Protokół Nr XX/07
z s e s j i Rady Gminy Działdowo
odbytej w dniu 28 grudnia 2007 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Działdowo
pod przewodnictwem Mirosława Zielińskiego – Przewodniczącego Rady Gminy.
Sesja trwała w godzinach 1010 – 1150
Stan osobowy Rady wynosi 15 osób, w sesji zgodnie z załączoną listą obecności
uczestniczyło 13 radnych. Nieobecni: radny D. Frejnik i radna M. Sosnowska – lista
obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Spoza Rady w sesji udział wzięli:
Paweł Cieśliński

- Wójt

Jan Świniarski

- Sekretarz

Beata Antoszewska

- Skarbnik

Mieczysława Skała

- Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

Bożena Ziółkowska – Wójcicka

- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bogumiła Stachowiak

- Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej

Andrzej Graszk

- Kierownik Gminnego Zakładu Usług Komunalnych

Władysław Kubiński

- Radny Powiatu Działdowskiego

Sołtysi z terenu gminy, Przedstawiciele (dzieci z terenu Gminy Działdowo chorujące
na

cukrzycę)

Polskiego

Stowarzyszenia

Diabetyków

Zarządu

Powiatowego

w Działdowie oraz przedstawiciel prasy lokalnej.
Ad. pkt 1
Przewodniczący Rady Gminy powitał uczestników i na podstawie listy obecności
stwierdził prawomocność obrad.
Ad. pkt 2
Przewodniczący M. Zieliński przypomniał porządek sesji:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
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3. Przyjęcie protokołu XIX Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta o działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy na
2008 rok.
7. Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które
nie wygasają z końcem roku budżetowego 2007 r.
8. Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie nieodpłatnego przejęcia działki
Nr 9/2 obręb Księży Dwór.
9. Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze
przetargu nieruchomości gruntowej.
10. Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt.
11. Sprawy bieżące.
12. Zamknięcie obrad.
Wójt P. Cieśliński wnioskował o poszerzenie porządku obrad o jeden dodatkowy
punkt, w którym Rada podejmie uchwałę w sprawie zmiany Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Działdowo.
Rada jednogłośnie przyjęła porządek obrad z proponowaną zmianą, po czym
przystąpiła do jego realizacji w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu XIX Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta o działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy na
2008 rok.
7. Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które
nie wygasają z końcem roku budżetowego 2007 r.
8. Podjęcie uchwały Rady Gminy Działdowo w sprawie zmiany Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Działdowo.
9. Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie nieodpłatnego przejęcia działki
Nr 9/2 obręb Księży Dwór.

2

10. Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze
przetargu nieruchomości gruntowej.
11. Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt.
12. Sprawy bieżące.
13. Zamknięcie obrad.
Ad. pkt 3
Protokół z XIX sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez odczytania.
Ad. pkt 4
Wójt P. Cieśliński złożył informację ze swojej działalności z uwzględnieniem
wydanych zarządzeń i wykonanych uchwał Rady Gminy w okresie międzysesyjnym,
tj. od 28 listopada do 28 grudnia 2007 r.
Ad. pkt 5
W tym punkcie:
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Zarządu Powiatowego w Działdowie –
W. Kubiński poinformował, że obecny rok został ogłoszony pod hasłem „Nie dajmy
dzieciom umrzeć z powodu cukrzycy”. Wyjaśnił, na czym polega ta choroba oraz
podkreślił, jak ważna jest profilaktyka w tym kierunku. Dodał, że należy dążyć
do prowadzenia monitoringu w szkołach, aby mieć możliwość wczesnego wykrycia
tej choroby u dzieci.
W. Kubiński wraz Wójtem P. Cieślińskim wręczyli dzieciom z terenu gminy
chorującym na cukrzycę urządzenia do pomiaru zawartości cukru w organizmie.
Nie było wniosków i zapytań.
Ad. pkt 6
Przedstawiając

budżet

gminy

na

2008

rok

Skarbnik

B.

Antoszewska

poinformowała, że został on opracowany w oparciu o przewidywane wykonanie
w 2007 r. Po stronie dochodów budżet zamyka się kwotą 28.195.579 zł, natomiast
po stronie wydatków kwotą 32.232.012 zł. Ponadto B. Antoszewska wymieniła
inwestycje, jakie gmina zamierza zrealizować w 2008 roku.
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Radny Stańczak zapytał, czy w 2008 roku rozpocznie się budowa sali gimnastycznej
w Sławkowie i czy zostały zabezpieczone środki na inwestycje, które gmina zamierza
wykonać w ramach zawartych porozumień z Zarządem Dróg Wojewódzkich.
Sołtys E. Walewacz, zapytała, czy w przyszłym roku zostanie wyremontowana
świetlica wiejska w Wysokiej.
Wójt P. Cieśliński poinformował, że zakończenie remontu świetlicy w Wysokiej
planuje się na maj 2009 roku. Dodał, że remont będzie polegał na wymianie dachu
i stolarki okiennej.
Co do budowy sali gimnastycznej w Sławkowie Wójt poinformował, że w przyszłym
roku zostanie rozpoczęta jej budowa, nie wiadomo jednak, kiedy zostanie
zakończona. Uzależnione to jest od tego, czy gmina pozyska na ten cel środki
zewnętrzne, czy też inwestycja ta będzie realizowana ze środków własnych gminy.
Ponadto Wójt dodał, że jeżeli gmina zawrze porozumienie z Zarządem Dróg
Wojewódzkich w sprawie realizacji wspólnej inwestycji wówczas środki na ten cel
zostaną zabezpieczone w budżecie gminy.
P. Cieśliński poinformował, że w lutym 2008 r. zostanie złożony wniosek
na termomodernizację 7 budynków świetlicowych. Jeżeli gmina otrzyma środki
zewnętrzne na ten cel remonty świetlic zostaną rozłożone na dwa lata.
Rada jednogłośnie podjęła
UCHWAŁĘ NR XX/128/07
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok.

