Protokół Nr XXVII/08
z s e s j i Rady Gminy Działdowo
odbytej w dniu 29 października 2008 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
Działdowo pod przewodnictwem Mirosława Zielińskiego – Przewodniczącego
Rady Gminy.
Sesja trwała w godzinach 10 10 – 1152
Stan osobowy Rady wynosi 15 osób, w sesji zgodnie z załączoną listą obecności
uczestniczyło 14 radnych, nieobecna radna D. Zakrzewska – lista obecności stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
Spoza Rady w sesji udział wzięli:
Sylwester Jackowski
- Radny Powiatu Działdowskiego
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
Andrzej Graszk
- Kierownik Gminnego Zakładu Usług Komunalnych
Mieczysława Skała
- Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
Bogumiła Stachowiak
- Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej
Bożena Ziółkowska – Wójcicka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Sołtysi z terenu gminy, dyrektorzy szkół, przedstawiciele Ligi Obrony Kraju,
przedstawiciel 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 dodatkowego puktu:
- Informacja z analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Rady
Gminy Działdowo oraz pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek
organizacyjnych za rok 2007.
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 XXVI Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta o działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Wolne wnioski i zapytania.
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6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian Statutu Ekologicznego Związku
Gmin „DZIAŁDOWSZCZYZNA”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Działdowskiemu pomocy
finansowej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu
budżetowego, określenia zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2008 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektów Rozporządzeń Wojewody
Warmińsko-Mazurskiego w sprawie obszarów chronionego krajobrazu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy
Działdowo

nieruchomości

wchodzących

w

skład

Zasobu

Agencji

Nieruchomości Rolnych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na
własność Gminy Działdowo nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu
Agencji Nieruchomości Rolnych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia działki Nr 83/4 obręb
Gnojno.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu
nieruchomości gruntowej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia działki Nr 628 obręb
Księży Dwór.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny.
17. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Rady
Gminy Działdowo oraz pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek
organizacyjnych za rok 2007.
18. Sprawy bieżące.
19. Zamknięcie obrad.
Ad. pkt 3
Protokół z XXVI 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 10 września do 29 października br. – informacja stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.

-2-

Ad. pkt 5
W tym punkcie:
Radny Stańczak poprosił o skierowanie wniosku do Zarządu Dróg Wojewódzkich
o oczyszczenie pobocza na drodze wojewódzkiej Nr 531.
Sołtys J. Konarzewski
w Rudolfowie.

zapytał, kiedy rozpocznie się budowa kanalizacji

Radna T. Majorowska ponowiła pytanie o termin oczyszczenia basenu w Kisinach.
Odpowiadając na pytania Wójt Gminy poinformował, że Zarząd Dróg Wojewódzkich
zaplanował już oczyszczenie pobocza przy drodze Nr 531.
Nawiązując do budowy kanalizacji w Rudolfowie Wójt wyjaśnił, że do końca grudnia
br. zakończone zostaną prace nad projektem. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę,
Agencja Nieruchomości Rolnych ogłosi przetarg na budowę kanalizacji, po czym
rozpocznie inwestycję.
Wójt poinformował, że w przyszłym tygodniu rozpocznie się realizacja inwestycji
związana z oczyszczeniem basenu w Ksinach.
Ponadto Wójt P. Ciśliński poinformował o inwestycjach, które są w trakcie realizacji
oraz o tych, które zostały już zakończone.
Sołtys E. Walewacz zapytała, kiedy rozpocznie się remont remizy w Wysokiej.
Wójt odpowiedział, że nie jest nieznany termin rozpoczęcia tej inwestycji, jednak
z uwagi na obchody 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej jej zakończenie
planowane jest na maja 2009 r.
Przedstawiciele Ligi Obrony Kraju wręczyli na ręce Wójta P. Cieślińskiego medal
dla Gminy Działdowo za zasługi dla obronności kraju.
Wyrazili wdzięczność za pomoc w realizacji zadań tej organizacji.
Ad. pkt 6
Zmiany w Statucie Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” szczegółowo
omówił Sekretarz Gminy J. Świniarski.
Rada jednogłośnie, tj. 14 głosami „za” podjęła
Uchwałę Nr XXVII/197/08
w sprawie przyjęcia zmian Statutu Ekologicznego Związku Gmin
„DZIAŁDOWSZCZYZNA”.
Ad. pkt 7
Skarbnik B. Antoszewska poinformowała, że pomoc finansowa w wysokości 2600 zł
przeznaczona jest na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Działdowie.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXVII/198/08
w sprawie udzielenia Powiatowi Działdowskiemu pomocy finansowej.
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Ad. pkt 8
Skarbnik Gminy poinformowała, że Gminny Zakład Usług Komunalnych w Uzdowie
złożył wniosek o dotację przedmiotową jako dopłatę do ceny 1m3 ścieków
oczyszczonych wynikających z kosztów eksploatacyjnych, a ceną płaconą przez
dostawców oraz dopłatę do ceny 1 pojemnika nieczystości stałych. Dodała, że
zgodnie z art. 174 ustawy o finansach publicznych z budżetu gminy mogą być
udzielane dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych, kalkulowane wg stawek
jednostkowych. Wysokość stawek dotacji przedmiotowej ustala organ stanowi ący.
Rada podejmując jednogłośnie
Uchwałę Nr XXVII/199/08
w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego,
określenia zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji
ustaliła dopłatę do ceny 1m3 ścieków oczyszczonych w wysokości 1,70 zł oraz
dopłatę do ceny 1 pojemnika nieczystości stałych w wysokości 3,14 zł dla Gminnego
Zakładu Usług Komunalnych w Uzdowie .
Ad. pkt 9
B. Antoszewska szczegółowa przedstawiła propozycje zmian do budżetu Gminy
Działdowo na 2008 rok, po czym Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXVII/200/08
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2008 r.

