Protokół Nr LIII/10
z s e s j i Rady Gminy Działdowo
odbytej w dniu 20 października 2010 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
Działdowo pod przewodnictwem Mirosława Zielińskiego – Przewodniczącego
Rady Gminy.
Sesja trwała w godzinach 1000 1300.
Stan osobowy Rady wynosi 15 osób, w sesji zgodnie z listą obecności uczestniczy
14 radnych, nieobecna – radna M. Sosnowska – lista obecności stanowi załącznik
do niniejszego protokołu.
Spoza Rady w sesji udział wzięli:
Sylwester Jackowski
- Radny Powiatu Działdowskiego
Jan Kowalski
- Radny Powiatu Działdowskiego
Władysław Kubiński
- Radny Powiatu Działdowskiego
Paweł Cieśliński
- Wójt Gminy
Jan Świniarski
- Sekretarz Gminy
Beata Antoszewska
- Skarbnik Gminy
Grzegorz Małachowski
- Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej,
Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami,
i Ochrony Środowiska
Danuta Smereczyńska
- Kierownik Oświaty, Kultury i Zdrowia
Mieczysława Skała
- Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
Bogumiła Stachowiak

- Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w
Burkacie
Mariusz Margalski
- Kierownik Referatu Rozwoju, Promocji, Inwestycji
i Zamówień Publicznych.
Andrzej Graszk
- Kierownik Gminnego Zakładu Usług
Komunalnych w Uzdowie
Kamila Piotrkowska
- Z-ca Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Działdowie
Sołtysi z terenu gminy, dyrektorzy szkół, przedstawiciel prasy lokalnej.
Ad. pkt 1
Przewodniczący Rady M. Zieliński powitał uczestników i na podstawie listy
obecności stwierdził prawomocność obrad.
Ad. pkt 2
Rada przyjęła porządek obrad jednomyślnie, po czym przystąpiła do jego realizacji
w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu LII Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta o działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie Welskiego Parku
Krajobrazowego.

1

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu
nieruchomości gruntowej, oznaczonej Nr 67/1 w Komornikach.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu
nieruchomości gruntowej, oznaczonej Nr 164 w Komornikach.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu
nieruchomości gruntowej, oznaczonej Nr 13/4 w Komornikach
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu
nieruchomości gruntowej, oznaczonej Nr 175 w Komornikach
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2010 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LII/380/10 z dnia 16 września
2010 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu
budżetowego, określania zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/284/09 Rady Gminy
Działdowo z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie utworzenia publicznej placówki
wychowania przedszkolnego prowadzonej w innej formie niż przedszkola
publiczne i oddziały przedszkolne.
15. Podjęcie
uchwały
w
sprawie
uchwalenia
Gminnego
Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.
16. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu korzystania z sali sportowej przy
Szkole Podstawowej w Uzdowie oraz upoważnienia Wójta do ustalenia
wysokości opłat za korzystanie z sali sportowej.
17. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z analizy oświadczeń
majątkowych złożonych przez radnych.
18. Informacja Wójta Gminy dotycząca analizy złożonych oświadczeń
majątkowych osób do tego zobowiązanych.
19. Sprawy bieżące.
20. Zamknięcie obrad.
Ad. pkt 3
Protokół z LII 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 16 września do 20 października 2010 r. – informacja stanowi załącznik
do niniejszego protokołu.
Wójt Gminy P. Cieśliński przedstawił informację o rozpoczętych, będących w trakcie
realizacji oraz zakończonych inwestycjach.
Wójt poinformował, że zakończono większość inwestycji, m.in. drogę w Pierławkach,
kanalizację w Kramarzewie. Przekazał, że wkrótce zostanie oddana do użytku
świetlica w Gnojnie. Wójt zakomunikował, że podpisano umowę na remont świetlicy
w Kurkach, zaznaczając, że być może część prac uda się zrealizować w czasie zimy,
pozostałe na wiosnę. Przekazał również, że pracownicy urzędu pomagali złożyć
wniosek proboszczowi Parafii w Turzy Wielkiej, na dofinansowanie remontu kościoła,
które udało się pozyskać parafii.
Wójt nawiązując do Funduszu Sołeckiego poinformował, że zamontowano place
zabaw już w większości wsi.
