Protokół z X Sesji Rady Gminy Działdowo
odbytej w dniu 23 maja 2007 roku
w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Polnej 11A w Działdowie
Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Zieliński o godzinie 1010 otworzył sesję
i po powitaniu gości i radnych oświadczył, że zgodnie z listą obecności w obradach
uczestniczy

14

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

Bożena Ziółkowska-Wójcicka

- Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury

Mieczysława Skała

- Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

Bogumiła Stachowiak

- Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej

Grzegorz Małachowski

- Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej,
Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami,
i Ochrony Środowiska

Małgorzata Kwiatkowska

- Inspektor ds. Ośwaiaty

Władysław Kubiński

- Radny Powiatu Działdowskiego

Dyrektorzy szkół
oraz sołtysi z terenu gminy.
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 IX Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta o działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Wolne wnioski i zapytania.

1

6. Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącej
Rady Gminy Działdowo do wykonywania czynności dotyczących podróży
służbowych wobec Przewodniczącego Rady Gminy Działdowo.
7. Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia diet dla sołtysów.
8. Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie współdziałania z Gminą Miasto
Działdowo w zakresie prowadzenia Urzędu Stanu Cywilnego.
9. Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany w budżecie Gminy
Działdowo na 2007r.
10. Podjęcie

uchwały

Rady

Gminy

w

sprawie

zatwierdzenia

rocznego

sprawozdania finansowego instytucji kultury.
11. Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej
w Wysokiej w filię Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. Janusza Korczaka
w Księżym Dworze.
12. Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia wartości najniższego
wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla potrzeb
opracowania

miesięcznych

stawek

wynagrodzenia

zasadniczego

dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Działdowie.
13. Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze
przetargu nieruchomości gruntowej.
14. Sprawy bieżące.
Następnie zapytał, czy są wnioski o wprowadzenie zmian do nieniejszego porz ądku.

Wójt P. Cieśliński poprosił o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego
punktu, w którym Rada Gminy wypracuje stanowisko w sprawie stabilizacji cen
trzody chlewnej. Wójt poprosił, aby wspomniany punkt został wprowadzony do
porządku jako 6 – po punkcie: „wolne wnioski i zapytania”.

Po wprowadzeniu zmian Rada przyjęła porządek obrad jednogłośnie.
Ad. pkt 3
Protokół IX sesji został przyjęty jednogłośnie bez odczytania.
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Ad. pkt 4
Składając informację Wójt P. Cieśliński poinformował, że w okresie międzysesyjnym
wydano i wykonano zarządzenia w sprawach: nieskorzystania z prawa pierwokupu,
zmian w budżecie Gminy Działdowo na 2007 r., przeprowadzenia kontroli
w jednostkach organizacyjnych Gminy Działdowo, zmiany układu wykonawczego
budżetu Gminy Działdowo, zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy,
regulaminu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowni ków samorządowych
zatrudnionych w Urzędzie Gminy, powołania komisji konkursowej na organizację
wypoczynku letniego dzieci, ustalenia limitu rozmów telefonicznych ze służbowych
telefonów komórkowych, powołano komisję przetargową na remont ZS w Księżym
Dworze, wyznaczenia przedstawicieli gminy do Rady Nadzorczej DAR S.A.
(Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. pkt 5
W tym punkcie:
Sołtys E. Walewacz zaproponowała, aby Wójt wyznaczył dzień i godziny przyjęć
sołtysów z terenu gminy. Uważa, że Wójt często jest nieuchwytny. Ciężko jest dostać
się do niego i z nim porozmawiać.
Sołtys Rudolfowa podziękował Wójtowi za sadzonki drzew i zaprosił go na zebranie
mieszkańców Rudolfowa.

Sołtys Grzybin zapytał, kiedy zostaną wykoszone działki wokół przystanków
autobusowych. Podkreślił również, że istnieje konieczność naprawy zjazdu
do jeziora. W Grzybinach nie ma hydrantu i w razie pożaru straż nie będzie miała
dostępu do wody.
Sołtys K. Roman podziękowała za wyrównanie dróg na nowym osiedlu w Uzdowie.

