Protokół Nr XXXVIII/09
z s e s j i Rady Gminy Działdowo
odbytej w dniu 29 października 2009 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
Działdowo pod przewodnictwem Mirosława Zielińskiego – Przewodniczącego
Rady Gminy.
Sesja trwała w godzinach 1000 1237
Stan osobowy Rady wynosi 15 osób, w sesji zgodnie z listą obecności uczestniczy
13 radnych. Nieobecni: radna Barbara Lipowska, radny Karol Lipowski– lista
obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Spoza Rady w sesji udział wzięli:
Jan Kowalski
- Radny Powiatu Działdowskiego
Paweł Cieśliński
- Wójt
Jan Świniarski
- Sekretarz
Beata Antoszewska
- Skarbnik Gminy
Grzegorz Małachowski
- Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej,
Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami,
i Ochrony Środowiska
Katarzyna Trąbińska
- Komendant Straży Gminnej
Andrzej Graszk
- Kierownik Gminnego Zakładu Usług Komunalnych
Bogumiła Stachowiak
- Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej
Mieczysława Skała
- Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
Danuta Smereczyńska
- Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu
Mariusz Margalski
- Kierownik Referatu Rozwoju, Promocji, Inwestycji
i Zamówień Publicznych
Bożena Ziółkowska- Wójcicka
- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej
Sołtysi z terenu gminy, dyrektorzy i nauczyciele szkół oraz przedstawiciel prasy
lokalnej.
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 w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu XXXVII Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta o działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Raport z realizacji „ Polityki Oświatowej Gminy Działdowo na lata 2008-2015”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Działdowo.
8. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu korzystania z sali sportowej przy
Publicznym Gimnazjum w Sławkowie oraz upoważnienia Wójta do ustalenia
wysokości opłat za korzystanie z sali sportowej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu
budżetowego, określania zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji.
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10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2009 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
13. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy
Działdowo nieruchomości Skarbu Państwa.
14. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej
nieruchomości gruntowej, oznaczonej Nr 13/3 w Burkacie.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
oraz na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy
Działdowo.
16. Informacja Przewodniczącego Rady z analizy oświadczeń majątkowych
złożonych przez radnych.
17. Informacja Wójta Gminy dotycząca analizy złożonych oświadczeń
majątkowych osób do tego obowiązanych.
18. Sprawy bieżące.
19. Zamknięcie obrad.
Ad. pkt 3
Protokół z XXXVII 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 24 września do 29 października 2009 r. – informacja stanowi załącznik
do niniejszego protokołu.
Ponadto, poinformował o rozpoczętych, będących w trakcie realizacji oraz
zakończonych inwestycjach na terenie gminy, a mianowicie o rozstrzygnięciu
przetargu na budowę sali sportowej w Uzdowie oraz przetargu na budowę
przydomowych oczyszczalni ścieków, który jednak zostaje unieważniony i ponownie
ogłoszony ze względu na nie złożenie stosownych dokumentów przez wykonawców.
Poza tym dodał, że dokonano otwarcia ofert na przebudowę drogi gminnej Burkat Klęczkowo, oraz na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Pierławki.
Wójt Gminy poinformował, że w najbliższych dniach zostanie ogłoszony także
przetarg na remont świetlicy w Gnojnie oraz o rozpoczęciu budowy chodnika
w Burkacie wzdłuż drogi wojewódzkiej, mającej na celu poprawę bezpieczeństwa
mieszkańców. Dodał również, że obecnie trwają prace nad termodernizacją budynku
szkoły w Wysokiej oraz nad wymianą dachu na budynku szkoły w Kurkach.
Ad. pkt 5
W tym punkcie:
Wójt P. Cieśliński poinformował, że w związku z kontrolą prowadzoną w urzędzie
przez Regionalną Izbę Obrachunkową, pracownicy będą mieli mniej czasu dla
interesantów, wobec tego zwrócił się z prośbą o zgłaszanie się do urzędu tylko
w ważnych i pilnych sprawach.
