Protokół Nr XXX/08
z s e s j i Rady Gminy Działdowo
odbytej w dniu 30 grudnia 2008 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Działdowo
pod przewodnictwem Mirosława Zielińskiego – Przewodniczącego Rady Gminy.
Sesja trwała w godzinach 1200 1405
Stan osobowy Rady wynosi 15 osób, w sesji zgodnie z załączoną listą obecności
uczestniczy pełen skład Rady – lista obecności stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Spoza Rady w sesji udział wzięli:
Władysław Kubiński
- Rady Powiatu Działdowskiego
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
Danuta Smereczyńska
- Inspektor ds. Oświaty
Danuta Dolińska
- Referent ds. Społecznych i Ochrony Zdrowia
Andrzej Graszk
- Kierownik Gminnego Zakładu Usług Komunalnych
Bogumiła Stachowiak
- Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej
Mieczysława Skała
- Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
Bożena Ziółkowska – Wójcicka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Dyrektorzy szkół oraz sołtysi z terenu gminy.
Ad. pkt 1
Przewodniczący Rady M. Zieliński powitał uczestników i na podstawie listy
obecności stwierdził prawomocność obrad.
Następnie Przewodniczący Rady poprosił zebranych o powstanie i uczczenie minutą
ciszy pamięci zmarłego sołtysa wsi Myślęta – Andrzeja Rybickiego.
Ad. pkt 2
Rada przystąpiła do realizacji porządku obrad w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu XXIX Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta o działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Działdowo na
2009 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają
z końcem roku budżetowego 2008 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Działdowo na 2008 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania regulaminu Straży Gminnej.
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10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu
nieruchomości gruntowej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2009 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na 2009 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia
zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i uzgodnienia wartości jednego
punktu w złotych dla potrzeb opracowania tabeli miesi ęcznych stawek
wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników nie będących nauczycielami,
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Działdowo.
14. Podjęcie uchwały w sprawie polityki oświatowej Gminy Działdowo w latach
2008 – 2015.
15. Sprawy bieżące.
16. Zamknięcie obrad.

Ad. pkt 3
Protokół z XXIX sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez odczytania.
Ad. pkt 4
Wójt Gminy P. Cieśliński złożył informację ze swojej działalności z uwzględnieniem
wydanych zarządzeń i wykonanych uchwał Rady Gminy w okresie międzysesyjnym,
tj. od 19 listopada do 30 grudnia br. – informacja stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Ad. pkt 5
W tym punkcie – nikt nie zabrał głosu.
Ad. pkt 6
Budżet Gminy Działdowo na 2009 rok przedstawiła Skarbnik B. Antoszewska,
po czym Rada bezwzględną większością głosów, t.j. 13 głosami „za” i 2 głosami
„wstrzymującymi” podjęła
Uchwałę Nr XXX/229/08
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Działdowo na 2009 rok.
Ad. pkt 7
B. Antoszewska omówiła przeznaczenie i kwoty wydatków, które nie wygasają
z końcem 2008 r.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXX/230/08
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasaj ą
z końcem roku budżetowego 2008 r.
Ad. pkt 8
Skarbnik poinformowała o proponowanych zmianach do budżetu gminy na 2008 r.
dodając, że po ich wprowadzeniu aktualna kwota budżetu po zmianach wyniesie:
dochody - 23.949.480,88 zł, wydatki - 24.857.666,88 zł. Deficyt w wysokości 908.186
zł pokryty jest z przychodów, z zaciągniętych kredytów oraz wolnych środków.
Rada jednogłośnie podjęła
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Uchwałę Nr XXX/23108
w sprawie zmian w budżecie Gminy Działdowo na 2008 r.
Ad. pkt 9
Sekretarz J. Świniarki wymienił zadania, jakie będę realizowane przez Straż
Gminną na terenach Gmin Działdowo i Iłowo. Dodał, że Straż utworzona została na
mocy porozumienia międzygminnego z dnia 2 grudnia 2008 r. zawartego na
podstawie Uchwały Nr XXVIII/208/08 Rady Gminy Działdowo z dnia 19 listopada
2008 roku oraz Uchwały Nr XVII/136/08 Rady Gminy Iłowo - Osada z dnia 24
listopada 2008 r.
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego
pomiędzy Gminą Działdowo,
a Gminą Iłowo - Osada w sprawie utworzenia
wspólnej Straży Gminnej.
Sekretarz poinformował, że terenem działania Straży Gminnej jest obszar
administracyjny Gminy Działdowo i Gminy Iłowo – Osada, a jej siedziba mieści się
w budynku Urzędu Gminy Działdowo.
Straż Gminna działa w strukturach organizacyjnych Urzędu Gminy w Działdowie,
kieruje nią komendant powoływany i odwoływany przez Wójta, po zaciągnięciu opinii
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie. Komendant reprezentuje Straż
Gminną na zewnątrz.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXX/232/08
w sprawie nadania regulaminu Straży Gminnej.
Ad. pkt 10
Kierownik G. Małachowski poinformował, że przedmiotowa nieruchomość składa
się z dwóch działek i położna jest w Zakrzewie. Wartość rynkowa tej nieruchomości
została określona przez biegłego rzeczoznawcę na kwotę 11.221 zł
Rada jednogłośnie wyraziła zgodę na zbycie w drodze przetargu nieruchomości
gruntowej podejmując jednogłośnie
Uchwałę Nr XXX/233/08.
