Protokół Nr XXIV/08
z s e s j i Rady Gminy Działdowo
odbytej w dniu 27 czerwca 2008 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Działdowo
pod przewodnictwem Mirosława Zielińskiego – Przewodniczącego Rady Gminy.
Sesja trwała w godzinach 1008 – 1140
Stan osobowy Rady wynosi 15 osób, w sesji zgodnie z załączoną listą obecności
uczestniczyło 14 radnych. Nieobecna: radna M. Sosnowska – lista obecności stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
Spoza Rady w sesji udział wzięli:
Paweł Cieśliński

- Wójt

Jan Świniarski

- Sekretarz

Beata Antoszewska

- Skarbnik

Grzegorz Małachowski

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

Mariusz Margalski

- Kierownik Referatu Rozwoju, Promocji, Inwestycji
i Zamówień Publicznych

Danuta Smereczyńska

- Inspektor ds. Oświaty

Bożena Ziółkowska – Wójcicka

- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bogumiła Stachowiak

- Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej

Mieczysława Skała

- Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

Sołtysi z terenu gminy, dyrektorzy szkół, przedstawiciel prasy lokalnej.
Ad. pkt 1
Przewodniczący Rady Gminy powitał uczestników i na podstawie listy obecności
stwierdził prawomocność obrad.

-1-

Ad. pkt 2
Wójt P. Cieśliński wnioskował o ujęcie w porządku obrad dodatkowych projektów
uchwał:
- zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia diet dla sołtysów,
- zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych Rady
Gminy Działdowo,
- w sprawie ustanowienia pomników przyrody,
- w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/285/06 z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie
udzielenia Powiatowi Działdowskiemu pomocy finansowej.
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 XXIII Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta o działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Działdowskiemu pomocy
finansowej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Działdowskiemu pomocy
finansowej.
8. Podjęcie

uchwały

w

sprawie

udzielenia

Województwu

Warmińsko-

Mazurskiemu pomocy finansowej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2008 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju
i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi
budżetu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Działdowo.
12. Podjęcie uchwały w sprawie założeń polityki oświatowej prowadzonej przez
Gminę Działdowo.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu partnerskiego „Edukacja
szansą na rozwój – pilotaż” wpółfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego w Ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji
w Regionach, Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach
wiejskich”.
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14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/159/08 Rady Gminy
Działdowo z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości najniższego
wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i uzgodnienia
wartości

jednego

miesięcznych

punktu

stawek

w złotych

wynagrodzenia

dla potrzeb
zasadniczego

opracowania
dla

tabeli

pracowników

zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Działdowie.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu
nieruchomości gruntowej.
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia diet dla sołtysów.
17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad i wysokości
diet dla radnych Rady Gminy Działdowo.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/285/06 z dnia
24 lutego 2006 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Działdowskiemu pomocy
finansowej.
20. Sprawy bieżące.
21. Zamknięcie obrad.
Ad. pkt 3
Protokół z XXIII 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 29 maja do 27 czerwca br. – informacja stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Ad. pkt 5
W tym punkcie:
Radny K. Lipowski poprosił o poprawienie stanu drogi gminnej położonej
w miejscowości Kurki.
Sołtys

E.

Walewacz

zapytała,

kiedy

zostaną

podłączone

do

wodociągu

gospodarstwa z Wysokiej, których właściciele ubiegają się o to od dłuższego czasu.
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Radna T. Majorowska poprosiła o podjęcie działań w sprawie wywożenia
nieczystości płynnych od mieszkańców Kisin przez Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Działdowie. Radna poinformowała, że mieszkańcy,
którzy zgłaszają wywóz nieczystości informowani są, że wywóz nieczystości z Kisin
został wstrzymany.
Sołtys J. Chojnacki zwrócił uwagę na niesprawne hydranty w miejscowości Kurki.
Sołtys M. Lewandowska zaprosiła Wójta na zebranie wiejskie.
Odpowiadając na pytania Wójt P. Cieśliński poinformował, że na początku lipca
rozpocznie się naprawa dróg gminnych w części południowej gminy.
Ponadto Wójt powiedział, że potrzeba naprawy hydrantów istnieje na terenie całej
gminy. W niedługim czasie będą one sukcesywnie naprawiane.
Nawiązując do wodociągu w miejscowości Wysoka P. Cieśliński powiedział, że
dokumentacja na jego wykonanie jest już gotowa. Dodał, że na terenie gminy
Działdowo powstają nowe osiedla, gdzie istnieje również potrzeba wykonania
przyłączeń do wodociągów.
Wójt poinformował, że metr bieżący wodociągu obecnie kosztuje 110 zł.
Do wodociągów włączane zostaną wszystkie gospodarstwa, które do tej pory nie były
włączone jak również nowe osiedla, ale ich właściciele muszą liczyć się
z poniesieniem większych kosztów, nawet rzędu 3000 zł, ponieważ gmina nie
posiada w budżecie środków finansowych na ten cel.
Nawiązując do wypowiedzi radnej T. Majorowskiej, Wójt powiedział, że problem ten
dotyczy nie tylko mieszkańców z Kisin, ale również gminnych placówek oświatowych.
Wyjaśnił, że gmina wystosowała pismo do PGKiM w Działdowie w sprawie poprawy
warunków współpracy.
Wójt Gminy poinformował, że zebranie wiejskie w Kramarzewie odbędzie się w lipcu.

