Protokół Nr IX/07
z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Działdowo
odbytej w dniu 16 kwietnia 2007 r. w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy Działdowo

Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Zieliński o godzinie 1200 otworzył sesję
i po powitaniu radnych oraz pracowników Urzędu oświadczył, iż zgodnie z listą
obecności w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych, co stanowi quorum władne do
podejmowania prawomocnych decyzji – lista obecności radnych stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.

Spoza Rady w sesji udział wzięli:
Paweł Cieśliński

- Wójt

Jan Świniarski

- Sekretarz

Beata Antoszewska

- Skarbnik

Ad. pkt 2
Przewodniczący M. Zieliński przypomniał, że porządek sesji przedstawia się
następująco:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu VIII Sesji Rady Gminy.
4. Wolne wnioski i zapytania.
5. Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany w budżecie Gminy
Działdowo na 2007r.
6. Sprawy bieżące.
7. Zamknięcie obrad.

Nie było wniosków o wprowadzenie zmian do porządku obrad.
Ad. pkt 3
Protokół z VIII Sesji Rady Gminy Działdowo został przyjęty jednogłośnie bez
odczytywania.
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Ad. pkt 4
Nie było wniosków i zapytań.

Ad. pkt 5
Omawiając zmiany w budżecie skarbnik B. Antoszewska wyjaśniła, że po stronie
dochodów następuje zmniejszenie o kwotę 6.800.574 zł z tytułu przesunięcia
realizacji inwestycji na rok 2008. Skarbnik poinformowała, że na przyszły rok zostają
przełożone następujące inwestycje: przebudowa drogi Księży Dwór –Wysoka,
budowa sieci kanalizacyjnej Kramarzewo – Uzdowo, budowa Sali gimnastycznej
w Sławkowie.
W

tym roku

zostanie

zrealizowana

inwestycja

polegająca

na

rozbudowie

oczyszczalni ścieków w Uzdowie – dodała B. Antoszewska.
Wójt P. Cieśliński powiedział, że jeżeli chodzi o rozbudowę oczyszczalni ścieków,
to nie ma jeszcze pewności, że gmina otrzyma dofinansowanie na jej realizację.
Niemniej jednak są na to duże szanse.
Kontynuując Wójt wyjaśnił, że zmieniły się procedury składania wniosków
na dofinansowania inwestycji. Przesunięcie realizacji w/w inwestycji na przyszły rok
nie jest zależne od gminy, ale od daty pozyskania środków zewnętrznych. Niniejsze
wnioski gmina będzie mogła złożyć dopiero na przełomie września – października br.
W związku z powyższym do realizacji inwestycji można będzie przystąpić dopiero
w 2008 r.

Radny

J.

Gorczyca

zapytał,

czy

Wójt

przeprowadził

już

rozmowy

z przedstawicielami Agencji Nieruchomości Rolnych w sprawie środków finansowych
na budowę wodociągu w Rudolfowie.
Wójt P. Cieśliński wyjaśnił, że aktualnie ANR przygotowuje dokumentację na
wykonanie tej inwestycji.
Gmina, aby przyspieszyć sprawę wystąpiła do Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej o wydanie warunków na przyłączenie z kanalizacją
i przygotowała dokumenty niezbędne do realizacji inwestycji.

2

Skarbnik B. Antoszewska przystępując do omawiania zmian w budżecie Gminy
po stronie wydatków

