Protokół Nr XXXIII/09
z s e s j i Rady Gminy Działdowo
odbytej w dniu 17 kwietnia 2009 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Działdowo
pod przewodnictwem Mirosława Zielińskiego – Przewodniczącego Rady Gminy.
Sesja trwała w godzinach 1010 1405.
Stan osobowy Rady wynosi 15 osób, w sesji zgodnie z listą obecności uczestniczy
13 radnych. Nieobecni: radny K. Niewidziała, radna D. Zakrzewska– lista obecności
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Spoza Rady w sesji udział wzięli:
Władysław Kubiński
- Rady 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
Danuta Smereczyńsksa
- Inspektor ds. Oświaty
Andrzej Graszk
- Kierownik Gminnego Zakładu Usług Komunalnych
Bogumiła Stachowiak
- Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej
Mieczysława Skała
- Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
Bożena Ziółkowska Wójcicka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Dyrektorzy szkół, sołtysi z terenu gminy oraz przedstawiciel prasy lokalnej.
Ad. pkt 1
Przewodniczący Rady M. Zieliński powitał uczestników i na podstawie listy
obecności stwierdził prawomocność obrad.
Ad. pkt 2
Wójt P. Cieśliński wnioskował o ujęcie w porządku obrad dodatkowego projektu
uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/247/09 Rady Gminy Działdowo z dnia
26 lutego 2009 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Rada przyjęła jednogłośnie 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 XXXII Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta o działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2008 r.
7. Sprawozdanie z działalności Komisji Stałych Rady Gminy za 2008 r.
8. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Działdowo za 2008 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Działdowo
za 2008 r.
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10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego instytucji kultury.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej z Miastem Działdowo, realizacji
zadania.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/199/08 z dnia
29 października 2008 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu
budżetowego, określania zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Działdowo na 2009 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej
w Burkacie.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Działdowo.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Warmińsko
Mazurskiego zadań w zakresie utrzymania cmentarza wojennego
w Komornikach.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres
10 lat w trybie bezprzetargowym działki oznaczonej w ewidencji gruntów
numerem 24 położonym w obrębie geodezyjnym Uzdowo na terenie gminy
Działdowo.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności
gruntowej.
19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość
oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę
lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, sposobu obliczania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych
zastępstw a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania
i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz podziału funduszu nagród dla
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez
Gminę Działdowo.
20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb
przyznawania nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej,
opiekuńczej i wychowawczej oraz realizację innych zadań statutowych szkoły
ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Działdowo.
21. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy
obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym
wymiarze godzin.
22. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
za 2008 r.
23. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Burkacie
za 2008 r.
24. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu za 2008 r.
25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/247/09 Rady Gminy
Działdowo z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego.
26. Sprawy bieżące.
27. Zamknięcie obrad.
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Ad. pkt 3
Protokół z XXXII sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez odczytania.
Ad. pkt 4
Wójt Gminy P. Cieśliński złożył informację ze swojej działalności z uwzględnieniem
wydanych zarządzeń i wykonanych uchwał Rady Gminy w okresie międzysesyjnym,
tj. od 26 lutego do 17 kwietnia 2009 r. – informacja stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Ad. pkt 5
W tym punkcie:
Radny Powiatu W. Kubiński zapytał o cel inicjatywy związanej z budową pomnika
osób poległych w czasie I wojny światowej, o której przeczytał w prasie lokalnej.
Radny P. Stańczak wyjaśnił, że wspomniana inicjatywa ma na celu uczczenie
pomięci osób poległych w jednej z największych bitew I wojny światowej, która miała
miejsce na naszych terenach.
Wójt P. Cieśliński dodał, że radny Stańczak zgłosił powyższą inicjatywę, na dzień
dzisiejszy jest ona na etapie dyskusji.