Ad. pkt 6
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Wójt poinformował, że Starostwo Powiatowe w Działdowie zwróciło się o środki
finansowe na zakup ciężkiego sprzętu pożarniczego dla Powiatowej Straży Pożarnej.
Pojazd przyczyniłby się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu.
Gmina Działdowo udzieli dotacji na w/w pojazd w wysokości 60.000 zł. W ramach tej
kwoty gmina otrzyma od PSP ciężki samochód pożarniczy, który zostanie
przekazany dla jednostki OSP w Uzdowie.
Rada jednogłośnie podjęła
UCHWAŁĘ Nr XXIV/172/08
w sprawie udzielenia Powiatowi Działdowskiemu pomocy finansowej.
Ad. pkt 7
Referując

projekt

uchwały

Wójt

P.

Cieśliński

przypomniał,

że

uchwała

w niniejszej sprawie została już podjęta. Z uwagi na zmianę przepisów prawa
wspólna realizacja inwestycji nastąpi na mocy uchwały udzielającej Powiatowi
dotacji, a nie jak dotychczas na mocy porozumienia.
Rada jednogłośnie podjęła
UCHWAŁĘ Nr XXIV/173/08
w sprawie udzielenia Powiatowi Działdowskiemu pomocy finansowej.
Ad. pkt 8
Wójt Gminy wyjaśnił, że pomoc finansowa zostanie udzielona Województwu
Warmińsko - Mazurskiemu w formie dotacji w wysokości 60.000 zł z przeznaczeniem
na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 538 w miejscowościach:
Uzdowo i Myślęta.
Rada jednogłośnie podjęła
UCHWAŁĘ Nr XXIV/174/08
w sprawie udzielenia Województwu Warmińsko-Mazurskiemu
pomocy finansowej.
Ad. pkt 9
Zmiany w budżecie gminy na 2008 rok szczegółowo przedstawiła Skarbnik Gminy
B. Antoszewska.
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Radny Gorczyca nawiązał do ujętej w projekcie zmian do budżetu gminy kwoty
200.000 zł, która miałaby być przeznaczona na zakup działki na poszerzenie drogi
gminnej graniczącej z ul. Graniczną miasta.
Radny uważa, że potrzeby gminy są tak ogromne, że budowa tej drogi, która służyła
by póki co mieszkańcom miasta, a nie gminy –jest zbytecznym wydatkiem.
Radny Gorczyca sprzeciwił się temu wydatkowi.
Przewodniczący M. Zieliński w imieniu Rady Gminy zgłosił wniosek formalny
o wyłączenie z projektu zmian do budżetu gminy kwoty 200 000 zł przeznaczonej na
wykup działki na poszerzenie drogi gminnej, a następnie zwrócił się do radnych
i zapytał, kto jest „za” poparciem złożonego przez niego wniosku.
Radni

14

głosami

„za”,

tj.

