluję odwagi i mam nadzieję, że tak będzie nadal, że zanim wydamy 5,5 mln
na jakąś inwestycję, to cztery razy się zastanowimy nad tym czy warto. Dziękuję bardzo.
Pan Grzegorz MROWIŃSKI - Burmistrz Miasta:
Szanowni Państwo!
Każdy ma prawo do pewnej oceny i z każdej oceny można wyciągnąć wnioski, i ja oczywiście
takie wnioski wyciągam. Powiem, że: ciału bliższa koszula i pan radny zawsze będzie tęsknił
za tym budżetem, w przygotowywaniu którego brał udział z moim poprzednikiem. I pewnie
troszeczkę czuje niedosyt, że nie udało się tego zrealizować, co planował.
Jeśli chodzi o Dom Kultury, o tą salę widowiskową, która miała powstać za Medykem
to ja przypomnę, że rzekomo tam na 100% miało być otrzymane dofinansowanie. Po ocenie
merytorycznej, projekt przepadł z kretesem - nie wiem - był na sześćdziesiątej, czy tam którejś
pozycji i nawet nie otarł się o te projekty, które dofinansowanie dostały. Potem analizując
kryteria tego projektu - on nigdy nie miał szans na otrzymanie dofinansowania. Nigdy, bo nie
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spełniał tych wymogów, które się stawiało przed takimi projektami w Ministerstwie Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. Czy potrzebna jest nam kolejna hala? - Ja stwierdziłem, że nie. Pan
uważa, że tak. No tak się ułożyło, że mandat społeczny do sprawowania dostali państwo radni
w takim wydaniu, jak teraz. Ja również zostałem obdarzony pewnym zaufaniem i z pełną
odpowiedzialnością podjąłem taką decyzję i ja się nie wycofuję z tego. Uważam, że nie miało
to racji bytu. Chciałem powiedzieć, że przez pewien okres czasu pewnie byśmy musieli trzy
obiekty utrzymywać, a nie dwa.
Co się dzieje na dzień dzisiejszy? Proszę państwa, firma, która wygrała przetarg
na wykonanie dokumentacji, wykonała osiem koncepcji i w pewnym momencie zauważyłem,
że coś nie tak się dzieje, ponieważ te koncepcje jakoś się rozjeżdżają z moimi oczekiwaniami.
No i, niestety, okazało się, że jeden z pracowników pewnej jednostki organizacyjnej zaczął, bez
mojej wiedzy, wprowadzać do tych koncepcji pewne uwagi, które nie były ze mną uzgodnione,
a które zaczęły w znaczący sposób wpływać na możliwość wykonania tej koncepcji. Dlatego
podjąłem decyzję o odsunięciu tej osoby. Skontaktowaliśmy się z firmą, z wykonawcą.
Wykonawca przyjechał, uzgodniliśmy pewne szczegóły i dosłownie wczoraj, czy przedwczoraj
po 2, 3 dniach przyszła gotowa koncepcja, która będzie niebawem państwu przedstawiona.
Na dzień dzisiejszy zakładamy, że powstanie tam ok. 260 miejsc siedzących i więcej nie da się
zrobić, i więcej nie potrzeba. Bo mamy, przypomnę państwu, halę widowiskowo-sportową
i jeżeli chcemy robić imprezy masowe, czyli te powyżej 300 osób, albo do 300 osób, to jest
do dyspozycji hala widowiskowo-sportowa. Więc, nie widzę sensu budować potężnej hali, którą
będziemy utrzymywać. Oczywiście to jest moja opinia, poparta przez większość radnych. Być
może przyjdą takie czasy, że miasto będzie stać na to, żeby coś większego pobudować. Ale,
te wskaźniki demograficzne, które dzisiaj oglądaliśmy w ramach analizy wydatków
oświatowych pokazują, że nie róbmy sobie nadziei. W mieście nie będzie przybywało ludzi,
w mieście ludzi będzie ubywać.
Także, nie uważam że to jest rok stracony, jest to bardzo dobry rok.
Natomiast w odniesieniu do Domu Kultury gwarantuję panu, że jeszcze w tym roku ogłosimy
przetarg na remont sali widowiskowej. Dokumentację będziemy zamawiali na cały obiekt, ale
podzielimy inwestycję na 2 części, bo nas naprawdę dzisiaj interesuje tylko sala widowiskowa,
żeby zapraszając wykonawcę nie wstydzić się, bo dzisiaj sami państwo wiedzą jak jest.
Natomiast argument pana dyrektora, że dzisiaj można tam 320 krzeseł postawić, albo
300. No, proszę państwa, na krzesłach to się siedziało - nie wiem - jak pierwsze kino
w Działdowie w '20 roku otwierali. Dzisiaj my musimy stworzyć takie warunki, żeby godnie tam
funkcjonować.
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Powiem tak: plac 1 Maja, ul. Marii Skłodowskiej-Curie plus ul. Pocztowa - była taka
inwestycja w tamtym budżecie, ale powiem może brutalnie, że państwo zostawiliście pomysł,
a nie zostawiliście dokumentacji projektowej. Ta dokumentacja powstawała kilka ładnych
miesięcy i nie wszystko udało się jeszcze w tej dokumentacji przewidzieć. Więcej, panie radny,
nie wiem czy pan wie, ale w ramach tej inwestycji nie wymieniamy tylko nawierzchni.
Wymieniany

