Protokół Nr XXII/08
z s e s j i Rady Gminy Działdowo
odbytej w dniu 18 kwietnia 2008 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Działdowo
pod przewodnictwem Mirosława Zielińskiego – Przewodniczącego Rady Gminy.
Sesja trwała w godzinach 1000 – 1240
Stan osobowy Rady wynosi 15 osób, w sesji zgodnie z załączoną listą obecności
uczestniczyło 11 radnych. Nieobecne: radna D. Zakrzewska, radna M. Sosnowska –
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

Mariusz Margalski

- Kierownik Referatu Rozwoju, Promocji, Inwestycji
i Zamówień Publicznych

Grzegorz Małachowski

- Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej,
Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami,
i Ochrony Środowiska

Bożena Ziółkowska – Wójcicka

- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bogumiła Stachowiak

- Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej

Andrzej Graszk

- Kierownik Gminnego Zakładu Usług Komunalnych

Wiesława Gierłachowska

- Radca prawny

Sołtysi z terenu gminy, dyrektorzy szkół, przedstawiciele prasy lokalnej.
Ad. pkt 1
Przewodniczący Rady Gminy powitał uczestników i na podstawie listy obecności
stwierdził prawomocność obrad.
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Ad. pkt 2
Wójt P. Cieśliński wnioskował o ujęcie w porządku obrad dodatkowych projektów
uchwał w sprawie:
- uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Działdowo w obrębach geodezyjnych: Jankowice oraz Mosznica;
- udzielenia pełnomocnictwa Wójtowi Gminy Działdowo do zatwierdzenia projektów
współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Rada jednogłośnie przyjęła 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 XXI Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta o działalności w okresie międzysesyjnym
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2007 r.
7. Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy
Działdowo za 2007 r.
8. Podjęcie

uchwały

Rady

Gminy

w

sprawie

zatwierdzenia

rocznego

sprawozdania finansowego instytucji kultury.
9. Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/105/07
w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego,
określania zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji.
10. Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany w budżecie Gminy
Działdowo na 2008 r.
11. Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia wysokości najniższego
wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i uzgodnienia
wartości

jednego

punktu

w złotych

dla potrzeb

opracowania

tabeli

miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników, nie
będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez
Gminę Działdowo.
12. Podjęcie

uchwały

Rady

Gminy

do usunięcia naruszenia prawa.
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w

sprawie

rozpatrzenia

wezwania

13. Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie rocznego programu współpracy
Gminy

Działdowo

z

organizacjami

pozarządowymi

oraz

podmiotami

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 r.
14. Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia od Wojewody Warmińsko
–

Mazurskiego

zadań

w zakresie

utrzymania

cmentarza

wojennego

w Komornikach.
15. Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Działdowo w obrębach
geodezyjnych: Jankowice oraz Mosznica.
16. Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Wójtowi
Gminy

Działdowo

do

zatwierdzenia

projektów

współfinansowanych

z Europejskiego Funduszu Społecznego.
17. Sprawy bieżące.
18. Zamknięcie obrad.
Ad. pkt 3
Protokół z XXI sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez odczytania.
Ad. pkt 4
Wójt P. Cieśliński złożył informację ze swojej działalności z uwzględnieniem
wydanych zarządzeń i wykonanych uchwał Rady Gminy w okresie międzysesyjnym,
tj. od 28 lutego do 18 kwietnia br. – informacja stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Ponadto poinformował, że w miesiącu maju zostaną ogłoszone przetargi na
wykonanie następujących inwestycji: rozbudowa hydroforni w Uzdowie, budowa sali
sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Sławkowie, remont świetlicy wiejskiej
w Krasnołące.
Zostanie także rozstrzygnięty przetarg na budowę drogi powiatowej na odcinku Turza
Wielka - Myślęta.
Wójt P. Cieśliński dodał, że w miejscowościach Filice i Niestoja zostało
zmodernizowane oświetlenie uliczne oraz że gmina ubiega się o dotację na
termomodernizację 7 budynków gminnych /świetlic/. Wójt podkreślił, że jeżeli gmina
nie otrzyma dotacji, będzie się ubiegać o pożyczkę na ten cel.
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Ad. pkt 5
W tym punkcie:
Sołtys K. Grabowski zapytał, kiedy w Kisinach zostanie naprawiony basen i czy
zostanie położony gaz ziemny w tej miejscowości.
Wójt

