Protokół Nr XXV/08
z s e s j i Rady Gminy Działdowo
odbytej w dniu 1 sierpnia 2008 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Działdowo pod
przewodnictwem Mirosława Zielińskiego – Przewodniczącego Rady Gminy.
Sesja trwała w godzinach 1010 – 1210
Stan osobowy Rady wynosi 15 osób, w sesji zgodnie z załączoną listą obecności
uczestniczyło 13 radnych. Nieobecni: radny P. Stańczak, 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
Grzegorz Małachowski
- Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej,
Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami,
i Ochrony Środowiska
Mariusz Margalski
- Kierownik Referatu Rozwoju, Promocji, Inwestycji
i Zamówień Publicznych
Bożena Ziółkowska – Wójcicka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Bogumiła Stachowiak
- Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej
Mieczysława Skała
- Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
Sołtysi z terenu gminy, dyrektorzy szkół, przedstawiciele prasy lokalnej.
Ad. pkt 1
Przewodniczący Rady Gminy powitał uczestników i na podstawie listy obecności
stwierdził prawomocność obrad.
Ad. pkt 2
Wójt P. Cieśliński wnioskował o ujęcie w porządku obrad projektu uchwały:
- w sprawie woli utworzenia „Straży Gminnej”.
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 XXIV Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta o działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Działdowo na 2008 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu
nieruchomości gruntowej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnej Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych Gminy Działdowo na lata 2008 – 2015”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Działdowo do realizacji
projektu systemowego w ramach Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 „Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
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11. Podjęcie uchwały w sprawie woli utworzenia „Straży Gminnej”.
12. Sprawy bieżące.
13. Zamknięcie obrad.
Ad. pkt 3
Protokół z XXIV 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 27 czerwca do 1 sierpnia br. – informacja stanowi załącznik do niniejszego
protokołu. Dodał, że Uchwała Nr XXIV/184/08 z 27 czerwca 2008 r. w sprawie
ustanowienia pomników przyrody została uchylona w części § 4 pkt 5, 6 i 8
rozstrzygnięciem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 18 lipca 2008 r.
Ponadto Wójt wymienił inwestycje, które zostały zakończone w ostatnim czasie, do
których należą: modernizacja drogi gminnej w miejscowości Turza Wielka,
modernizacja świetlicy wiejskiej w Zakrzewie oraz poinformował o rozpoczętej
modernizacji świetlicy wiejskiej w Krasnołące.
Wójt P. Ciesliński poinformował również, że 8 sierpnia odbędzie się przetarg na
budowę sali gimnastycznej w Sławkowie. Zakończenie tej inwestycji planowane jest
na wrzesień 2009 r.
Ad. pkt 5
W tym punkcie:
Sołtys E. Walewacz powiedziała, że nikt nie konsultuje z nią realizacji inwestycji
związanej z renowacją zbiorników wodnych w Wysokiej. Sołtys uważa, że trzeci
zbiornik nie potrzebnie poddano renowacji i że należało go zasypać.
Ponadto dodała, że mimo wielokrotnych zgłoszeń nie oczyszczono studzienek
kanalizacyjnych w tej miejscowości.
Radna T. Majorowska ponownie wnioskowała o postawienie znaku drogowego
ograniczającego tonaż na drodze gminnej Kurki - Kisiny. Ponadto radna podkreśliła
konieczność wyrównania dróg gminnych w Kisinach, poprosiła o podanie konkretnej
daty oczyszczenia zbiornika wodnego oraz o oczyszczenie rowów.
Radna dodała także, że nadal istnieje problem z wywożeniem nieczystości
w Kisinach.
Sołtys A. Machałowska poprosiła o wyrównanie drogi gminnej Rywociny –
Zakrzewo.
Radna D. Zakrzewska zapytała, kiedy rozpocznie się budowa wodociągu