Sołtys W. Orzechowski z Gąsiorowa zapytał, dlaczego rolnicy muszą przywozić
pracowników z Sanepidu do badania wody i za to płacić.

3

Sołtys M. Lewandowska zapytała, kiedy w Kramarzewie będzie pracowała
równiarka.
Odpowiadając na pytania Wójt wyjaśnił, że równiarka aktualnie jest w naprawie.
Niemniej jednak po remoncie będzie pracowała w tych miejscowościach, w których
drogi nie zostały jeszcze naprawione.
W sprawie zjazdu do jeziora Wójt podkreślił, że zostanie on naprawiony jak
najszybciej. Ponadto dodał, że istnieje konieczność naprawy i przeglądu wszystkich
hydrantów na terenie gminy.
Wójt poinformował także, że w ciągu 2-3 tygodni na terenie gminy wszystkie
przystanki i tereny wokół nich zostaną wykoszone.
P. Cieśliński nie wie, dlaczego rolnicy z Gąsiorowa przywożą pracowników Sanepidu
na miejsce badania wody. Uważa, że to pytanie powinno być skierowanie
do Dyrektora Sanepidu.
Odnośnie godzin przyjęć sołtysów Wójt powiedział, że nie ma możliwości ustalenia
godzin przyjęć interesantów i sołtysów, gdyż w ciągu tygodnia ma wiele spotkań,
których czasami nie można przewidzieć. Dlatego też trudno jest określić jeden dzień,
w którym mógłby być na miejscu i przyjmować interesantów. Podkreślił, że w celu
umówienia się z nim należy zadzwonić do sekretariatu i sekretarka umówi daną
osobę na określony termin.
Sołtys z Rudolfowa zapytał, czy jest możliwość poprawy asfaltu wokół bloku.
Wójt wyjaśnił, że gmina ma obowiązek naprawy dróg gminnych. Należy sprawdzić,
czy droga wokół bloku jest drogą gminną.

Sołtys z Myśląt złożył wniosek o likwidację szamb, które funkcjonowały na terenie
miejscowości przed budową oczyszczalni ścieków. Obecnie szamba nie funkcjonują,
a

mieszkańcy

wyrzucają

do

nich

śmieci.

Sołtys

złożył

również

wniosek

o nałożenie na mieszkańców Myśląt obowiązku korzystania z pojemników na śmieci.
Wójt podkreślił, że likwidacja tych szamb należy do właścicieli mieszkań. Gmina
może dostarczyć żwir czy piasek do ich zasypania.
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Sołtys z Grzybin zapytał, gdzie sołtysi mogą zbierać opłatę targową. Handlowcy
rozkładają towar na prywatnych terenach. Ostatnio handlarz sprzedawał na terenie
wspólnoty mieszkaniowej.
Skarbnik B. Antoszewska wyjaśniła, że prawo stanowi, iż sołtys ma prawo
do poboru opłaty targowej na terenie całej miejscowości.
Radny Kubiński zwrócił się do sołtysa z Gąsiorowa i poinformował go, że za ujęcie
i badanie wody odpowiada właściciel. Pracownicy Sanepidu winni sami dojechać
do właściciela. Podkreślił, że rolnik nie ma obowiązku korzystania z usług
miejscowego Sanepidu.
Ad. pkt 6
Rany powiatu W. Kubiński poinformował, że w dniu 2 kwietnia w budynku Centrum
Kształcenia Ustawicznego w Działdowie odbyła się konferencja, która dotyczyła cen
skupu trzody chlewnej. Radny uważa, że koniecznym jest przedsięwzięcie wszelkich
środków w celu ustabilizowania cen trzody chlewnej. Można to osiągnąć m. in,
poprzez kontraktację, monitoring choroby Aujeszky’ego i właściwą identyfikację
trzody chlewnej. Przedstawił Radzie Gminy stanowisko, jakie w jej imieniu chciałby
złożyć na ręce Ministra Rolnictwa.
Rada jednogłośnie przyjęła stanowisko przedstawione przez radnego Kubi ńskiego.

