Protokół Nr XLVII/10
z s e s j i Rady Gminy Działdowo
odbytej w dniu 20 maja 2010 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Działdowo pod
przewodnictwem Mirosława Zielińskiego – Przewodniczącego Rady Gminy.
Sesja trwała w godzinach 1000 - 1200
Stan osobowy Rady wynosi 15 osób, w sesji zgodnie z listą obecności uczestniczy 15
radnych– 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
Grzegorz Małachowski
- Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Planowania
Przestrzennego, Gospodarki Gruntami,
i Ochrony Środowiska
Andrzej Graszk
- Kierownik Gminnego Zakładu Usług Komunalnych
w Uzdowie
Bogumiła Stachowiak
- Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Burkacie
Bożena Ziółkowska-Wójcicka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Działdowie
Katarzyna Trąbińska
- Komendant Straży Gminnej
Sołtysi z terenu gminy, dyrektorzy szkół 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 Gminy wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Działdowo
z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie
na 2010 r.
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 XLVI Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta o działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2010 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu
przedkładania sprawozdań z wykonania budżetu oraz o przebiegu wykonania planu
finansowego gminnych instytucji kultury za I półrocze.
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8. Podjęcie uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy
Działdowo podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
i
niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych innych niż
wskazane ustawą o działalności pożytku publicznego
i o
wolontariacie, sposobu rozliczenia dotacji oraz kontroli wykonania zleconych zadań.
9. Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie na rzecz Gminy
Działdowo prawa własności w zamian za zaległości podatkowe.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
12. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia działki oznaczonej Nr 34 obręb
Pożary.
13. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia działki oznaczonej Nr 35 obręb
Pożary.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu
nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr 341/2 w Petrykozach.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie
w
wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Działdowo.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/326/10 Rady Gminy
Działdowo z dnia 28 stycznia 2010 r.
17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy
Działdowo.
18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Działdowie.
19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy
Działdowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2010 r.
20. Sprawy bieżące.
21. Zamknięcie obrad.
Ad. pkt 3
Protokół z XLVI sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez odczytania.
Ad. pkt 4-5
Wójt P. Cieśliński przedstawił informację z działalności w okresie międzysesyjnym
z
uwzględnieniem wydanych zarządzeń i wykonanych uchwał - informacja stanowi załącznik
nr 3 do protokołu. Wójt omówił wydane w okresie międzysesyjnym zarządzenia, informując
między innymi o możliwości skorzystania z pełnomocnictwa w wyborach Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na 20 czerwca 2010 r.
Ponadto, Wójt Gminy omówił inwestycje realizowane na terenie Gminy Działdowo.
Poinformował, że na cztery przedsięwzięcia podpisano umowy i część z nich jest
wykonywana, m.in. remont świetlicy w Gnojnie, sala gimnastyczna w Uzdowie, budowa
oczyszczalni i kanalizacji w Kramarzewie. Powiedział również, że nie rozpoczęto jeszcze
modernizacji dróg w Pierławkach, której zakończenie planowane jest na 31 sierpnia b.r. Wójt
poinformował, że złożono wnioski na remont świetlicy
w Kurkach i Gąsiorowie.
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Ponadto oznajmił, że w Wysokiej doprowadzany jest wodociąg na wybudowania, planowane
jest również podłączenie do sieci wodociągowej wybudowań w Burkacie, w Ruszkowie oraz
kanalizacja w Uzdowie. Wójt poinformował, że jeśli chodzi o drogi to część z nich została już
naprawiona, pozostałe będą wykonywane po tym, jak zmienią się warunki atmosferyczne.
Nawiązując do funduszu sołeckiego w ramach, którego będą wykonywane m.in. place zabaw
przekazał, że przygotowywana jest specyfikacja do ogłoszenia przetargu.
Radna T. Majorowska zapytała o kanalizację w Kisinach.
Wójt Gminy odpowiedział, że przygotowywana jest dokumentacja, jednak nie ogłoszono
jeszcze konkursu. Dodał, że po jego ogłoszeniu zostanie złożony wniosek. Radny J.
Szudrewicz zapytał na kiedy planowana jest kanalizacja w Turzy Wielkiej.
Wójt odpowiedział, że obecnie przygotowywany jest projekt wieloletniego planu
inwestycyjnego na najbliższe 10 lat, przy tworzeniu, którego wszystkie komisje będą brały
udział. Dodał, że sołtysi także będą informowani o wyniku prac komisji, mając możliwość
wniesienia swoich uwag. Wyjaśnił, że obecnie bazujemy na planie uchwalonym 10 lat temu, z
którego nie są wyrzucane inwestycje jedynie niektóre przekładane w czasie. Dodał, że zdarza
się wykonać jakieś zadanie poza planem, jeżeli można pozyskać środki z innych źródeł.