Ad. pkt 10
Przedstawiając

projekt

uchwały

Kierownik

Referatu

GKŚ G.

Małachowski

poinformował, że rozporządzenia dotyczą Dąbrówieńskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolin Rzek Nidy i Szkotówki .
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXVII/201/08
w sprawie uzgodnienia projektów Rozporządzeń Wojewody WarmińskoMazurskiego w sprawie obszarów chronionego krajobrazu.

Ad. pkt 11
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Kierownik G. Małachowski wyjaśnił, że nieruchomości będące przedmiotem
nabycia z zasobu od Agencji Nieruchomości Rolnych położone są w obrębie
Komorniki i przeznaczone zostaną na poszerzenie pasa drogowego.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXVII/202/08
w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Działdowo
nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych.
Ad. pkt 12
Kierownik

Referatu

GKŚ

poinformował,

że

przedmiotowa

nieruchomość

zabudowana, położona w Jankowicach, o powierzchni 0,0300 ha przeznaczona
zostanie na świetlicę wiejską.
Rada podejmując jednogłośnie
Uchwałę Nr XXVII/203/08
wyraziła zgodę na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Działdowo nieruchomości
wchodzącej w skład Zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych.
Ad. pkt 13
G. Małachowski poinformował, że działka o pow. 0,0098 ha, obręb Gnojno przejęta
zostanie

przez

Gminę

Działdowo

nieodpłatnie

od

Przedsiębiorstwa

Robót

Inżynieryjno - Drogowych w Działdowie z przeznaczeniem na drogę gminną.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXVII/204/08
w sprawie nieodpłatnego przejęcia działki Nr 83/4 obręb Gnojno.
Ad. pkt 14
Kierownik Małachowski wyjaśnił, że przedmiotowa nieruchomość położona jest
w miejscowości Filice. Powierzchnia tej działki wynosi 1,3300 ha. Wartość rynkowa
nieruchomości

została

określona

przez

biegłego

rzeczoznawcę

na

kwotę

31 255 zł.
G. Małachowski podkreślił, że jest duże zainteresowanie w/w nieruchomością, i że
zostanie ona zbyta w drodze przetargu. Doda ł, że kosztami aktu notarialnego
zostanie obciążony nabywca.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę
Uchwałę Nr XXVII/205/08
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w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu
nieruchomości gruntowej.
Ad. pkt 15
Kierownik Referatu GKŚ poinformował, że działka oznaczona Nr 628 mapy 1
o pow. 0,2091 ha, obręb Księży Dwór zostanie nieodpłatnie przejęta na własność
Gminy Działdowo od Beaty i Aleksandra Nowakowskich i przeznaczona na drogę
dojazdową do drogi Działdowo - Gnojno.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXVII/206/08
w sprawie nieodpłatnego przejęcia działki Nr 628 obręb Księży Dwór.
Ad. pkt 16
G. Małachowski powiedział, że Zarząd Powiatu Działdowskiego wystąpił z prośbą
o darowanie Powiatowi Działdowskiemu działek, stanowiących własność Gminy
Działdowo, położonych w obrębie Księży Dwór, oznaczonych nr 34/7, 47/8 i 621/1
z mapy 5 o łącznej powierzchni 0,0374 ha pod poszerzenie pasa drogi powiatowej.
Dodał, że ma to związek z realizacją inwestycji polegającej na budowie ciągu pieszo
– rowerowego przy drodze nr 1363N na odcinku Działdowo – Księży Dwór.
Rada jednogłośnie pojęła
Uchwałę Nr XXVII/207/08
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny.

Ad. pkt 17
Informację z analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez pracowników Urzędu
Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2007 przedstawił Wójt
P. Cieśliński – informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Informację z analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Rady Gminy
Działdowo za 2007 rok przedstawił Przewodniczący Rady M. Zieliński – informacja
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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Ad. pkt 18
W tym punkcie nikt nie zabrał głosu.
Ad. pkt 19
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący M. Zieliński o godz. 1152
zamknął XXVII sesję Rady Gminy.
Protokołowała:

Przewodniczył:

Anna Baszczewska

Mirosław Zieliński

/podinspektor/

/Przewodniczący Rady Gminy/
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