Wyjaśnił, że mimo trudnej sytuacji na rynku pracy, często pojawia się problem
z wyłonieniem wykonawców, przez co procedury realizacji inwestycji podlegają
wydłużeniu w czasie. Wójt poinformował, że pozostały do wykonania jeszcze inne
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drobne, bieżące przedsięwzięcia, m.in. rozbudowa wodociągu w Burkacie jak
również, w Ruszkowie. Poinformował, że zlecono wykonanie parkingu przy
przedszkolu w Burkacie. Dodał również, że wyrównywane są drogi gruntowe.
Sołtys K. Chyliński nawiązując do wypowiedzi Wójta Gminy na temat dróg
gruntowych zapytał o drogę w pobliżu domu Pani Ługowskiej, która porusza się na
wózku inwalidzkim.
Wójt odpowiedział, że droga została wyrównana jednak wyjaśnił, że na wózku
inwalidzkim jest problem z poruszaniem się po drogach gruntowych. Dodał, że drogi
nie są przygotowywane pod wózki inwalidzkie, lecz samochody. Wyjaśnił, że nie jest
w stanie uczynić by Pani Ługowska mogła wyjechać bez problemu na drogę
asfaltową.
Sołtys K. Chyliński powiedział, że prosi o przekazanie tej informacji Pani
Ługowskiej.
Wójt podkreślił, że na dzień dzisiejszy nie ma innej możliwości, chyba,
że w przyszłości zostanie utwardzona nawierzchnia i położony asfalt lub kostka
brukowa.
Sołtys Jankowic przekazał, że mieszkańcy nie wymagają asfaltu ,lecz tego, aby
droga była w miarę wyrównana.
Ad. pkt 5
W tym punkcie:
Radna T. Majorowska zgłosiła wniosek formalny o ujęcie w budżecie gminy
na 2011 r. środków z przeznaczeniem na zakup samochodu do wywozu nieczystości
płynnych. Podkreśliła, że przedłuża się w czasie budowa kanalizacji, istnieje problem
z wywozem nieczystości gdyż nie ma dobrego beczkowozu a za wywóz płaci się
wysokie kwoty.
Radny J. Gorczyca poprosił o interwencje w związku z inwestycją realizowaną
przez ANR w Rudolfowie, gdzie pozostawiono znaczne nierówności terenu.
Wójt odwołując się do wniosku pani radnej uznał, że jest on słuszny, dodając, że
od dawna zastanawiano się nad zakupem samochodu. Dodał, że należy znaleźć
dobre rozwiązanie, w tej sytuacji.
Radny D. Frejnik zwrócił uwagę na brak ogrodzenia przy punkcie przedszkolnym
w Burkacie.
Wójt Gminy wyjaśnił, że dostrzegamy potrzebę ogrodzenia jednak brakuje środków
finansowych, ponadto potrzebny jest parking. Dodał również, że zdecydowano
o zamontowaniu monitoringu m.in. ze względu na utworzony plac zabaw, z którego
będą korzystały nie tylko dzieci z przedszkola, chcąc uchronić przed dewastacją
urządzeń. Natomiast ogrodzenie postaramy się wykonać w przyszłym roku.
Radny J.Szudrewicz zasugerował, że należy szukać środków na kanalizację,
ponieważ wówczas nie byłyby konieczne dopłaty dla gzuk.
Wójt Gminy przekazał, że czekamy na ogłoszenie konkursu w celu złożenia wniosku
na kanalizację Kisiny-Kurki, następne planowane Turza Wielka , Gąsiorowo,Burkat –
Filice gdzie kanalizacja jest niezbędna jednak pozostaje kwestia środków
finansowych. Ponadto wysokie koszty przeznaczane są na rozbudowę istniejących
już wodociągów.
Dodał, że mimo pozyskiwania środków trzeba również wiele wygospodarować
środków własnych.
Sołtys A.Machałowska poprosiła o wyrównanie drogi, o której wspominała
na ostatniej sesji.
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Wójt poinformował, że pamięta i że na pewno teren zostanie wyrównany, z tymże
obecnie wykonują pracownicy inne zadania.
Sołtys J. Skorupski zapytał o oczyszczalnie przydomowe.