jest

cały

gazociąg

z

przyłączami,

przyłącze

wodociągowe

i

jeszcze

Przedsiębiorstwo Ciepłownicze wykonuje nową sieć ciepłowniczą. Bo, ja nie mogę sobie
pozwolić na to, że położymy dzisiaj nową nawierzchnię asfaltową, a w przyszłym roku ona
będzie zrywana po to tylko, żeby zrobić instalację gazową. Czy pan uważa, że powinniśmy byli
zrobić to w tamtym roku, a w tym roku zrywać, żeby położyć sieć gazową?
Proszę państwa, ja powiem państwu tak: ja pieniądze publiczne naprawdę zanim wydam
to cztery razy pomyślę. Sądzę, że akurat jeśli chodzi o tą ulicę, to może nietrafiony zarzut,
natomiast gwarantuję panu, że wszystko w całości zrobimy. Mając dokumentację gotową,
gdybyście państwo zostawili, to my byśmy już w zeszłym roku aplikowali o dofinansowanie
ze schetynówki, bo naprawdę ta ulica się kwalifikuje. Ponieważ nie było, do września nie
byliśmy w stanie jej wykonać. Przeszły nam pewne pieniądze koło nosa.
Proszę państwa, pomysły to nie wszystko, trzeba jeszcze naprawdę się dobrze
przygotować do realizacji tych pomysłów. Ja, Szanowni państwo, oczywiście wsłuchuję się,
bo krytyka jest potrzebna i z każdej krytyki merytorycznej ja zawsze coś wynoszę, i wyniosę
na pewno z tych słów pana, kolegi Mariana pewne rzeczy, bo chciałbym, żeby nam się
współpracowało lepiej. Proszę mi wierzyć. Dziękuję.
Radny pan Piotr DEMSKI:
Panie radny Odachowski, pan jest historykiem z zawodu i na pewno pan pamięta ten czas bo wtedy pan był radnym - jak likwidowano kino w Działdowie. Powiem trochę zarys
historyczny tego kina: był to piękny budynek, którym każde miasto by się dzisiaj poszczyciło.
Fakt, że trochę był budowany w czasie wojny, pod nadzorem wermachtu i budowali
to niewolnicy francuscy. Była tam piękna aparatura, niespotykana, Carla Zeissa - jak pan się
trochę zna na technice. Naprawdę było kino przepiękne. A, jak pan mógł zrobić, że te kino
zostało zlikwidowane? Dziękuję.
Radny pan Marian ODACHOWSKI - odpowiedział poza mikrofonem.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Dziękuję, panie radny. Nie będziemy już dalej dyskutować w tej kwestii, myślę że sprawy
są oczywiste.
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Radny pan Leszek GOŁĘBIEWSKI:
Ja może odnośnie tej sali widowiskowo-kinowej przy MDK-u, bo tu jest taka dyskusja, kto
ma rację, kto nie ma? Ja myślę, że niebawem czas pokaże, kto ma rację, tak bym to powiedział,
tak? Dziękuję.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Dziękuję bardzo. Oczywiście przychylam się do tej konkluzji pana radnego, myślę, że czas
wszystko pokaże. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w dyskusji?
Nie było więcej chętnych do zabrania głosu więc Przewodniczący zamknął dyskusję
i poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Rada podjętą 18 głosami „za”, przy 3 głosach „przeciw”
Uchwałą nr XIX/179/16
udzieliła Burmistrzowi absolutorium za 2015 rok.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Gratuluję, panie Burmistrzu, i życzę dalszej owocnej pracy na rzecz naszego miasta, a przy tym
życzę także dużo zdrowia.
Zaś uczestnicy sesji pogratulowali Burmistrzowi oklaskami.
Pan Grzegorz MROWIŃSKI - Burmistrz Miasta:
Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Szanowni Państwo!
Dziękuję i obiecuję państwu, że będę robił wszystko, żeby również te trzy nieprzekonane osoby
w przyszłym roku przekonać. Dziękuję
Ad pkt 17
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto
Działdowo na lata 2016-2025:
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Projekt uchwały został zaopiniowany przez Radcę prawnego, a także przedłożony państwu
w materiałach sesyjnych.
Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały.
Proszę Skarbnik Miasta, panią Beatę Szydłowską-Anaczkowską o omówienie projektu uchwały.
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Pani Beata SZYDŁOWSKA-ANACZKOWSKA - Skarbnik Miasta omówiła proponowane
zmiany.
Pan Grzegorz MROWIŃSKI - Burmistrz Miasta zgłosił autopoprawkę do załącznika nr 2,
pozycja1.3.2.1.Dotychczasowy zapis to opracowanie dokumentacji technicznej oraz rozbudowa
Przedszkola Miejskiego nr 5 o cztery oddziały przedszkolne, zaś nowy: opracowanie
dokumentacji technicznej oraz rozbudowa Przedszkola Miejskiego nr 5 o trzy oddziały
przedszkolne.
Nie było chętnych do zabrania głosu i Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt
uchwały wraz z autopoprawką.
21 głosami „za”, tj. jednomyślnie Rada podjęła
Uchwałę nr XIX/180/16
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Działdowo na lata
2016-2025.
Ad pkt 18
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2016:
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Projekt uchwały został zaopiniowany przez Radcę prawnego Urzędu Miasta. Został także
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 oraz, w imieniu Burmistrza, zgłosiła autopoprawkę do poz. 36 załącznika nr 3 o treści
identycznej jak w punkcie poprzednim, związaną z tym, że Przedszkole Miejskie nr 5 będzie
rozbudowane o trzy, a nie cztery oddziały przedszkolne.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Państwa radnych informuję, że Komisja Budżetu i Finansów wydała pozytywną opinię
o projekcie tej uchwały. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały.
Radny pan Leszek GOŁĘBIEWSKI:
Ja, tylko chciałem zadać pytanie odnośnie opracowania dokumentacji technicznej oraz
rozbudowy Przedszkola Miejskiego nr 5 o 4 oddziały. Jeżeli teraz zmniejszamy o ten jeden
oddział to szacunkowa wartość pozostaje taka sama, czy nie? Dziękuję.
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Pan Grzegorz MROWIŃSKI - Burmistrz Miasta:
Jeśli chodzi o samą inwestycję, to będą 4 pomieszczenia, natomiast tworzymy 3 nowe oddziały
przedszkolne, a te czwarte pomieszczenie będzie to tak zwane pomieszczenie do zajęć
sensorycznych dla dzieci autystycznych. Chodzi o 4 pomieszczenia, 4 sale, z tym że 3 oddziały
nowe zostaną stworzone, a w jednej sali będzie specjalne pomieszczenie do zajęć sensorycznych.
Dziękuję.
Radny pan Marek DWÓRZNIK:
Panie Burmistrzu, bo tu akurat pani Skarbnik rozwiała mi pewne wątpliwości w niektórych
pytaniach, gdzie miałem zadać. Ale jedną, tylko tu gwoli informacji: budowa odcinka ulicy
Przemysłowej, na jakim etapie, czy już jest zakończona?
Pan Andrzej WIŚNIEWSKI - Zastępca Burmistrza:
Jest na końcowym etapie. Wszystkie roboty drogowe zostały zakończone i jest problematyczna
sprawa z oświetleniem. Czekamy na rozwiązanie tej sprawy i podejrzewam, że do końca
miesiąca czerwca zostanie ta droga odebrana.
Radny pan Marian ODACHOWSKI:
Panie Burmistrzu, jak sobie przypominam, to chyba po raz pierwszy się zdarza, że zysk
wypracowany przez spółkę PGKiM został im niejako jakby zabrany do budżetu miasta. Czy
rzeczywiście trzeba było im zabrać te pieniążki? Nie można było ich zostawić na podwyżki płac
dla pracowników, rozwój infrastruktury albo inwestycje? Ja zadałem to pytanie na posiedzeniu
Komisji i od pana Wiceburmistrza uzyskałem informację, że Zarząd nie składał takiego wniosku.
Ale jaki Zarząd, tam jest jednoosobowo, pan prezes, tak?
Pan Grzegorz MROWIŃSKI - Burmistrz Miasta:
To główny akcjonariusz, czyli Walne podejmuje decyzję, co zrobić z wypracowanym zyskiem.
A zasada była taka, że w poprzednich latach ten zysk nie był przeznaczany ani na nowe
inwestycje, ani na rozwój, był po prostu przeznaczany na tak zwany kapitał zapasowy. Na dzień
dzisiejszy, Szanowni państwo, jeśli dobrze pamiętam, kapitał zapasowy w PGKiM wynosi
3,5 mln zł. Więc, nie wiem, co miałoby się stać, chyba musiałby samolot spaść na PGKiM, żeby
kapitał zapasowy miał pokryć jakąś stratę nieprzewidzianą, czy jakieś inne wydatki. W związku
z powyższym podjąłem taką, a nie inną decyzję: że skoro jest wypracowany zysk, to te pieniądze
wypłacę sobie w formie dywidendy, ponieważ przepisy pozwalają na taki ruch. Dywidendy nie
można wypłacić jedynie ze spółki, w której my mamy udziały, to jest Działdowska Agencja
Rozwoju, ponieważ jest to spółka non profit i tutaj nie ma takiej możliwości.
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Myślę, że to jest dobry ruch, ponieważ te pieniądze przeznaczamy na inwestycje i one,
zakładam że, w połowie pokryją rewitalizację oświetlenia na ulicy, przy której pan mieszka.
Więc myślę, że będzie pan zadowolony z tego, panie radny, że będzie pan miał nowe
oświetlenie, a i estetyka - gwarantuję panu - tej ulicy się poprawi. Inaczej byłoby, gdybyśmy nie wiem - wypłacili te pieniądze i w sposób nierozsądny je wydali. Ja gwarantuję państwu,
że wydamy dobrze. Jak będzie w przyszłych latach - zobaczymy. To wszystko zależy od zysku.
Myślę, że zysk będzie na takim samym poziomie albo nawet na wyższym. Dziękuję.
Radny pan Andrzej TESSAR:
Jeśli chodzi o niezrealizowane wydatki niewygasające to czy ja dobrze zrozumiałem, że tutaj
chodzi o zadania inwestycyjne w liczbie porządkowej 20, 49, 50, 52? Tak mi się wydaje, czy
ja dobrze myślę?
Pani Beata SZYDŁOWSKA-ANACZKOWSKA - Skarbnik Miasta
Szanowni Państwo!
Zadania niewygasające, które były ustanowione na koniec roku 2015, a nie zostały zrealizowane
w terminie - z różnych przyczyn od nas niezależnych - zostały wprowadzone ponownie
do budżetu. I to jest pozycja, w tych zmianach 18, czyli Chopina, Grunwaldzka, Skłodowskiej dokumentacja. Dokumentacja techniczna, a tu już jest rozszerzenie dotyczące ścieżki rowerowej
i tu również jest rozszerzenie tego zadania już o wykonanie samej ścieżki. Kolejna rzecz
z niewygasających to jest pozycja 52 dotycząca ulicy Jagiełły 13. Tak, i to są te zadania, które
w tej uchwale zostały ponownie wprowadzone do budżetu 2016 roku. Dziękuję.
Pan Grzegorz MROWIŃSKI - Burmistrz Miasta:
Proszę Państwa!
Chcę państwu pokazać pewne trudności związane z realizacją tych zadań inwestycyjnych. Jeden
przykład to Domu Kultury, gdzie mówiłem o tym braku przepływu informacji między mną
a Domem Kultury.
Natomiast budowa ścieżki rowerowej od ulicy Hallera do ulicy Olsztyńskiej wzdłuż ulicy
Męczenników. Proszę państwa, sprawa wydaje się bardzo łatwa. No, jak nie można zrobić
dokumentacji w tak sporym czasie, bo czasu było sporo? Więc, żeby państwu uzmysłowić,
chciałem powiedzieć, że ulica Olsztyńska jest drogą wojewódzką, która była remontowana
w poprzednich latach. Służby geodezyjne miały tą inwestycję całą, te zmiany, zinwentaryzować
i zgłosić do zasobu geodezyjnego w Działdowie. Na dzień dzisiejszy, proszę państwa, okazuje
się, że częściowo zostało to zinwentaryzowane, a częściowo nie zostało zinwentaryzowane.
W związku z powyższym, projektant, który wykonywał nam projekt, dostał takie zalecenie,
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że on na własny koszt musi uzupełnić tą całą inwentaryzację. Dlaczego ma to robić? Dlatego,
że ktoś ze służb pana Starosty zaniedbał na etapie odbioru inwestycji, żeby dobrze sprawdzić
dokumentację geodezyjną? I tu był spór, proszę państwa. Jeżeli kogoś to interesuje to mogę
państwu pokazać w e-mapie, że takich czerwonych plam w Działdowie jest dużo. Cała ulica
Olsztyńska jest nieodebrana geodezyjnie, cała ulica Męczenników jest nieodebrana geodezyjnie.
I dzisiaj mogę zadać pytanie publicznie, dlaczego tak się stało, że została cała inwestycja
odebrana, a w Geodezji w Działdowie kuleje? Co się stało ze służbami, prawda? I to, proszę
państwa, powoduje, że dzisiaj nam zaczynają kuleć nasze inwestycje. Ja jestem troszeczkę,
przepraszam, zdenerwowany, ale sam pracowników wielokrotnie wzywam i mówię: „Słuchajcie,
co się dzieje? No, jeżeli nie jesteśmy w stanie ścieżki rowerowej pobudować, to my się w ogóle
nie bierzmy za drogi, za stawy i tak dalej”. Ale, proszę państwa, widzicie, że nie zawsze wina
leży po stronie miasta. Dziękuję.
Nie było więcej chętnych do zabrania głosu więc Przewodniczący zamknął dyskusję
i poddał projekt uchwały wraz z autopoprawką pod głosowanie.
Podjętą jednomyślnie, tj. 21 głosami „za”
Uchwała nr XIX/181/16
Rada wprowadziła zmiany do budżetu Gminy-Miasto Działdowo na rok 2016.
Dziesięciominutowa przerwa w obradach.
Ad pkt 19
Podjętą 19 głosami „za”, tj. jednomyślnie
Uchwałą nr XIX/182/16
Rada zmieniła swoją uchwałę w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów
i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych.
Ad pkt 20
Bez uwag - jednomyślnie, tj. 19 głosami „za” Rada podjęła
Uchwałę nr XIX/183/16
w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Miejskiej Służby Drogowej
w Działdowie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy-Miasto
Działdowo.
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Ad pkt 21
Bez uwag - 20 głosami „za”, tj. jednomyślnie Rada podjęła
Uchwałę nr XIX/184/16
zmieniającą uchwałę nr III/19/10 w sprawie zmiany nazwy i określenia zasad działania zakładu
budżetowego - Miejskiej Służby Drogowej.
Ad pkt 22
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXI/182/12 Rady Miasta Działdowo
z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina-Miasto Działdowo oraz warunków i zasad
korzystania z tych przystanków:
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Projekt uchwały, zaopiniowany przez Radcę prawnego Urzędu Miasta, został państwu radnym
przedłożony w materiałach na sesję.
Przypomnę państwu radnym, że Komisja Spraw Społecznych i Porządku Publicznego
pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały.
Ewentualne pytania 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 radny Kociela, bardzo proszę.
Radny pan Zbigniew KOCIELA:
Szanowni Państwo! Panie Przewodniczący!
Temat przystanków ostatnio był dosyć często obecny, podczas spotkań Komisji Gospodarki
rozmawialiśmy na ten temat. Ja zauważam taką tendencję, tak naprawdę nawet nie mam
pomysłu, jak temu zapobiec, gdyż prywatni przewoźnicy przejeżdżający przez Działdowo często
wysadzają w różnych miejscach, tak - można by powiedzieć- na dziko. Taka sytuacja ma miejsce
na przykład na rogu ulic Kościuszki i Jagiełły przy Starostwie Powiatowym. Tam wysiadają
pracownicy urzędów, osoby fizyczne i tak dalej. Nie wiem jak temu zapobiec, natomiast
sygnalizuję ten problem, nad którym powinniśmy się przy najbliższych pracach Komisji
pochylić, zastanowić i coś z tym zrobić.
Natomiast inna rzecz mnie zastanawia to: mamy, co prawda okres letni, ale niebawem,
gdyż przez okres letni i tak się nie będziemy najprawdopodobniej spotykać, jak pan Burmistrz
mówił być może pod koniec wakacji. Obyśmy nie doszli do momentu, w którym przyjdzie zima,
a my będziemy się znowu mieszkańcom tłumaczyć z powodu tego, iż przystanki autobusowe
na ulicy Męczenników nie mają tych osłon bocznych. To też było tematem dyskusji podczas
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Komisji i ja tutaj nie jestem w tym odosobniony i sugerowałbym panie Burmistrzu, żeby coś
z tym zrobić, bo te wiatry, deszcze będą uciążliwe dla przejezdnych, dla mieszkańców. Ponadto
należy zwrócić uwagę, iż te zadaszenie jest naprawdę skromne. Także chciałbym znać akurat
pana opinię w tej materii. Dziękuję.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Dziękuję bardzo.
Pan Burmistrz, bardzo proszę o głos.
Pan Grzegorz MROWIŃSKI - Burmistrz Miasta:
Ponieważ wraca temat przystanków i tego, że one są nie osłonięte. Ja podtrzymuję swoje
stanowisko, które wyraziłem na jednej z poprzednich sesji. Kiedy zamawialiśmy te przystanki
analizowaliśmy, czy kupić zabudowane z szybami hartowanymi, czy kupić niezabudowane?
Obserwując to, co się dzieje w mieście Działdowie akty wandalizmu z jakimi się spotykamyprzykładem może być przystanek na ul. Leśnej - doszedłem do wniosku, że nie będziemy
kupować z szybami, dlatego że te szyby na Leśnej są notorycznie wybijane. Natomiast koszt
wymiany jednej szyby jest - nie wiem - 500, 1000 złotych. I uważam, że nie powinniśmy narażać
naszych mieszkańców na takie nieuzasadnione wydatki. Z drugiej strony zdaję sobie sprawę,
że taki zabudowany przystanek jest lepszy od przystanku niezabudowanego. I mam taką
propozycję: możemy zaryzykować, wymienić ten przystanek na zabudowany, ale jeżeli zostanie
wybita szyba, czy pan radny wyłoży swoją dietę, żeby zapłacić za uzupełnienie tej szyby? Jeżeli
tak, to nie ma najmniejszego problemu.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Pan radny Kociela, bardzo proszę.
Radny pan Zbigniew KOCIELA:
Panie Burmistrzu, ja jestem zdumiony pana retoryką i to nie po raz pierwszy od początku
kadencji i traktuję to jako bzdurę. Natomiast uważam, że można by inaczej do tego podejść.
Zastanowić się nad powierzchniami sztywnymi, które by jednocześnie były ścianą ochronną dla
przejezdnych, mieszkańców korzystających z tychże przystanków. Nie wiem, na dzień dzisiejszy
panu nie odpowiem z czego. Kiedyś robiono to nawet z płyt wiórowych, dzisiaj to oczywiście
jest nieaktualne i to by było śmieszne. Ale myślę, że są plastiki, które być może by były odporne
i moglibyśmy spróbować to zrobić.

