Protokół Nr XXIX/08
z s e s j i Rady Gminy Działdowo
odbytej w dniu 5 grudnia 2008 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Działdowo pod
przewodnictwem Mirosława Zielińskiego – Przewodniczącego Rady Gminy.
Sesja trwała w godzinach 10 10 1105
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:
płk Jan Babalski
- Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień
w Ostródzie
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
Andrzej Graszk
- Kierownik Gminnego Zakładu Usług Komunalnych
Bogumiła Stachowiak
- Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej
Mieczysława Skała
- Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
Zenobia Sobocińska
- mieszkanka gminy
Aleksander Bogscki
- mieszkaniec gminy
Oraz sołtysi z terenu gminy.

Ad. pkt 1
Przewodniczący Rady M. Zieliński powitał uczestników i na podstawie listy
obecności stwierdził prawomocność obrad.
Ad. pkt 2
Rada przystąpiła do realizacji porządku obrad w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu XXVIII Sesji Rady Gminy.
4. Wręczenie medali „ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU”.
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmian w budżecie Gminy Działdowo
na 2008 rok.
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7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność
Gminy Działdowo do gminnego zasobu, nieruchomości będącej własnością
Skarbu Państwa.
8. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażeni zgody na zbycie w drodze
przetargu nieruchomości gruntowej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie Regulaminu korzystania z sali
sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Burkacie oraz upoważnienia Wójta
do ustalenia wysokości opłat za korzystanie z sali sportowej.
10. Sprawy bieżące.
11. Zamknięcie obrad.
Ad. pkt 3
Protokół z XXVIII sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez odczytania.
Ad. pkt 4
Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień płk Jan Babalski w imieniu Ministra
obrony Narodowej wręczył Zenobii Sobocińskiej oraz Aleksandrowi Boguskiemu złote
medale „ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU”.
Ad. pkt 5
W tym punkcie:
Sołtys E. Walewacz zapytała, kiedy odbędzie się zebranie wiejskie w Wysokiej.
Sołtys K. Chyliński zapytał, czy istnieje możliwość zmiany czasu włączania
i wyłączania lamp ulicznych w Jankowicach.
Odpowiadając na pytania, Wójt P. Cieśliński poinformował, że zebrania wiejskie
rozpocznie na przełomie stycznia i lutego 2009 r. Terminy zebrań w poszczególnych
miejscowościach zostaną podane sołtysom na początku stycznia.
Nawiązując do oświetlenia ulicznego Wójt wyjaśnił, że we większości miejscowości
istnieje potrzeba włączania lamp o godzinie 5 rano, dlatego też dla jednej
miejscowości nie zostanie ten czas zmieniony na godzinę 6 rano.
Ad. pkt 6
Propozycję zmian w budżecie gminy na 2008 r. przedstawiła Skarbnik
B. Antoszewska, po czym poinformowała, że aktualna kwota dochodów po
zmianach wynosi 24.767.131,88 zł, a wydatków 25.675.317,88 zł. Deficyt w
wysokości
908.186 zł pokryty jest z przychodów, z zaciągniętych
kredytów oraz wolnych środków.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXIX/225/08
w sprawie zmian w budżecie Gminy Działdowo na 2008 rok.
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Ad. pkt 7
Kierownik Referatu GKŚ G. Małachowski poinformował, że przedmiotowa
nieruchomość o powierzchni 1,4000 ha położona jest w Uzdowie. Stanowi ona drogę
i jest własnością Skarbu Państwa.
Aby Gmina Działdowo mogła przejąć na własność w/w nieruchomość do gminnego
zasobu niezbędne jest podjęcie przez Radę Gminy niniejszej uchwały.
Wobec powyższego Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXIX/226/08
w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Działdowo
do gminnego zasobu, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa.
Ad. pkt 8
Przedstawiając projekt uchwały G. Małachowski wyjaśnił, że jej przedmiotem jest
nieruchomość położona w obrębie Komorniki. Wniosek o jej wykup złożył właściciel
dwóch działek, przez które przebiega przedmiotowa nieruchomo ść.
Szacunkowa wartość rynkowa nieruchomości została określona przez biegłego
rzeczoznawcę na kwotę 9.692 zł.
Rada wyraziła zgodę na zbycie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej,
podejmując jednogłośnie