W odpowiedzi na pytanie wójt wyjaśnił, że jeszcze nie ogłoszono konkursu, dodając,
że jeśli do wiosny nadal nie zostanie ogłoszony wówczas oczyszczalnie przydomowe
zostaną wykonane ze środków z budżetu gminy, natomiast, jeśli uda się pozyskać
dofinansowanie wówczas mniej środków własnych zostanie przeznaczonych na ten
cel. Przekazał, że jeśli uda się pozyskać środki wówczas wszystkie złożone wnioski
zostaną zrealizowane, jeśli nie, wykonanych zostanie tyle na ile wystarczy funduszy.
Sołtys W. Płocharczyk zwrócił się z prośbą o nadzór nad wykonywanymi
oczyszczalniami przydomowymi, omawiając wady w ich funkcjonowaniu.
Wójt wyjaśnił, że kiedyś dopiero eksperymentowano wykonując oczyszczalnie
przydomowe. Dodał, że nie zgłaszano żadnych problemów, jednak wiosną zostanie
wykonany
przegląd
i
ocena
przyczyn.
Radna D. Zakrzewska zapytała czy Wójt posiada jakieś informacje na temat działek,
o których przejęcie wnioskowano.
Wójt odpowiedział, że w sprawie działek na razie nic jeszcze nie jest wiadome.
Sołtys H. Woźny zapytał, czy zostanie dokończone oświetlenie uliczne w
Grzybinach, podkreślając, że w innych miejscach lampy świecą całą noc, np. w
Uzdowie
w okolicach masarni, natomiast w Grzybinach nie dokończono
rozpoczętego oświetlenia.
Kierownik G. Małachowski wyjaśnił, że dotychczas pani sołtys nie zgłaszała,
że w Uzdowie świecą lampy całą noc.
Poproszono panią sołtys o sprawdzenie czy lampy faktycznie świecą przez całą noc.
Radny R. Łebkowski zapytał kiedy zostanie zamontowana lampa w Petrykozach.
Wójt poinformował, że po wielokrotnych interwencjach obiecano, że zostaną
zamontowane w ciągu dwóch tygodni lampy: w Rywocinach, w Uzdowie koło poczty,
w Burszu i Petrykozach.
Wójt wyjaśnił, że w przyszłym roku zostanie ogłoszony przetarg na obsługę,
konserwację oświetlenia, nie wiadomo czy ktoś się zgłosi, poza obecną firmą, być
może zmienią się ceny lub jakość usług.
Sołtys Jankowic przekazał, że zgłaszał awarię lamp i naprawiono błyskawicznie.
Jeszcze raz nawiązał do wspomnianego wcześniej problemu dotyczącego drogi
w pobliżu państwa Ługowskich, podkreślając, że szczególnie należy dbać o osoby
niepełnosprawne.
Wójt ponownie poinformował, że została skierowana tam równiarka w tym samym
czasie, kiedy wyrównywano teren przy przystanku.
Radna J. Gancarz podziękowała Wójtowi Gminy w imieniu mieszkańców wsi
Ruszkowo za wykonaną inwestycję, podziękowania złożyła również radnym powiatu.
Ad. pkt 6
Kierownik G. Małachowski poinformował, że przedmiotowa uchwała była omawiana
na posiedzeniu wspólnym stałych komisji. Przedstawił zaostrzenia, jakie stawia
Natura 2000 oraz Park Krajobrazowy, podkreślając różnice. Dodał, że od decyzji rady
gminy uzależniony jest fakt czy park krajobrazowy zostanie powiększony.
Radny D. Frejnik zapytał czy nie będzie poszerzany w przyszłości, jeśli stworzymy
teraz taką możliwość.
Wójt wyjaśnił, że jeśli chodzi o parki krajobrazowe nie ma obawy, bowiem wymagana
jest opinia rady, natomiast inaczej jest w przypadku obszaru Natura 2000, gdzie
mimo negatywnej opinii rady, powiększono obszar nie uwzględniając tej opinii.
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Radny P. Stańczak zapytał czy nie będzie w przyszłości problemu, czy nie
stworzymy warunków poszerzając park, na powiększenie obszaru Natura 2000.
Wójt wyjaśnił, że mamy naturalne warunki, sprzyjające dla rozwoju fauny
i flory, zachodzi naturalny proces oczyszczenia środowiska. Dodał, że poza
obszarem Natura 2000 znajdują się pola, wobec czego natura nie obejmie terenu,
gdyż grunty są uprawiane. Musiałyby zostać wyłączone z produkcji, jednak
nie zgodziliby się na takie zmiany właściciele.