72
Odpowiem panu jeszcze tak: pan nie dojeżdża autobusem do pracy. Niech pan czasami sobie
pójdzie w zimę - kiedy wieje wiatr, pada deszcz, śnieg, jest zimno - postoi tam, to może pan
wyjmie pieniądze na to, żeby z własnej kieszeni zapłacić za te osłonki. Dziękuję.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, panie Burmistrzu.
Pan Grzegorz MROWIŃSKI - Burmistrz Miasta:
Proszę się nie denerwować. Ja zadałem proste pytanie, czy pan zapłaci, czy pan nie zapłaci?
Rozumiem, że pan nie chce zapłacić. Natomiast powiem panu tak: no i to bardzo dobrze, że pan
nie chce zapłacić, bo ja też nie chciałbym zapłacić.
Radny pan Zbigniew KOCIELA:
Ja tak nie powiedziałem, że nie zapłacę.
Pan Grzegorz MROWIŃSKI - Burmistrz Miasta:
A, no to rozumiem, że pan zapłaci, tak?
Radny pan Zbigniew KOCIELA:
Pan niewiele rozumie, ale może dojdziemy do konsensusu.
Pan Grzegorz MROWIŃSKI - Burmistrz Miasta:
Ale, panie Przewodniczący, bardzo prosiłbym o zdyscyplinowanie pana radnego, który tutaj
mi wchodzi w głos. Ja powiem państwu tak...
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Panie Burmistrzu, ja prosiłem na początku naszej sesji, żeby zachować jednak pewną kulturę
dyskusji i bardzo bym prosił, aby jednak tych inwektyw, czy też jakichś sugestii niepotrzebnych
tutaj dla nas nie stwarzać. Merytorycznie o sprawach mówmy i bardzo bym prosił, żeby wszyscy
jak jesteśmy na tej sali zachowywać się w sposób kulturalny.
Pan Grzegorz MROWIŃSKI - Burmistrz Miasta:
Rozumiem, że mogę kontynuować, tak?
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Tak, bardzo proszę.
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Pan Grzegorz MROWIŃSKI - Burmistrz Miasta:
Dziękuję panie Przewodniczący.
I ja się tego nie wstydzę, że ja bym nie zapłacił, dlatego że ja, proszę państwa, pieniądze
publiczne tak samo wydaję, jak swoje własne, czyli z rozsądkiem. I dlatego podjąłem decyzję,
że będą te przystanki niezabudowane. No chyba, że mamy je deskami zabudować.
Poza tym, proszę państwa, jest to droga wojewódzka i tak naprawdę to Zarząd Dróg
Wojewódzkich powinien pobudować tam przystanki, nie Gmina-Miasto Działdowo. Te, które
pobudowaliśmy, są estetyczne i w zupełności one nam wystarczą. Poza tym, kiedy
analizowaliśmy potrzeby stworzenia linii komunikacyjnej, pojechałem do Mławy zobaczyć,
jakie tam są przystanki. I, proszę państwa, jest znak drogowy z tablicą: przystanek autobusowy.
Żadnej ławeczki, żadnego zadaszenia, żadnej wiaty. Ja stoję na stanowisku, że na przystanku
powinniśmy czekać 5 minut na autobus, a nie pół godziny. Dlatego, ja myślę że nie powinniśmy
wracać do tego tematu. Ja jestem przeciwnikiem zabudowanych, ponieważ mamy akty
wandalizmu w Działdowie, niszczenie, malowanie, rysowanie. I uważam, że poczekajmy chwilę,
aż nasze społeczeństwo dorośnie. Być może, jak będą pieniądze uruchomione na stworzenie
komunikacji miejskiej, dostaniemy dofinansowanie na stworzenie przystanków autobusowych.
Chociaż z tego, co się orientuję to będą tylko pieniądze na zakup taboru niskoemisyjnego, czyli
na zakup autobusów. Dziękuję.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Dziękuję bardzo. Pani radna Korzeniewska, proszę.
Radna pani Aleksandra KORZENIEWSKA:
Panie Przewodniczący! Panie Burmistrzu!
Pozwolę się, niestety, z panem się nie zgodzić, ponieważ wielokrotnie pan mówił, że wsłuchuje
się pan w głos mieszkańców. Staramy się wszyscy, no może - przepraszam - nie wszyscy. Część
radnych na Komisji, również pan Gołębiewski się włączał, ja, pan Kociela, pan Demski,
oczywiście mówimy o przystankach. Wielu mieszkańców zgłasza się do nas i są niezadowoleni
z tych przystanków, które nie są zadaszone. Niestety, przystanek... Przepraszam, ale ja mam
teraz głos, tak? Panie Przewodniczący, proszę dyscyplinować wszystkich...
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady
Bardzo proszę kontynuować.
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Radna pani Aleksandra KORZENIEWSKA:
...również pana Burmistrza. Ale wracając do tematu. Panie Burmistrzu, proszę zrozumieć, nam
chodzi tylko i wyłącznie o dobro mieszkańców. Przystanek to nie jest tylko funkcja estetyczna,
również, ale nie wyłącznie. Uważam, że przede wszystkim funkcyjność tego przystanku jest
najważniejsza, czyli funkcjonalność. I o to mieszkańcy proszą, i my w ich imieniu. Mamy taki
obowiązek, jako radni, zostaliśmy przez mieszkańców wybrani i to są nie nasze głosy, ale głosy
mieszkańców, my się tylko do nich dołączamy. Prosimy o uwzględnienie tego jednak, mimo
wszystko. Dziękuję.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Dziękuję.
Pan Burmistrz, proszę.
Pan Grzegorz MROWIŃSKI - Burmistrz Miasta:
Zgadzam się w zupełności z panią i stoję również na stanowisku, że powinniśmy się wsłuchiwać
w głos mieszkańców. Mając do wyboru zakupienie jednego przystanka zabudowanego,
postanowiłem kupić 2 niezabudowane. I myślę, że w ten sposób bardziej udało mi się zaspokoić
potrzeby mieszkańców, a państwo wiedzą, że musimy pieniądze tak wydawać, żeby starczyło
na wiele innych rzeczy. Na dzień dzisiejszy, ja nie planuję zmiany tych przystanków, które
są ani nie planuję zakupu nowych przystanków. Jak będę planował nowe przystanki, możemy się
zastanowić. Natomiast chciałbym wiedzieć, kto wtedy poniesie tą odpowiedzialność, jeżeli
te szyby będą wybijane? Czy państwo wtedy będą w stanie powiedzieć: „Słuchajcie, prosiliśmy,
zrobimy kapeluszową składkę, zapłacimy na tą szybę”. No, jeżeli państwo nie chcą, to trudno,
zobaczymy. Będzie problem, będziemy szukali rozwiązania tego problemu.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Dziękuję bardzo. Jeszcze raz pani radna. Uzupełnienie, tak?
Radna pani Aleksandra KORZENIEWSKA:
Dziękuję bardzo. Tak, uzupełnienie.
Uważam, że nie tędy droga, że mamy indywidualnie płacić. Mamy pieniądze publiczne,
decydujemy o ich wydawaniu i tutaj takie dygresje, że indywidualnie, czy ja, czy inny radny
zapłaci są nie na miejscu. Bo, ja też płacę podatki, płacę na szkoły, na przedszkola, na wszystko
inne, tak? Korzystam również z tych jakby wszystkich pieniążków, które inni mieszkańcy płacą.
Ale my, jako radni stoimy na straży wydatkowania tych pieniędzy publicznych. Oczywiście,
wszystkich tych usterek, które występują naprawiania i pokrywania kosztów. Właśnie
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o to chodzi i proszę nie mówić, że ktoś prywatnie ma tam zapłacić, bo nie od tego jest Rada
i budżet miasta. Dziękuję.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Dziękuję pani radnej. Jeszcze raz pan Burmistrz.
Pan Grzegorz MROWIŃSKI - Burmistrz Miasta:
Podsumowując chciałem państwa zaprosić na spacer przy ulicy Męczenników. Tam, na tym
nowym przystanku została, przez jakiegoś wandala, wyłamana ławka, pomimo tego, że jest
z deski 5 centymetrowej. Więc proszę się wczuć też w rolę Burmistrza, który stara się kupić
takie kosze, żeby te kosze nie były niszczone przez mieszkańców. Zamontować takie przystanki,
żeby nie były szyby wybijane. Staramy się, proszę państwa, wszystko tak robić, żeby
to po pierwsze - służyło mieszkańcom, po drugie - spełniało swoją funkcję, a po trzecie - nie
narażało na dodatkowe wydatki naszej gminy. Ja myślę, że konsensus jest do osiągnięcia.
Tak, jak powiedziałem będziemy zamawiać nowe przystanki, zaryzykujemy, zobaczymy jak
to będzie funkcjonowało. Dziękuję.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Dziękuję. Proszę, pan radny Gołębiewski.
Radny pan Leszek GOŁĘBIEWSKI:
Panie Przewodniczący! Panie Burmistrzu!
Włączam się z dużym zażenowaniem w poziom tej dyskusji, która tutaj rozgorzała. Ale
ze swojej strony chcę powiedzieć tak: każdy ma tutaj trochę racji, ale po pierwsze - jeden wandal
zrobi jakąś szkodę to nie mogą za to odpowiadać ani płacić mieszkańcy, którzy korzystają z
przystanków. Już nie będę teraz mówił itd., itp., itd.
Trochę dziwię się, bo na ostatniej Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego
była bardzo poważna dyskusja na ten temat, którą zainicjował, w bardzo taki charyzmatyczny
sposób, pan Demski i tutaj chyba żeśmy z pół godziny na ten temat rozmawiali. Dzisiaj pan,
panie Demski nie zajmuje w ogóle głosu. Ja nie wiem, czy panu wystarczyła już rozmowa na tej
Komisji, czy pan zmienił zdanie? Bo wypowiadał się pan, no naprawdę w imieniu dużej części
mieszkańców tego miasta. Dziękuję.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Dziękuję bardzo. Pan radny Demski.
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Radny pan Piotr DEMSKI:
Nie wycofuję się z tego, co powiedziałem na Komisji. I uważam, że naprawdę tam coś trzeba
zmienić. Nawet uznałem, że - to znaczy mieszkańcy, którzy do mnie podeszli - lokalizacja jest
niesamowita, no jest po prostu... grozi katastrofie. Na Męczenników, na wprost bloków
gralewskich nikt nie będzie szedł do ronda przy hucie lub do ronda przy byłej Hawanie. Tylko
przechodzą przez ten pas zieleni i to władze miasta muszą zauważyć. Uważam tak: od tego
są służby: Policja i Straż Miejska. Mam nadzieję że w niedługim czasie ten rząd, który obecnie
jest, wprowadzi dzielnicowego, który będzie cały czas na ulicy, a nie za biurkiem. No i porządki
się jakieś zaczną. Jeszcze musimy większy monitoring wprowadzić i wtedy gościa złapiemy
raz i już jak dostanie ze 20 tys., to więcej przystanku nie ruszy. A tak nie można podchodzić,
że on tam na przykład zrobi coś, a to nie ma co robić, bo potłucze. No to jak tak, to nic nie
można robić, bo tłuką wszystko. Nawet drzewa wyrywają nowe, które są zasadzone. Jak idą
z dyskoteki, a ja jadę w sobotę, nieraz żona ma dyżur w szpitalu tutaj przy kościele, no to nie
wiem jakąś moc mają chyba po tych narkotykach, bo te kosze lastrykowe leżą na chodniku
i też koszy by nie można było tam postawić. Te lastrykowe kosze, no to już siła musi być
naprawdę. Potrafią nawet rury te od przystanku wyginać, no to nie wiem, kto to robi. A policja
chyba nie interweniuje i w ogóle nie jeździ. Trzeba w nocy, częściej radni będą musieli jeździć
i sprawdzać czy tu policja jeździ w ogóle. No i niech światła zgaszą, jak jadą, że policja, bo oni
z daleka widzą. Dziękuję bardzo.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Dziękuję, panie radny. Pan radny Kociela.
Radny pan Zbigniew KOCIELA:
Krótko. To jest żenujące, panie Burmistrzu, co słyszymy od pana. Pana retoryka w stosunku
do mojej osoby i kilku innych osób, które są - nazwijmy w cudzysłowie - w opozycji,
ma charakter dziwnie złośliwy nie po raz pierwszy. Pan jest zdolny do obrażań, a pan się
zapomina. Pana funkcja polega na tym, że ma pan merytorycznie i kulturalnie odpowiedzieć.
My, owszem zadajemy może niewygodne pytania i nie zawsze one panu odpowiadają.
Natomiast przypominam panu, pana rolę. Za chwilę będziemy mieli półmetek pana kadencji.
My chcemy z panem współpracować, ale jeżeli będziemy słyszeć dalej tego typu odpowiedzi
to niech się pan nie spodziewa głaskania po główce. A jeśli chodzi o tą ławkę, to nie cała ławka,
tylko szczebelek jest w niej złamany, który - moim zdaniem - można w bardzo prosty sposób
naprawić. Dziękuję.
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Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Dziękuję panu. Pan Burmistrz, proszę.
Pan Grzegorz MROWIŃSKI - Burmistrz Miasta:
Każdy ma prawo do oceny. Ja nikomu nie bronię tej oceny prawda. Natomiast, ja cały czas
uważam, że te przystanki spełniają swoją funkcję i podkreślam, że te, które zostały zakupione
nie zostaną wymienione, ponieważ byłoby to nieracjonalne, bo ja ich nie wyrzucę. Miałbym
w tym momencie zarzut o nierzetelne, niegospodarne zarządzanie finansami. Natomiast
podkreślam, że jak będą kupowane nowe przystanki w mieście, to rozważę możliwość
zakupienia zabudowanych tak, jak to wcześniej powiedziałem. Dziękuję.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Mamy tutaj deklarację pana Burmistrza.
I proszę, pan radny Tessar.
Radny pan Andrzej TESSAR:
Włączyłem się w dyskusję, ponieważ ona zupełnie poszła w złym kierunku. Przyczyną
przypuszczam, że jest to, co miałem mówić we wnioskach wolnych. Chodzi o to, że komisje,
które podejmują pewne wnioski powinny być w sprawozdaniu przedstawione. Akurat Komisja
Spraw Społecznych i Porządku Publicznego taki wniosek podjęła, ale ten wniosek dotyczył
właśnie tej ostatniej sekwencji tego, co tutaj było mówione. Czyli chodzi o przystanki przyszłe,
a nie o te, które istnieją. Gdyby ten wniosek był przedstawiony, praktycznie tego naprawdę
kiepskiego sporu by nie było. Ale rzeczywiście ja muszę się tu trochę włączyć w dyskusję, jeśli
chodzi jeszcze o retorykę rozmowy pomiędzy radnymi i panem Burmistrzem, i odwrotnie.
No wyluzujmy trochę. Panowie, wyluzujmy. Troszeczkę kultury, bo rzeczywiście nie da się tego
słuchać. To jest moja prywatna opinia, nie da się tego słuchać tak z boku. Dziękuję.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Proszę, pan radny Śliwa.
Radny pan Wojciech ŚLIWA:
Panie Przewodniczący! Szanowna Rado!
Ja uważam, że takie rzeczy powinny być załatwiane w Komisjach. Bo naprawdę jesteśmy
na wizji, wszyscy nas obserwują. Nie powinno być takiego, moim zdaniem, dziwnego
przedłużania tematów. A poza tym, jeżeli przystanek nie miałby dachu to można by było
o czymś więcej rozmawiać. Także myślę, że takie rzeczy załatwiamy lepiej u siebie
w poszczególnych Komisjach. Dziękuję.

