Protokół Nr XXXVII/09

z s e s j i Rady Gminy Działdowo
odbytej w dniu 24 września 2009 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Działdowo pod
przewodnictwem Mirosława Zielińskiego – Przewodniczącego Rady Gminy.

Sesja trwała w godzinach 10

10

16

11 .

Stan osobowy Rady wynosi 15 osób, w sesji zgodnie z listą obecności uczestniczy 14 radnych.
Nieobecny: radny P. Stańczak– lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Spoza Rady w sesji udział wzięli:
Janina Zyznowska

- Wiceprezes Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego
Krzyża Kubański w Działdowie

Władysław Kubiński

- Rady Powiatu Dziadowskiego

Paweł Cieśliński

- Wójt

Jan Świniarski

- Sekretarz

Beata Antoszewska

- Skarbnik Gminy

Grzegorz Małachowski

- Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Planowania
Przestrzennego, Gospodarki Gruntami,
i Ochrony Środowiska

Wiesława Gierłachowska

- Radca prawny

Katarzyna Trąbińska

- Komendant Straży Gminnej

Andrzej Graszk

- Kierownik Gminnego Zakładu Usług Komunalnych

Bogumiła Stachowiak

- Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej

Mieczysława Skała

- Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

Sołtysi z terenu gminy, 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 uchwa ły w sprawie
utraty mocy uchwały Nr XXXI/241/09 Rady Gminy Działdowo z dnia 30 stycznia 2009 r. w spawie
zatwierdzenia „Planu Odnowy miejscowości Gnojno na lata 2009-2013” oraz utraty mocy uchwały
Nr XXXIV/275/09 Rady Gminy Działdowo z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany
okresu obowiązywania Planu Odnowy Miejscowości Gnojno.
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 XXXVI Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta o działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Działdowo za I półrocze 2009 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2009 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dzia łdowo.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dzia łdowo.
10. Podjęcie uchwały w sprawie utraty mocy uchwały Nr XXXI/241/09 Rady Gminy Działdowo
z dnia 30 stycznia 2009 r. w spawie zatwierdzenia „Planu Odnowy miejscowo ści Gnojno
na lata 2009-2013” oraz utraty mocy uchwały Nr XXXIV/275/09 Rady Gminy Działdowo z dnia
28 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany okresu obowi ązywania Planu Odnowy
Miejscowości Gnojno.
11. Sprawy bieżące.
12. Zamknięcie obrad.

Ad. pkt 3
Protokół z XXXVI 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 6 sierpnia
do 24 września 2009 r. – informacja stanowi załącznik do niniejszego pr otokołu.
Ponadto poinformował o rozpoczętych oraz zakończonych inwestycjach na terenie gminy Działdowo.

Ad. pkt 5
W tym punkcie:
Sołtys J. Konarzewski zapytał, kiedy rozpocznie się budowa kanalizacji w Rudolfowie?

Radny K. Niewidziała zapytał, kiedy zostanie wykonany chodnik przy drodze wojewódzkiej
w Burkacie oraz, na jakim etapie są uzgodnienia z firmą BUDOKRUSZ dotyczące korzystania z drogi
gminnej na potrzeby tej firmy.
Radny R. Łebkowski wnioskował o wyrównanie dróg gminnych w Rywocinach.

Radny D. Frejnik zapytał, czy z sali sportowej w Sławkowie mogą korzystać mieszkańcy tej
miejscowości i na jakich zasadach?

Sołtys B. Dźwigała poprosiła o wyrównanie dróg gminnych w Niestoi.
Radna T. Majorowska zapytała, jaka jest procedura post ępowania z bezdomnymi psami?
Sołtys H. Woźny zgłosił awarię oświetlenia ulicznego w Grzybinach. Zapytał, jakie są zasady łowienia
ryb na łowisku gminnym w Mosznicy.
Odpowiadając na pytania Wójt P. Cieśliński poinformował, że w dniu jutrzejszym nastąpi przekazanie
placu budowy w celu rozpoczęcia inwestycji polegaj ącej na budowie kanalizacji w Rudolfowie .
Ponadto w październiku zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie inwestycji związanej z budową
chodnika przy drodze wojewódzkiej w Burkacie. Dodał, że przebudowa mostu istniejącego na tej
drodze nie będzie możliwa. Poinformował, że taką decyzję podjął Zarząd Dróg Wojewódzkich uznając,
że procedura związana z przebudową tego mostu była by bardzo długa, dlatego też pozostanie
on w istniejącym stanie.
Koszty przebudowy drogi gminnej w Burkacie pokryje firma BUDOKRUSZ. W przyszłym tygodniu
zostanie podpisane porozumienie w tej sprawie. Wójt doda ł, że wartość kosztorysowa tej inwestycji
wynosi ok. 240 000 zł. Realizacja nastąpi na początku listopada br.
Wójt poinformował, że w niedługim czasie zostanie przygotowany regulamin dotycz ący korzystania
z sali sportowej w Sławkowie.
Odpowiadając radnej T. Majorowskiej Wójt powiedział, że o bezdomnych psach należy informować
Straż Gminną.
Nawiązując do zasad łowienia ryb na gminnym łowisku w Mosznicy, P. Cieśliński wyjaśnił, że zarówno
mieszkańcy tej miejscowości, jak i inne osoby, nie tylko z terenu gminy, maj ą prawo do łowienia ryb,
po ówczesnym wniesieniu opłaty za wstęp na łowisko.
Sołtys Z. Prymas powiedział, że łowisko jest dla niego ogromnym problemem. Dodał, że mieszkańcy
mają do niego pretensje o to, że pozwala łowić ryby osobom spoza terenu gminy. Ponadto wiele osób
przyjezdnych nie płaci za wstęp na łowisko.
Wójt gminy przyznał, że łowisko przyswaja wiele problemów, ale też powinno przynosić zyski dla
miejscowości. Podkreślił, że bez wniesienia opłaty, nikt nie może przystąpić do łowienia,
a po wniesieniu opłaty z łowiska może korzystać każdy.

