Protokół Nr II/06

z obrad Sesji Rady Gminy Działdowo
odbytej w dniu 5 grudnia 2006 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Działdowo
pod przewodnictwem Pana Mirosława Zielińskiego – Przewodniczącego Rady Gminy.
Sesję rozpoczęto o godzinie 1005, a zakończono o godzinie 1150.

Stan osobowy Rady wynosi 15 osób, w Sesji zgodnie z załączoną listą obecności
uczestniczyło 15 radnych.

Spoza Rady w Sesji uczestniczyli:
Pan Paweł Cieśliński

- Wójt Gminy

Pan Jan Świniarski

- Sekretarz Gminy

Pani Beata Antoszewska

- Skarbnik Gminy

Pan Grzegorz Małachowski

- Kierownik Referatu GKŚ

Pani Mieczysława Skała

- Kierownik GOKiS

Pani Bożena Ziółkowska – Wójcicka

- Kierownik GOPS

Pan Andrzej Graszk

- Kierownik GZUK w Uzdowie

Pani Bogumiła Stachowiak

- Kierownik GBP w Burkacie

Pani Urszula Cieślińska

- Dyrektor Zespołu Szkół w Księżym Dworze

Pan Jacek Szczepaniak

- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Uzdowie

Pan Krzysztof Wiśniewski

- Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Turzy Wielkiej

Pan Ireneusz Lewikowski

- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Klęczkowie

Pan Zygmunt Osmański

- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wysokiej

Pani Jolanta Cybulska

- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Petrykozach

Pani Alicja Świdecka

- Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Burkacie

Pan Włodzimierz Urbański

- Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Sławkowie

Pan Władysław Kubiński

- Radny Powiatu Dziadowskiego

oraz sołtysi z terenu Gminy Działdowo.
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Przebieg Sesji

Pkt 1-2
Pan Mirosław Zieliński – Przewodniczący Rady Gminy powitał uczestników Sesji
i na podstawie listy obecności stwierdził kworum władne do obradowania i podejmowania
prawomocnych uchwał.

Pkt 3
Pan Przewodniczący zaproponował usunięcie z porządku dziennego punktu 10, który dotyczy
podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Działdowo. Pan Zieliński
poinformował, że w roku ubiegłym Rada Gminy podjęła uchwałę w tej sprawie. Z uwagi na
to, że wynagrodzenie Pana Wójta nie ulegnie zmianie, nie ma potrzeby podejmowana takiej
uchwały.
Porządek dzienny z proponowaną zmianą został przyjęty jednogłośnie i jest następujący:
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku dziennego.
4. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Gminy Działdowo.
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy.
7. Podjęcie uchwały Rady Gminy Działdowo w sprawie powołania składów osobowych
stałych Komisji Rady Gminy Działdowo.
8. Podjęcie uchwały Rady Gminy Działdowo w sprawie wyznaczenia dodatkowego
przedstawiciela

Gminy

do

Zgromadzenia

Ekologicznego

Związku

Gmin

„Działdowszczyzna”.
9. Podjęcie

uchwały

Rady

Gminy

Działdowo

w

sprawie

upoważnienia

Przewodniczącego Rady Gminy Działdowo do wykonywania czynności z zakresu
prawa pracy wobec Wójta Gminy Działdowo.
10. Podjęcie uchwały Rady Gminy Działdowo w sprawie przyznania dodatku specjalnego
dla Wójta Gminy Działdowo.
11. Podjęcie uchwały Rady Gminy Działdowo w sprawie zmian w budżecie Gminy
Działdowo na 2006 rok.
12. Sprawy bieżące.
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Pkt 4
Protokół z poprzednich obrad Sesji został przyjęty jednogłośnie bez odczytywania.

Pkt 5
Nie było wniosków i zapytań.

Pkt 6
Pan Zieliński poprosił nowowybrannego Wójta Gminy – Pana Pawła Cieślińskiego o złożenie
ślubowania.
Pan Paweł Cieśliński powtarzał treść ślubowania czytanego przez Przewodniczącego Rady
Gminy:
„Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu,
a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności
mieszkańców gminy”,
dodając na końcu zdanie: „Tak mi dopomóż Bóg”.
Pan Wójt powiedział, że zaufanie, jakim obdarowali go mieszkańcy gminy daje mu poczucie
wsparcia w działaniach jakie podejmuje rozwiązując problemy i potrzeby, jakie istnieją
na terenie gminy Działdowo. Skierował podziękowania poprzez sołtysów i radnych
do mieszkańców gminy. Podziękował również Radzie Gminy i pracownikom Urzędu
za dotychczasową współpracę.
Wyraził nadzieję, że nowa kadencja będzie jeszcze lepsza niż poprzednia. Zadeklarował
w imieniu własnym i pracowników urzędu, że w pracę na rzecz gminy i jej mieszkańców
włożą jeszcze więcej wysiłku.
Pan Władysław Kubiński pogratulował wygranych wyborów Wójtowi oraz zapewnił
o współpracy i udzieleniu wszelkiej pomocy z jego strony. Podkreślił, że dotychczasowe
osiągnięcia Pana Wójta wysoko ocenili mieszkańcy gminy. Życzył, aby obecna kadencja była
jeszcze lepiej odebrana przez społeczeństwo.