78
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały.
Podjętą 20 głosami „za”, tj. jednomyślnie
Uchwałą nr XIX/185/16
Rada zmieniła uchwałę nr XXI/182/12 Rady Miasta Działdowo z dnia 8 listopada 2012 r.
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym
jest Gmina-Miasto Działdowo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
Ad pkt 23
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać
przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami:
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Projekt uchwały, zaopiniowany przez Radcę prawnego Urzędu, został państwu radnym
przedłożony w materiałach sesyjnych.
Przypomnę państwu radnym, że Komisja Spraw Społecznych i Porządku Publicznego
pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały.
Ewentualne pytania proszę kierować do pana Wojciecha Fabińskiego naczelnika Wydziału
Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Nadzoru Właścicielskiego.
Otwieram dyskusję nad projektem uchwały.
Radny pan Andrzej PRZYBYSZEWSKI:
Mam 3 pytania krótkie.
− Kto będzie sprawdzał i ile razy przedsiębiorcę z wykorzystanych zadań?
− Czy Rada Miasta będzie miała dostęp do dokumentów potwierdzających spełnienie
wymagań?
− Jakie ewentualne roczne koszta poniesie miasto? Dziękuję bardzo.
Pan Wojciech FABIŃSKI - naczelnik Wydziału GKW:
Panie radny, przede wszystkim projekt uchwały dotyczy warunków, jakie powinien spełniać
przedsiębiorca ubiegający się o wydanie konkretnej decyzji. Żeby przedsiębiorca mógł otrzymać
tą decyzję, wydaną przez pana Burmistrza, musi spełniać te kryteria. Te kryteria są wprost
wymienione w załączniku do tej uchwały. Musi spełniać te wszystkie kryteria. Natomiast, póki
co, organem do kontroli jest Burmistrz Miasta i to my decydujemy o tym, czy wydamy taką
decyzję, czy nie. Bo, jeżeli przedsiębiorca tych wymogów nie spełni wynikających z treści
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uchwały, to takowej decyzji nie otrzyma. My jesteśmy tym organem, który sprawuje kontrolę
po wydaniu takiego zezwolenia, już takiej decyzji.
Nie było więcej chętnych do zabrania głosu, więc Przewodniczący zamknął dyskusję
i poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Jednomyślnie, tj. 20 głosami „za” Rada podjęła
Uchwałę nr XIX/186/16
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi
zwierzętami.
Ad pkt 24
Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy-Miasto Działdowo:
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Projekt uchwały został zaopiniowany przez Radcę prawnego Urzędu Miasta, został państwu
radnym przedłożony w materiałach sesyjnych.
Przypomnę państwu radnym, że Komisja Spraw Społecznych i Porządku Publicznego
wniosła o zmianę zapisu ust. 9 w § 4 Regulaminu umożliwiająca gromadzenie nadmiaru popiołu
w workach foliowych i z tą poprawką Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
Nowe brzmieniu § 4, ust. 9 to: „Popiół należy gromadzić w pojemnikach metalowych,
a w przypadku jego nadmiaru dopuszcza się stosowanie worków foliowych. Zakazuje się
mieszania popiołu z innymi odpadami komunalnymi”.
Ponadto informuje państwa radnych, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Działdowie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy-Miasto Działdowo ze zmienionym brzmieniem § 4, ust. 9.
Ewentualne pytania proszę kierować do pana naczelnika, Wojciecha Fabińskiego.
Otwieram dyskusję nad projektem uchwały.
Nie było chętnych do zabrania głosu i Przewodniczący zamknął dyskusję, po czym
poddał pod głosowanie wniosek Komisji o zmianę zapisu ust. 9 w § 4.
19 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” Rada przyjęła ten wniosek
i w związku z tym nowe brzmienie ust. 9 w § 4 to: „Popiół należy gromadzić w pojemnikach
metalowych, a w przypadku jego nadmiaru dopuszcza się stosowanie worków foliowych.
Zakazuje się mieszania popiołu z innymi odpadami komunalnymi”.
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W głosowaniu kolejnym Rada 20 głosami „za”, tj. jednomyślnie podjęła
Uchwałę nr XIX/187/16
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy-Miasto Działdowo.
Ad pkt 25
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Gimnazjum nr 1 im. Króla Władysława
Jagiełły w Działdowie:
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Projekt uchwały został zaopiniowany przez radcę prawnego Urzędu Miasta, został państwu także
przedłożony w materiałach na sesję.
Państwa radnych informuję, że Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki pozytywnie
zaopiniowała projekt tej uchwały.
Ewentualne pytania dotyczące projektu uchwały proszę kierować do pani Ewy Ners naczelnik
Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu.
Otwieram dyskusję nad projektem uchwały.
Nie było chętnych do zabrania głosu, więc Przewodniczący zamknął dyskusję i poddał
projekt uchwały pod głosowanie.
Rada 20 głosami „za”, tj. jednomyślnie podjęła
Uchwałę nr XIX/188/16
którą zmieniła, z dniem 1 września 2016 roku, nazwę Gimnazjum nr 1 im. Króla Władysława
Jagiełly w Działdowie, na: Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Króla
Władysława Jagiełly w Działdowie.
Ad pkt 26
Bez uwag, 20 głosami „za”, tj. jednomyślnie Rada podjęła
Uchwałę nr XIX/189/16
w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli oraz
niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, oraz określenia kryteriów wyboru
ofert.
Ad pkt 27
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
za rok 2015:
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Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Do Przewodniczącego Rady Miasta wpłynęło, od Burmistrza Miasta, sprawozdanie z realizacji
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2015. Sprawozdanie to posiadacie
państwo radni w swoich materiałach sesyjnych.
Proponuję, by nie referować sprawozdania, było ono omawiane na Komisji, w sesji uczestniczy
pani Ewa Ners naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu i zapewne odpowie
na pytania lub wątpliwości, które ewentualnie padną w dyskusji nad sprawozdaniem.
Państwa radnych informuję, że Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki nie wniosła
uwag do realizacji programu.
Otwieram dyskusję nad przedłożonym sprawozdaniem.
Radny pan Marek DWÓRZNIK:
Panie Burmistrzu, na Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki usłyszeliśmy o przykrych
sprawach dotyczących Klubu Sportowego „Start” i wiemy, że obecnie prowadzi się
postępowanie wyjaśniające przeciwko Klubowi. Ale z tego tytułu mam właśnie 2 pytania: jakie
zastrzeżenia były w stosunku do Klubu, że aż sprawę skierowano do prokuratora? I, jakie
konsekwencje grożą Klubowi Sportowemu „Start”? Dziękuję.
Pan Grzegorz MROWIŃSKI - Burmistrz Miasta:
Panie Przewodniczący! Wysoka Rado!
Więc, ja pokrótce państwu omówię sytuację w Klubie Sportowym. Myślę, że też to będzie
odpowiedź na jedno z zapytań, które padło wcześniej na sali.
Proszę państwa, po pierwsze jest problem rozliczenia dotacji z 2014 roku. W momencie, kiedy
objąłem urząd Burmistrza docierały do mnie pewne informacje, że nie tak to jest robione, jak
powinno być robione - w związku z powyższym zleciłem kontrolę, która potwierdziła
te zastrzeżenia.
Proszę państwa, Klub Sportowy, w momencie, kiedy występuje o dotację, składa tak zwany
kosztorys, następnie rozlicza się z wykonania zadania. Ja już pozostawiam na boku cały temat,
że kosztorys, który został złożony, nigdy nie powinien być przyjęty, ponieważ w tym kosztorysie
była jedna pozycja 100 tys złotych i było wrzucone wszystko do jednego worka. W czasie
kontroli okazało się, że była prowadzona podwójna księgowość. Co to oznacza? Oznacza
to, że pieniądze, które były wydawane na transport one były księgowane w Klubie Sportowym,
a dodatkowo były księgowane również w jakiejś tam firmie. Oryginalna faktura znajdowała się
w firmie, natomiast pokrycia na ten wydatek nie było w dokumentacji finansowej Klubu
Sportowego. Podobnie było z ochroną, z zakupem wody i wiele, wiele jeszcze innych rzeczy.
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Drobiazgiem jest na przykład, drobiazgiem, ale myślę, że ciekawym, jest faktura na zakup
kieliszków w Klubie Sportowym. No, uważam że chyba, proszę państwa, nie tędy droga.
Proszę państwa, podliczając działalność okazało się, że Klub wydatkował nieprawidłowo
pieniądze na kilkanaście tysięcy złotych. Zażądaliśmy, decyzją, zwrotu tej dotacji. Co się
okazało proszę państwa? Że w międzyczasie do Burmistrza wpłynęło pismo podpisane przez
osobę, która była chyba jednym z członków Klubu Sportowego „Start”, że w Klubie Sportowym
zawodnicy mieli prawo kupować sobie obuwie sportowe. Na ogół był to zakup wartości 500,600
zł, w związku z powyższym każdemu zawodnikowi, który kupił buty przysługiwał zwrot,
deputat w wysokości 176 złotych. Przynosi fakturę 176 zł, natomiast okazuje się, że faktura była
księgowana w całości. I w tym momencie, proszę państwa, ktoś wyprowadzał różnicę między
176, a kwotą.
Skoro już mówimy, że zostało złożone zawiadomienie, ja jako Burmistrz nie miałem wyjścia,
więc powiadomiłem prokuraturę o tym, co się dzieje. Jako ciekawostkę powiem państwu,
że postępowanie zostało umorzone. W uzasadnieniu do postępowania, które mogę państwu
udostępnić, napisano mniej więcej tak: no faktycznie coś tam jest, coś tam jest, ale rozliczycie
się sami. Czyli taką pomoc miasto otrzymało od organów, które ustawowo zostały stworzone
do tego, żeby ścigać nieprawidłowości.
Proszę państwa to jest jeden temat, a drugi temat ponownie dotacja za rok 2015 jest źle
rozliczona. W związku z powyższym, w momencie, kiedy ogłaszaliśmy konkurs i przystąpił
Klub Sportowy „Start”, my nie mogliśmy go wyeliminować. Na nasze szczęście, na państwa
szczęście i na szczęście mieszkańców Działdowa, złożył niepoprawną ofertę, która została
odrzucona. W tym momencie, proszę państwa, mając tą wiedzę na temat nieprawidłowości
podjąłem decyzję, że nie będziemy finansowali seniorów. Natomiast dwie drużyny młodzieżowe
z dziećmi, które grają w Klubie Sportowym „Start” wynegocjowaliśmy z Klubem Sportowym
„Wkra”, że one zostaną przeniesione do Klubu Sportowego „Wkra” i tam nasze dzieci i nasza
młodzież będzie kontynuowała swoją zabawę ze sportem. Natomiast seniorzy muszą sami
te sprawy rozwiązać. Dziękuję.
Radny pan Zbigniew KOCIELA:
Jest już późno, nie chciałbym przedłużać spraw, do których pewnie będziemy jeszcze wracać
w następnym roku. Natomiast, panie Burmistrzu, biorąc pod uwagę - ja nie mam tego w tej
chwili tego przed sobą - ilość klubów, które sprostały tym zadaniom była niewielka, bodajże 3,
czy 4, jak dobrze pamiętam. Pan może wie lepiej, pamięta pan lepiej? Po tym, co słyszymy
najprawdopodobniej możemy, niestety, przewidywać upadek Klubu „Start” Działdowo, to tak
trochę pesymistycznie. Ale, ja się zastanawiam, jakby idę w innym kierunku. Czy ta procedura
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nie powinna być na tyle uproszczona, że dla tych klubów, dla tych organizacji pozarządowych
byłoby łatwiejsze spełnienie wymogów postawionych przez pana. Dziękuję.
Pan Grzegorz MROWIŃSKI - Burmistrz Miasta:
Ja chciałem panu powiedzieć, że to nie Burmistrz stawia wymagania, tylko ustawa. Przepisy,
ustawy o organizacjach pozarządowych i o wolontariacie. Dziękuję.
Radny pan Leszek GOŁĘBIEWSKI:
Panie Przewodniczący! Panie Burmistrzu!
Ja myślę, że sprawy takiej, tego Klubu Sportowego nie powinniśmy, no tak powiedzmy, w paru
zdaniach i chłodno, nawet nie przeanalizować, tylko pozostawić. To jest Klub, który chyba
od 70 lat istnieje na terenie Działdowa i to nie był tylko klub piłkarski. Również, ja byłem
trenerem i koszykówki w tym Klubie, to jest w zasadzie historia. Potoczyło się to troszeczkę nie
za bardzo w momencie rezygnacji z prowadzenia tego klubu niejako głównego sponsora, czyli
„Kombetu Komorniki”, może i wcześniej - nie wiem - nie znam szczegółów. Ale, czy nie warto
by było jakoś się nad tym pochylić i spróbować jednak ten Klub uratować, żeby on nie poszedł
całkowicie na dno, bo to by było mimo wszystko ze szkodą. Może nie ci ludzie zarządzają tym
Klubem, ale tam wiele talentów się wychowało, wiele młodzieży przeszło przez ten Klub i warto
by było nie dopuścić do tego, aby bądź co bądź trochę tej historii działdowskiej, gdzieś tam
zostało zakopanej. Warto by było, no nie wiem, czy na następnej sesji, czy poprosić w ogóle
przedstawicieli tego Klubu i spróbować jeszcze raz wyciągnąć - że tak powiem - rękę. Nie
dokładając jakiś wielkich pieniędzy, ale może cokolwiek by się udało uratować. Dziękuję.
Pan Grzegorz MROWIŃSKI - Burmistrz Miasta:
Ja oczywiście ubolewam, że w takim kierunku potoczyły się losy tego Klubu. Myślę, że obecny
Zarząd nie sprostał zadaniu, jakie przed nim zostało postawione.
Proszę państwa, przy kolejnych kontrolach - te kontrole były nam utrudnione. Nie byliśmy
wpuszczeni do Klubu, nie została przedstawiona nam dokumentacja, protokół nie został
podpisany. Ja myślę, że ten program naprawczy powinien wyjść od Klubu. Powinien się spotkać
Klub, powinien coś zaproponować. Ja, jako Burmistrz, proszę państwa, nic nie mogę zrobić.
W momencie, kiedy ja wrzucam do szuflady te sprawozdania, nie egzekwuję od nich tych
pieniędzy, które zostały wydane niezgodnie z dotacją to, proszę państwa, ja mam poważne
problemy. Ja nie mogę być zakładnikiem Klubu Sportowego „Start” Działdowo, natomiast
jestem otwarty na wszelkiego rodzaju programy naprawcze. I, jeżeli takie zostaną stworzone,
to my możemy z nimi rozmawiać. Na dzień dzisiejszy jest to chyba jedyny Klub, gdzie tak
naprawdę tam już przepływ finansowy jest tylko gotówkowy, nic nie idzie przez konto bankowe.
Do tego chciałem państwu powiedzieć, że ma spore zaległości w różnych innych instytucjach,
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osobach fizycznych. Także, jeżeli będzie program naprawczy to ja, jak najbardziej, mogę usiąść
z państwem radnymi i szukać rozwiązania. Ale te rozwiązania muszą być zgodne z literą prawa.
Dziękuję.
Radny pan Patryk PIEKARSKI:
Ja chciałbym jeszcze dodać, że dziś o godzinie 17:00 odbędzie się Walne Zebranie członków
„Startu” Działdowo. Może po tym spotkaniu władze się odezwą. Dziękuję.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Nie widzę więcej głosów w dyskusji. Zamykam tą dyskusję i stwierdzam, że Rada Miasta
zapoznała się ze sprawozdaniem z realizacji programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi za rok 2015.
Ad pkt 28
Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Regionalnej Izby
Obrachunkowej:

Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Projekt uchwały został zaopiniowany przez Radcę prawnego Urzędu Miasta, a także przekazany
państwu radnym w materiałach sesyjnych.
Państwa radnych informuję, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt
tej uchwały.
Proszę panią Magdalenę Rząp Radcę prawnego Urzędu Miasta o omówienie projektu uchwały.
Pani Magdalena RZĄP- Radca prawny Urzędu:
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo Radni!
Chciałabym tutaj przedstawić ten projekt w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie
nadzorcze Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie
badania zgodności z prawem uchwały Rady Miasta Działdowo w sprawie zwolnienia z opłaty
od posiadania psów, którą państwo uchwaliliście 25 kwietnia 2016 roku. Ta uchwała jest
niezbędna do tego, żeby służby pana Burmistrza i pan Burmistrz miał upoważnienie
do zaskarżenia przedmiotowej uchwały z tego powodu, że my mamy po prostu krótko mówiąc
troszeczkę inne zdanie i przyjmujemy założenie takie, że rozstrzygnięcie nadzorcze samo
w sobie nie uzasadnia, nie przekonuje nas po prostu, tak? Nie jest ono na tyle - można
powiedzieć - konkretne, czy też bezpośrednio wskazujące na przesłanki stwierdzenia
nieważności państwa uchwały. Ponadto tutaj Regionalna Izba Obrachunkowa pośrednio
wskazała jakoby Rada przekroczyła kompetencje wskazane w przepisie art. bodajże 19 ust. 3
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ustawy o opłatach i podatkach lokalnych. My widzimy sytuację troszeczkę inaczej.
W uzasadnieniu jest wskazane, że RIO wskazało, iż zwolnienie przedmiotowe może dotyczyć
tylko posiadania psów, a nie nabycia psa ze wskazanego schroniska. Stąd też, to jest kwestia
słowa tak naprawdę, tak? Posiadanie, czy też - nie wiem - nabycie. My przyjmujemy, że przez
słowo nabycie rozumiemy również posiadanie. I chcielibyśmy, tak puentując to, sprawdzić, jakie
stanowisko ma Wojewódzki Sąd Administracyjny. To dużo nas, tak naprawdę nie kosztuje,
a będziemy wiedzieć, jak przychyli się bądź nie przychyli się - tego też państwu obiecać nie
mogę - Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie. Z tego, co wiem i dochodzą do nas
sygnały to bylibyśmy pierwszą Radą, czy gminą, która by podjęła tego typu wyzwanie i pewnie
bylibyśmy też przedmiotem zainteresowania ze strony innych samorządów.
Nie było chętnych do zabrania głosu.
Rada 19 głosami „za”, tj. jednomyślnie podjęła
Uchwałę nr XIX/190/16
w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Ad pkt 29
Odpowiedzi na zapytania:
Pan Grzegorz MROWIŃSKI - Burmistrz Miasta:
Szanowni Państwo!
Szybko i zwięźle odpowiem na wszystkie pytania.
Pan radny Andrzej Przybyszewski pytał się o wyroki Trybunału Konstytucyjnego, czy
Gmina-Miasto Działdowo będzie stosowała się do wyroków, które nie są publikowane. Myślę,
że każdy wyrok jest indywidualnym przypadkiem, trzeba mu się dokładnie przyjrzeć, ale
co więcej wierzę, że Trybunał Konstytucyjny sam rozwiąże ten problem i nie będę musiał tutaj
podejmować takiego dylematu: czy mam stosować ten wyrok, czy mam tego wyroku nie
stosować. Ja myślę, że to jest duża polityka, my się tym nie zajmujmy.
Jeśli chodzi o to, czy w tym roku będzie uruchomiona komunikacja miejska - busy
do szpitala, to wcześniej już wspominałem, że w tym roku nie jest planowany nabór w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury na zakup taboru niskoemisyjnego. Jest
to, jeśli dobrze pamiętam w przyszłym roku bądź za dwa lata. Oczywiście, my będziemy
przyglądać się i jeżeli tylko pojawią się uszczegółowienia do tej osi dotyczącej taboru
niskoemisyjnego, natychmiast będziemy pisali wniosek, żeby pozyskać na to pieniądze.
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Dni Działdowa, czy Radio7 może być patronem? Oczywiście, że może być.
Wystosowaliśmy takie pismo do Radia7, otrzymaliśmy ofertę. Ona jest na etapie analizy i myślę,
że uda nam się osiągnąć tutaj porozumienie.
Czy powrócą audycje pana Maćkowiaka? Nie wiem, ciężko mi to powiedzieć. Nie wiem,
na jakich zasadach pan Maćkowiak korzystał ze studia w Radiu7. Jeżeli miałyby powrócić,
to - nie wiem - bezpłatnie. Jeżeli płatnie, to na pewno nie z budżetu miasta, tylko budżetu Domu
Kultury. Dom Kultury ma zabezpieczone pieniądze, ma tak jak słyszeliście dzisiaj państwo,
ma ponad 900 000 tys budżet i pan Maćkowiak powinien tak zarządzać tym budżetem, żeby
mu również starczało na promocję.
Pan Radny Leszek Gołębiewski pytał się o zejście dla pieszych, schody plus zjazd dla
osób niepełnosprawnych. Ten temat jest znany, my obiecaliśmy, że w tym roku to zostanie
zrobione. Natomiast chciałem zwrócić uwagę, że w tym momencie tam Przedsiębiorstwo
Ciepłownicze wymienia sieć i dlatego my nie wchodziliśmy w teren z racji oczywistych.
Pomimo tego, że jest to niedopatrzenie ze strony Zarządu Dróg Wojewódzkich, to my, Szanowni
państwo, już w zeszłym roku budując ulicę Norwida przygotowaliśmy obniżenie krawężników
w miejscu, gdzie ma powstać przejście dla pieszych.
Ławki wzdłuż drogi rowerowej, wzdłuż ulicy Olsztyńskiej. Są kosze, ja nie chcę mówić
jak te kosze wyglądają, od razu chciałem państwu powiedzieć, że to jest Zarząd Dróg
Wojewódzkich, oni podjęli decyzję. Myślę, że każdy z nas w garażu by wykonał lepsze kosze
niż te, które tam stoją. Ja będę się widział w tym tygodniu z dyrektorem głównym Zarządu Dróg
Wojewódzkich panem Królikowskim i przekażę mu naszą sugestię odnośnie ławek. Oczywiście,
również wyślemy pismo, bo jednak jestem zwolennikiem rozmawiania na piśmie. Zobaczymy,
co z tego wyjdzie. No na pewno by się przydały.
Ulica Lenartowicza nie posiada chodnika. Tu chciałem powiedzieć, że miasto niewiele
może pomóc, ponieważ pas ulicy jest bardzo wąski i ten chodnik, jeżeli miałby powstać to tylko
na terenie Spółdzielni, i tutaj inwestorem powinna być Spółdzielnia. Natomiast tam, gdzie jest
konflikt i są grunty i Spółdzielni, i miasta, my osiągamy konsensus. Przykładem może być ulica
Karłowicza, dokumentacja praktycznie jest już gotowa na przebudowę tego nieszczęsnego
przejścia dla pieszych na ulicy Karłowicza.
Pani radna Konarzewska również zgłaszała problem schodów i tak jak tu panu radnemu
i państwu mówiłem będzie to rozwiązane. Natomiast przy Ratuszu powstały dwa miejsca
na taksówki. Na ogół one nie są obłożone, tam jest jedno, rzadko bywa, że są dwa.
My, to wprowadziliśmy chyba w momencie, kiedy były odmalowywane pasy, nawet na jezdni
zostało namalowane, że to jest postój Taxi, żeby tego nie zastawiać.
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Pan Andrzej Tessar, jeżeli chodzi o Klub Sportowy „START”. Myślę, że już chyba
więcej nie ma co mówić tutaj na ten temat.
Natomiast wyjazd z ul. Orzeszkowej do ul. Konopnickiej, ja bardzo prosiłbym, żeby pan
naczelnik rozważył możliwość postawienia tam lustra, które ułatwi wyjazd.
Panu radnemu Pszennemu odnośnie programu 500+ i sposobu obliczania dochodu
z alimentami, czy bez? Musimy się tutaj wesprzeć informacją z MOPS-u i ja wystąpię do pani
dyrektor Szymańskiej, żeby odpowiedziała na piśmie.
Pomnik przy ul. Grunwaldzkiej był częściowo modernizowany. Głównie chodziło
o kostkę brukową. Natomiast, ja myślę, że wystąpimy w przyszłym roku do Rady Ochrony
Pamięci Walk i Męczeństwa. Proszę państwa, jest dobry klimat i naprawdę dostajemy pieniądze.
Dostaliśmy od Wojewody 2 tys plus chyba 30 tys z Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa,
na remont chodnika na cmentarzu w kwaterze Nieznanego Żołnierza i oczywiście ofiar obozu
działdowskiego - chodnik będzie wymieniony. Myślę, że również nam Rada nie odmówi
w przyszłym roku, jeżeli wystąpimy o remont tego pomnika. A ładnie by to się nam wpisało
w całkowity remont ulicy Skłodowskiej, Chopina i Grunwaldzkiej - mielibyśmy wspaniały
kompleks pieszo-rowerowy plus nową jezdnię.
Pani Korzeniewska postuluje o postawienie psich stacji przy ul. Olsztyńskiej. Również
tą sugestię przekażę do Wojewódzkiego Zarządu Dróg. Jeżeli będzie opór z ich strony to może,
w formie porozumienia, my byśmy postawili te stacje i pewnie tak to będzie znając życie.
Przy okazji chcę poinformować, że odezwał się dyrektor z kolei z Olsztyna i będziemy
negocjowali malowanie przejść podziemnych. Jest wola ze strony PKP, żeby iść w tym
kierunku.
Ulica ZMS, koszenie 2 działek. Pan naczelnik myślę, że przeanalizuje temat. Jeśli byłby
problem z ustaleniem, to proszę o kontakt z panią radną i te działki będą koszone.
Też chciałem zwrócić państwa uwagę, że podjąłem taką decyzję - ponieważ od lat zieleń była
koszona raz w miesiącu była - że od tego roku cała zieleń w mieście jest koszona co 2 tygodnie
i myślę, że jest to dobra decyzja.
Pielenie ronda i chodników. Również mnie to boli. Szczególnie chodniki, gdzie pojawia
się ta zieleń. Myślę, że to będzie przedmiotem mojej rozmowy z panem naczelnikiem i z panem
kierownikiem Miejskiej Służby Drogowej. Musimy znaleźć takie rozwiązanie, żeby ten problem
rozwiązać.
Jeśli chodzi o 2 ronda, które zostały zagospodarowane w roku ubiegłym, to problem
polega na tym, że tam między kamienie nawiewane są nasiona perzu i to wyrasta, i to trzeba
pielić. Sądziliśmy, że jak będą kamienie i agrowłóknina, to mamy problem pielenia z głowy,
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okazuje się, że nie. Ale proszę mi wierzyć, że nie mogę patrzyć na to zielsko - także będziemy
szukali rozwiązania.
Pan radny Kociela, jeśli chodzi o stację PKS, myślę, że pan radny miał na myśli plac
manewrowy. Jest on własnością prywatną firmy Mobilis. My wystosowaliśmy jedno pismo,
wystosowaliśmy drugie pismo. Otrzymaliśmy odpowiedź, że oni na razie nic nie planują, coś
tam uporządkują, coś wyremontują. Są po kontroli Sanepidu. Sanepid nie stwierdził żadnych
uchybień, stwierdza że jest czysto. Natomiast myślę, że pomysł zgłoszenia tego do Nadzoru
Budowlanego jest jak najbardziej zasadny. Także pan radny może takie pismo wystosować.
Festiwal słowa - nie znam pomysłu, nikt ze mną nie rozmawiał. Z tego, co pamiętam, nie
wpłynął żaden wniosek do Urzędu Miasta w Działdowie. Stowarzyszenie, które chciałoby zrobić
ten festiwal słowa musiałoby złożyć taki wniosek do budżetu na rok 2016 i państwo radni
podejmą decyzję czy przeznaczymy pieniądze. I taki festiwal słowa, oczywiście ja widzę
potrzebę. Ewentualnie może Dom Kultury zorganizować, który zajmuje się organizacją różnego
rodzaju imprez.
Plac zabaw koło Domu Kultury, kto będzie zarządzał? Plac zabaw powstaje na terenie
zarządzanym przez Miejski Dom Kultury. Miejski Dom Kultury jest odpowiedzialny. Z tego,
co ustaliłem na spotkaniu z moim zastępcą, w poprzedniej kadencji pan dyrektor zadeklarował
chęć utrzymywania zieleni i parku, i będzie odpowiadał również za nadzorowanie tego placu
zabaw przy Domu Kultury.
Zespół „Mjut”. Koszty tych warsztatów to: dla osób prowadzących, czyli dla zespołu
„Mjut” to było wynagrodzenie 500 zł i 72 zł kosztowały plakaty, mogłem się pomylić
o złotówkę, dwie.
Pytanie o mojego ojca, który wykonywał pomiary koło zamku. Wykonywał pomiary koło
zamku. Gmina-Miasto Działdowo z tego tytułu nie poniosła żadnych wydatków. Natomiast,
Szanowni państwo, wykonywał na zlecenie firmy - Pracownia Rewaloryzacji Architektury
„Nowy Zamek” Marta Pinkiewicz-Woźniakowska z Warszawy. Firma ta wygrała przetarg
na wykonanie dokumentacji na remont i adaptację gotyckiej części zamku. Wygrała, proszę
państwa, przetarg oferując kwotę 89 790 zł brutto. Oprócz tego wpłynęły jeszcze 2 inne oferty
za plus minus 109 tys.
Proszę państwa zamówienie było przedmiotem publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
No stało się tak, że wygrała ta firma, z którą mój ojciec współpracuje od lat. Więc, wykonywał
inwentaryzację, czy mapę do celów projektowych, nie wiem dokładnie. Rozlicza się z tą firmą,
miasto z tego tytułu nie poniosło - podkreślam - ani jednego grosza zapłaty.
Kolejne pytanie odnośnie pana Adama Szczypińskiego. Dzisiaj nie jestem w stanie panu
odpowiedzieć. Wykonaliśmy kilka telefonów, ale powiem tak: z całą pewnością otrzyma pan

