Protokół Nr XXXII/09
z s e s j i Rady Gminy Działdowo
odbytej w dniu 26 lutego 2009 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Działdowo pod
przewodnictwem Mirosława Zielińskiego – Przewodniczącego Rady Gminy.
Sesja trwała w godzinach 1010 1205.
Stan osobowy Rady wynosi 15 osób, w sesji zgodnie z listą obecności uczestniczy
pełen skład Rady – lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Spoza Rady w sesji udział wzięli:
Władysław Kubiński
- Rady Powiatu Działdowskiego
Sylwester Jackowski
- Radny 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 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
Sołtysi z terenu gminy oraz przedstawiciel prasy lokalnej.
Ad. pkt 1
Przewodniczący Rady M. Zieliński powitał uczestników i na podstawie listy
obecności stwierdził prawomocność obrad.
Ad. pkt 2
Wójt P. Cieśliński wnioskował o ujęcie w porządku obrad dodatkowego projektu
uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Działdowo
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2009.
Rada przyjęła jednogłośnie 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 XXXI Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta o działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy na 2009 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady
Gminy na 2009 r.
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8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Działdowo na
2009 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Działdowo na 2009 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Działdowo.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu
nieruchomości gruntowej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu
nieruchomości zabudowanej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej
nieruchomości gruntowej, oznaczonej Nr 74/3 w Zakrzewie.
16. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji Gminnych Programów: Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
na terenie gminy Działdowo w 2008 r.
17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy
Gminy Działdowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009.
18. Sprawy bieżące.
19. Zamknięcie obrad.
Ad. pkt 3
Protokół z XXXI 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 30 grudnia 2008 r. do 26 lutego 2009 r. – informacja stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
Ad. pkt 5
W tym punkcie:
Radny Powiatu W. Kubiński zaprosił osoby zainteresowane produkcją bydła
mięsnego na spotkanie, które odbędzie się w dniu 2 marca o godz. 1100 w sali
konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Działdowie.
Ad. pkt 6
Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 rok przedstawiła Przewodnicząca Komisji
T. Majorowska – plan pracy stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXXII/243/09
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2009 r.
Ad. pkt 7
Przewodniczący Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów J. Szudrewicz przestawił
plan pracy Komisji na 2009 r.
Plan pracy Komisji na 2009 r. Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury
przestawił jej przewodniczący K. Niewidziała.
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Przewodniczący Komisji Rolnej, Ochrony Przeciwpożarowej, Prawa, Porządku
i Ochrony Środowiska J. Gorczyca przestawił plan pracy Komisji na 2009 r.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXXII/244/09
w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2009 r.
Ad. pkt 8
Plan pracy Rady Gminy Działdowo na 2009 rok przedstawił Przewodniczący Rady
M. Zieliński.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXXII/245/08
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Działdowo na 2009 r.
Ad. pkt 9
Rada jednogłośnie wprowadziła proponowane zmiany do budżetu gminy na 2009 rok
podejmując
Uchwałę Nr XXXII/246/09
Ad. pkt 10
Skarbnik B. Antoszewska poinformowała, że Gmina planuje zaciągnąć kredyt
długoterminowy do wysokości 500.000 zł na okres 5 lat, tj. od 2009 r. do 2015 r.,
w tym 1 rok karencji, z przeznaczeniem na „ZAKUP RÓWNIARKI”.
Spłata będzie pokrywana z dochodów własnych gminy: z podatku od nieruchomości
oraz podatku rolnego. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco.
Bank, w którym zostanie zaciągnięty kredyt będzie wyłoniony zgodnie z ustawą
o zamówieniach publicznych.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXXII/247/09.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Ad. pkt 11
Przedstawiając projekt uchwały B. Antoszewska wyjaśniła, że pożyczka zostanie
zaciagnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie
do wysokości 1.080.000 zł na okres 5 lat, tj. od 2009 r. do 2015 r., w tym 1 rok
karencji, z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej z przyłączami
Kramarzewo - Uzdowo.