Pkt 7
Pan Przewodniczący poinformował, że na dzisiejszej Sesji zostanie podjęta uchwała
w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Działdowo, do których radni
wpisywali się zgodnie z zainteresowaniami.
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Następnie odczytał składy osobowe Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów, Komisji Rolnej,
Ochrony Przeciwpożarowej, Prawa, Porządku i Ochrony Środowiska, Komisji Zdrowia, Pomocy
Społecznej, Oświaty i Kultury oraz Komisji Rewizyjnej.

Radni jednogłośnie w głosowaniu jawnym podjęli
Uchwałę Nr II/5/06
w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Działdowo.

Pkt 8
Pan Paweł Cieśliński – Wójt Gminy Działdowo wyjaśnił, na czym polega praca
„Działdowszczyzny” i podkreślił, że jest to jeden z najlepszych Ekologicznych Związków
w Polsce oraz najlepszy w województwie warmińsko – mazurskim.
Pan Przewodniczący zgłosił kandydaturę Pani Teresy Majorowskiej.
Pani Majorowska wyraziła zgodę na kandydowanie.
Innych propozycji nie było.
W głosowaniu jawnym Pani Teresa Majorowska otrzymała 15 głosów i została wybrana
na przedstawiciela Gminy do Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”.
Następnie Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr II/6/06
w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy
do Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”.

Pkt 9
Pan Sekretarz powiedział, że uchwała upoważnia Przewodniczącego Rady Gminy
do wykonywania wobec Wójta Gminy wszystkich czynności w sprawach z zakresu prawa
pracy za wyjątkiem prawa do ustalania wynagrodzenia oraz wszelkich innych świadczeń
finansowych.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr II/7/06
w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Działdowo
do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Działdowo.

Pkt 10
Pan Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie przyznania dodatku specjalnego
dla Wójta Gminy Działdowo.
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Pani radna Stempka zaproponowała, aby dodatek specjalny pozostał w takiej wysokości jak
do tej pory, tj. 40%. Radni poparli tę propozycję.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr II/8/06
w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla Wójta Gminy Działdowo.

Pkt 11
Zmiany w budżecie gminy Działdowo na 2006 rok szczegółowo omówiła Pani Skarbnik –
Beata Antoszewska.

Pan radny Gorczyca zapytał, co kryje się w budżecie pod hasłem: „ADMINISTRACJA
PUBLICZNA” i dlaczego na boisko w Krasnołące Gmina wydała aż 10 tys. zł.
Pani skarbnik odpowiedziała, że w rozdziale „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” mieszczą
się wydatki związane m. in.: z wykonywaniem zadań zleconych przez urząd wojewódzki,
na które gmina otrzymuje dotacje, z zakupem usług remontowych, z zakupem materiałów
i wyposażenia do urzędu, wypłaty diet dla radnych, itp.
Pan Wójt wyjaśnił, że na boisku w Krasnołące należało wykonać roboty ziemne, które
są bardzo kosztowne.
Pan radny Stańczak zapytał na co są przeznaczone są środki, które w budżecie widnieją
w rozdziale „OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG”.
Pan Wójt odpowiedział, że środki te przeznaczone są na konserwację i utrzymanie oświetlenia
ulicznego.
Następnie Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr II/9/06
w sprawie zmian w budżecie Gminy Działdowo na 2006 rok.

Pkt 12
W tym punkcie:
Sołtys wsi Wysoka - Pan Florek poprosił o postawienie znaku ostrzegawczego
na skrzyżowaniu drogi gminnej z drogą wojewódzką w Wysokiej.
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Pani sołtys Tatkowska poprosiła o oznakowanie przejść dla pieszych w Burkacie.
Pani sołtys Dźwigała zapytała, kiedy zostanie postawiona wiata przystankowa w Niestoi.
Odpowiadając na pytania Pan Wójt powiedział, że znak drogowy na drodze gminnej Księży
Dwór – Wysoka zostanie postawiony w możliwie najkrótszym terminie.

Jeżeli chodzi o oznakowanie poziome i pionowe dróg wojewódzkich, Pan Wójt powiedział,
że będzie wnioskował w tej sprawie do Zarządu Dróg Wojewódzkich. Dodał, że gmina bierze
pod uwagę oznakowanie nie tylko drogi w Burkacie, ale także w Uzdowie i w Myślętach.
Odpowiadając Pani Dźwigale, pan Wójt poinformował, że droga, przy której planuje się
postawić wiatę jest drogą powiatową. Zarząd Powiatowy Dróg w Działdowie zaproponował
zrobienie wiosną zatoki przy przystanku autobusowym w Niestoi. Wobec tego sprawa musi
zostać odroczona do wiosny.
Pani Wiesława Gierłachowska poinformowała radnych, że w myśl ustawy o samorządzie
gminnym, od 1 września br. za nie dochowanie trzydziestodniowego terminu złożenia
oświadczenia majątkowego grozi utrata mandatu.
Przypomniała radnym, że termin składania oświadczeń majątkowych upływa z dniem
27 grudnia 2006 roku.
.
Pan Zieliński poinformował, że w dniach 12 i 13 grudnia planowane są Komisje Stałe Rady
Gminy.

Wobec wyczerpania porządku obrad Pan Mirosław Zieliński – Przewodniczący Rady Gminy
Działdowo zamknął obrady II Sesji Rady Gminy Działdowo.

Protokołowała
Anna Baszczewska

Przewodniczący
Rady Gminy Działdowo
Mirosław Zieliński
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