89
odpowiedź w statutowym terminie. Jeżeli będzie tutaj uchybienie i pan Adam zasiada już
w jednej ze spółek z udziałem samorządów, to oczywiście my podejmiemy działania, żeby
te uchybienie zostało usunięte. To są jeszcze kwestie dotyczące rozwiązania, w której spółce
najpierw zasiadał, w której później, jaka to jest spółka, jaki udział, czy 100%, czy do 50%, czy
powyżej 50? Wszystko to zweryfikujemy i odpowiemy panu na piśmie.
Pan Marek Dwórznik pyta się, co z ulicą Dolną? W czasie ostatnich opadów ulica ta jest
zalewana, podobnie jak i inne części miasta. Chciałem zwrócić państwa uwagę, że po pierwsze
deszcze, które ostatnio u nas się pojawiają, to nie są deszcze normalne. Jeżeli mamy takie opady
to niestety musimy się też liczyć z tym, że będą jakieś podtopienia. Na szczęście nie ma ich
dużo. Na ulicy Dolnej zostały wybudowane 3 - chyba - w ostatnim czasie domy. Z tym,
że chciałem zwrócić uwagę, że jedna z pań, która ten dom tam budowała, podpisała
oświadczenie, że jest świadoma tego, że są to tereny zalewowe. Dzisiaj, ja nie przewiduję
budowy ulicy Dolnej, dlatego że po pierwsze został tam jeszcze - nie wiem - czy legalnie, czy
nielegalnie wykopany staw w miejscu, w którym projektowana była ulica. My doraźnie
obiecaliśmy tym państwu, że po ulewach przyjedzie samochód. Samochód wysypie tłuczeń,
zostanie to ubite. No państwo wtedy dzwonią, że oni woleliby - nie wiem - z kostki drogę, czy
asfalt. Na dzień dzisiejszy, w tym roku, w przyszłym roku nie planujemy budowy ul. Dolnej.
Mamy wykonany projekt, na dzień dzisiejszy - nie wiem może - na 10 już ulic i my musimy
te ulice pobudować, na które mamy projekty. Natomiast tutaj myślę, że można pomyśleć
w przyszłości o oświetleniu, bo też jest sygnalizowany problem braku oświetlenia. Natomiast,
ja mam nadzieję, że deszcze takie, które mieliśmy w ostatnich dniach, czy w ostatnich
tygodniach one nie wrócą.
Parking przy bazarze. Proszę państwa, skoro już tak dużo sobie dzisiaj powiedzieliśmy
na temat tego, co planujemy, to chcę państwu powiedzieć, że w tym miejscu jest koncepcja
budowy basenu. Jest to centrum miasta, wizytówka miasta. Basen nie powinien być chowany
gdzieś za stacją paliw, czy za hałdą piachu. Nasza koncepcja jest tutaj, służb Burmistrza, żeby
tą działkę, wizytówkę naszego miasta przeznaczyć na taką inwestycję, która będzie również
wizytówką naszego miasta. W związku z powyższym nie podejmujemy żadnych działań
z utwardzeniem tego terenu, z wykonywaniem parkingów, czy z wyrzucaniem samochodów,
które tam parkują. Wytrzymajmy rok, może dwa lata i myślę, że w tym roku zostaną wykonane
odwierty. Zobaczymy, czy ten grunt się nadaje do tej inwestycji. Jeżeli się nadaje to poczekamy
jeszcze na zwrotną informację, ponieważ była inna koncepcja budowy basenu. Nie wiem, czy
ona umarła, czy nie ma jeszcze informacji zwrotnej odnośnie tego.
Pan radny Marian Odachowski pyta się, czy zmieniłem zdanie odnośnie muzeum.
Ja chciałem przypomnieć, że zawsze byłem zwolennikiem muzeum. Zawsze byłem
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za utworzeniem muzeum w Działdowie, natomiast byłem przeciwnikiem nazwy: Interaktywne
Muzeum nie tej części, tej drugiej części - Państwa Krzyżackiego. Czy zmieniłem? - Nie
zmieniłem. Uważam, że mogło się to muzeum nazywać inaczej. Ale przyznam panu, że gdyby
się inaczej nazywało, to pewnie dzisiaj bym tego dyplomu nie miał. Czyli, my Polacy inaczej
postrzegamy historię zakonu krzyżackiego. Natomiast, proszę państwa, zachód Europy - zakon
krzyżacki postrzega jako ciekawostkę historyczną, coś, nad czym warto się pochylić, jako ten
zakon rycerski, który przyniósł tu cywilizację. Myślę, że pan radny zgodzi się ze mną, że ten
spór, znaczy my się nie spieramy myślę, ale że dopóki Sienkiewicz będzie lekturą obowiązkową,
to postrzeganie takiego zakonu krzyżackiego będzie, jakie będzie. Ale, proszę państwa oceniam,
że to jest jedna z lepszych inwestycji i z trafniejszych, i z takich nośnych, która faktycznie
wypromowała nasze miasto.
Wskaźnik czynnika intensywności zabudowy, wpłynęły wnioski: czy przepisy zabraniają,
żeby wcześniej przystąpić? Ja odpowiem w ten sposób, że: wszelkie zmiany w planie
zagospodarowania muszą przejść całą procedurę. A więc, my nie możemy podjąć uchwały
zmieniającej uchwałę, wprowadzającej coś. Więc my musimy tą całą procedurę, czyli uchwała
intencyjna o przystąpieniu do zmian w planie zagospodarowania, musimy wskazać tereny
i m. in. trzeba będzie wskazać te tereny, gdzie ten nieszczęśliwie zaniżony, czy zawyżony
wskaźnik, czy ta błędna definicja wskaźnika się pojawiła. Potem oczywiście przejść wszystkie
konsultacje, wyłożyć to, przeprowadzić dyskusję. Proszę państwa, ten wskaźnik nie zostanie
zmieniony szybciej niż za rok, półtora roku czasu. A, dlaczego mówiliśmy, że najpierw studium?
Dlatego, że chcemy podjąć kompleksowo jedną uchwałę o przystąpieniu do zmian w planie
zagospodarowania przestrzennego miasta. Nie chcemy się rozdrabniać, że dzisiaj jedna, później
druga i tak dalej, tylko kompleksowo. Jesteśmy na etapie wyszukiwania, wskazywania terenów,
które zostaną objęte tymi zmianami.
Natomiast, żeby się państwo nie martwili odnośnie tych 2 inwestycji - bloków, które powstają
przy ulicy Raginisa, może to potwierdzić pan Przewodniczący, było spotkanie, zostałem
upoważniony przez pana Mendalkę, żeby przeprowadzić pewne negocjacje z mieszkańcami
mojego osiedla. Został osiągnięty konsensus do tego stopnia, że nawet mieszkańcy wychodzili
uśmiechnięci z tego spotkania. A więc te dwie inwestycje nie są zagrożone. Pan Mendalka
dzisiaj był, ze mną rozmawiał. Ktoś coś straci, ktoś coś zyska, a więc typowy konsensus. Trzeba
zrobić krok do tyłu i druga strona krok do tyłu, żeby udało się dojść do porozumienia. Myślę,
że to jest, proszę państwa, duży sukces na tym osiedlu.
Pan Przewodniczący Zarządu Osiedla pytał, co z ulicą Raginisa? Dzisiaj jest to ulica,
gdzie faktycznie widujemy ludzi biegających, jeżdżących rowerami. Ja myślę, że powinniśmy
iść w tym kierunku, żeby tam w przyszłości powstała ścieżka rowerowa od ul. Lidzbarskiej.
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Jeśli chodzi o ulicę Zbożową, to na pewno będą nowe nasadzenia. Tutaj również pan
radny Demski zauważył, że na te drzewa, które się nie przyjęły, mamy - jeśli dobrze pamiętam2 lata gwarancji. Także proszę się nie martwić, one zostaną wszystkie wymienione w ramach
gwarancji. Natomiast w tym roku planujemy, panie Andrzeju ile?
Pan Andrzej WIŚNIEWSKI - Zastępca Burmistrza:
Jesienią 2015 i wiosną 2016 roku żeśmy razem nasadzili 526 sztuk drzew i to drzew nie takich
malutkich, tylko to są drzewa 3,4-letnie. One wszystkie zostały w jakiś sposób zabezpieczone
i objęte 2-letnią opieką, umową. Także są cały czas pielęgnowane, podlewane w okresach suszy.
Tej jesieni i wiosną 2017 również podobną ilość około 500 sztuk drzew chcemy nasadzić.
Nie mniej niż 500 sztuk, a może nawet i więcej. Dziękuję.
Pan Grzegorz MROWIŃSKI - Burmistrz Miasta:
Pan przewodniczący Adam Szczypiński pytał czy miasto jest zainteresowane gruntem
TPD. Miasto nie jest zainteresowane tym gruntem z prostej sprawy: dostęp do tego gruntu jest
przez działkę Wspólnoty Mieszkaniowej i wiem, że Wspólnota Mieszkaniowa jest
zainteresowana wykupem tego gruntu. Być może zainteresowana wykupem tego gruntu jest
firma Heinz Glas Działdowo. Ja poinformowałem panią Skarbnik Zarządu Głównego TPD,
że są i Wspólnota, i Zakład zainteresowane. W międzyczasie został wykonany operat
szacunkowy, no kwota dla mnie bardzo wysoka, bo zostało to wycenione na 250 tys zł. Jeżeli
pan radny Odachowski byłby zainteresowany telefonem do Zarządu Głównego, to ja mogę
udostępnić. Bo, ja cały czas podkreślałem, że mieszkańcy bardzo chcieliby wykupić, ponieważ
mają tam ograniczone możliwości zagospodarowania terenu. Jak to się potoczy? Nie wiem.
Wiem, że chce to TPD zbyć jak najszybciej. A, więc warto się skontaktować. Jeżeli huta by nie
była zainteresowana to wtedy można to kupić.
Ulica Jagiełły, przy Gimnazjum nr 1 jest kiosk z odzieżą. My przyjrzymy się temu
problemowi: jaką on ma umowę, czy on dzierżawi tylko pod kioskiem grunt, czy może
wystawiać przed? Kiosk jest prywatny, ale grunt pod kioskiem jest własnością Gminy-Miasta