Podkreślił, że jeszcze wiele pozostało do zrobienia m.in. kanalizacja w Burkacie, Filicach,
Zakrzewie, Gnojnie, Petrykozach.
Radna J.Gancarz zapytała czy zostanie wybudowany „łącznik” przy szkole
w Ruszkowie.
Wójt odpowiedział, że są takie plany jednak za wcześnie by o tym mówić.
Wójt powiedział również, że pozostały jeszcze budynki świetlic do modernizacji bądź
budowa nowych obiektów, co jednak niesie za sobą duże koszty, również na utrzymanie
budynków i wynagrodzenia dla pracowników. Dodał, że widoczne są efekty pracy na
świetlicach.
Sołtys E. Walewacz zapytała czy państwo Janik zostaną objęci wcześniej wspomnianą
budową wodociągu.
Wójt odpowiedział, że w tym roku nie jest planowana i nie będzie objęta działka państwa
Janik.
Radny K. Niewidziała zapytał o „śpiących policjantów”.
Kierownik G. Małachowski poinformował, że kończą się środki na utrzymanie dróg, jeśli
uda się wygospodarować pieniądze wówczas zostaną umieszczeni śpiący policjanci.
Sołtys J. Konarzewski zapytał czy to prawda, że budynek kotłowni zostanie wyburzony.
Wójt odpowiedział, że budynek nie będzie wyburzany, usunięto jedynie komin, który
stwarzał zagrożenie.
Sołtys J. Chojnacki zgłosił potrzebę przesunięcia znaku Kurki od strony Księżego Dworu.
Wójt poinformował, że znaki zostaną przestawione.
Radny D. Frejnik zapytał o chodnik w Sławkowie.
Wójt odpowiedział, że kilka chodników udało się wykonać wspólnie z powiatem, m.in. w
miejscowości Ruszkowo, Niestoja, po za tym w Kurkach planowana jest zatoka autobusowa,
potrzebny jest również chodnik w Turzy Wielkiej, co może uda się zgrać razem z będącą w
planach kanalizacją i w dalszym terminie Sławkowo.
Radny P. Stańczak powiedział, że pojawiła się propozycja aby część chodnika (omówił
lokalizację) w Uzdowie rozebrać i dołączyć do nowego wnioskowanego
z
Funduszu Sołeckiego, ponieważ nikt z niego nie korzysta.
Wójt odpowiedział, że najpierw należy upewnić się czy na pewno nikt z niego nie korzysta.
Ad. pkt 6
Skarbnik Gminy B. Antoszewska przedstawiła wprowadzane zmiany do budżetu gminy
informując, że były one omawiane również na wspólnym posiedzeniu stałych komisji rady
gminy.
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Radni jednogłośnie podjęli
Uchwałę Nr XLVII/348/10 w sprawie zmian w budżecie Gminy Działdowo na 2010 r.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Ad. pkt 7
Skarbnik Gminy przedstawiając projekt uchwały poinformowała, że ten jak i kolejne
omawiane wynika ze zmiany ustawy o finansach publicznych. Dodała, że należało dokonać
zmian w podstawie prawnej uchwał jak również w treści jeśli wymagała tego ustawa.
Wyjaśniła, że przedmiotowy projekt wskazuje m.in., na to w jakiej formie powinno być
przedstawione sprawozdanie z wykonania budżetu.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XLVII/ 349/10 w określenia zakresu i formy informacji o przebiegu
przedkładania sprawozdań z wykonania budżetu oraz o przebiegu wykonania planu
finansowego gminnych instytucji kultury za I półrocze.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Ad. pkt 8
Skarbnik B. Antoszewska poinformowała, że projekt uchwały został przygotowany
z myślą o przyszłości, bowiem może się okazać potrzebny jeżeli gmina zechce zlecić
realizację zadań innym podmiotom.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XLVII/350/10 w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu
Gminy Działdowo podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych innych niż
wskazane ustawą o działalności pożytku publicznego
i
o wolontariacie, sposobu rozliczenia dotacji oraz kontroli wykonania zleconych zadań.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Ad. pkt 9
Skarbnik Gminy przedstawiając projekt uchwały wskazała, że zawiera on informacje
o wymogach jakie muszą zostać spełnione w przygotowaniu projektu budżetu, jakie powinien
zawierać dane, komu zostać przedłożony i w jakim terminie.

