Protokół Nr XLVI/10
z s e s j i Rady Gminy Działdowo
odbytej w dniu 8 kwietnia 2010 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Działdowo
pod przewodnictwem Mirosława Zielińskiego – Przewodniczącego Rady Gminy.
Sesja trwała w godzinach 1130 1400.
Stan osobowy Rady wynosi 15 osób, w sesji zgodnie z listą obecności uczestniczy
13 radnych, nieobecni: radna M. Sosnowska, radna D. Zakrzewska– lista obecności
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Spoza Rady w sesji udział wzięli:
Władysław Kubiński
- Radny Powiatu Działdowskiego
Paweł Cieśliński
- Wójt
Jan Świniarski
- Sekretarz
Beata Antoszewska
- Skarbnik
Mieczysława Skała
- Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
Danuta Smereczyńska
- Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Zdrowia
Grzegorz Małachowski
- Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej,
Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami,
i Ochrony Środowiska
Bogumiła Stachowiak
- Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Burkacie
Mariusz Margalski
- Kierownik Referatu Rozwoju, Promocji, Inwestycji
i Zamówień Publicznych.
Bożena Ziółkowska-Wójcicka - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w
Działdowie
Katarzyna Trąbińska
- Komendant Straży Gminnej
Sołtysi z terenu gminy, dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele prasy lokalnej.

Ad. pkt 1
Przewodniczący Rady M. Zieliński powitał uczestników i na podstawie listy
obecności stwierdził prawomocność obrad.
Ad. pkt 2
Rada przyjęła jednogłośnie porządek obrad w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu XLV Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta o działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2009 r.
7. Sprawozdanie z działalności Komisji Stałych Rady Gminy za 2009 r.
8. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Działdowo za 2009 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Działdowo za
2009 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego instytucji kultury.
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11. Podjęcie uchwały w sprawie nadwyżki środków obrotowych zakładu
budżetowego
12. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania,
odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2010 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Działdowskiemu pomocy
finansowej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Torfianki
Działdowskie”.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Działdowo.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany porozumienia międzygminnego z dnia
2 grudnia 2008 r. w sprawie utworzenia wspólnej Straży Gminnej.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Działdowo do realizacji
projektu systemowego w ramach Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 „Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika
Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Uzdowie.
20. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
za 2009 r.
21. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu za 2009 r.
22. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Burkacie
za 2009 r.
23. Sprawy bieżące.
24. Zamknięcie obrad.
Ad. pkt 3
Protokół z XLV sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez odczytania.
Ad. pkt 4
Wójt P. Cieśliński przedstawił informację z działalności w okresie międzysesyjnym
z uwzględnieniem wydanych zarządzeń i wykonanych uchwał - informacja stanowi
załącznik nr 3 do protokołu.
Następnie poinformował, że cztery inwestycje zostały rozstrzygnięte, zakończono
pierwszy etap budowy sali gimnastycznej w Uzdowie. Wójt Gminy zakomunikował
również,
że
rozpoczęto
przygotowywanie
placu
pod
budowę
oczyszczalni i kanalizacji w Kramarzewie. Wójt poinformował, że inwestycję
realizuje firma Pana J. Kempka. Przekazał również, w nawiązaniu do spraw
bieżących, że udało się sprzedać starą równiarkę. Dodał, że nowa równiarka pracuje
według pewnego harmonogramu, cześć dróg zostało już naprawionych m.in. w
Wysokiej, Pierławkach, pozostałe będą wykonywane zgodnie z wcześniej ustalonym
planem.
Ad. pkt 5
Sołtys B. Dźwigała zapytała kiedy rozpocznie się remont w budynku świetlicy
w Niestoji dotyczący wykonania łazienki.
Wójt poinformował, że w pierwszej kolejności będą realizowane place zabaw
następnie w dalszej kolejności remonty.
Radny powiatu W. Kubiński zabrał głos proponując zdobycie dofinansowania, do
bydła mięsnego, zapoznał zebranych z warunkami, jakie trzeba spełniać, aby
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pozyskać dotację. Poinformował również o możliwości zdobycia dofinansowania za
umożliwienie przeprowadzenia badań zwierząt, warunkiem jest wskazanie rzeźni, do
której zostanie później wywiezione bydło w celu pobrania materiału.
Ad. pkt 6
Przewodnicząca T. Majorowska przedstawiała sprawozdanie z działalności Komisji
Rewizyjnej za 2009 r.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Ad. pkt 7
Następnie przewodniczący poszczególnych komisji stałych Rady Gminy Działdowo
przedstawili sprawozdania z działalności za rok 2009.
