Protokół Nr XXVIII/08
z s e s j i Rady Gminy Działdowo
odbytej w dniu 19 listopada 2008 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Działdowo
pod przewodnictwem Mirosława Zielińskiego – Przewodniczącego Rady Gminy.
Sesja trwała w godzinach 10 10 1225
Stan osobowy Rady wynosi 15 osób, w sesji zgodnie z załączoną listą obecności
uczestniczyli wszyscy radni– lista obecności stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Spoza Rady w sesji udział wzięli:
Paweł Cieśliński
- Wójt
Jan Świniarski
- Sekretarz
Beata Antoszewska
- Skarbnik
Mariusz Margalski
- Kierownik Referatu Rozwoju, Promocji, Inwestycji
i Zamówień Publicznych
Grzegorz Małachowski
- Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej,
Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami,
i Ochrony Środowiska
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 oraz 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 trzech dodatkowych
projektów uchwał:
- w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w jednostkach budżetowych;
- w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Działdowo;
- w sprawie udzielenia Powiatowi Działdowskiemu pomocy finansowej;
oraz o usunięcie z porządku obrad punktu 12 dot. podjęcia uchwały w sprawie opłaty
od posiadania psów.
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 XXVII Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta o działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego
pomiędzy Gminą Działdowo a Gminą Iłowo - Osada w sprawie utworzenia
wspólnej Straży Gminnej.
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7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za
udział członków ochotniczej straży pożarnej w działaniu ratowniczym lub
szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Staż Pożarną lub
Gminę Działdowo.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru
podatku rolnego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od środków transportowych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr XXI/139/08 Rady Gminy
Działdowo z dnia 28 lutego 2008 w sprawie udzielenia Powiatowi
Działdowskiemu pomocy finansowej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr XXIV/172/08 Rady Gminy
Działdowo z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia Powiatowi
Działdowskiemu pomocy finansowej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Działdowskiemu pomocy
finansowej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Działdowskiemu pomocy
finansowej.
16. Podjęcie w sprawie zmian w budżecie Gminy Działdowo na 2008 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie oddania do bezpłatnego użyczenie boiska
sportowego na działalność Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu
nieruchomości zabudowanej.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu
nieruchomości zabudowanej.
20. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych
w jednostkach budżetowych.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowanie
Gminy Działdowo.
22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Działdowskiemu pomocy
finansowej.
23. Sprawy bieżące.
24. Zamknięcie obrad.
Ad. pkt 3
Protokół z XXVII 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 29 października do 19 listopada br. – informacja stanowi załącznik
do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 5
W tym punkcie:
Radna D. Zakrzewska
w Kramarzewie.

zapytała,

kiedy
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rozpocznie

się

remont

świetlicy

Wójt P. Cieśliński odpowiedział, że świetlicy nie da się już wyremontować.
W budynku podcięto belki, aktualnie zagraża on bezpieczeństwu i nadaje się tylko do
rozbiórki.
Ad. pkt 6
Przedstawiając projekt uchwały Wójt Gminy poinformował, że Komendant Główny
Policji wydał pozytywną opinię na temat utworzenia wspólnej straży gminnej.
P. Cieśliński dodał, że straż będzie funkcjonować w formie referatu. Straż utworzona
zostanie wspólnie z Gminą Iłowo. Szczegóły współpracy pomiędzy gminami
dotyczące działania straży gminnej ustali porozumienie zawarte pomiędzy Wójtami
poszczególnych gmin.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXVIII/208/08
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą
Działdowo a Gminą Iłowo - Osada w sprawie utworzenia wspólnej
Straży Gminnej.
Ad. pkt 7
Wójt P. Cieśliński przedstawił propozycję stawek dla członka ochotniczej straży
pożarnej z terenu Gminy Działdowo, który uczestniczy w działaniu ratowniczym lub
szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę
Działdowo: 10,00 zł/godzinę - za udział w działaniach ratowniczych oraz 6,00
zł/godzinę - za udział w szkoleniach pożarniczych.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXVIII/209/08
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków
ochotniczej straży pożarnej w działaniu ratowniczym lub szkoleniu
pożarniczym organizowanym przez Państwową Staż Pożarną
lub Gminę Działdowo.