Ad. pkt 6
Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Zdrowia D. Smereczyńska przedstawiła
sprawozdanie z zadań, które zostały zrealizowane w ramach założonych celów
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polityki oświatowej. Pani kierownik odczytała raport (stanowiący załącznik do
protokołu), po czym dyrektorzy poszczególnych szkół zaprezentowali w formie
multimedialnej zrealizowane w szkołach projekty i podjęte działania w zakresie
założonych celów.
Pani dyrektor Szkoły Podstawowej w Klęczkowie G. Lauterbach jako pierwsza
zaprezentowała zrealizowane programy i zadania w ramach strategii oświatowej:
- w zakresie założonych celów zorganizowano wyjazd integracyjny nauczycieli,
rodziców i uczniów w ramach projektu PPWOW „Poznajmy się lepiej”, „Razem
można więcej”. Zorganizowano wycieczkę do Parku Rozrywki koło Grudziądza,
przejażdżkę konno, przejażdżkę ciuchcią. Uczniowie pływali na rowerach wodnych
podczas pobytu w ośrodku wypoczynkowym, uczestniczyli w konkursach sportowych,
we wspólnym grilowaniu. W czasie pobytu rodzice mieli możliwość uzupełnienia
wiedzy w kwestii rozwiązywania konfliktów z dziećmi poprzez uczestnictwo
w warsztatach;
- organizowano aktywne formy spędzania czasu wolnego: gry, zabawy sportowe,
Dzień Dziecka, Dzień Matki. Harcerze uczestniczyli w rajdach. Przeprowadzono
szkolenia dla klas z pierwszej pomocy przedmedycznej;
- realizowano projekt „W zdrowym ciele zdrowy duch”, w którego zakresie
prowadzono naukę pływania za pośrednictwem Szkoły Pływania „Kijanka”. Uczniowie
mieli także możliwość nauki gry w tenisa stołowego. Efektem prowadzonych działań,
było uzyskanie przez 17 uczniów kart pływackich;
- opracowano i wdrożono kodeks etyczny w klasach;
- organizowano wycieczki turystyczno-krajoznawcze po okolicy. Uczniowie zwiedzali
zabytki na terenie Gminy Działdowo, odwiedzili Miejski Dom Kultury, biblioteki,
zamek, również spotkali się z Burmistrzem Miasta Działdowo;
- wprowadzono bank zadań w komputerach, którego zadaniem jest przygotowanie
uczniów w jak największym stopniu do egzaminu po ukończeniu klasy szóstej;
-zakupiono programy komputerowe, przygotowano uczniów do gminnego konkursu
„Mistrz klawiatury”, utworzono stronę internetową szkoły.
Następnie pani Jolanta Cybulska, Dyrektor Szkoły Podstawowej w
Petrykozach, ukazała prowadzone działania w zakresie polityki oświatowej,
mianowicie:
- zorganizowano Festyn Rodzinny pod hasłem „Ja i moja rodzina”, prowadzono
programy profilaktyczne: m.in. „Wolność oddechu, „Zapobiegaj astmie”, „Zachowaj
trzeźwy umysł”;
- uczniowie brali udział w wielu konkursach pozaszkolnych, uczestniczyli w gminnej
wystawie wielkanocnej i bożonarodzeniowej. Zorganizowany został konkurs
„Kuturalny na co dzień”;
- zorganizowano wycieczki turystyczne, wyjazdy na basen, uczniowie sadzili
drzewka. Dzieci uczestniczyły również w szkoleniach w zakresie pomocy
przedmedycznej, w spotkaniu z leśnikami, strażakami, funkcjonariuszem policji;
- w ramach środków PPWOW rozpoczęto projekt dla osób starszych-emerytów
i rencistów, odbył się wieczór poezji i sztuki, wieczór tańca towarzyskiego.