Jako pierwszy sprawozdanie przedstawił Józef Gorczyca – Przewodniczący
Komisji Rolnej, Ochrony Przeciwpożarowej, Prawa, Porządku i Ochrony
Środowiska.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Następnie sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów
przedstawił Przewodniczący Komisji Jacek Szudrewicz.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Kolejne sprawozdanie przedstawił Przewodniczący Komisji Zdrowia, Pomocy
Społecznej, Oświaty i Kultury - K. Niewidziała.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Ad. pkt 8
Skarbnik B. Antoszewska przestawiała sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy
Działdowo za rok 2009 informując, że Regionalna Izba Obrachunkowa Olsztynie
wydała pozytywną opinię o sprawozdaniu budżetowym.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Ad. pkt 9
Przewodniczący M. Zieliński poinformował, że Komisja Rewizyjna Rady Gminy na
posiedzeniu w dniu 18 marca 2010 r. rozpatrzyła sprawozdanie z wykonania budżetu
gminy Działdowo za 2009 r. kierując się w szczególności legalnością, rzetelnością,
gospodarnością oraz celowością gospodarki finansowej w 2009 r. W związku z tym,
że Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości postanowiła wnieść do Rady Gminy
o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium.
Ponadto M. Zieliński odczytał Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie wydania opinii o udzieleniu
absolutorium dla Wójta Gminy Działdowo z tytułu wykonania budżetu za 2009 r.
Rada jednogłośnie, tj. 13 głosami „za” podjęła
Uchwałę Nr XLVI/337/10 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Działdowo za
2009 r.
W tym miejscu:
Wójt P. Cieśliński podziękował Radzie Gminy za udzielone absolutorium.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Przewodniczący M. Zieliński o godz. 1230 ogłosił przerwę w obradach.
O godz. 1240 Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady.
Ad. pkt 10
Skarbnik B. Antoszewska przedstawiła uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego instytucji kultury. Poinformowała, że uchwała
podejmowana jest każdego roku.
Jednogłośnie podjęto
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Uchwałę Nr XLVI/338/10 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego instytucji kultury.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Ad. pkt 11
Skarbnik Gminy omawiając projekt uchwały poinformowała, że istnieje propozycja,
aby zakład budżetowy w przypadku nadwyżki budżetowej nie dokonywał zwrotu
środków. Podkreśliła, że jest to możliwe dzięki zmianom wprowadzonym w ustawie
o finansach publicznych.
Jednogłośnie podjęto
Uchwałę Nr XLVI/339/10 w sprawie nadwyżki środków obrotowych zakładu
budżetowego.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Ad. pkt 12
Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad i
trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych.
Jednogłośnie podjęto
Uchwałę Nr XLVI/340/10 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania,
odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Ad. pkt. 13.
Skarbnik Gminy omówiła wprowadzone zmiany do budżetu w poszczególnych
rozdziałach po stronie dochodów i wydatków.
Radni jednogłośnie podjęli
Uchwalę Nr XLVI/341/10 w sprawie zmiany w budżecie gminy Działdowo na
2010 r.
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Ad. pkt 14
Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały informując, że jego przedmiotem jest
udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Działdowskiego z przeznaczeniem na
przebudowę ciągu dróg powiatowych.
Radny J. Gorczyca zapytał, dlaczego przeznaczane są tak wysokie kwoty.
Wójt Gminy wyjaśnił, że aby uzyskać środki finansowe z zewnętrznych źródeł należy
przygotować dobre wnioski, a dzięki wzajemnemu wsparciu, łatwiej udaje się je
pozyskać, co miało miejsce w przypadku Pierławek.
Dodał, że jeśli chcemy, aby były wykonywane drogi musimy je dofinansować. Wójt
poinformował, że jeśli będą realizowane kolejne drogi będzie wnioskował o ich
dofinansowanie, bowiem w innym przypadku nie będą wykonywane, a istnieje
potrzeba ich naprawy.
Radny J.Gorczyca podkreślił, że drogi gminne też wymagają naprawy.
Wójt powiedział, że jest potrzeba naprawy, co najmniej 10 dróg gminnych
i następnych tyle powiatowych.
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Radni podjęli jednogłośnie
Uchwałę Nr XLVI/342/10 w sprawie udzielenia Powiatowi Działdowskiemu
pomocy finansowej.
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Ad. pkt 15
Kierownik G. Małachowski poinformował, czym są „Torfianki Działdowskie” oraz
jakiego obszaru dotyczą. Wyjaśnił, że Burmistrz Miasta wystąpił o zmniejszenie tego
obszaru, bowiem miasto planuje w przyszłości budowę drogi i ciągu pieszorowerowego. Kierownik wyjaśnił, że zmieniły się przepisy i obecnie do zadań rady
gminy należy podjęcie decyzji o zmniejszeniu bądź nie użytku ekologicznego.
Kierownik G. Małachowski poinformował również, że niniejszy projekt został
uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie.
Radni jednogłośnie podjęli uchwałę Nr XLVI/343/10 w sprawie ustanowienia
użytku ekologicznego „Torfianki Działdowskie”.