Ad. pkt 8
Rada podejmując jednogłośnie
Uchwałę Nr XXVIII/210/08
Określiła następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie
Gminy Działdowo w 2009 r.:
– 0,58zł od 1 m² powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów
i budynków;
– 3,90 zł od 1 ha powierzchni gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne,
retencyjne lub elektrowni wodnych;
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– 0,16zł od 1 m² powierzchni gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego;
– 0,56 zł od 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części;
– 17,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;
– 9,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym;
– 4,00zł od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych;
– 4,70 zł od 1 m² powierzchni użytkowej od pozostałych budynków lub ich części,
w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego z wyjątkiem: budynków
gospodarczych użytkowanych przez emerytów i rencistów z tytułu przekazania
gospodarstwa rolnego na skarb państwa, dla których stawka wynosi 1,10zł od 1 m²
powierzchni użytkowej; budynków gospodarczych znajdujących się na użytkach
rolnych nie tworzących gospodarstw rolnych w rozumieniu ustawy o podatku rolnym,
stanowiących własność (współwłasność) rencistów i emerytów, którzy przekazali
swoje gospodarstwa rolne w zamian za świadczenia uregulowane w ustawie
o ubezpieczeniu społecznym rolników lub renty strukturalne, dla których stawka
wynosi 3,20 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
- od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych.
Ad. pkt 9
Rada Gminy jednogłośnie obniżyła średnią cenę skupu żyta do celów wymiaru
podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego z dnia 17 października 2008 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za
okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r. do kwoty 43,00 zł za 1 q, podejmując
Uchwałę Nr XXVIII/211/08
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
W tym miejscu Skarbnik B. Antoszewska poinformowała, że na wspólnym
posiedzeniu Stałych Komisji Rady Gminy Radni pozostawili stawkę podatku leśnego
na poziomie ministerialnym. W takim przypadku nie ma obowiązku podejmowania
uchwały w sprawie podatku leśnego.
Ad. pkt 10
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Skarbnik B. Antoszewska przedstawiła w wypracowane wspólnie przez Stałe
Komisje Rady Gminy propozycje stawek podatku od środków transportowych, po
czym Rada podjęła
Uchwałę Nr XXVIII/212/08
w sprawie podatku od środków transportowych.
- 13 głosami „ZA”
- przy 2 głosach „WSTRZYMUJĄCYCH”
Ad. pkt 11
Rada ustaliła dzienne stawki opłat targowych obowiązujących w 2009 r. na terenie
Gminy Działdowo w wysokościach:
10,00 zł – za handel z koszyka; 12,00 zł – za handel ze stoiska; 15,00 zł - za handel
samochodu osobowego i dostawczego o ładowności do 1 tony; 30,00 zł - za handel
z samochodu ciężarowego o ładowności powyżej 1 tony, podejmując jednogłośnie
Uchwałę Nr XXVIII/213/08
w sprawie opłaty targowej.
Ad. pkt 12 - 13
Skarbnik B. Antoszewska poinformowała, że udzielenie Powiatowi Działdowskiemu
pomocy finansowej w wysokości 218.750 zł z przeznaczeniem na realizację
przebudowy drogi powiatowej nr 1363 N Działdowo – Prusinowo –Gnojno Petrykozy, na odcinku Działdowo - Księży Dwór wraz z budową ciągu pieszo –
rowerowego i pomocy finansowej w wysokości 60.000 zł z przeznaczeniem na zakup
pojazdu pożarniczego nastąpi w 2009 r.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXVIII/214/08
w sprawie uchylenia Uchwały nr XXI/139/08 Rady Gminy Działdowo
z dnia 28 lutego 2008 w sprawie udzielenia Powiatowi Działdowskiemu
pomocy finansowej.
oraz
Uchwałę Nr XXVIII/215/08
w sprawie uchylenia Uchwały nr XXIV/172/08 Rady Gminy Działdowo
z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Dzia łdowskiemu
pomocy finansowej.
Ad. pkt 14
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXVIII/216/08
w sprawie udzielenia Powiatowi Działdowskiemu z budżetu Gminy Działdowo na rok
2009 pomocy finansowej w wysokości 70.000 zł z przeznaczeniem na zakup
ciężkiego pojazdu pożarniczego.