Ad. pkt 7
Omawiając projekt uchwały Sekretarz J. Świniarski poinformował, że dotyczy ona
takich czynności służbowych, jak podpisywanie delegacji dla Przewodniczącego
Rady w razie jego wyjazdów służbowych.
Do wykonywania w/w czynności Rada Gminy upoważniła radną Danutę Stempkę
podejmując jednogłośnie
Uchwałę Nr X/63/07
w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Działdowo
do wykonywania czynności dotyczących podróży służbowych wobec
Przewodniczącego Rady Gminy Działdowo.
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Ad. pkt 8
Sekretarz poinformował, iż zgodnie z wnioskami sołtysów i radnych składanymi na
poprzednich sesjach, sołtysom za uczestniczenie w posiedzeniach Rady Gminy
będzie przysługiwała dieta w wysokości 100 złotych.
Rada 13 głosami „za” oraz 1 „wstrzymującym” podjęła
Uchwałę Nr X/64/07
w sprawie ustalenia diet dla sołtysów.

Ad. pkt 9
Omawiając niniejszą uchwałę J. Świniarski wyjaśnił, że Wojewoda Ciechanowski
w 1992r. powołał wspólny dla dwóch jednostek samorządu terytorialnego, to jest
Gminy

Działdowo

oraz

Gminy-Miasta

Działdowo

Urząd

Stanu

Cywilnego,

powierzając jego prowadzenie Miastu Działdowo.
Powstał tym samym nowy podział administracyjny w zakresie spraw prowadzonych
przez urzędy stanu cywilnego. Zadania wspólnego USC, będące zadaniami
zleconymi z zakresu administracji rządowej miały być w założeniu finansowane w
całości poprzez dotacje z budżetu państwa, przekazywana przez Wojewodę
bezpośrednio do budżetu Miasta Działdowo. W taki też sposób finansowanie
wspólnego USC się odbywało przez wiele lat. Gmina Działdowo nie przekazywała
żadnych środków własnych ani nie była pośrednikiem w przekazywaniu na rzecz
Miasta Działdowo tej części dotacji z budżetu Państwa na zadania zlecone, która
dotyczyłaby obsługi mieszkańców Gminy Działdowo w zakresie akt stanu cywilnego.
Od roku 2005 Miasto Działdowo podjęło liczne starania u Wojewody WarmińskoMazurskiego o zwiększenie dotacji na finansowanie USC z uwagi na fakt, że Miasto
Działdowo od wielu lat dofinansowuje w coraz większym zakresie działalność USC
ze środków własnych, gdyż otrzymywana dotacja nie pokrywa znacznej części
wydatków.

Starania

te,

poparte

wyliczeniami

i

dokumentami

finansowymi

wskazującymi na wzrost zadań i wydatków z tym związanych, zakończone zostały
nieznacznym tylko zwiększeniem środków na utrzymanie USC. Równolegle Miasto
Działdowo zwróciło się do Gminy Działdowo o udział w finansowaniu wspólnego
USC, przedstawiając również obszerną dokumentację finansową i sprawozdania, jak
również wyniki zewnętrznych kontroli finansowych, z których wynika, że udział
środków własnych Miasta Działdowo w finansowaniu wciąż rosnącej liczby zadań jest
znaczny. Wzrost wydatków jest spowodowany nie tylko niezbędnym wzrostem
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zatrudnienia ale również wymogami rozwoju technicznego – koniecznością
wyposażenia USC w bazę komputerową i utrzymywania jej w sprawnym
i odnawianym okresowo stanie technicznym.
W toku negocjacji z Miastem Działdowo ustalono, iż odpowiednim parytetem udziału
Gminy Działdowo w finansowaniu ze środków własnych działalności USC w stosunku
do realizowanych dla Gminy Działdowo zadań będzie udział w wysokości 27 %
całkowitych kosztów płac wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w USC.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr X/65/07
w sprawie współdziałania z Gminą Miasto Działdowo w zakresie prowadzenia
Urzędu Stanu Cywilnego.