Ad. pkt 7
B. Antoszewska poinformowała, że wydatki w wysokości 28.596,41 zł, które nie
wygasają z końcem roku budżetowego 2007 związane są z remontem Zespołu Szkół
w Księżym Dworze. Skarbnik dodała, że ostateczny termin realizacji ustala się
na dzień 31 stycznia 2008 r.
Rada jednogłośnie podjęła
UCHWAŁĘ NR XX/129/07
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem
roku budżetowego 2007
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Ad. pkt 8
Wójt P. Cieśliński poinformował, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski stwierdził
nieważność uchwały w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego, którą Rada Gminy podjęła na XV sesji. Wójt wyjaśnił, że przyczyną
stwierdzenia nieważności uchwały było naruszenie trybu sporządzenia zmiany planu.
Rada jednogłośnie podjęła
UCHWAŁĘ NR XX/130/07
w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Działdowo.
Ad. pkt 9
Wójt P. Cieślński poinformował, że przedmiotem uchwały jest wąski pasek ziemi
położony wzdłuż drogi gminnej, który jeden z mieszkańców gminy chce przekazać
gminie na poszerzenie drogi gminnej.
Rada jednogłośnie podjęła
UCHWAŁĘ NR XX/131/07
w sprawie nieodpłatnego przejęcia działki Nr 9/2 obręb Księży Dwór.
Ad. pkt 10
Przedstawiając projekt uchwały Wójt P. Cieśliński poinformował, że nieruchomość
gruntowa o pow. 0,1500 ha położona jest w Sękowie. Wartość rynkowa tej
nieruchomości została określona przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę
21.700 zł
Rada jednogłośnie podjęła
UCHWAŁĘ NR XX/132/07
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości
gruntowej.
Ad. pkt 11
Wójt P. Cieśliński przedstawił proces wyłapywania bezdomnych zwierząt.
Podkreślił, że jest to bardzo kosztowny proces.
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Sołtys E. Walewacz zapytała, czy gmina pomaga w utrzymaniu bezdomnych
zwierząt, którymi ktoś się zaopiekuje.
Wójt odpowiedział, że gmina nie posiada środków finansowych na pomoc
w utrzymaniu przygarniętych bezdomnych zwierząt.
Rada jednogłośnie podjęła
UCHWAŁĘ Nr XX/133/07
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt.
Ad. pkt 12
W tym punkcie:
Sołtys B. Tatkowska poprosiła o poprawienie dróg gminnych w Burkacie. Sołtys
powiedziała, że nawieziony na te drogi piach pogorszył ich stan.
Radna T. Majorowska wystąpiła z wnioskiem o zmianę godzin świecenia lamp
ulicznych.
Radny P. Stańczak poprosił o informację w sprawie wykonania odwodnienia
w miejscowości Uzdowo.
Udzielając odpowiedzi Wójt P. Cieśliński poinformował, że piach na drogi
w Burkacie został nawieziony na wniosek mieszkańców tej miejscowości. Dodał, że
gmina aktualnie nie posiada środków finansowych, aby wykonać na tych drogach
asfalt, co byłoby w tym wypadku najkorzystniejsze.
Nawiązując do oświetlenia ulicznego Wójt powiedział, że Zakład Energetyczny
po nowym roku przestawi czas świecenia lamp do godziny 1 w nocy. Gmina jednak
będzie

dążyła

do

tego,

aby

lampy

świeciły

przez

całą

noc,

zwłaszcza

na skrzyżowaniach dróg o wzmożonym ruchu .
Radna Zakrzewska zapytała, kiedy odbędzie się zebranie wiejskie w Kramarzewie.
W sprawie odwodnienia Wójt poinformował, że podjęta przez Radę Gminy uchwała
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki z obrębu Uzdowo nie została
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wykonana. Właściciel nieruchomości, która miała służyć odbudowie rowu i wykonaniu
zbiornika chłonnego, wycofał się z transakcji. P. Cieśliński dodał, że planuje się
wykonanie tego odwodnienia w inny sposób.
Opowiadając radnej D. Zakrzewskiej, P. Cieśliński powiedział, że ze względu na złe
warunki lokalowe zebranie odbędzie się wiosną.
M. Skała zaprosiła radnych i sołtysów na FINAŁ GMINNEGO TURNIEJU
W HALOWEJ PIŁCE SIATKOWEJ, który odbędzie się 6 stycznia o godzinie 10:00
w sali sportowej w Burkacie
Ad. pkt 13
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący M. Zieliński o godz. 1150
zamknął XX sesję Rady Gminy.
Protokołowała:

Przewodniczył:

Anna Baszczewska

Mirosław Zieliński

/podinspektor/

/Przewodniczący Rady Gminy/
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