Działdowo. Proszę państwa, kiedyś była koncepcja wyburzenia tego, zlikwidowania. Jeżeli jest
taka wola to możemy do tego wrócić. Tylko proszę pamiętać, że do tego jest czynnik społeczny,
zawsze jest ktoś, kto ma pracę z tego, tak? Bardzo trudno się podejmuje takie decyzje.
Przebudowa ul. Grunwaldzkiej - pani Przewodnicząca Macek mówiła o tej inwestycji.
Otóż, tak jak wcześniej wspominałem, mamy dokumentację projektową na tę inwestycję.
We wrześniu będziemy składali projekt do schetynówki o dofinansowanie tego i myślę, że uda
się nam pobudować to w przyszłym roku. Projekt jest analogiczny, jak ul. Skłodowskiej,
Pocztowa, a więc to będą również piękne lampy, piękna nawierzchnia, ścieżka rowerowa.
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Wydaje mi się, Szanowni państwo, że wyczerpałem odpowiedzi na wszystkie pytania.
Dziękuję państwu, jeżeli są jeszcze jakieś pytania, to chętnie odpowiem.
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Czy są jeszcze pytania do odpowiedzi pana Burmistrza?
Bardzo proszę, pan radny Kociela.
Radny pan Zbigniew KOCIELA:
Pewna koncepcja, która urodziła się podczas prac Komisji Oświaty i Kultury apropos TPD.
Panie Burmistrzu, te miejsce, o którym pan wspominał ono było systematycznie, systematycznie
odbierana była część działek, przez co stało się takie bardzo ograniczone i małe.
My zastanawialiśmy się podczas prac Komisji nad jedną sprawą: czy nie warto by zwrócić się
do TPD i zainicjować coś, co by spowodowało, żeby tego typu plac przywrócić w Działdowie,
oczywiście w innym miejscu, bo ten jest zbyt mały. Może ma pan jakiś grunt na myśli, może
w parku, może w innym miejscu? Gdzie tą dobrą tradycję TPD - przypomnę panią Danutę, która
kiedyś to prowadziła społecznie i ambitnie w Działdowie - żeby tą formę odpoczynku, rekreacji
dla młodzieży, dla dzieci przywrócić. Dziękuję.
Pan Grzegorz MROWIŃSKI - Burmistrz Miasta:
Ja rozumiem, że pan miał na myśli ogródek jordanowski, który tam funkcjonował.
On funkcjonował częściowo na terenie cmentarza ewangelickiego. Własność prywatna,
na szczęście, w Polsce jest święta i ten cmentarz prywatny został zwrócony parafii
ewangelickiej. Parafia go zbyła dla Heinz Glas Działdowo, została wykonana ekshumacja i w tej
pewnej części ogródka jordanowskiego został pobudowany magazyn. Natomiast ta część TPD,
która na cmentarzu się nie znajdowała, jest dzisiaj własnością TPD. Czy TPD byłoby
zainteresowane przywróceniem takiego ogródka w Działdowie? Nie, nie byłoby. Z prostej
przyczyny, ponieważ Zarząd Powiatowy TPD w Działdowie umarł, nie ma osób. Próbowano to
reaktywować, jeszcze chyba rok, czy 2 lata temu była świetlica środowiskowa. Miasto z dotacji
przekazywało jakąś pulę pieniędzy. Proszę państwa, jest to brutalne, ale skończyły się czasy,
gdzie ludzie pracowali społecznie, jako wolontariusze. Dzisiaj przychodziły osoby młode,
a to za mało zarabia, a to za ciężka praca, a to to, a to tamto i tak dalej. Dzisiaj ostatnimi
wolontariuszami jest pan Marian Odachowski, pan Sławek Pszenny - dużo młodszy, mam
nadzieję, że dalej będzie wolontariuszem. Państwo są wolontariuszami, bo bardzo często widzę
państwa działających charytatywnie przy różnych imprezach. Natomiast młodzi ludzie mają
dzisiaj zupełnie inne spojrzenie. Liczy się dla nich tylko pieniądz - jest to przykre.
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Druga sprawa jest taka, że miasto nie posiada na tyle ciekawych gruntów w centrum
miasta, gdzie można byłoby stworzyć plac zabaw. Przykładem tego może być umiejscowienie
tego okrętu Magellana, który zostanie pobudowany, właśnie przy Bibliotece i przy nowym
Domu Kultury. Bo nie mamy w mieście drugiego takiego miejsca, znaczy może mamy
na peryferiach, a centralnie mamy te miejsca ograniczone.
Natomiast, na ulicy Zielonej jest nawożona ziemia, żeby podnieść teren, aby coś takiego
powstało. Od jednego z mieszkańców padł wniosek, aby przy ulicy ZMW - gdzie jest oczko
wodne - umiejscowić w przyszłym roku elementy siłowni napowietrznej. Więc to dobry pomysł,
żeby to zgłosić do budżetu obywatelskiego. Także przypominam państwu o wnioskach
do budżetu obywatelskiego, do 15 lipca czekamy. Mam nadzieję, że państwo tutaj wykażą się
dużą pomysłowością i kreatywnością.
Proszę państwa, może jeszcze pozwolę sobie wywołać ten temat przystanków. A może
zgłosimy to do budżetu obywatelskiego? I wtedy, jeżeli mieszkańcy poprą taki wniosek, żeby
wymienić te 2 przystanki, to nie ma problemu.
Radny pan Zbigniew KOCIELA - mówił bez udzielenia głosu, poza mikrofonem.
…..
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Panie radny, ja bym bardzo prosił...
Pan Grzegorz MROWIŃSKI - Burmistrz Miasta:
Bądźmy optymistą...
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
No, bo pan apeluje o to, żeby było fajnie, a tu zaraz takie dygresje.
Pan Grzegorz MROWIŃSKI - Burmistrz Miasta:
Proszę państwa, ja myślę, że ta dyskusja wymknęła się nam spod pewnej kontroli i nie była
ładna, za co chciałem przeprosić państwa. Natomiast mam nadzieję, że będzie przedmiotem
dyskusji naszych mieszkańców, którzy w końcu pójdą po rozum do głowy i będą pilnowali tego,
żeby tych szyb nie wybijać. Także, ja myślę, że dobry pomysł, żeby zgłosić ten wniosek
do budżetu obywatelskiego. Wtedy mielibyśmy podstawę, żeby rozbudować, wymienić i tak
dalej. Także mamy narzędzia, korzystajmy z tego. Dziękuję.
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Ad pkt 30
Wolne wnioski i informacje :
Radny pan Zenon GAJEWSKI:
Panie Przewodniczący! Panie Burmistrzu! Szanowni Państwo!
Zbliża się 11 lipca, jest to kolejna bardzo przykra rocznica – 73. już rocznica masakry ludności
polskiej na Wołyniu. Masakry dokonanej w sposób szczególnie makabryczny i barbarzyński,
dokonanej przez OUN-UPA przy ogromnej, ochoczej i dużej ilości miejscowej ludności
ukraińskiej. Stowarzyszenie Odnowy Chrześcijańskiej „Pamięć i Tożsamość” w związku
z tą datą, chciałem zgodnie ze swoimi obowiązkami statutowymi i tym, co wynika z nazwy
„Pamięć i Tożsamość”, chcieliśmy zaprosić państwa 9 lipca na godzinę 18, aby wspomnieć
osoby pomordowane. Zgodnie z naszą tradycją, tak jak upamiętniamy zmarłych i poległych,
tj. Mszą św. w kościele św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Działdowie na godzinę 18. Każdego,
kto zechce zgodnie z naszą polską tradycją w taki sposób wspomnieć zmarłych, zapraszamy.
Dziękuję.
Radny pan Marian ODACHOWSKI:
Jeden wniosek i jedna informacja.
Co do wniosku, obradujemy, no 7 godzinę, 8 zaczęliśmy małymi z przerwami. Panie
Przewodniczący, pan był dyrektorem, nauczycielem. Pan Burmistrz zresztą tak samo. Znamy
zasady higieny pracy umysłowej. Wracam do wniosku pana radnego Kocieli z początku sesji.
Chyba jednak przygotowując porządek i planując sesję należałoby uwzględnić ilość punktów,
czy też wagę punktów, kiedy mamy obszerne, dyskusyjne sprawy. Może mniej, a jednak
częściej.
I informacja. Proszę państwa, pan Burmistrz zapowiadał już w tamtym roku, że miasto...
A tą deklarację podtrzymał w tym roku, że miasto pokusi się o przygotowanie takiego
przewodnika po Działdowie z prawdziwego zdarzenia, naukowego, nie przepisywanego.
No, póki co tego przewodnika nie ma, ale Towarzystwo Miłośników Ziemi Działdowskiej
pokusiło się o opracowanie własnego, autorskiego przewodnika po Działdowie. Chciałbym
zaprosić wszystkich państwa, także naszych mieszkańców na promocję tej książki, która
odbędzie się 30 czerwca o godzinie 16:30 tutaj, na tej sali w Urzędzie Miasta. A ponieważ wiem,
że pan Burmistrz jest człowiekiem zabieganym, zapracowanym i pewnie nie będzie mu dane
przybyć na tą oficjalną promocję, to pozwolę sobie tak prapremierowo niejako jeden egzemplarz
wręczyć na pana ręce z życzeniem przyjemnej lektury. I znalezienia odrobiny czasu na spacery
po naszym pięknym mieście.
Pan Odachowski wręczył Burmistrzowi „Po Działdowie przewodnik niezwykły”.
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Radny pan Sławomir PSZENNY:
Szanowni Państwo!
W ostatnim miesiącu odbyła się konferencja naukowa z okazji 75. rocznicy śmierci
błogosławionych biskupów męczenników, patronów Działdowa, to było 10 czerwca. Chciałbym
z tego miejsca podziękować i organizatorom. Wiem, że w tym gronie było również miasto
Działdowo