jednogłośnie

poparli

wniosek

złożony

przez

Przewodniczącego Rady M. Zielińskiego.
Po wprowadzeniu autoporawki do projektu uchwały:
Rada jednogłośnie podjęła
UCHWAŁĘ Nr XXIV/175/08
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2008 r.
Ad. pkt 10
Procedurę uchwalania budżetu gminy przedstawiła Skarbnik B. Antoszewska,
po czym Rada jednogłośnie podjęła
UCHWAŁĘ Nr XXIV/176/08
w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju
i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących
projektowi budżetu.
Ad. pkt pkt 11
Podejmując jednogłośnie uchwałę UCHWAŁĘ Nr XXIV/177/08, Rada dokonała
zmian w Statucie Gminy Działdowo poprzez wykreślenie w załączniku nr 7 jednostki
organizacyjnej Gminy - Szkoły Podstawowej w Grzybinach.
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Ad. pkt 12
Inspektor ds. Oświaty D. Smereczyńska poinformowała o celach strategicznych
polityki oświatowej prowadzonej przez Gminę Działdowo. Dodała, że harmonogram
działań, zmierzających do realizacji celów strategicznych w latach 2008-2015,
zawarty zostanie w odrębnej uchwale.
Rada jednogłośnie podjęła
UCHWAŁĘ Nr XXIV/178/08
w sprawie założeń polityki oświatowej prowadzonej przez Gminę Działdowo.
Ad. pkt 13
Kierownik Ref. RPIiZP M. Margaliski przedstawiając projekt uchwały wyjaśnił, że
dotyczy ona projektu partnerskiego pn. „Edukacja szansą na rozwój – pilotaż”,
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, na który Gmina otrzymała środki
finansowe. W ramach w/w projektu zostanie wybranych 5 sołectw z terenu gminy,
których przedstawiciele zostaną przeszkoleni w pisaniu wniosków.
Projekt realizowany będzie w partnerstwie gmin: Iłowo – Osada, Działdowo, Kozłowo,
Płośnica oraz Lokalną Organizacją Turystyczną Powiatu Nidzickiego. Partnerem
wiodącym projektu będzie Gmina Iłowo – Osada, która odpowiedzialna jest za
koordynowanie i nadzór nad realizacją projektu oraz rozliczenia finansowe
i sprawozdawczość.
Zadania Gminy Działdowo określa umowa partnerska zawarta pomiędzy partnerem
wiodącym projektu Gminą Iłowo – Osada, a gminami Działdowo, Kozłowo, Płośnica
oraz Lokalną Organizacją Turystyczną Powiatu Nidzickiego.
Rada jednogłośnie podjęła
UCHWAŁĘ Nr XXIV/179/08
w sprawie zatwierdzenia projektu partnerskiego „Edukacja szansą na rozwój –
pilotaż” wpółfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w
Ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w Reginach,
Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”.
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Ad. pkt 14
Kierownik GOPS B. Ziółkowska – Wójcicka poinformowała, że zmiana w Uchwale
Nr XXIII/159/08 Rady Gminy Działdowo z dnia 29 maja 2008 r. związana jest
z treścią w § 2,

w którym wartość punktu winna wynosić: 6,50 zł, a nie jak

w poprzednio podjętej uchwale: 7, 50 zł.
Kierownik Ziółkowska – Wójcicka wyjaśniła, że nastąpiła tu omyłka pisarska.
Rada jednogłośnie podjęła
UCHWAŁĘ Nr XXIV/180/08
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/159/08 Rady Gminy Działdowo z dnia
29 maja 2008 r. 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 zatrudnionych w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Działdowie.
Ad. pkt 15
Kierownik G. Małachowski poinformował, że przedmiotowa nieruchomość położona
jest w miejscowości Ruszkowo o powierzchni 0,7700 ha. Wartość szacunkowa tej
nieruchomości wg operatu szacunkowego wynosi 9540 zł.
Rada jednogłośnie podjęła
UCHWAŁĘ Nr XXIV/181/08
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości
gruntowej.
Ad. pkt 16
Wójt Gminy zaproponował podwyższenie diet sołtysów o 50 zł.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła
UCHWAŁĘ Nr XXIV/182/08
zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia diet dla sołtysów.
Ad. pkt 17
Wójt P. Cieśliński zaproponował Radnym za udział w sesjach Rady Gminy
i posiedzeniach komisji stałych tej Rady zryczałtowaną dietę miesięcznę,
w wysokości:
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- dla wiceprzewodniczącego Rady

- 600 złotych,

- dla przewodniczących stałych komisji Rady - 600 złotych,
- dla radnego - członka komisji stałej Rady

- 500 złotych.

Rada podjęła
UCHWAŁĘ Nr XXIV/183/08
zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych
Rady Gminy Działdowo
- 12 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących się”.
Ad. pkt 18
G. Małachowski poinformował, że zgodnie z treścią art. 40 ustawy o ochronie
przyrody

„pomnikami

przyrody

są

pojedyncze

twory

przyrody

żywej,

jak

i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej,
kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi
cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa
i krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki,
jary, głazy narzutowe oraz jaskinie”
Ustanowienie pomnika przyrody następuje w drodze rozporządzenia wojewody albo
uchwały rady gminy, jeżeli wojewoda nie ustanowił tych form ochrony przyrody .
Kierownik referatu GKŚ dodał, że o ustanowienie danych lip pomnikami przyrody
wystąpił pan Krzysztof Niewidziała – Radny Rady Gminy Działdowo oraz leśniczy
Nadleśnictwa Lidzbark. Wymienione w przedkładanym projekcie uchwały obiekty
spełniają formalne, jak i faktyczne warunki do uznania ich za pomniki przyrody.
Stanowią one cenny element naturalnej przyrody, a także posiadają walory
dydaktyczno-naukowe, kulturowe, estetyczne

i krajobrazowe. Objęcie drzew

ochroną prawną pozwoli zwiększyć nadzór nad ich utrzymaniem i pielęgnacją.
Lipy rosną na gruntach będących własnością Skarbu Państwa, pozostających
w zarządzie Lasów Państwowych, Nadleśnictwa Lidzbark. Nazwę dla pomników
zaproponował pan Niewidziała jako dowód uznania za wieloletnią i owocną pracę na
rzecz leśnictwa pana Stanisława Prokopowicza.