Zorganizowano również wyjazd do św. Lipki;
- w czerwcu odbyły się spotkania z panią doktor;
- zorganizowano wycieczkę m.in. do Torunia i Ciechocinka.
Jako trzecia wystąpiła pani Janina Trzeciak reprezentująca Szkołę Podstawową
w Ruszkowie. Przedstawiła następujące programy i działania:
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- na terenie szkoły istnieje teatr amatorski, dzięki któremu wystawiono sztukę
„Czerwony kapturek” w roli aktorów angażując rodziców;
- doposażono klasy w księgozbiory, zorganizowano wycieczkę do Olsztyna,
- odbyło się 6 spotkań z rodzicami, organizowano programy profilaktyczne mające na
celu przeciwdziałanie przemocy, realizowano program „Razem Bezpieczniej”,
„Wolność oddechu”, „Radosny uśmiech”, przeprowadzono akcje przeciwko paleniu
tytoniu;
- uczniowie uczestniczyli w konkursach, m.in. organizowanym przez Polski Czerwony
Krzyż, brali udział w szkoleniu z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej;
- przyznano jednemu z uczniów Stypendium Wójta za wyniki w nauce, dwaj uzyskali
stypendium za osiągnięcia w sporcie;
- uczniowie brali udział w konkursach szkolnych: ortograficznych, recytatorskich;
- w szkole zorganizowano wystawy tematyczne: wielkanocną i bożonarodzeniową.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Turzy Wielkiej, Krzysztof Wiśniewski
zaprezentował następujące formy pracy zrealizowane w ramach strategii oświatowej:
- zorganizowano piknik z okazji Dnia Dziecka, zawody dziewcząt w piłce nożnej,
- prowadzono kółka zainteresowań, uczniowie uczestniczyli w konkursach szkolnych
i pozaszkolnych, w zajęciach pozalekcyjnych,- „Nasz kabaret”. W ramach programu
PPWOW prowadzono pracownię rzeźbiarską, zajęcia taneczne i naukowe;
- opracowano i zredagowano ogólny kodeks etyczny, prowadzono koła
zainteresowań z języka ang, uczniowie uczestniczyli w zajęciach proekologicznych,
grali w scenkach ukazujących zachowanie młodzieży w różnych sytuacjach;
- zorganizowano wycieczki po okolicy, doposażono klasopracownie, zakupiono
sprzęt nagłaśniający;
- przygotowano stronę internetową;
- zorganizowano spotkanie z policjantem, uczniowie brali udział w szkoleniu
z zakresu pierwszej pomocy.
Pani M. Ziemska reprezentująca Szkołę Podstawową w Uzdowie przedstawiała
następujące działania przeprowadzone w powyższej szkole:
- zorganizowano kulig, Święto Babci i Dziadka, uczniowie brali udział
w olimpiadzie zdrowotnej PCK, w konkursie „Bezpiczna droga do szkoły”,
zorganizowano Dzień Dziecka, Dni Rodziny;
- dwoje uczniów otrzymało Stypendium Wójta, chętni uczestniczyli w kołach
zainteresowań, w konkursach, olimpiadach oraz wystawach tematycznych;
- zorganizowano wycieczkę do Warszawy, Solca Kujawskiego, Biebrzańskiego Parku
Narodowego;
- nauczyciele uczestniczyli w różnych szkoleniach;
- organizowano również zawody sportowe: szachy, turnieje piłki nożnej,
- odbyło się spotkanie z leśnikiem;
- zakupiono programy komputerowe, utworzono stronę internetową szkoły;
- odbyły się warsztaty z psychologiem z Torunia, uczniowie uczestniczyli również
w szkoleniu z zakresu pierwszej pomocy.