Ad. pkt 6
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2008 r. przedstawiła
Przewodnicząca Teresa Majorowska – sprawozdanie stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
Ad. pkt 7
Sprawozdania z działalności Komisji Stałych Rady Gminy za 2008 r. przedstawili
przewodniczący:
- Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów J. Szudrewicz;
- w imieniu przewodniczącego Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty
i Kultury - zastępca D. Frejnik;
- Komisji Rolnej, Ochrony Przeciwpożarowej, Prawa, Porządku i Ochrony Środowiska
J. Gorczyca (sprawozdania stanowią załącznik do niniejszego protokołu).
Ad. pkt 8
Po szczegółowym przedstawieniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy
Działdowo za 2008 r. (sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
przez Skarbnik B. Antoszewską, Rada jednogłośnie przyjęła w/w sprawozdanie.
Ad. pkt 9
Przewodniczący M. Zieliński poinformował, że Komisja Rewizyjna Rady Gminy na
posiedzeniu w dniu 30 marca 2009 r. rozpatrzyła sprawozdanie z wykonania budżetu
gminy Działdowo za 2008 r. kierując się w szczególności legalnością, rzetelnością,
gospodarnością oraz celowością gospodarki finansowej w 2008 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 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji
Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2008 r.
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Rada jednogłośnie, tj. 13 głosami „za” podjęła
UCHWAŁĘ NR XXXIII/254/09
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Działdowo za 2008 r.
W tym miejscu :
Wójt P. Cieśliński podziękował Radzie Gminy za udzielenie absolutorium.
Ad. pkt 10
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.
Rada jednogłośnie podjęła
UCHWAŁĘ NR XXXIII/255/09
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji
kultury.
Ad. pkt 11
Skarbnik Gminy poinformowała, że Gmina Działdowo i Miasto Działdowo zamierza
wspólnie zrealizować budowę ulic Granicznej i Prostej. Inwestycja ma być
realizowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 2011. Przed rozpoczęciem budowy drogi na wyżej wymienionym odcinku teren ten
należy uzbroić w sieć wodociągową i kanalizację sanitarną.
W związku z powyższym niezbędne jest zabezpieczenie kwoty w wysokości
25.000,00 zł, tj. 50 % ogółu nakładów na wykonanie dokumentacji projektowej
na uzbrojenie ulic Granicznej i Prostej.
Wójt P. Cieśliński dodał, że gmina Działdowo przystąpi do realizacji tej inwestycji nie
wcześniej niż po 2011 r.
Radny J. Gorczyca zapytał, dlaczego Gmina Miasto nie może sfinansować całej
inwestycji. Do tej pory wpływy z podatków, które płacili mieszkańcy ulic Granicznej
i Prostej zasilały budżet Miasta Działdowo.
Radny J. Stańczak zapytał, czy nie można proporcjonalnie rozłożyć udziału
finansowego w tej inwestycji.
Wójt wyjaśnił, że na dzień dzisiejszy trudno jest określić udział finansowy gminy
Działdowo w tej inwestycji ponieważ przedmiotem obrad jest aktualnie wykonanie
dokumentacji projektowej na uzbrojenie w/w ulic. Szczegółowy udział finansowy
określi później porozumienie, z którego projektem Rada Gminy Działdowo zostanie
zapoznana.
Rada jednogłośnie podjęła
UCHWAŁĘ Nr XXXIII/256/09
w sprawie wspólnej z Miastem Działdowo, realizacji zadania.
Ad. pkt 12
Rada podejmując jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XXXIII/257/09 dokonała zmian
w uchwale Nr XXVII/199/08 z dnia 29 października 2008 r. 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
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Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Uzdowie jako dopłaty do ceny 1m3
ścieków oczyszczonych.
Ad. pkt 13
Proponowane zmiany do budżetu gminy na 2009 r. przedstawiła Skarbnik
B. Antoszewska.
Rada jednogłośnie podjęła
UCHWAŁĘ Nr XXXIII/258/09
w sprawie zmian w budżecie gminy Działdowo na 2009 r.