Ad. pkt 11
Referent ds. Społecznych i Ochrony Zdrowia D. Dolińska poinformowała, że środki
na realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w postaci niniejszego Programu
pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów
alkoholowych. Na realizację tych zadań przeznacza się w budżecie gminy na 2009 r.
kwotę 82 000 zł. Realizatorem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych przy współpracy: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Ośrodka
Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, Policji, Nauczycieli, Sądu,
Organizacji pozarządowych, Księży.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXX/234/08
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2009 r.
Ad. pkt 12
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D. Dolińska przedstawiając projekt uchwały powiedziała, że niniejszy Program jest
kontynuacją programu z lat ubiegłych. Na jego realizację w 2009 r. przeznaczono
kwotę 3.000 zł.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXX/235/08
w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 r.
Ad. pkt 13
Po zreferowaniu projektu uchwały przez Inspektor ds. Oświaty D. Smereczyńską,
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXX/236/08
w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego
w I kategorii zaszeregowania i uzgodnienia wartości jednego punktu
w złotych dla potrzeb opracowania tabeli miesięcznych stawek
wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników nie będących nauczycielami,
zatrudnionych
w szkołach prowadzonych przez gminę Działdowo.
Ad. pkt 14
D. Smereczyńska przedstawiając projekt uchwały przypomniała, że na wspólnym
posiedzeniu Stałych Komisji Rady Gminy rozpatrywane były cztery warianty
charakteryzujące system szkolny na terenie gminy Działdowo na lata 2008 – 2015.
Po przeprowadzeniu analizy i rozmów z radnymi oraz ujęciu ich uwag do
poszczególnych wariantów zaproponowała przyjęcie wariantu 2 – poprawionego.
W pierwszej wersji wariantu 2 założono, że liczebność dzieci w klasach
podstawowych wyniesie 20 uczniów, a w gimnazjach 26. Przyjęcie wariantu 2 w
pierwotnej wersji mogłoby spowodować likwidację jednego z gimnazjów. Aby zatem
nie dopuścić
do takiej sytuacji omawiany wariant został poprawiony –
obniżono liczebność dzieci
w gimnazjach do 24. Ponadto zaproponowano
utworzenie w szkołach punktów przedszkolnych lub świetlicowych.
Radny P. Stańczak zapytał, które z oddziałów szkół podstawowych, wskazane
w wariancie 2 zostaną zlikwidowane w 2009?
D. Smereczyńska odpowiedziała, że trzy oddziały, o których mowa dotyczą
obniżenia stopnia organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Grzybinach. Przy
założeniach przekształcenia tej szkoły była mowa, że funkcjonować w niej będą klasy
1-3, a klasy 4-6 zostaną przeniesione do Szkoły Podstawowej w Uzdowie.
Radny Stańczak powiedział, że warunki lokalowe w Budynku Szkoły Podstawowej
w Uzdowie nie są przystosowane dla tak dużej liczby uczniów.
Wójt P. Cieślinski poinformował, że zgodnie z planem inwestycyjnym w 2011 r.
planowana jest budowa sali gimnastycznej w Uzdowie. Przy sali powstaną dwa
pomieszczenia klasowe, które rozwiążą problem lokalowy w tej szkole.
Przewodniczący M. Zieliński zapytał, dlaczego w omawianym wariancie corocznie
zmniejsza się liczba oddziałów?
Wójt P. Cieśliński odpowiedział, że jest to powodem niżu demograficznego.
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Uzupełniając wypowiedź Wójta D. Smereczyńska powiedziała, że dzieci z terenu
gminy kolokwialnie rozpoczynają naukę w dziadowskich szkołach. Aby tej sytuacji
zapobiec, istnieje potrzeba utworzenia punktów przedszkolnych, aby zatrzymać
gminne dzieci w gminnych placówkach oświatowych.
Wójt powiedział, że w niedługim czasie planuje utworzyć punkty przedszkolne dla
dzieci z terenu gminy. Podobnie jak w przedszkolach miejskich - rodzice będą
ponosić część kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu, a część będzie pokrywała
gmina.
Radna T. Majorowska powiedziała, że należy dążyć do tworzenia gminnych
przedszkoli. Pozwoli to zatrzymać gminne dzieci w gminnych placówkach
oświatowych.
Wójt dodał, że strategia w wybranym wariancie jest najbardziej korzystna dla
mieszkańców naszej gminy. Ponadto dodał, że może być ona dostosowywana
do bieżących potrzeb.
Rada podjęła
Uchwałę Nr XXX/237/08
w sprawie polityki oświatowej Gminy Działdowo w latach 2008 – 2015
14 głosami „za”, jedna osoba wstrzymała się od głosu.
Ad. pkt 15
W tym punkcie:
Wójt P. Cieślinski złożył informację o zrealizowanych inwestycjach w 2008 r.
Ad. pkt 16
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący M. Zieliński o godz. 1405
zamknął XXX sesję Rady Gminy.
Protokołowała:
Anna Baszczewska
/podinspektor/

Przewodniczył:
Mirosław Zieliński
/Przewodniczący Rady Gminy/
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