PROTOKÓŁ Nr VII/07
z Sesji Rady Gminy Działdowo odbytej dnia 9 marca 2007 r.
w sali konferencyjnej Działdowskiej Agencji Rozwoju

Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Zieliński o godzinie 11.00 otworzył sesję
i po powitaniu radnych i gości oświadczył, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu
uczestniczy 13 radnych, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie
prawomocnych uchwał - lista obecności radnych stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.

Spoza Rady w sesji udział wzięli:

Paweł Cieśliński

-

Wójt Gminy

Jan Świniarski

-

Sekretarz Gminy

Beata Antoszewska

-

Skarbnik Gminy

Władysław Kubiński

-

Radny Powiatu Działdowskiego

Bożena Ziółkowska – Wójcicka

-

Kierownik GOPS

Zenon Szacherki

-

Prezes Dziadowskiej Agencji Rozwoju S.A.

Ad. pkt 2
Przewodniczący Mirosław Zieliński przypomniał, że porządek sesji przedstawia się
następująco:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu VI Sesji Rady Gminy.
4. Wolne wnioski i zapytania.
5. Informacja o działalności Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Działdowskiemu pomocy
finansowej.
8. Sprawy bieżące.
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Ad. pkt 3
Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty bez odczytywania.

Ad. pkt 4
Pani Teresa Majorowska złożyła wniosek o podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie określenia wysokości stawki podatków od nieruchomości, dotyczy
to przede wszystkim §1 ust. 3 od gruntów pozostałych w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego. Dodała, że być może rada podejmując tę uchwałę kierowała się
tym, że emeryci i renciści otrzymają podwyżkę swych świadczeń, tymczasem była
podwyżka, ale tylko podatku.
Skarbnik B. Antoszewska wyjaśniała, że osoby znajdujące się w trudnej sytuacji
materialnej mogą skorzystać z umorzeń podatku.
Radna J. Gancarz powiedziała, że w tej sytuacji wszyscy będą składać wnioski
o umorzenie.
Radna D. Zakrzewska zwróciła uwagą, że są różne stawki podatku przy tej samej
powierzchni mieszkalnej.
Radny P. Stańczak powiedział, że podatek wzrósł o 80% i mieszkańcy nie chcą
nawet rozmawiać na temat podatku.
Radna T. Majorowska powiedziała, że ludzie czują się oszukani, poza tym
pracownicy referatu podatków informują mieszkańców wsi, że wysokie podatki
są z winy rady.
Pan Wójt wyjaśnił, że pracownik referatu podatków powiedział, że rada podejmuje
uchwałę w sprawie wysokości podatków, a nie, że podatki są wysokie z winy rady.
Następnie Pan Wójt powiedział, że w tym roku nie będzie ulg z tytułu klęsk
żywiołowych z tego względu, że rolnicy korzystają z ulgi inwestycyjnej na płyty
gnojowe. Już otrzymali 100% zwrotu nakładów na inwestycje. Jest to duża ilość
inwestycji, w związku z czym gmina poniesie duże straty z tytułu ulg inwestycyjnych.
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Radny K. Niewidziała poprosił o określenie skutków zmiany uchwały.

Skarbnik B. Antoszewska skutek zmiany uchwały przekaże na najbliższej sesji.

T. Majorowska zaproponowała podwyższenie podatku o 4 grosze w stosunku do roku
ubiegłego.
Radni jednogłośnie poparli wniosek.
Ad. pkt 5
Prezes Z.

Szacherski powiedział, że Działdowska Agencja powołana została

w 1994 roku w celu wspomagania rozwoju gospodarczego oraz kulturalnego
i społecznego powiatu działdowskiego. Współpracuje z instytucjami państwowymi
oraz samorządem terytorialnym w zakresie kształtowania i realizacji polityki
regionalnej.