Radni jednogłośnie podjęli
Uchwałę Nr XLVII/351/10 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Ad. pkt 10
Kierownik G. Małachowski omówił projekt uchwały wyjaśniając, że jego przedmiotem jest
przejęcie działek od pana Dolińskiego w zamian za zaległości podatkowe
z
przeznaczeniem pod oczyszczalnię ścieków. Wyjaśnił, że zgodnie z pierwszą koncepcją
Kramarzewo miało zostać włączone do Uzdowa, jednak ze względu na zbyt małą liczbę
mieszkańców nie udało się pozyskać dofinansowania. Poinformował, że udało się natomiast
pozyskać środki na budowę oczyszczalni kontenerowej. Kierownik referatu GKŚ powiedział
również, że działka, która ma zostać przejęta wcześniej była terenem ANR, może udało by się
ją przejąć, jednak wcześniej nie planowano oczyszczalni w Kramarzewie, wobec czego nie
było takiej potrzeby, później działki wykupił pan Doliński. Dodał, że wykonawca inwestycji
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od
2-3 tygodni już pracuje na terenie Kramarzewa. Poinformował, że działkę
o powierzchni 0,4002 ha wyceniono na 60.710 zł.
Sołtysi zapytali o areał działki.
Kierownik odpowiedział, że jest to działka o powierzchni ok. 40 arów.
Sołtysi podkreślili, że jest to droga działka.
Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, że nikt z pracowników nie wyceniał działki lecz
osoba z zewnątrz.
Radny P. Stańczak wskazał, że jest problem z działkami agencyjnymi, zapytał czy nie było
możliwości aby działkę wcześniej zabezpieczyć.
Wójt wyjaśnił, że ANR nie przekaże nam działki, jeśli nie ma zapisu
w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na jakie cele została przeznaczona.
Wyjaśnił, że musi być zapis o przeznaczeniu działki na cele publiczne, np. pod boisko,
oczyszczalnię. Dodał, że w Kramarzewie jest inna sytuacja bowiem najpierw planowano
włączenie Kramarzewa do Uzdowa, jednak nie udało się pozyskać dofinansowania, wobec
czego należało znaleźć działkę
w Kramarzewie, aby bez zmian w planie
rozpocząć realizację inwestycji.
Poinformował, że nie zawsze jest możliwość przekazania działki, np. w Uzdowie
od
pięciu lat trwają starania o pozyskanie 2 ha działki, procedura przekazania od agencji jest
bardzo długa.
Radni jednogłośnie podjęli
Uchwałę Nr XLVII/352/10 w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie na rzecz Gminy
Działdowo prawa własności w zamian za zaległości podatkowe.
Uchwała stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.
Ad. pkt 11
Kierownik G. Małachowski omówił projekt uchwały, którego przedmiotem jest wyrażenie
zgody na przejęcie na własność działki nr 31/26 obręb Uzdowo, wydzielonej w wyniku
podziału nieruchomości, stanowiącej własność w 4/6 cz. Anny Stańczak, w 1/6 cz. Piotra
Stańczak i 1/6 cz. Jarosława Stańczak przeznaczonej pod lokalną drogę dojazdową w zamian
za opłatę adiacencką.
Ponadto, kierownik wyjaśnił, że różnica między wartością działki gruntu wydzielonej w
wyniku podziału a należnością będącą wynikiem opłaty adiacenckiej zostanie pokryta w
formie dopłat, wobec czego państwo Stańczak muszą dopłacić 1140 zł.
Radni większością głosów (jedna osoba wstrzymała się od głosu) podjęli
Uchwałę Nr XLVII/353/10 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Uchwała stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.
Ad. pkt 12 - 13
Kierownik referatu GKŚ poinformował, że przedmiotem tego jak i kolejnego projektu są
działki przylegające do drogi gminnej, na których planowany jest plac zabaw. Dodał, że
zadeklarowano bezpłatne przekazanie działek na ten cel. Kierownik powiedział, że gmina
poniesie koszty sporządzenia aktu notarialnego.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XLVII/354/10 w sprawie nieodpłatnego przejęcia działki oznaczonej Nr
34 obręb Pożary.
oraz Uchwałę Nr XLVII/355/10 w sprawie nieodpłatnego przejęcia działki oznaczonej
Nr 35 obręb Pożary.
Uchwały stanowią załączniki Nr 10 i Nr 11 do protokołu.
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Ad. pkt. 14.
Kierownik G. Małachowski poinformował, że nieruchomość gruntowa będąca przedmiotem
uchwały o powierzchni 0, 1600 ha została wyceniona na 14 704 zł. Wyjaśnił również, że
działkę mogą wykupić rodziny, których nieruchomości przylegają do w/w ze względu na
brak drogi dojazdowej.
Radni jednogłośnie podjęli
Uchwałę Nr XLVII/356/10 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu
nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr 341/2 w Petrykozach.
Uchwała stanowi załącznik Nr 12 do protokołu.