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Ad. pkt 16
Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmian
w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Działdowo,
informując o celach, jakim ma służyć zmiana w przeznaczeniu terenu w odniesieniu
do Jankowic, Gąsiorowa, Księżego Dworu. Zaznaczył również, że dołączono jeszcze
do projektu Burkat, ponieważ w między czasie wpłynął wniosek parafii Św.
Wojciecha o udostępnienie działki z przeznaczeniem na cele kościelne.
Radni jednogłośnie podjęli
Uchwałę Nr XLVI/344/10 w sprawie przystąpienia do zmiany w Miejscowym
Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Działdowo.
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Ad. pkt 17
Sekretarz Gminy Jan Świniarski przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany
porozumienia międzygminnego, informując o zmianach, jakie zostały wprowadzone.
Sekretarz Gminy wskazał, że zastąpiono słowo koszty słowem wydatki ze względu
na potrzeby księgowości stąd § 4.1
otrzymuje brzmienie: „§ 4.1. Strony
Porozumienia ustalają, że każda z gmin będzie ponosiła wydatki na utrzymanie
wspólnej Straży Gminnej proporcjonalnie do liczby mieszkańców tj. w wysokości:
Gmina Działdowo - 60 %, Gmina Iłowo-Osada - 40% faktycznie poniesionych
wydatków”.
Jak poinformował Sekretarz Gminy wprowadzono jeszcze jedną zmianę polegającą
na wydłużeniu o pięć dni czasu na ostateczne rozliczenie środków, mające na celu
usprawnienie sporządzania sprawozdania, wobec czego w § 4 w ust. 7 wyrazy „15
stycznia” zastępuje się wyrazami „20 stycznia”.
Radni jednogłośnie podjęli
Uchwałę Nr XLVI/345/10 w sprawie zmiany porozumienia międzygminnego z
dnia
2 grudnia 2008 r. w sprawie utworzenia wspólnej Straży Gminnej.
Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Ad. pkt 18
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Kierownik Bożena Ziółkowska - Wójcicka przedstawiła projekt uchwały informując
o celach projektu, do którego realizacji przystępuje Gmina Działdowo, o grupie osób,
które zostaną objęte programem oraz o źródłach, z których pochodzą środki na
realizację projektu.
Radni podjęli jednogłośnie
Uchwałę Nr XLVI/346/10 w sprawie przystąpienia Gminy Działdowo do realizacji
projektu systemowego w ramach Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 „Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
Ad. pkt 19
Przewodniczący M. Zieliński, nawiązując do omawianego projektu uchwały poprosił
panią B. Komór o przedstawienie zastrzeżeń w odniesieniu do skargi z dnia
22.02. 2010 r. skierowanej na działalność Pana A. Graszk, Kierownika Gminnego
Zakładu Usług Komunalnych w Uzdowie.
Pani B. Komór pokrótce omówiła swoje zastrzeżenia, co do działalności pana
Andrzeja Graszk., informując m.in. , że pan A. Graszk wystawił bezpodstawnie
faktury na jej nazwisko, ponieważ nie zawierała umowy z zakładem. Pani B. Komór
poinformowała, że mimo to opłaciła rachunki. Wyjaśniła, że w późniejszym terminie
podpisała umowę obowiązującą z datą wcześniejszą, co jak twierdzi było błędem
i chciała się z niej wycofać.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że błędem był brak umowy, ale
w dobrym celu nie odcięto wody. Podkreślił, że jeśli pani B.Komór pobierała wodę to
należało za nią zapłacić.
Przedstawił odpowiedź pana kierownika A. Graszk, na skargę rozpatrywaną przez
Komisję Rewizyjną, która uznała skargę za niezasadną.
Przewodniczący Mirosław Zieliński wyjaśnił, że pani B.Komór nie miała obowiązku
dokonania opłaty za fakturę jeśli uznała, że została ona bezpodstawnie wystawiona.
Radni jednogłośnie podjęli
Uchwałę Nr XLVI/347/10 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Kierownika Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Uzdowie.
Uchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 20
Kierownik Bożena Ziółkowska-Wójcicka przedstawiła sprawozdanie z działalności
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2009 r.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
Ad. pkt 21
Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu M. Skała przedstawiła
sprawozdanie
z działalności GOKiS za 2009 r.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
Ad. pkt 22
Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Burkacie B. Stachowiak omówiła
sprawozdanie z działalności za 2009 r.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 23.
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W tym punkcie:
Kierownik M. Skała poinformowała, że 28 kwietnia o godz. 1100 odbędzie się
uroczyste wręczenie odznaczeń dla par z 50 letnią rocznicą ślubu. Następnie
odczytała listę osób, które obchodzą pięćdziesięciolecie, informując jednocześnie, że
parom, które nie mają możliwości samodzielnego przyjazdu zapewniony zostanie
transport.
Ad pkt 24.
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący M. Zieliński o godz. 1400
zamknął XLVI Sesję Rady Gminy.
Protokołowała:
Marta Patalon
/referent/

Przewodniczył:
Mirosław Zieliński
/Przewodniczący Rady Gminy/
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