Uchwałę Nr XXIX/22708
Ad. pkt 9
Sekretarz Gminy J. Świniarski przedstawiając projekt uchwały poinformował, że
określa on zasady korzystania z sali sportowej przy Publicznym Gimnazjum
w Burkacie.
Sekretarz wyjaśnił że sala będzie wykorzystywana do przeprowadzania zajęć
i rozgrywek sportowych oraz innych imprez rekreacyjno -sportowych i kulturalnych,
w szczególności do prowadzenia nieodpłatnych zajęć lekcyjnych oraz realizacji
innych zadań statutowych Publicznego Gimnazjum w Burkacie, nieodpłatnej
organizacji zawodów sportowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
z terenu Gminy Działdowo, nieodpłatnej organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych dla
dzieci i młodzieży z terenu Gminy Działdowo prowadzonych przez szkoły Gminy
Działdowo lub Gminny Ośrodek Kultury i Sportu oraz realizacji odpłatnych świadczeń
dla zainteresowanych osób fizycznych, osób prawnych, klubów, zak ładów pracy
i innych zorganizowanych grup.
Za korzystanie z sali sportowej przez zainteresowane osoby fizyczne, prawne, kluby,
zakłady pracy i inne zorganizowane grupy pobierane będę opłaty na podstawie
umowy najmu zgodnie z obowiązującym cennikiem, ustalonym przez Wójta Gminy
Działdowo w drodze zarządzenia.
J. Świniarski dodał, że niniejszy Regulamin określa również zakazy, nakazy, prawa
i obowiązki osób korzystających z sali sportowej.
Sołtys J. Konarzewski zapytał, gdzie będzie dostępny w/w Regulamin.
Sekretarz Gminy odpowiedział, że niniejszy Regulamin wejdzie w życie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
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dostępny będzie na tablicy ogłoszeń Publicznego Gimnazjum w Burkacie, w Urzędzie
Gminy, a także na stronie internetowej Urzędu: www.dzialdowo.ug.gov.pl.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXIX/228/08
w sprawie Regulaminu korzystania z sali sportowej przy Publicznym
Gimnazjum w Burkacie oraz upoważnienia Wójta
do ustalenia wysokości opłat za korzystanie z sali sportowej.
Ad. pkt 10
W tym punkcie:
Radny J. Gorczyca zapytał, czy oprócz Spółdzielni Kółek Rolniczych (SKR)
w Działdowie Gmina podpisała umowę na odśnieżanie dróg jeszcze z jakąś inną
firmą.
Radny uważa, że SKR nie dysponuje odpowiednim sprzętem, w razie pojawienia się
srogiej zimy.
Wójt P. Cieśliński odpowiedział, że SKR wygrała przetarg na zimowe utrzymanie
dróg i to z nią podpisana jest umowa. Podkreślił, że gminne drogi od lat są bardzo
dobrze utrzymane w czasie zimy i nie ma obaw, aby tej zimy było inaczej.
Sołtys K. Grabowski zwrócił się z prośbą do radnego W. Kubińskiego
o zmobilizowanie władz Powiatu Działdowskiego do podjęcia działań zmierzających
do poprawy bezpieczeństwa na drodze Działdowo – Kisiny.
Radna T. Majorowska zaproponowała zaproszenie na przyszłą sesję przedstawicieli
Zarządu Wojewódzkiego Dróg, aby poruszyć kwestie bezpieczeństwa na drodze
wojewódzkiej Działdowo – Kisiny.
Przewodniczący Rady poinformował, że przedstawiciele Wojewódzkiego Zarządu
Dróg zostaną zaproszeni na styczniową sesję.
Radny W. Kubiński poinformował, że wielokrotnie apelował do władz województwa
o poprawienie bezpieczeństwa na omawianej drodze wojewódzkiej, jednak do tej
pory nie przyniosło to żadnego rezultatu.
Przewodniczący M. Zieliński zapytał radnego W. Kubińskiego, jakie inwestycje
przyjął Powiat Działdowski do realizacji w przyszłym roku na terenie Gminy
Działdowo.
Radna D. Zakrzewska zapytała, czy budżecie Powiatu na 2009 r. zaplanowana jest
inwestycja związana z budową drogi Uzdowo - Kramarzewo.
W. Kubiński odpowiedział, że w 2009 r. Powiat przystąpi do realizacji inwestycji
związanej z budową ścieżki pieszo - rowerowej na drodze powiatowej Działdowo –
Księży Dwór. Dodał, że nie jest planowany remont drogi Uzdowo – Kramarzewo.

-4-

Radny P. Stańczak powiedział, iż jego zdaniem zamiast przedstawicieli
Wojewódzkiego Zarządu Dróg na sesję powinni być zaproszeni radni wojewódzcy
z naszego terenu.
Radny Powiatu W. Kubiński poinformował o inwestycjach przyjętych przez Powiat
Działdowski do realizacji na terenie gminy Działdowo w 2009 r.

Ad. pkt 11
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący M. Zieliński o godz. 1105
zamknął XXIX sesję Rady Gminy.
Protokołowała:

Przewodniczył:

Anna Baszczewska

Mirosław Zieliński

/podinspektor/

/Przewodniczący Rady Gminy/

-5-