odpowiedział,

że

w

niedługim

czasie

cały

teren

basenu

zostanie

uporządkowany.
Ponadto Wójt P. Cieśliński poinformował, że maju odbędzie się zebranie wiejskie
w Kisinach w sprawie budowy gazociągu.
Radny Powiatu W. Kubiński zaapelował do rolników o rozważenie możliwości
rozwinięcia na terenie powiatu działdowskiego hodowli bydła mięsnego.
Sołtys E. Walewacz zapytała, kiedy zostanie wykonane odwodnienie w Wysokiej.
Sołtys zwróciła się z prośba o pomoc w uporządkowaniu cmentarza ewangelickoaugsburskiego.
Wójt odpowiedział, że odwodnienie w Wysokiej zostanie wykonane najpóźniej
do jesieni.
Nawiązując do uporządkowania cmentarza Wójt P. Cieśliński zadeklarował pomoc
ze strony gminy w wywiezieniu śmieci oraz w wycince drzew – gdyby zachodziła taka
potrzeba.
Sołtys A. Rybicki poruszył problem zanieczyszczonej wody w Myślętach.
Wójt P. Cieśliński poinformował, że w dniu 1 kwietnia odbyło się kolejne badanie
wody w Myślętach, po którym decyzją SANEPIDU przedłużono termin uchybień
sanitarnych dotyczących jakości wody w wodociągu publicznym w Uzdowie do
30 września br. Wójt dodał, że w miejscowościach, w których występuje woda
gorszej jakości, badania tej wody odbywają się na zlecenie gminy co miesiąc.
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Ad. pkt 6
Przedstawiając sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 rok Skarbnik
B. Antoszewska wymieniła dochody i wydatki w poszczególnych działach oraz ich
wykonanie.
Rada Gminy przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Działdowo za
2007 rok: jednogłośnie.
Ad. pkt 7
Przewodniczący M. Zielinski poinformował, że Komisja Rewizyjna Rady Gminy na
posiedzeniu w dniu 19 marca 2008 r. rozpatrzyła sprawozdanie z wykonania budżetu
gminy Działdowo za 2007 r. kierując się w szczególności legalnością, rzetelnością,
gospodarnością oraz celowością gospodarki finansowej w 2007 r. W związku z tym,
że Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości postanowiła wnieść do Rady Gminy
o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium.
Ponadto M. Zieliński odczytał Uchwałę Nr 136/2008 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie wydania opinii
o udzieleniu absolutorium dla Wójta Gminy Działdowo z tytułu wykonania budżetu za
2007 r.
Rada podejmując jednogłośnie UCHWAŁĘ NR XXII/149/08 udzieliła Wójtowi Gminy
absolutorium za 2007 r.
W tym miejscu :
Wójt P. Cieśliński podziękował Radzie Gminy za udzielone absolutorium.
Ad. pkt 8
Skarbnik B. Antoszewska wyjaśnia, że na podstawie art. 53 ust 1 ustawy
o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe instytucji kultury podlega
zatwierdzeniu przez organ nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.
Skarbnik dodała, że zgodnie z ustawowymi wymogami, sprawozdanie winno składać
się z bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej obejmującej
wprowadzenie

do

sprawozdania

finansowego

i objaśnienia.
Rada jednogłośnie podjęła
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oraz

dodatkowe

informacje

UCHWAŁĘ NR XXII/150/08
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
instytucji kultury.
Ad. pkt 9
Rada podejmując jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XXII/151/08 dokonała zmian
w uchwale w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego,
określania zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji, poprzez: podwyższenie
o 0,41 zł kwoty dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych
w Uzdowie jako dopłaty do ceny 1m3 ścieków oczyszczonych.
Ad. pkt 10
Proponowane zmiany w budżecie gminy na 2008 rok szczegółowo omówiła
Skarbnik Gminy, po czym Rada jednogłośnie podjęła
UCHWAŁĘ NR XXII/152/08
w sprawie zmiany w budżecie gminy Działdowo na 2008 r.

