Protokół Nr z XVI/07
z

n a d z w y c z a j n e j s e s j i Rady Gminy Działdowo

odbytej w dniu 4 października 2007 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
Działdowo pod przewodnictwem Mirosława Zielińskiego – Przewodniczącego
Rady Gminy.
Sesja trwała w godzinach 10 10 - 1125.

Stan osobowy Rady wynosi 15 osób, w sesji zgodnie z załączoną listą obecności
uczestniczyło 13 radnych. Nieobecni: radny D. Frejnik i radny P. Stańczak – lista
obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Spoza Rady w sesji udział wzięli:
Paweł Cieśliński

- Wójt

Jan Świniarski

- Sekretarz

Beata Antoszewska

- Skarbnik

Ad. pkt 1
Przewodniczący Rady Gminy powitał uczestników i na podstawie listy obecności
stwierdziła prawomocność obrad.

Ad. pkt 2
Przewodniczący M. Zieliński przypomniał, że porządek sesji:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu XV sesji Rady Gminy.
4. Wolne wnioski i zapytania.
5. Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany w budżecie Gminy
Działdowo na 2007 r.
6. Sprawy bieżące.
7. Zamknięcie obrad.
Następnie zapytał, czy są wnioski o wprowadzenie zmian do niniejszego porządku.
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Nie było wniosków o wprowadzenie zmian do porządku obrad.

Ad. pkt 3
Protokół z XV sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez odczytywania.
Ad. pkt 4
Nie było wniosków i zapytań.
Ad. pkt 5
Skarbnik B. Antoszewska poinformowała, że w budżecie gminy proponuje
się zwiększenie dochodów o 21.350 zł w rozdziale „Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” na przeprowadzenie
wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej.
Po stronie wydatków, w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” proponuje się ich zwiększenie
o 29.847 zł na bieżące utrzymanie. W dziale „Transport i łączność” wydatki
zmniejszone zostaną o 5.000 zł. W dziale „Oświata i wychowanie” następują
przesunięcia środków miedzy paragrafami.
W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększa się środki
o 5.000 zł z przeznaczeniem na inwestycję „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni
ścieków”. W dziale „Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty
chronionej przyrody” następuje zmniejszenie środków i przesunięcie między
paragrafami.
Podsumowując skarbnik poinformowała, że aktualna kwota dochodów po zmianach
wynosi: 22.067.561,26 zł, a wydatków: 23.869.489,26 zł. Deficyt w wysokości
1.801.928 zł pokryty jest z przychodów, z zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz
wolnych środków .
Rada jednogłośnie, tj. 13 głosami „za” podjęła
UCHWAŁĘ Nr XVI/103/07
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2007 r.

Ad. pkt 6
Radny J. Gorczyca poprosił Wójta P. Cieślińskiego o rozwiązanie problemu dot.
dowożenia dzieci z Pierławek do szkoły. Radny powiedział, że dwoje dzieci nie ma
możliwości dojazdu i do Publicznego Gimnazjum w Burkacie chodzą pieszo.
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Ad. pkt 7
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący M. Zieliński o godz. 1125
zamknął XVI nadzwyczajną sesję Rady Gminy.
Protokołowała:
Anna Baszczewska
/podinspektor/

Przewodniczył:
Mirosław Zieliński
/Przewodniczący Rady Gminy/
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