w Kramarzewie oraz poprosiła o zabezpieczenie budynku świetlicy w Kramarzewie.
Sołtys H. Woźny poprosił o utwardzenie drogi do jeziora w Grzybinach
uzasadniając, że w momencie pożaru strażacy mają utrudniony dojazd po wodę.
Radny Gorczyca zapytał na jakim etapie są prace związane z budową wodociągu
i kanalizacji w Rudolfowie.
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Wójt Gminy poinformował, że głównym celem realizacji inwestycji w Wysokiej nie
jest rekreacja, lecz przede wszystkim zabezpieczenie miejscowości w razie
wystąpienia powodzi. Dlatego też gmina opiera się na wiedzy fachowców, a nie
mieszkańców danej wsi.
Odpowiadając radnej Majorowskiej, Wójt poinformował, że zamówienie na znaki
drogowe jest w trakcie realizacji. Ponadto dodał, że zbiornik wodny w Kisinach
zostanie oczyszczony po najbliżej sesji Rady Gminy, po zatwierdzeniu przez Radę
uchwały związanej ze środkami finansowymi na ten cel.
Nawiązując do bieżących napraw dróg gminnych P. Cieśliński powiedział,
że równiarka obecnie jest w naprawie, ale od przyszłego tygodnia znowu rozpocznie
pracę.
Wójt poinformował, że dokumentacja na budowę wodociągu i kanalizacji
w Rudolfowie została zakończona, złożony jest wniosek o pozwolenie na budowę.
Odnoście budowy wodociągu w Kramarzewie Wójt powiedział, że w ostatnim
kwartale tego roku lub w pierwszym kwartale 2009 r. będzie można ubiegać się
o środki finansowe na ten cel.
Ad. pkt 6
Po zaproponowaniu zmian w budżecie przez Skarbnik B. Antoszewską Rada
jednogłośnie podjęła
UCHWAŁĘ Nr XXV/186/08
w sprawie zmian w budżecie gminy Działdowo na 2008 rok.
Ad. pkt 7
Skarbnik B. Antoszewska poinformowała, że Gmina Działdowo planuje zaciągnąć
pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie do wysokości
400.000 zł na okres 5 lat tj. od 2009 r. do 2014 roku, w tym 1 rok karencji,
z przeznaczeniem na remont stacji uzdatniania wody w Uzdowie. Miesięczna rata
pożyczki wyniesie 6. 666 zł, a odsetki (od kwoty 400.000 zł) - 6.100 zł.
Skarbnik Gminy dodała, że spłata będzie pokrywana z dochodów własnych gminy:
z podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego, a zabezpieczeniem pożyczki jest
weksel in blanco.
Ponadto B. Antoszewska poinformowała, że na dzień 30 czerwca 2008 r. zadłużenie
gminy Działdowo wynosiło 900.000 zł, do końca roku zostanie spłacone jeszcze
180.000 zł zadłużenia.
Rada jednogłośnie podjęła
UCHWAŁĘ Nr XXV/187/08
W sprawie zaciągnięcia pożyczki.
Ad. pkt 8
Kierownik Referatu GKŚ poinformował, że przedmiotowa nieruchomość
o powierzchni 0, 63 ha położona jest w Klęczkowie, a jej szacunkowa wartość wynosi
4.500 zł.
Rada jednogłośnie podjęła
UCHWAŁĘ Nr XXV/188/08
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu
nieruchomości gruntowej.
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Ad. pkt 9
Kierownik M. Margalski poinformował, że w związku z realizacją Poakcesyjnego
Programu Wspierania Obszarów Wiejskich – komponent Program Integracji
Społecznej Gmina Działdowo dla potrzeb Programu zaktualizowała Gminną Strategię
Rozwiązywania Problemów Społecznych.
Strategia została opracowana na lata 2008-215.
Opracowanie zawiera opis istniejącej sytuacji w gminie oraz obecnych i przyszłych
problemów społecznych.
W dokumencie wskazano główne problemy i cele strategiczne, których wybór został
potwierdzony
ankietami
przeprowadzonymi
wśród
mieszkańców gminy,
konsultacjami z liderami społeczności lokalnych, jak również dotychczasowymi
doświadczeniami w rozwiązywaniu problemów społecznych przez Pracowników
GOPS.
Strategia została pozytywnie zaopiniowana przez Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej
Urzędu
Marszałkowskiego
oraz
Konsultanta
Regionalnego
Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich.
Rada jednogłośnie podjęła