Ad. pkt 11
Po zreferowaniu projektu uchwały przez Sekretarza Gminy – J. Świniarskiego,
Rada jednogłośnie UCHWAŁĄ NR XXII/153/08 ustaliła wysokość najniższego
wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i uzgodnienia wartości
jednego punktu w złotych dla potrzeb opracowania tabeli miesięcznych stawek
wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników, nie będących nauczycielami,
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Działdowo.
Ad. pkt 12
Przewodniczący M. Zieliński poinformował, że wezwanie do naruszenia prawa
rozpatrzone zostało przez Komisję Rewizyjną, której członkowie jednogłośnie podjęli
projekt uchwały w/w sprawie.
Rada jednogłośnie podjęła
UCHWAŁĘ NR XXII/154/08
w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
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Ad. pkt 13
Projekt

ROCZNEGO

PROGRAMU

WSPÓŁPRACY

Z

ORGANIZACJAMI

POZARZĄDOWYMI NA 2008 ROK przedstawił Kierownik Referatu Rozwoju,
Promocji, Inwestycji i Zamówień Publicznych – M. Margalski.
Rada jednogłośnie podjęła
UCHWAŁĘ NR XXII/155/08
w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Działdowo
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na 2008 r.
Ad. pkt 14
Kierownik Referatu GKŚ – G. Małachowski – poinformował, że Wojewoda
Warmińsko – Mazurski realizując art. 6 ust. 3 ustawy o grobach i cmentarzach
wojennych, pismem z 17 marca br. zawiadomił o zaplanowanej dotacji w kwocie
2 600 zł na prowadzenie w roku 2008 spraw związanych z bieżącym utrzymaniem
grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie gminy Działdowo.
Jednocześnie wystąpił z prośbą o podjęcie przez Radę Gminy uchwały, w sprawie
przyjęcia od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zadań w zakresie bieżącego
utrzymania cmentarza.
G. Małachowski dodał, że warunki powierzenia gminie zadania z zakresu
administracji

rządowej

dotyczącego

obowiązku

utrzymania

grobów

określi

porozumienie.
Rada jednogłośnie podjęła
UCHWAŁĘ NR XXII/156/08
w sprawie przyjęcia od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zadań
w zakresie utrzymania cmentarza wojennego w Komornikach.
Ad. pkt 15
Referując projekt uchwały Wójt P. Cieśliński poinformował, że zmiana miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Działdowo dotyczy działek nr: 11/7,
11/9 i działki nr 98 – obręb Jankowice oraz części działki nr: 15 – obręb Mosznica .
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Wójt dodał, że zmiana m.p.z.p. nastąpiła na wniosek i koszt Olsztyńskich Kopalni
Surowców Mineralnych.
Rada jednogłośnie podjęła
UCHWAŁĘ NR XXII/157/08
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Działdowo w obrębach geodezyjnych:
Jankowice oraz Mosznica.
Ad. pkt 16
Po przedstawieniu projektu uchwały przez M. Margalskiego, Rada udzieliła
pełnomocnictwa

Wójtowi

współfinansowanych

z

Gminy

Działdowo

Europejskiego

do

Funduszu

zatwierdzenia
Społecznego,

projektów
podejmując

jednogłośnie UCHWAŁĘ NR XXII/158/08.
Ad. pkt 17
W tym punkcie:
Wójt P. Cieśliński poinformował, że w maju br. planuje spotkanie sołtysów z terenu
gminy Działdowo z pracownikami urzędu.
Ponadto poinformował także, że w niedługim czasie na ternie gminy powstaną
elektrownie wiatrowe.
Ad. pkt 18
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący M. Zieliński o godz. 1240
zamknął XXII sesję Rady Gminy.
Protokołowała:

Przewodniczył:

Anna Baszczewska

Mirosław Zieliński

/podinspektor/

/Przewodniczący Rady Gminy/
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