Ad. pkt 14
Sekretarz Gminy J. Świnarski poinformował, że w § 12 Statutu Gminnej Biblioteki
Publicznej w Burkacie został skreślony ust. 3, który dotyczył obsługi finansowej
sprawowanej przez Urząd Gminy w Działdowie.
Sekretarz dodał, że obecnie GBP zatrudnia głównego księgowego na ½ etatu.
Rada jednogłośnie podjęła
UCHWAŁĘ Nr XXXIII/259/09
w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Burkacie.
Ad. pkt 15
Kierownik Referatu GKŚ G. Małachowski poinformował, że proponowane taryfy
opłat za dostawę wody dla gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców
korzystających z wody w miejscowościach: Pierławki, Wysoka, Prusinowo, Księży
Dwór i Komorniki wynoszą 2,21 zł/m3, natomiast w miejscowości Grzybiny - 2,70
zł/m3. Taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków komunalnych z miejscowości
Księży Dwór do oczyszczalni w miejscowości Działdowo - 4,30 zł/m3.
G. Małachowski dodał, że w/w stawki taryf były przedmiotem obrad na wspólnym
posiedzeniu Stałych Komisji Rady Gminy.
Rada jednogłośnie podjęła
UCHWAŁĘ Nr XXXIII/260/09
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Działdowo.
Ad. pkt 16
Przedstawiając projekt uchwały Kierownik Referatu GKŚ wyjaśnił, że Wojewoda
Warmińsko – Mazurski realizując art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 r.
o grobach i cmentarzach wojennych poinformował Urząd o zaplanowanej dotacji
w kwocie 2.600,00 zł na prowadzenie w 2009 r. spraw związanych z bieżącym
utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie gminy
Działdowo. Jednocześnie Wojewoda wystąpił z prośbą o podjęcie przez Radę Gminy
uchwały, zgodnie z art. 8 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym w sprawie przyjęcia od Wojewody Warmińsko –
Mazurskiego w/w zadań.
Warunki powierzenia gminie zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego
obowiązku utrzymania grobów określi porozumienie.
Rada jednogłośnie podjęła
UCHWAŁĘ Nr XXXIII/261/09
w sprawie przyjęcia od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zadań w zakresie
utrzymania cmentarza wojennego w Komornikach.
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Ad. pkt 17
G. Małachowski poinformował, że przedmiotowa uchwała dotyczy działki nr 24
położonej w obrębie Uzdowo, dzierżawionej dotychczas przez 10 lat przez Polską
Telefonię Cyfrową, która to wybudowała w obrębie nieruchomości stację bazową dla
potrzeb sieci cyfrowej telefonii komórkowej GSM wraz z niezbędną infrastrukturą
na podstawie zezwolenia na budowę. Firma wystąpiła z wnioskiem o przedłużenie
umowy dzierżawy o kolejne 10 lat.
Dodał, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, do wyłącznej właściwości rady
należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających
zakres zwykłego zarządu, dotyczących m.in. określania zasad nabycia, zbycia
i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres
dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu
określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady
gminy.
Rada podejmując jednogłośnie, tj. 13 głosami „za” UCHWAŁĘ Nr XXXIII/262/09
wyraziła zgodę na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym działki
oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 24 położonym w obrębie geodezyjnym
Uzdowo na terenie gminy Działdowo.
Ad. pkt 18
Kierownik Małachowski wyjaśnił, że projekt uchwały dotyczy ustanowienia
służebności przejścia i przejazdu przez działkę nr 35/5 z mapy 1 obręb Kurki dla
działek nr 35/3 i 35/4 z mapy 1 obręb Kurki.
Rada jednogłośnie podjęła
UCHWAŁĘ Nr XXXIII/263/09
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej.