Rada jednogłośnie podjęła
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UCHWAŁĘ Nr XXIV/184/08
w sprawie ustanowienia pomników przyrody.
Ad. pkt 19
Wójt Gminy P. Cieśliński poinformował, że Starosta Działdowski złożył wniosek
o przesunięcie środków finansowych na realizację zadania polegającego na
„Renowacji obiektu po byłym obozie zagłady w Działdowie” na 2009 r. Przesunięcie
terminu wykorzystania dotacji wynika z ubiegania się o dodatkowe środki z funduszy
zewnętrznych na prowadzenie prac konserwatorskich oraz prac budowlanych.
Rada jednogłośnie podjęła
UCHWAŁĘ Nr XXIV/185/08
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/285/06 z dnia 24 lutego 2006 r.
w sprawie udzielenia Powiatowi Działdowskiemu pomocy finansowej.
Ad. pkt 20
W tym punkcie:
Radny D. Frejnik zapytał, czy został rozstrzygnięty przetarg na budowę sali
gimnastycznej w Sławkowie.
Radny J. Gorczyca zapytał, w jaki sposób będą w tym roku szacowane straty
powstałe w wyniku suszy.
Sołtys A. Machałowska zapytała, czy każdy z rolników musi pisać indywidualne
podanie o oszacowanie strat powstałych w wyniku suszy, czy też sołtys możne
sporządzić listę zbiorczą takich rolników.
Wójt P. Cieśliński poinformował, że Wojewoda Warmińsko – Mazurski powołał
komisję do szacowania strat powstałych na terenie gospodarstw rolnych w wyniku
suszy, której przewodniczy przedstawiciel Ośrodka Doradztwa Rolniczego, a jej
członkiem jest pracownik Urzędu Gminy.
Wnioski oszacowanie strat (pisemnie lub telefonicznie) należy kierować do ODR
bądź do sołtysa danej miejscowości do końca przyszłego tygodnia.
Sołtys J. Skorupki zapytał, czy rolnicy dostaną odszkodowania z tytułu wystąpienia
suszy.
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Wójt odpowiedział, że nic mu niewiadomo na ten temat.
Odpowiadając radnemu Frejnikowi, Wójt poinformował, że aktualnie gmina czeka na
pozwolenie na budowę, po czym ogłosi przetarg. Wójt P. Ciśliński wyraził nadzieję,
że przetarg zostanie rozstrzygnięty do końca sierpnia br.
Ponadto P. Cieśliński poinformował, że w dniu 8 czerwca br. odbył się Turniej
Samorządowy w Iłowie, w którym Gmina Działdowo zdobyła II miejsce i nagrodę
rzeczową w postaci telewizora, który będzie nagrodą główną w TURNIEJU WSI.
Wójt podziękował Kierownikowi Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu – M. Skale - za
zorganizowanie wyjazdu oraz przygotowanie oprawy artystycznej na Turniej oraz
wszystkim uczestnikom Turnieju.
Wójt dodał, że nie udało się rozstrzygnąć przetargu na remont świetlicy wiejskiej
w Kasnołące ponieważ do przetargu nie zgłosił się żaden wykonawca. Wobec tego
świetlicę wyremontuje Gminny Zakład Usług Komunalnych, który w tym celu zatrudni
podwykonawcę robót.
Ponadto Wójt poinformował, że w przyszłym tygodniu zostanie rozstrzygnięty
przetarg na rozbudowę hydroforni w Uzdowie. Wpłynęły 4 oferty na wykonanie tej
inwestycji.
Poza

tym

w

ciągu

dwóch

tygodni

rozpocznie

się

budowa

wodociągu

w Komornikach.
M. Skała poinformowała o zasadach, jakie będą obowiązywały w TURNIEJU WSI.
Przewodniczący Rady odczytał pismo Polskiego Czerwonego Krzyża w sprawie
likwidacji punktu krwiodawstwa w Działdowie oraz stanowisko Rady Gminy
podnoszące sprzeciw w powyższej sprawie, które radni poparli jednogłośnie.

Ad. pkt 21
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący M. Zieliński o godz. 1140
zamknął XXIV sesję Rady Gminy.
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Protokołowała:

Przewodniczył:

Anna Baszczewska

Mirosław Zieliński

/podinspektor/

/Przewodniczący Rady Gminy/
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