poinformowała, że w dziale ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

proponuje się przeniesienie na przyszły rok kwoty 1.450.000 zł oraz w dziale
TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ proponuje się przenieść kwotę 2.240.125 zł. W dziale
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA pomniejszone zostają wydatki o kwotę 8.000 zł,
w dziale ADMINISTRACJA PUBLICZNA następuje zwiększenie wydatków o kwotę
96.560.000 zł.
Skarbik dodała, że wydatki z działu ADMINISTRACJA PUBLICZNA przeznaczone
będą na zakup materiałów remontowych i wyposażenia biurowego.
Wójt P. Cieśliński wyjaśnił, że zwiększenie wydatków w dziale ADMINISTRACJA
PUBLICZNA ma związek z remontem, jaki aktualnie odbywa się w budynku
administracyjnym Urzędu. Planując remont nie zostały wzięte pod uwagę sala
konferencyjna oraz pomieszczenie po magazynku obrony cywilnej. Ponieważ istnieje
konieczność przeznaczenia magazynu obrony cywilnej na potrzeby Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zakupienia do sali konferencyjnej nowych mebli
i nagłośnienia, proponuje się zwiększyć wydatki o wymienioną kwotę.
Skarbnik dodała, że łącznie na remont budynku administracyjnego gmina
przeznaczy 265.000 zł.
Kontynuując B. Antoszewska poinformowała, że w związku z inwestycją dotyczącą
remontu w budynku Zespołu Szkół w Księżym Dworze zachodzi konieczność
przeniesienia kwoty na ten cel z funduszu inwestycyjnego na fundusz remontowy.
Wynika to z tego, iż gmina zamierza wystąpić z wnioskiem do Ministerstwa Edukacji
o dofinansowanie w/w remontu. Aby wniosek został rozpatrzony przez Ministerstwo
należy środki własne gminy na ten cel umiejscowić w budżecie w funduszu
remontowym.
W tym samym dziale – informowała Skarbnik - następuje zwiększenie wydatków
na dotację dla Urzędu Miasta Działdowo na utrzymanie dzieci z terenu gminy
w przedszkolach miejskich. Kwota, jaką przeznacza się na ten cel to 35.000 zł.
W dziale GIMNAZJA proponuje się przeniesienie na przyszły rok kwoty 1.200.000 zł
na budowę sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum w Sławkowie.
W dziale EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA następuje zmniejszenie
wydatków o kwotę 268.200 zł z przeznaczeniem na stypendia, na które gmina
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otrzymała datację. B. Antoszewska dodała, że na dzień dzisiejszy ta dotacja pokrywa
w całości wypłatę stypendiów.

Przewodniczący Rady zapytał, czy stypendia wypłacane są w takiej samej
wysokości jak dotychczas.
Wójt wyjaśnił, że stypendia wypłacane są w tej samej wysokości i że wiele osób
obecnie korzysta ze stypendiów unijnych, które są przyznawane w wyższych
kwotach niż gminne. Ponieważ nie ma możliwości pobierania tych dwóch świadczeń,
najczęściej uczniowie rezygnują ze stypendiów gminnych na rzecz unijnych.
Następnie Skarbnik B. Antoszewska poinformowała, że w dziale GOSPODARKA
KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA następuje zmniejszenie wydatków
o kwotę 3.772.285 zł z tytułu przeniesienia realizacji inwestycji na 2008 r. oraz
zwiększenie o kwotę 91.974.00 zł na oświetlenie uliczne.
W dziale KULTURA FIZYCZNA i SPORT zwiększa się wydatki na dotację
dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu.
Wójt P. Cieślińki poinformował radnych, że wszystkie dotychczasowe plany
związane z oświetleniem ulicznym zostały już wykonane.
Radny Frejnik zapytał, dlaczego

miejscowości Lipówka nie

zamontowano

oświetlenia ulicznego.
Odpowiadając radnemu Frejnikowi Wójt P. Cieśliński poinformował, że inwestycja
związana z zamontowaniem lamp ulicznych w tej miejscowości jest bardzo
kosztowna i aktualnie należy się z nią wstrzymać z uwagi na inne niebezpieczne
odcinki dróg, na których oświetlenie jest niezbędne. Ponieważ wszystkie koszty
związane z oświetleniem ulicznym ponosi gmina, należy ograniczyć montowanie
lamp do najważniejszych odcinków dróg.

Radna Majorowska zwróciła uwagę na to, iż lampy uliczne są zbyt wcześnie
włączane.

4

Wójt podkreślił, że o tej porze roku dzień się wydłuża tak szybko, że czujniki nie są
w stanie z dnia na dzień reagować. Zakład Energetyczny dokonał przeglądu
wszystkich czujników, jeśli będą z nimi problemy wówczas gmina będzie
telefonicznie wnioskować o włączanie i wyłącznie lamp.
Skarbnik B. Antoszewska dodała, że aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:
po stronie dochodów 20.979.846 zł natomiast po stronie wydatków 22.637.244 zł.
Deficyt w wysokości 1.657.398 zł pokryty jest z wolnych środków.
Rada Gminy jednogłośnie, tj. 13 głosami „za” podjęła

Uchwałę Nr IX/62/07
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2007 r.

Ad. pkt 6
W tym punkcie nikt nie zabrał głosu.
Ad. pkt 7
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący M. Zieliński o godzinie 12.20
zamknął obrady IX – nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Działdowo

Protokołowała:
Anna Baszczewska
podinspektor

Przewodniczył:
Przewodniczący Rady Gminy Działdowo
Mirosław Zieliński
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