Ad. pkt 15
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Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXVIII/217/08
w sprawie udzielenia Powiatowi Działdowskiemu pomocy finansowej na 2009 r.
w wysokości 335.000 zł na realizację przebudowy drogi powiatowej nr 1363 N
Działdowo – Prusinowo – Gnojno - Petrykozy, na odcinku Działdowo - Księży Dwór
wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego.
Ad. pkt 16
Proponowane zmiany w budżecie przedstawiła Skarbnik B. Antoszewska.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXVIII/218/08
w sprawie zmian w budżecie Gminy Działdowo na 2008 rok.
Ad. pkt 17
Stan osobowy Rady po przerwie wynosi 13 radnych. Salę obrad opuścili: radny
K. Lipowski oraz radna B. Lipowska.(godz. 11:30).
Przedstawiając projekt uchwały Kierownik Referatu GKŚ G. Małachowski wyjaśnił,
że jej przedmiotem jest boisko sportowe położone w miejscowości Ruszkowo, które
wykorzystywane będzie pod działalność statutową Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu w Działdowie.
Rada jednogłośnie, tj. 13 głosami „ZA”, podjęła
Uchwałę Nr XXVIII/219/08
w sprawie oddania do bezpłatnego użyczenie boiska sportowego
na działalność Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu.
Ad. pkt 18
G. Małachowski poinformował, że przedmiotowa uchwała dotyczy nieruchomości
zabudowanej o powierzchni 0,0543 ha, położonej w Kurkach. Wartość rynkowa
niniejszej nieruchomość określona przez biegłego rzeczoznawcę wynosi 16.700 zł
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXVIII/220/08
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości
zabudowanej.
Ad. pkt 19
Kierownik Małachowski powiedział, że wartość rynkowa przedmiotowej
nieruchomości określona przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 5.200 zł.
Nieruchomość o powierzchni0,0096 ha położona jest w miejscowości Kurki.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXVIII/221/08
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości
zabudowanej.
Ad. pkt 20
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B. Antoszewska poinformowała, że rachunek dochodów własnych utworzą: Zespół
Szkół im. J. Korczaka w Księżym Dworze oraz Szkoła Podstawowa w Uzdowie.
W/w Jednostki budżetowe mogą gromadzić na rachunku dochodów własnych:
darowizny, dochody z odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym, dochody
z wynajmu, dzierżawy składników majątkowych i przeznaczać je na cele wskazane
przez darczyńcę oraz sfinansowanie wydatków bieżących, z wyjątkiem wynagrodzeń
osobowych. Nadwyżka środków obrotowych w jednostkach posiadających rachunek
dochodów własnych ustalona na dzień 31 grudnia każdego roku, podlega w całości
wpłacie do budżetu Gminy.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXVIII/222/08
w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w jednostkach
budżetowych.
Ad. pkt 21
Wójt P. Cieśliński poinformował, że Gmina Działdowo przystępuje do sporządzenia
zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dzia łdowo
Dodał, że zmiana Planu dotyczy terenów pod lokalizację elektrowni wiatrowych we
wsiach Kisiny, Pierławki - Wysoka, Jankowice, Jankowice - Gąsiorowo.
Zmiana Planu nastąpi na koszt inwestorów.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXVIII/223/08
w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowanie Gminy Działdowo.
Ad. pkt 22
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXVIII/224/08
w sprawie udzielenia Powiatowi Działdowskiemu pomocy finansowej na 2009 r.
w wysokości 150.000 zł na realizację przebudowy drogi powiatowej nr 1290 N
Płośnica – Prioma - Wysoka.
Ad. pkt 23
W tym punkcie:
Wójt P. Cieśliński poinformował, że rozstrzygnięty został przetarg na
termomodernizację budynków świetlicowych. Gmina przystąpiła do realizacji tej
inwestycji.
Ad. pkt 24
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący M. Zieliński o godz. 1225
zamknął XXVIII sesję Rady Gminy.
Protokołowała:

Przewodniczył:

Anna Baszczewska

Mirosław Zieliński

/podinspektor/

/Przewodniczący Rady Gminy/
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