Ad. pkt 10
Skarbnik B. Antoszewska przedstawiła proponowane zmiany w budżecie Gminy
na 2007 r.: w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” zwiększenie dochodów o 6.600 zł oraz
zwiększenie wydatków o 2.200 zł na składkę dla Izb Rolniczych; w dziale
„Gospodarka mieszkaniowa” zwiększenie dochodów o 16.300 zł; w dziale „ Dochody
od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zwiększenie dochodów
o 16.800 zł. W dziale „Administracja Publiczna” proponuje się zwiększyć wydatki
o 34.000 zł na dotację dla Urzędu miasta Działdowo na prowadzenie wspólnego USC
oraz w dziale „Oświata i wychowanie” - zwiększyć wydatki o 3.500 zł na szkolenia
nauczycieli.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr X/66/07
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2007 r.

Ad. pkt 11
Skarbnik B. Antoszewska poinformowała, że na podstawie art. 53 ust 1 ustawy
o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu
przez organ zatwierdzający nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.
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Zgodnie z art. 45 ust. 2 w/w ustawy sprawozdanie finansowe składa się z bilansu,
rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie
do sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i objaśnień.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr X/67/07
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
instytucji kultury.

Ad. pkt 12
Referując projekt uchwały Wójt podkreślił, że zgodnie z wcześniej podjętą uchwałą
Rady Gminy o zamiarze przekształcenia i po pozytywnej opinii W-M Kuratora
Oświaty, Gmina przystępuje do przekształcenia SP w Wysokiej w filię ZS w Księżym
Dworze.
Rada jednogłośnie podjęła

Uchwałę Nr X/68/07
w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wysokiej w filię Szkoły
Podstawowej w Zespole Szkół im. Janusza Korczaka w Księżym Dworze.

Ad. pkt 13
B. Ziółkowska – Wójcicka poinformowała, że dla potrzeb opracowania tabeli
miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Działdowie proponuje się ustalić
najniższe wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 600

zł oraz wartość jednego

punktu w wysokości 4,70 zł.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr X/69/07
w sprawie ustalenia wartości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz
wartości jednego punktu dla potrzeb opracowania miesięcznych stawek
wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Działdowie.
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Ad. pkt 13
G.

Małachowski

poinformował,

że

przedmiotem

nieruchomość gruntowa oznaczona jako działka

Nr

niniejszej

uchwały

120 z mapy 1241 o

jest
pow.

0,0979 ha obręb Pierławki.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr X/70/07
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu
nieruchomości gruntowej.

Ad. pkt 14
W tym punkcie:
Wójt zaprosił wszystkich zebranych na uroczyste obchody 15 - lecia Gminy
Działdowo, które odbędą się 23 czerwca na boisku wiejskim w Księżym Dworze.
Poinformował także, że z tej okazji zostanie zwołana sesja nadzwyczajna.
M. Skała zwróciła się z prośbą do radnych i sołtysów o zgłaszanie rodzin
z poszczególnych miejscowości chętnych do udziału w TURNIEJU RODZIN, jaki
będzie miał miejsce podczas obchodów uroczystości 15 – lecia gminy. Kierownik
GOKiS poinformowała, że w tym celu przedłużyła termin zgłaszania rodzin
do 6 czerwca.

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady o godzinie 12:06
zamknął sesję.

Protokołowała:
Anna Baszczewska
podinspektor

Przewodniczył:
Przewodniczący Rady Gminy Działdowo
Mirosław Zieliński
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