oraz

pracownicy

Urzędu

Miasta.

Pragnę

serdecznie

podziękować

za to zaangażowanie się w to ważne wydarzenie. Dziękuję bardzo.
Pan Grzegorz MROWIŃSKI - Burmistrz Miasta:
Dziękuję bardzo za ten przewodnik. Na pewno go przeczytam, na pewno będę spacerował,
jeździł rowerem, bo kocham swoje miasto, znam jego historię i jest warte tego, żeby spędzać
w nim dużo czasu. Pewnie nie powstanie przewodnik miasta, bo skoro mamy - zakładam
po szacie zewnętrznej - ciekawy przewodnik to zakładam, że Towarzystwo sprzeda nam kilka
egzemplarzy i wtedy tą lukę uzupełnimy.
Natomiast chciałem się odnieść do tego wniosku. Faktycznie dzisiaj obradujemy bardzo
długo, jest 17.20. Powiem szczerze państwu, chciałbym winę z pana Przewodniczącego zdjąć
i troszeczkę usprawiedliwić, dlaczego tak wyszło? Sesja była planowana wcześniej, niestety
wielu z państwa zwracało się do mnie z prośbą: nie teraz, wyjeżdżam do sanatorium, wyjeżdżam
na wczasy, proszę. I to byli, proszę państwa, radni z różnych klubów. Stąd też szukaliśmy
takiego terminu, żeby w miarę wszystkim dogodzić. Udało się. Także większość radnych, jeśli
opuściła to tylko jedną Komisję. Dlatego pozwoliłem sobie już wcześniej powiedzieć, że około
15 będzie sesja, żebyście tak państwo planowali wakacje, żeby nikogo nie ominęły nasze
ciekawe dyskusje.
Proszę państwa kończąc, chciałbym państwa jeszcze poinformować o kosztach mojego
pobytu w Wizeli. Mojego pobytu i mojego pracownika, ponieważ zasada jest taka,
że na wręczenie jadą dwie osoby z miasta, które wprowadzały, czyli były 2 osoby z miasta
Nidzicy, 2 osoby z miasta Działdowa, czyli osoba, która bezpośrednio zajmuje się
certyfikowaniem - była to pani Magdalena Urbańska, byłem ja.
Koszty są następujące: bilety lotnicze 3.433,82 zł. Początkowo mieliśmy z Szyman wylecieć,
potem okazało się że Urząd Marszałkowski nie dopełnił czegoś i trzeba było lecieć przez
Genewę, śródlądowanie, stąd taki koszt. Wydaje się, mógłby on być troszeczkę mniejszy.
I, proszę państwa, trzeba było wprowadzić taką opłatę w wysokości 700 euro to jest 3.216 zł,
łącznie 6.650 zł, taki był koszt. Myślę, że warto było jechać odebrać tą nagrodę. Nie wyobrażam
sobie, żeby nie być. Jest to obowiązek wynikający z przynależności do sieci Cittaslow. Powiem
jeszcze, że oszczędzaliśmy w zeszłym roku, w tym również na innych wyjazdach
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na delegacjach, także biorę to na siebie tą przykrą wiadomość i ten koszt, że jednak oprócz tego
że dostaje się nagrody to czasami też ponosi się koszty. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję
państwu za uwagę.
Pan Romuald REMISZEWSKI- Przewodniczący Rady:
Dziękuję.
Ja jeszcze odniosę się do tej żółtej kartki, panie radny. Ja staram się, jako Przewodniczący
wywiązywać się ze swoich obowiązków zawartych w art. 20 ustawy o samorządzie gminnym.
Tam też są pewne pewne prawa radnych. I w związku z tym, postaram się w jakiś sposób
ustosunkować się do tego wniosku pana radnego Odachowskiego. Ja byłem też nauczycielem
i wiem,że czasem posiedzenia rad pedagogicznych odbywały się do późna wieczorem i wracało
się do domu o 20 albo nawet i po 21. Ale, oczywiście, nie będziemy tego praktykować
i na pewno w tych najbliższych sesjach postaramy się, żeby było jak najmniej. Natomiast,
zawsze to troszeczkę zależy też od państwa. Możemy przyjąć taką zasadę, że to, co było
poruszane na Komisjach i to, co w Komisjach było omawiane - bo tak jest w niektórych
samorządach, ja przyglądam trochę, jak pracują samorządy - to na sesjach oczywiście tych spraw
się już tak głęboko nie porusza. Informuje się tylko o opinii, o tym, że zostało przedyskutowane
Natomiast ja wiem, że niektórzy z państwa radnych mają parcie jakby na szkło, bo jest
to w telewizji i można to oglądać. Ja, jednak chciałbym powiedzieć tylko tyle, że staramy się
realizować to, co jest zawarte w ustawie samorządowej i tutaj nie przekraczamy żadnego prawa.
Natomiast na pewno przychylimy się do tego wniosku pana radnego Odachowskiego. Dziękuję
bardzo.
No tu żółta kartka była, nie sfaulowałem nikogo. Widzę, że wszyscy są zdrowi i cali. Dziękuję
Radny pan Zbigniew KOCIELA:
Ja, tylko zachęcam po raz kolejny pana Burmistrza do uczestnictwa w pracach komisji. Myślę,
że wtedy to też będzie miało duży pozytywny wpływ na to, iż czas pracy podczas sesji będzie
znacznie mniejszy, bardziej merytoryczny i na pewno nie tak nerwowy, jak dzisiaj. Dziękuję.
Pan Grzegorz MROWIŃSKI - Burmistrz Miasta:
Proszę państwa, ja panu nie obiecuję mojej obecności na komisjach, dlatego że: po pierwszemam pełne zaufanie do mojego zastępcy, mam pełne zaufanie do moich naczelników i oni
są na komisjach przygotowani, są w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania przez państwa
stawiane. Natomiast powiem tak: uczestnictwo w komisjach miałoby się odbywać kosztem
czego. Kosztem innych spotkań, mojej pracy i tych wszystkich sukcesów, które widzimy
za oknami. Dziękuję.
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Radny pan Zbigniew KOCIELA - mówił poza mikrofonem.
Pan Romuald REMISZEWSKI- Przewodniczący Rady:
To niepotrzebne było, panie radny. W związku z tym, chyba na następną sesję przyniosę savoirvivre Kamyczka. To jest takie malutkie opracowanie, ale bardzo fajne. Dziękuję bardzo
serdecznie państwu za uwagę.
Ad pkt 31
Pan Romuald REMISZEWSKI - Przewodniczący Rady:
Zamykam XIX sesję Rady Miasta Działdowo.
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