Spłata pożyczki pokrywana będzie z dochodów własnych gminy: z podatku
od nieruchomości oraz podatku rolnego. Zabezpieczeniem pożyczki będzie weksel in
blanco.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXXII/248/09
w sprawie w sprawie zaciągnięcia pożyczki.
Ad. pkt 12
Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na
terenie gminy Działdowo przedstawił G. Małachowski.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXXII/249/09
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w sprawie w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Działdowo.
Ad. pkt 13
Kierownik G. Małachowski poinformował, że przedmiotowa nieruchomość położona
jest w obrębie geodezyjnym Burkat, w miejscowości Komorniki, a jej powierzchnia
wynosi 0,1509 ha. Dodał, że jest to droga, która przebiega przez teren zakładu
„KOMBET”, który złożył wniosek o jej wykup. Wartość rynkowa działki została
określona przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 5.780 zł. Nieruchomość
zostanie zbyta w drodze przetargu.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXXII/250/09
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości
gruntowej.
Ad. pkt 14
Przedstawiając projekt uchwały Kierownik Referatu GKŚ poinformował, że jej
przedmiotem jest nieruchomość zabudowana o powierzchni 0,1500 ha, położona
w Komornikach, która z uwagi na nieuregulowane sprawy spadkowe stała się,
z mocy prawa, własnością Gminy.
G. Małachowski dodał, że wg biegłego rzeczoznawcy istniejące na w/w
nieruchomości budynki, tj. garaż i stodoła zniszczone są w ok. 90% i nadają się
jedynie do rozbiórki. Zgodnie z prawem ówcześni spadkobiercy mogą nabyć na
własność powyższą nieruchomość jedynie w drodze przetargu.
Rada podjęła jednogłośnie
Uchwałę Nr XXXII/251/09
w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu
nieruchomości zabudowanej.
Ad. pkt 15
Kierownik Małachowski wyjaśnił, że wniosek o wykup przedmiotowej nieruchomości
o powierzchni 0,0088 ha złożyła jedna z mieszkanek Zakrzewa. Dodał, że omawiana
nieruchomość może być zbyta w trybie bezprzetargowym.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXXII/252/09
w sprawie w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości
gruntowej, oznaczonej Nr 74/3 w Zakrzewie.
Ad. pkt 16
Sprawozdanie z realizacji Gminnych Programów: Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy
Działdowo w 2008 r. przedstawiła Referent ds. Społecznych i Ochrony Zdrowia
D. Dolińska –sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 17
Roczny program współpracy Gminy Działdowo z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009 przedstawił
M. Margalski, po czym Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXXII/253/09
w wyżej wymienionej sprawie.
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Ad. pkt 18
W tym punkcie:
Radna T. Majorowska zapytała, kiedy odbędą się zebrania wiejskie.
Wójt odpowiedział, że zebrania wiejskie rozpoczną się prawdopodobnie od 15 marca
br.
Przewodniczący Rady M. Zieliński przypomniał radnym Rady Gminy o obowiązku
składania oświadczeń o stanie majątkowym za 2008 r.
Radny D. Frejnik zapytał, czy w tym roku zostanie wykonana dokumentacja na
wykonanie oświetlenia w Lipówce?
G. Małachowski odpowiedział, że w roku bieżącym w dziesięciu miejscowościach
planowana jest budowa bądź rozbudowa oświetlenia ulicznego. Nie wiadomo jednak,
czy wystarczy środków finansowych, aby wykonać wspomnianą dokumentację.
Ad. pkt 19
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący M. Zieliński o godz. 1205
zamknął XXXII sesję Rady Gminy.
Protokołowała:
Anna Baszczewska
/podinspektor/

Przewodniczył:
Mirosław Zieliński
/Przewodniczący Rady Gminy/
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