UCHWAŁĘ Nr XXV/189/08
w sprawie uchwalenia „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych Gminy Działdowo na lata 2008 – 2015”.
Ad. pkt 10
Kierownik GOPS B. Ziółkowska – Wójcicka poinformowała, że w dniu 16 maja br.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie poinformował pisemnie , iż wniosek
o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – w ramach
działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 na realizację projektu pt. „Program aktywizacji
społeczno – zawodowej w Gminie Działdowo” zgłoszony przez Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Działdowie po pozytywnym przejściu oceny formalnej
zarejestrowany został w Krajowym Systemie Informatycznym. Wniosek
o dofinansowanie przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną.
Beneficjentem programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Programem
w zakresie aktywnej integracji społecznej i zawodowej objętych zostanie 35 klientów
pomocy społecznej – osób wykluczonych społecznie z powodu bezrobocia,
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.
Program realizowany będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Gminie Działdowo przyznano łączną alokację na 2008 rok w wysokości
361 141, 58 zł. Budżet projektu realizowanego przez GOPS w Działdowie wynosi
172 098, 38 zł. Wymagany wkład własny w realizację projektu stanowi 10% kwoty
budżetu. Wkład własny wyliczony został na kwotę 17 210, 20 zł. Środki własne
znajdują się już w tegorocznym budżecie GOPS i przeznaczone są na wypłatę
świadczeń z pomocy społecznej (zasiłki celowe) podopiecznym biorącym udział
w realizowanym projekcie.
Kierownik GOPS dodała, że przy podpisywaniu umowy z Regionalnym Ośrodkiem
Polityki Społecznej w Olsztynie, przedmiotem, której jest realizacja projektu
systemowego, integralną częścią tej umowy jest podjęcie przez Radę Gminy
Działdowo Uchwały w sprawie przystąpienia Gminy do realizacji projektu.
Rada jednogłośnie podjęła
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UCHWAŁĘ Nr XXV/190/08
w sprawie przystąpienia Gminy Działdowo do realizacji projektu
systemowego w ramach Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1
„Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy
społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Ad. pkt pkt 11
Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy, który powiedział, że jest on konsekwencją
wieloletnich dyskusji na temat utworzenia straży gminnej.
P. Cieśliński przybliżył procedurę utworzenia straży gminnej. Ponadto poinformował,
że do 30 listopada 2008 r. zostanie przygotowana koncepcja organizacyjna straży
gminnej oraz szczegółowa kalkulacja kosztów jej utworzenia i funkcjonowania.
Rada 10 głosami „za” i 1 głosem „przeciw” podjęła
UCHWAŁĘ Nr XXV/191/08
w sprawie woli utworzenia „Straży Gminnej”.
Ad. pkt 12
W tym punkcie:
Sekretarz Gminy J. Świniarski poinformował, że Wojewoda Warmińsko - Mazurski
rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 18 lipca br. stwierdził nieważność uchwały
podjętej na ostatniej sesji w sprawie ustanowienia pomników przyrody w części § 4
pkt 5, 6 i 8. Sekretarz dodał, że uchwała istnieje w obrocie prawnym, ale
z pominięciem wymienionych punktów § 4.
Przewodniczący Rady odczytał pismo Polskiego Czerwonego Krzyża Zarządu
Rejonowego w Działdowie w sprawie organizacji ogólnopolskiej akcji: „Wyprawka dla
żaka” oraz zaproponował, aby Rada Gminy i sołtysi z terenu gminy Działdowo
przyłączyli się do tej akcji.

Ad. pkt 13
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący M. Zieliński o godz. 1210
zamknął XXV sesję Rady Gminy.
Protokołowała:

Przewodniczył:

Anna Baszczewska

Mirosław Zieliński

/podinspektor/

/Przewodniczący Rady Gminy/
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