Radni podjęli większością głosów: 11 „za” 2 osoby wstrzymały się od głosu
Uchwałę Nr LIII/384/10 w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie Welskiego Parku
Krajobrazowego.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Ad. pkt 7
Kierownik G. Małachowski omówił projekt uchwały informując, że jego
przedmiotem jest niewielka działka o powierzchni 6 arów, którą wyceniono na 6.666
zł,
Radni jednogłośnie podjęli
Uchwałę Nr LIII/385/10 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze
przetargu nieruchomości gruntowej, oznaczonej Nr 67/1 w Komornikach.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 8
Wójt Gminy zabrał głos w związku z pytaniami radnych zadawanymi na wspólnym
posiedzeniu komisji stałych w odniesieniu do omawianych projektów uchwał, których
przedmiotem jest sprzedaż nieruchomości w Komornikach. Poinformował,
że głównym powodem planowanej sprzedaży jest fakt, że są one dobrze wycenione
a brakuje środków w budżecie. Wyjaśnił, że są to działki rolne, jednak wysoko
wycenione.
Radny P. Stańczak zapytał czy nie byłoby korzystniej przekształcić działki,
wówczas można byłoby uzyskać większą cenę.
Wójt wyjaśnił, że nie ma środków, gdyż działka przekształcona musiałaby również
zostać uzbrojona. Dodał, że nie ma drogi dojazdowej, więc to kolejny koszt jak
również znaczna odległość od sieci wodociągowej. Pozostaje nadzieja, że znajdą się
osoby zainteresowane kupnem.
Kierownik G. Małachowski dodał, że ten jak i kolejne 3 projekty uchwał dotyczą
działek do siebie przylegających. Przedmiotowa nieruchomość o powierzchni 1.39 ha
została wyceniona na 27.247 zł.
Radni jednogłośnie podjęli
Uchwałę Nr LIII/386/10 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze
przetargu nieruchomości gruntowej, oznaczonej Nr 164 w Komornikach.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Ad. pkt 9
Kierownik G. Małachowski poinformował, że kolejna działka w Komornikach
o powierzchni 1.75 ha została wyceniona na 34.300 zł.
Rada jednogłośnie podjęła
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Uchwałę Nr LIII/387/10 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze
przetargu nieruchomości gruntowej, oznaczonej Nr 13/4 w Komornikach.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Ad. pkt 10
Kierownik G. Małachowski przedstawił projekt uchwały informując,
nieruchomość o powierzchni 1.03 ha została wyceniona na 20,188 zł.
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Radni jednogłośnie podjęli
Uchwałę Nr LIII/388/10 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze
przetargu nieruchomości gruntowej, oznaczonej Nr 175 w Komornikach.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 11
Skarbnik B. Antoszewska przedstawiła zmiany w budżecie Gminy Działdowo
na 2010 r.
Radny P. Stańczak zapytał o środki z funduszu ochrony środowiska.
Skarbnik Gminy poinformowała, że zostały przesunięte z innego paragrafu.
Wójt poinformował, że w ramach środków z funduszu ochrony środowiska mogą być
wykonywane działania związane z ochroną środowiska, odwodnienia, wykaszanie,
wodociągi. Poinformował, że więcej środków wpłynęło za składowisko w Zakrzewie.
Wyjaśnił, że fundusz ochrony środowiska wszedł do budżetu i został rozbity
po paragrafach w zależności od wykonywanych działań.
Radni jednogłośnie podjęli
Uchwałę Nr LIII/389/10 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2010
r.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu
.
Ad. pkt 12
Skarbnik Gminy B. Antoszewska przedstawiła projekt uchwały informując, że zapis
w uchwale uległ zmianie, ponieważ wkradł się błąd w obliczeniach, wobec czego
należało dokonać zmian w formie uchwały.