W zastępstwie pani dyrektor Publicznego Gimnazjum w Burkacie wystąpiła
pani Beata Czajkowska, która zaprezentowała zrealizowane programy i działania
w ramach strategii oświatowej:
- prowadzono programy profilaktyczne: m.in „Trzymaj formę” ;
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- uczniowie uczestniczyli w konkursach wiedzy o Powiecie Działdowskim, w gminnym
konkursie matematycznym o „Tytuł Pazia Królowej Nauk”, w konkursie prozy i poezji
śpiewanej, w konkursie twórczości religijnej, w konkursie wiedzy o Unii Europejskiej;
- przyznano kilku uczniom stypendium naukowe i sportowe, prowadzono koła
zainteresowań;
- w szkole działa teatr, klub sportowy UKS Orlik, koło przyrodnicze, koło muzyczne,
koło patriotyczne, kółko strzeleckie, kółko matematyczne, uczniowie uczestniczyli
w wystawie wielkanocnej i bożonarodzeniowej;
- zorganizowano dzień otwarty szkoły, Dzień Papieski, Dzień Wiosny, obchodzono
Dzień Ziemi, sprzątanie świata. W szkole odbyło się ślubowanie klas pierwszych,
przygotowano wigilie szkolne,klasowe;
- dla chętnych uczniów prowadzono językowe koła zainteresowań, od września
w szkole wprowadzono drugi język obcy;
- nauczyciele uczestniczyli w szkoleniach, zakupiono pomoce dydaktyczne;
- uczniowie brali udział w konkurskie „Mistrz klawiatury”, prowadzono stronę
internetową;
- zorganizowano program „Szkoła bez przemocy”.
Pani dyrektor Publicznego Gimnazjum w Sławkowie G. Kosewska przedstawiła
zrealizowane projekty i prace w gimnazjum w Sławkowie:
- realizacja programu profilaktycznego „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Trzymaj formę”
itp., prowadzenie wolontariatu na rzecz potrzebujących ze środowiska lokalnego,
zorganizowano piknik rodzinny, uczniowie wystąpili w jasełkach dla mieszkańców
Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie, propagowano aktywne formy spędzania
czasu wolnego;
- prowadzono koła zainteresowań, koła przedmiotowe, zajęcia pozalekcyjne,
warsztaty dziennikarskie, uczniowie brali udział w zawodach sportowych, troje
uczniów otrzymało Stypendium Wójta, jeden z uczniów stypendium Marszałka
Województwa. W szkole redagowana jest gazetka, uczniowie ze Sławkowa również
uczestniczyli w gminnych wystawach tematycznych;
- realizowano projekt „Teatralne wtajemniczenie”, zorganizowano wycieczki m.in. do
Olsztyna, Gdańska, Krakowa, Warszawy;
- uczniowie uczą się dwóch języków obcych angielskiego i niemieckiego. Ponad 90
godzin językowych udało się zrealizować w ramach projektu „Jesteśmy
Europejczykami”, „Za rękę z Einsteinem;
- organizowano wycieczki turystyczno-krajoznawcze, wyjazdy na basen,
zorganizowano rajd rowerowy doposażono szkołę m.in. w telewizor, projektor
multimedialny, sprzęt, tablice; Szkoła uczestniczyła w promowaniu Mazur jako cudu
świata;
- utworzono stronę internetową;
- nauczyciele i uczniowie brali udział w szkoleniach, warsztatach, z pierwszej pomocy
przedmedycznej, nauczyciele uczestniczyli w szkoleniu „Ekonomia, na co dzień”;
Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Księżym Dworze U.Cieślińska zaprezentowała
następujące programy i działania, które były prowadzone w ramach strategii
oświatowej:
- spotkania z udziałem rodziców: festyn z okazji Dnia Dziecka, Dnia Matki, spotkania
w ramach lekcji otwartych, realizacja programów profilaktycznych: „Czyste
powietrze”, „Nie pal przy mnie proszę”, „Trzymaj formę” itp.,
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Przeprowadzono akcję na temat szkodliwości palenia tytoniu, zorganizowano
