Protokół Nr XXXI/09
z nadzwyczajnej s e s j i Rady Gminy Działdowo
odbytej w dniu 30 stycznia 2009 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Działdowo
pod przewodnictwem Mirosława Zielińskiego – Przewodniczącego Rady Gminy.
Sesja trwała w godzinach 1400 1506
Stan osobowy Rady wynosi 15 osób, w sesji zgodnie z załączoną listą obecności
uczestniczy pełen skład Rady – lista obecności stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Spoza Rady w sesji udział wzięli:
Paweł Cieśliński
- Wójt
Jan Świniarski
- Sekretarz
Beata Antoszewska
- Skarbnik
Mariusz Margalski
- Kierownik Referatu Rozwoju, Promocji, Inwestycji
i Zamówień Publicznych
Ad. pkt 1
Przewodniczący Rady M. Zieliński powitał uczestników i na podstawie listy
obecności stwierdził prawomocność obrad.
Ad. pkt 2
Wójt Gminy P. Cieśliński wnioskował o ujęcie w porządku obrad dwóch
dodatkowych projektów uchwał:
- w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Gnojno na lata 2009 - 2013”;
- w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/140/08 Rady Gminy Działdowo z dnia
28 lutego 2008 r. w sprawie zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania dotacji
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Rada jednogłośnie przyjęła porządek obrad z proponowanymi zmianami, po czym
przystąpiła do jego realizacji w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu XXX sesji Rady Gminy.
4. Wolne wnioski i zapytania.
5. Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie Gminy Działdowo
na 2009 r.
6. Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/216/08
Rady Gminy Działdowo z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie pomocy
finansowej dla Powiatu Działdowskiego.
7. Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie przyznania Wójtowi Gminy
Działdowo dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008 r.
8. Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy
Miejscowości Gnojno na lata 2009 - 2013”.
9. Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/140/08
Rady Gminy Działdowo z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie zabezpieczenia
prawidłowego wydatkowania dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
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10. Sprawy bieżące.
11. Zamknięcie obrad.
Ad. pkt 3
Protokół z XXX sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez odczytania.
Ad. pkt 4
Radny K. Niewidziała zapytał, czy gotowa jest już dokumentacja na budowę
chodnika w miejscowości Burkat.
Radna D. Zakrzewska zapytała, czy może złożyć do Wójta Gminy wniosek o
budowę świetlicy w Kramarzewie.
Radny D. Frejnik zapytał, czy w tym rok możliwa jest budowa oświetlenia ulicznego
w miejscowości Lipówka.
Odpowiadając na pytania Wójt P. Cieśiński powiedział, że dokumentację na budowę
chodnika w Burkacie przygotowuje Zarząd Dróg Wojewódzkich i nie jest mu
wiadomo, czy jest ona już gotowa.
W sprawie świetlicy w Kramarzewie, Wójt poinformował, że wniosek w tej sprawie
został już złożony i nie ma potrzeby czynienia tego po raz kolejny. Dodał, że
w pierwszej połowie roku z uwagi na brak środków finansowych budowa świetlicy nie
jest możliwa.
Nawiązując do oświetlenia w Lipówkce P. Cieśliński poinformował, że nie uda się
zrealizować w/w inwestycji w tym roku. Jej koszt szacuje się na kwotę 150.000 –
200.000 zł. W 2009 roku planuje się tylko wykonanie dokumentacji, jednak realizacja
inwestycji nastąpi w roku następnym.
Ad. pkt 5
Skarbnik B. Antoszewska szczegółowo przedstawiła proponowane
w budżecie , po czym Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXXI/238/08
w sprawie zmian w budżecie Gminy Działdowo na 2009 r.

zmiany

Ad. pkt 6
Skarbnik Gminy poinformowała, że w pierwotnej wersji uchwały Gmina udzielała
Powiatowi Działdowskiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na: „zakup
ciężkiego
pojazdu
pożarniczego”,
natomiast
prawidłowym
określeniem
przeznaczenia w/w pomocy jest: „zakup pojazdu pożarniczego”
Rada podejmując jednogłośnie
Uchwałę Nr XXXI/239/08
wprowadziła zmiany w Uchwale Nr XXVIII/216/08 Rady Gminy Działdowo z dnia
19 listopada 2008 r. w sprawie pomocy finansowej.
Ad. pkt 7
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy M. Zieliński.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXXI/240/08
w sprawie przyznania Wójtowi Gminy Działdowo dodatkowego
wynagrodzenia rocznego za 2008 r.
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Ad. pkt 8
Przedstawiając projekt uchwały Kierownik Referatu RPIiZP M. Margalski
poinformował, że Gmina Działdowo planuje złożyć wniosek o dofinansowanie
inwestycji pn.: „Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Gnojnie wraz
z zagospodarowaniem otoczenia parku podworskiego”.
Wniosek będzie złożony w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (20072013) w zakresie działania Odnowa i Rozwój Wsi.
M. Margalski dodał, że zgodnie z wytycznymi do Programu oraz ustawą o wspieraniu
rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się
Plan Odnowy Miejscowości jako jeden z załączników, który musi być zatwierdzony
przez Radę Gminy.
Plan Odnowy miejscowości Gnojno został zatwierdzony Uchwałą Nr 1/2009 Zebrania
Wiejskiego w Gnojnie z dnia 19 stycznia 2009 r..
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXXI/241/08
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Gnojno na lata 2009 –
2013”.
Ad. pkt 9
Skarbnik B. Antoszewska poinformowała, że zmiana uchwały Nr XXVI/140/09
polega na prawidłowym określeniu nazwy inwestycji oraz kwoty weksla in blanco.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXXI/242/08
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/140/09 Rady Gminy Działdowo z dnia
28 lutego 2008 r. w sprawie zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania
dotacji
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ad. pkt 10
W tym punkcie:
Radny J. Gorczyca zapytał, kiedy nastąpi budowa wodociągu w Rudolfowie.
Wójt odpowiedział, że dokumentacja na realizację tej inwestycji jest już gotowa.
Wiosną Agencja Nieruchomości Rolnych powinna rozpocząć budowę wodociągu.
Ad. pkt 11
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący M. Zieliński o godz. 1505
zamknął XXXI nadzwyczajną sesję Rady Gminy.
Protokołowała:
Anna Baszczewska
/podinspektor/

Przewodniczył:
Mirosław Zieliński
/Przewodniczący Rady Gminy/
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