Celem nadrzędnym DAR

jest

organizowanie

szkoleń,

kursów,

konferencji, promocją regionu, wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości oraz
podejmowanie wszelkich inicjatyw, które zmierzają do ograniczenia bezrobocia.
Urząd Gminy jako akcjonariusz posiada dwóch przedstawicieli. Kapitał zakładowy
wynosi 1.132.800 zł.
Stworzono dwa podstawowe działy:
- wspieranie przedsiębiorczości. Jest to jeden najbardziej aktywny fundusz
poręczeniowy,
- edukacyjny.
Od 1997 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy utworzyło fundusz stypendialny
dla osób uzdolnionych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Nabór
wniosków jest prowadzony co roku do końca lipca. Z wnioskiem mogą wystąpić
szkoły, rodzice lub sami zainteresowani pełnoletni.
Zyski nie są dzielone między udziałowców, lecz przekazywane są na stypendia
i kapitał zapasowy DAR.
Przewodniczący M. Zieliński zapytał o liczbę osób korzystających ze stypendium.
Pan Szacherski odpowiedział, że ok. 70 osób.
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Ad, pkt 6
Uchwałę w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2007 rok przedstawiła Skarbnik
B. Antoszewska.
Poinformowała, że gmina otrzymała środki pomocowe na zagospodarowanie
przestrzenne przy Pomniku Grunwaldzkim w Uzdowie, w związku z tym jest zmiana
w budżecie po stronie dochodów i musiał zwiększyć się udział środków własnych.
Wójt P. Cieśliński uzupełniając wypowiedź pani skarbnik powiedział, że kwota
przyznana musi być zwiększona i ujęta w budżecie tj. dotacji mamy – 146.900 zł,
środków własnych 55.459 zł.
Powiedział również, że obowiązkiem gminy jest utworzenie punktów interwencji
kryzysowej, w związku z czym jest podpisana umowa o pomocy finansowej
dla powiatu, który prowadzi ośrodek interwencji kryzysowej.

Radny K. Niewidziała poprosił o szczegółowe wyjaśnienie zmian w budżecie.

Pani Skarbnik wyjaśniła, na jaki cel w poszczególnych działach będą przeznaczone
środki finansowe.
Rada jednogłośnie podjęła
UCHWAŁĘ Nr VII/45/07
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2007 rok.

Ad. pkt 7
Skarbnik B. Antoszewska przedstawiła uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi
Działdowskiemu pomocy finansowej.

Uwag nie było. Rada jednogłośnie podjęła
UCHWAŁĘ Nr VII/46/07
w sprawie udzielenia Powiatowi Działdowskiemu pomocy finansowej.
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Ad. pkt 8
M. Zieliński zapytał, dlaczego obecna stawka na dożywianie dzieci wynosi 1 zł,
skoro wcześniej wynosiła 2,50 zł.
Wójt wyjaśnił, że do końca ubiegłego roku wojewoda przekazał na dożywianie kwotę
wyższą, dlatego też stawka była 2,50 zł, obecnie do końca marca przekazał niższą
kwotę i jest to 1 zł, a nie wiadomo jaka będzie sytuacja z dofinansowaniem
od kwietnia b.r.
J. Szudrewicz uważa, że 1 zł na dożywianie jest wystarczająca.
M. Pałuba powiedziała, że swego czasu pracowała w szkole i wie, że przy większej
stawce dzieci otrzymują więcej żywności, która w wielu przypadkach trafia do
śmietnika, właśnie dlatego, że jest jej za dużo. Dlatego też uważa, że 1 zł jest stawką
wystarczającą.
M. Zieliński zapytał, w jakiej wysokości gmina dofinansowuje dożywianie.

P. Cieśliński odpowiedział: np. wojewoda 240 tys. zł, a gmina 60 tys. zł.
W nawiązaniu do kontroli świetlic przez komisję rewizyjną radny J. Szudrewicz
powiedział, że zdaje sobie sprawę, że koszty utrzymania świetlicy są dużo wyższe
niż 5 lat wcześniej, jednak przyczyną był fakt, że sala była zamknięta.
W związku z tym uważa, że w świetlicy potrzebny jest remont, łącznie ze zmianą
ogrzewania, aby prawidłowo funkcjonowała oraz być może zmniejszą się koszty
utrzymania, które wynikają z niewłaściwego ogrzewania.
Wójt odpowiadając radnemu Szudrewiczowi poinformował, że z uwagi na wysokie
koszty ogrzewania pomieszczeń olejem opałowym, gmina otrzymała możliwość
skorzystania z oferty na zmniejszenie kosztów ogrzewania poprzez dokonanie
termomodernizacji istniejących obiektów wykonując docieplenia i zmiany sposobu
ogrzewania.
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W związku z tym zostanie złożony wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska o dofinansowanie wykonania termomodernizacji ośmiu budynków
na terenie gminy.
Są to: 3 szkoły, świetlice w tym w Turzy Wielkiej, cały obiekt w Kisinach oraz
Ośrodek Zdrowia w Uzdowie.

Radna Zakrzewska zapytała czy może korzystać z komputera w Uzdowie, ponieważ
pani Keczmarska wyznaczyła godziny korzystania z komputera, które nie zawsze
odpowiadają osobom uczącym się lub pracującym.

Przewodniczący Rady zaproponował korzystanie z komputera w Pożarach.

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady o godzinie 13.30
zamknął sesję.

Protokołowała:

Przewodniczył:

Maria Michalak

Przewodniczący Rady Gminy

indpektor

Mirosław Zieliński

6