Radni jednogłośnie podjęli
Uchwałę Nr LIII/390/10 w sprawie zmiany uchwały Nr LII/380/10 z dnia
16 września 2010 r.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 13
Skarbnik B. Antoszewska przedstawiając projekt uchwały poinformowała,
że szczegółowo został omówiony na posiedzeniu wspólnym stałych komisji Rady
Gminy. Poinformowała, że ustalano następujące stawki dotacji przedmiotowej, jako
dopłatę do ceny 1m3 ścieków oczyszczonych dla Gminnego Zakładu Usług
Komunalnych:
a) oczyszczalnia ścieków w Uzdowie w wysokości 2,13 zł,
b) oczyszczalnia ścieków w Pożarach w wysokości 0,56 zł,
c) oczyszczalnia ścieków w Kramarzewie w wysokości 0,56 zł.
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Radni jednogłośnie podjęli
Uchwałę Nr LIII/391/10 w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla
zakładu budżetowego, określania zasad, trybu udzielania i rozliczania
dotacji.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę w obradach o godz. 11.40.
O godz. 12.10 Przewodniczący M. Zieliński wznowił obrady.
Ad. pkt 14
Kierownik D. Smereczyńska przedstawiając projekt uchwały poinformowała, że
była ona już podejmowana, lecz widniał w jej treści zapis o ogłoszeniu w dzienniku
urzędowym województwa warmińsko-mazurskiego. Dodała, że jak się później
okazało, uchwała nie wymagała publikacji, o czym nie otrzymano informacji
z urzędu wojewódzkiego, będącego organem nadzoru. W celu przypomnienia
dodała, że w uchwale zmieniono zapis dot. przerwy w czasie wakacji i ilości miejsc
w grupie.
Radni jednogłośnie podjęli
Uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/284/09 Rady Gminy
Działdowo z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie utworzenia publicznej
placówki wychowania przedszkolnego prowadzonej w innej formie niż
przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 15
Kamila Piotrkowska zastępca kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej
w Działdowie przedstawiła projekt uchwały uzasadniając
konieczność opracowania programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz
ochrony ofiar przemocy
w rodzinie na lata 2010 – 2011.
Radni jednogłośnie podjęli
Uchwałę Nr LIII/393/10 sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu
Ad. pkt 16
Kierownik D. Smereczyńska omawiając projekt uchwały poinformowała, że należy
podjąć uchwałę o przyjęciu regulaminu korzystania z sali gimnastycznej w Uzdowie.
Wyjaśniła, że podobny regulamin został przyjęty dla Burkatu i Sławkowa.
Radny D. Frejnik zapytał czy nie można umieścić w regulaminie zapisu dotyczącego
okolicznościowego wynajęcia sali.
Sekretarz J.Świniarski wyjaśnił, że są to kwestie organizacyjne, które należy
uzgodnić z dyrektorem odpowiedzialnym za administrowanie salą.
Kierownik powiedziała, że nie widzi problemu, jeśli wcześniej ustali się tą kwestię
z panem dyrektorem.
Radni jednogłośnie podjęli
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Uchwałę LIII/394/10 sprawie Regulaminu korzystania z sali sportowej przy
Szkole Podstawowej w Uzdowie oraz upoważnienia Wójta do ustalenia
wysokości opłat
za korzystanie z sali sportowej
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 17
Przewodniczący Rady Gminy M. Zieliński przedstawił informację z analizy
oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych za rok 2009.
Informacja stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Ad. pkt 18
Wójt Gminy P. Cieśliński przedstawił informacje z analizy złożonych oświadczeń
majątkowych przez osoby do tego zobowiązane.
Informacja stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 19
Wójt Gminy poinformował, że jedna z miejscowości naszej gminy zgłosiła swój
udział w konkursie „Czysta wieś-piękna zagroda”, organizowanym pod patronatem
Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a mianowicie wieś Uzdowo,
w której odbyły się
2 wizytacje. Zaznaczył, że pani sołtys zobowiązała
mieszkańców do poprawy oraz troski o swoje posesje. Przekazał, że Uzdowo
w ogólnej klasyfikacji zajęło 23 miejsce. Następnie Wójt Gminy składając gratulacje,
przekazał dyplom Sołtys Uzdowa K. Roman.
Ad. pkt 20
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący M. Zieliński o godz. 13.00
zamknął LIII Sesję Rady Gminy.
Protokołowała:
Marta Patalon
/referent/

Przewodniczył:
Mirosław Zieliński
/Przewodniczący Rady Gminy/
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