J. Zyznowska - Wiceprezes Zarządu Rejonowego PCK - poinformowała o akcjach charytatywnych
i o usługach opiekuńczych prowadzonych przez Polski Czerwony Krzyż. Poprosiła o wsparcie
finansowe akcji charytatywnej „ WYPRAWKA DLA ŻAKA”, po czym przeprowadziła zbiórkę na ten cel.

Ad. pkt 6

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Działdowo za I półrocze 2009 r. przedstawiła Skarbnik
Gminy B. Antoszewska – sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protoko łu.
Skarbnik dodała, że Regionalna Izba Obrachunkowa wdała pozytywną opinię dotyczącą wyżej
omówionego sprawozdania.

Ad. pkt 7
B. Antoszewska szczegółowo omówiła proponowane zmiany do budżetu gminy za 2009 r.
Radny K. Niewidziała przypomniał, że wnioskował o zamontowanie progów zwalniających na drodze
gminnej w miejscowości Filice.
Wójt poinformował, że obecnie gmina nie posiada środków na ten cel. Jednakże pamięta o wniosku
radnego, jak też o tym, że potrzeba zamontowania progów zwalniaj ących istnieje w trzech innych
miejscowościach na terenie gminy. Dodał, że koszt tej inwestycji pokryty zostanie z bieżących
środków.

Rada jednogłośnie podjęła:
Uchwałę Nr XXXVII/291/09
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2009 r.

Ad. pkt 8 - 9
Referując projekty uchwał Wójt P. Cieśliński poinformował, że zmiany w Planie Zagospodarowania
Przestrzennego

Gminy

Działdowo

dotyczą

terenów

pod

lokalizacj ę

elektrowni

wiatrowych

w miejscowościach: Krasnołąka i Klęczkowo oraz zmiany dotychczasowej funkcji nieruchomo ści,
z rolnej na usługową, mieszkaniową oraz przemysłowo – usługową.
Rada jednogłośnie podjęła:
Uchwałę Nr XXXVII/292/09
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Działdowo.
oraz
Uchwałę Nr XXXVII/293/09
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Działdowo.
P. Cieśliński dodał, że w przyszłym roku gmina zamierza przystąpić do ujednolicenia Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Ad. pkt 10

Wójt Gminy wyjaśnił, że przedmiotowa uchwała dotyczy utraty mocy uchwały Nr XXXI/241/09 Rady
Gminy Działdowo z dnia 30 stycznia 2009 r. w spawie zatwierdzenia „Planu Odnowy miejscowo ści
Gnojno na lata 2009-2013” oraz utraty mocy uchwały nr XXXIV/275/09 Rady Gminy Działdowo z dnia
28 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany okresu obowi ązywania Planu Odnowy Miejscowości
Gnojno.
Rada jednogłośnie podjęła:
Uchwałę Nr XXXVII/294/09
w/w sprawie.

Ad. pkt 11
W tym punkcie:
Sołtys Z. Świreczewski poprosił o oczyszczenie rowu odwadniającego w Sławkowie.
Wójt P. Cieśliński powiedział, że konserwacja rowu nastąpi w przyszłym roku. Podkreślił,
że mieszkańcy miejscowości Sławkowo nie powinni czuć się zagrożeni, bo odwodnienie wykonane
jest prawidłowo.

Ad. pkt 12
16

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący M. Zieliński o godz. 11 zamknął XXXVII sesję
Rady Gminy.

Protokołowała:

Przewodniczył:

Anna Baszczewska

Mirosław Zieliński

/podinspektor/

/Przewodniczący Rady Gminy/