Ad. pkt 19
Przedstawiając projekt uchwały D. Smereczyńska poinformowała, że w
porozumieniu ze Związkami Zawodowymi do tegorocznego Regulaminu
wprowadzono kilka istotnych zmian:
- dokonano zapisu dotyczącego uwzględniania poszczególnych składników
(dodatków) w podstawie wynagrodzenia za czas choroby, zasiłku chorobowego,
zasiłku opiekuńczego, macierzyńskiego i świadczenia rehabilitacyjnego;
- podwyższono odpis na specjalny fundusz nagród Wójta dla nauczycieli z 1% na
1,1% oraz dla dyrektorów z 0,2% na 0,3%;
- podwyższono dodatek funkcyjny dla opiekuna stażu: z 50 zł na 85 zł;
dla wychowawców klas do 15 dzieci: z 50 zł na 85 zł; powyżej 15 dzieci: z 75 zł na
110 zł.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę
UCHWAŁĘ Nr XXXIII/264/09
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe
warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego,
funkcyjnego
i za warunki pracy, sposobu obliczania wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw a także
wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku
mieszkaniowego oraz podziału funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i placówkach prowadzonych
przez Gminę Działdowo.
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Ad. pkt 20
Inspektor ds. Oświaty wyjaśniła, że w związku ze zmianami jakie nastąpiły
w Regulaminie wynagradzania nauczycieli zachodzi konieczność dokonania zmian
w Regulaminie określającym tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli.
Rada jednogłośnie podjęła
UCHWAŁĘ Nr XXXIII/265/09
w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania
nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, opiekuńczej i
wychowawczej oraz realizację innych zadań statutowych szkoły ze specjalnego
funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
oświatowych prowadzonych przez gminę Działdowo.
Ad. pkt 21
D. Smereczyńska poinformowała, że przedmiotowa uchwała określa tygodniowy
obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku
pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym
wymiarze godzin, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów.
Rada jednogłośnie podjęła
UCHWAŁĘ Nr XXXIII/266/09
w/w sprawie.
Ad. pkt 22
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2008 r.
przedstawiła Kierownik Bożena Ziółkowska – Wójcicka (sprawozdanie stanowi
załącznik do niniejszego protokołu).
Ad. pkt 23
Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Burkacie za 2008 r.
przedstawiła Kierownik Bogumiła Stachowiak (sprawozdanie stanowi załącznik
do niniejszego protokołu).
Ad. pkt 24
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu za 2008 r.
przedstawiła Kierownik Mieczysława Skała (sprawozdanie stanowi załącznik
do niniejszego protokołu).
Ad. pkt 25
Skarbnik B. Antoszewska poinformowała, że zmiana w uchwale Nr XXXII/247/09
polega na zmianie okresu kredytowania z 5 na 6 lat.
Rada jednogłośnie podjęła
UCHWAŁĘ Nr XXXIII/267/09
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/247/09 Rady Gminy Działdowo z dnia 26
lutego 2009 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Ad. pkt 26
W tym punkcie:
Sekretarz J. Śwniarski poinformował, że z dniem 1 kwietnia br. weszła w życie
ustawa o funduszu sołeckim. Sekretarz szczegółowo przedstawił w/w ustawę.
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M. Skała poprosiła radnych i sołtysów o zgłaszanie drużyn do udziału w TURNIEJU
PIŁKI NOŻNEJ.
Wójt Gminy poinformował, że w drodze konkursu zostali wyłonieni pracownicy
Straży Gminnej: Komendant – Katarzyna Trąbińska oraz Strażnicy: Henryk Futerski i
Piotr Pawłowski.
Ponadto przedstawił informację z realizowanych obecnie inwestycji na terenie gminy.
Sołtys J. Konarzewski poprosił o rozbiórkę komina po byłej kotłowni w Rudolfowie,
który zagraża niebezpieczeństwu mieszkańców.

Ad. pkt 27
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący M. Zieliński o godz. 1405
zamknął XXXIII sesję Rady Gminy.
Protokołowała:
Anna Baszczewska
/podinspektor/

Przewodniczył:
Mirosław Zieliński
/Przewodniczący Rady Gminy/
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