Ad. pkt 15
Kierownik referatu GKŚ poinformował, że w ciągu roku dwukrotnie ustalane są taryfy za
wodę i odprowadzanie ścieków. Wyjaśnił, że dla kilku miejscowości kupujemy wodę z
miasta Działdowo, przy czym miasto uchwala taryfy, które przekazuje gminie, następnie my
wprowadzamy je naszą uchwałą. Poinformował również, że
w przypadku
Grzybin woda zakupywana jest od Państwa Szczygielskich. Kierownik odczytał ustalone
stawki, które wynoszą dla odbiorców wody w miejscowościach: Pierławki, Wysoka,
Prusinowo, Księży Dwór, Komorniki 2,29 zł/m3 (brutto), natomiast dla odbiorców w
miejscowości Grzybiny 2,80 zł/m3 (brutto). Natomiast taryfę za zbiorowe odprowadzanie
ścieków komunalnych z miejscowości Księży Dwór oraz Komorniki ustalono w wysokości
4.61 zł/m3 (brutto). Kierownik poinformował również, że opłatę abonamentową ustalono w
kwocie 1,33 zł(brutto)/miesięcznie.
Rada Gminy Działdowo jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XLVII/357/10 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Działdowo.
Uchwała stanowi załącznik Nr 13 do protokołu.
Przewodniczący Mirosław Zieliński o godz.1040 ogłosił przerwę w obradach.
O godz. 1055. wznowiono XLVII sesję Rady Gminy Działdowo.
Ad. pkt 16
Wójt Gminy omawiając projekt uchwały poinformował, że jego przedmiotem są zmiany w
planie odnowy dla miejscowości Kurki, wynikające z konieczności doprecyzowania planu dla
potrzeb wniosku składanego do Urzędu Marszałkowskiego.
Radni jednogłośnie podjęli
Uchwałę Nr XLVII/358/10 w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/326/10 Rady Gminy
Działdowo z dnia 28 stycznia 2010 r.
Uchwała stanowi załącznik Nr 14 do protokołu.
Ad. pkt 17
Przewodniczący Rady Gminy M. Zieliński poinformował, że skarga złożona na działalność
Wójta Gminy Działdowo dotyczy odmowy przydziału lokalu mieszkalnego z zasobów gminy.
Następnie odczytał uzasadnienie do uchwały, w którym przedstawiono informacje m.in. o
tym, że gmina nie posiada wolnych lokali mieszkalnych, ponadto 48 rodzin oczekuje na
przydzielenie im w/w lokali. Jak podkreślił, zgodnie z treścią § 6 pkt. 1 Uchwały Nr
XXVI/130/02 Rady Gminy Działdowo z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie ustalania zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasoby gminy Działdowo :
„gmina wynajmuje lokale mieszkalne osobom posiadającym stałe zameldowanie na terenie
Gminy Działdowo przez okres nie krótszy niż 5 lat”. Pan R. Libuda takiego zameldowania nie
posiada. W związku z powyższymi ustaleniami skargę uznano za bezzasadną.
Radni jednogłośnie podjęli
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Uchwałę Nr XLVII/359/10 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy
Działdowo.
Uchwała stanowi załącznik Nr 15 do protokołu.
Ad. pkt 18
Przewodniczący Rady Gminy omawiając projekt uchwały wyjaśnił, że jest to kolejna
skarga, która wpłynęła do Rady Gminy za pośrednictwem Wojewody WarmińskoMazurskiego złożona również przez Pana R. Libudę. Przewodniczący poinformował, że ta jak
i wcześniej przedstawiana skarga były rozpatrywane przez Komisję Rewizyjną. Następnie
odczytał uzasadnienie do uchwały. Skargę uznano za nieuzasadnioną.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XLVII/360/10 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 16 do protokołu.
Ad. pkt 19
Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały informując, że zgodnie z ustawą taki projekt
powinien funkcjonować. Dodał, że nie ma zastosowania bowiem wszelkie imprezy
realizowane są przez nasze ośrodki, nie są zlecane innym podmiotom, jednakże program taki
musi zostać opracowany.
Radni jednogłośnie podjęli
Uchwałę Nr XLVII/361/10 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy
Działdowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2010 r.
Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Ad. pkt 20
W tym punkcie:
Sekretarz Gminy przedstawił informacje odnośnie funduszu sołeckiego, wyjaśniając, że
zostanie wykorzystany na cele określone we wniosku. Podkreślił, że w roku ubiegłym
bardziej liberalnie podchodzono do składanych wniosków, jednak w tym roku w przypadku
niezgodności wnioski mogą zostać odrzucone, dlatego ważne aby działania określone we
wniosku były dokładnie przemyślane i oszacowane.
Wójt dodał, że zmiana koncepcji nie wchodzi w grę, natomiast niewykorzystane środki
wracają do budżetu, które zostaną wykorzystane na pokrycie nieprzewidzianych kosztów.
Ad pkt 21.
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący M. Zieliński o godz. 1200
zamknął XLVII Sesję Rady Gminy.
Protokołowała:
Marta Patalon
/referent/

Przewodniczył:
Mirosław Zieliński
/Przewodniczący Rady Gminy/
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