wycieczki rowerowe po najbliższej okolicy, promowano aktywne formy spędzania
czasu;
- czworo uczniów otrzymało Stypendium Wójta, jedna osoba stypendium
marszałkowskie, realizowano zajęcia pozalekcyjne: językowe, religijne, sportowe,
zorganizowano wycieczkę do Teatru Buffo w Warszawie dla utalentowanych
muzycznie uczniów. Uczniowie uczestniczyli w wystawach z okazji Świąt
Wielkanocnych i Bożego Narodzenia;
- w celu zainteresowania uczniów terenami wokół szkoły realizowano projekt „Bliskie
i nieznane”, zorganizowano wyjazd z wizytą do Straży Pożarnej, do malinowskiego
lasu, ponadto rozwijano zainteresowania poprzez projekt „Za rękę z Einsteinem”,
obserwację doświadczeń chemicznych prowadzonych przez wykładowców
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie;
- zorganizowano konkursy na najbardziej kulturalny zespół klasowy;
- nauka języków obcych: język niemiecki, jako główny, natomiast jako dodatkowy
j. angielski w formie kół zainteresowań;
- organizowano wycieczki krajoznawcze: Grunwald, Gdańsk, Olsztyn,
- doskonalenie nauczycieli poprzez uczestnictwo w naradach szkoleniowych;
- udział uczniów w konkursach na terenie gminy, powiatu, województwa;
- nauka sadzenia drzewek, udział w warsztatach ekologicznych i w spotkaniu
z leśnikiem;
- udział uczniów w konkursie „Mistrz klawiatury”, który cieszył się dużym
zainteresowaniem;
- udział uczniów w szkoleniu z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej;
- zorganizowano spotkania z policjantem dla uczniów i rodziców, spotkania
z pedagogiem ulicy mające na celu pomoc w rozwiązywaniu problemów, jak również
z pracownikami Poradni Psychologiczno-Pedagogiczej.
Przewodniczący M. Zieliński zapytał, czy na terenie naszej gminy jest realizowany
program „Warzywa –Owoce” oraz program „Radosna szkoła”, a także czy wszystkie
szkoły brały w nim udział.
Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Zdrowia D. Smereczyńska odpowiedziała,
że nie ma osób, które spełniałyby wymogi i jednocześnie chciały realizować program
związany z warzywami i owocami, dlatego nie był on prowadzony, natomiast, jeśli
chodzi o program drugi „Radosna szkoła” wniosek złożyło pięć szkół i wszystkim
przyznano fundusze na ten cel. Dodała, że obecnie jeszcze jedna ze szkół złożyła
wniosek.
Przewodniczący Rady Gminy, zapytał czy wszystkie szkoły pisały wnioski i
otrzymały fundusze.
Kierownik D. Smereczyńska odpowiedziała, że wcześniej nie złożyła wniosku
szkoła w Uzdowie i Ruszkowie, z tymże pani dyrektor z Ruszkowa już złożyła
wniosek, natomiast w Uzdowie zdaniem pana dyrektora brakuje odpowiednich
pomieszczeń do tego celu.
Pani dyrektor U.Cieślińska poinformowała, że w przypadku pierwszego projektu
istnieje alternatywa, zastępująca świeży owoc lub warzywo suszonymi owocami
i warzywami. Jeśli sprawdzi się ta forma wówczas suszone owoce zostaną
wprowadzone do szkół.
Przewodniczący M. Zieliński o godz. 1130 ogłosił przerwę w obradach sesji.
O godz. 1155 Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady.

6

Ad. pkt 7
Sekretarz J. Świniarski odczytał uchwałę dotyczącą zmian w Statucie Gminy,
wynikających ze zmian w ustawie o pracownikach samorządowych. Poinformował,
że paragraf 49 Statutu Gminy Działdowo pozostawał w sprzeczności z aktualnymi
przepisami, dlatego statut trzeba było dostosować do wymogów ustawy
o pracowniach samorządowych. Paragraf 49 otrzymuje następujące brzmienie:
„ § 49.1. Wójt wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Gminy.
2. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Gminy określa regulamin
organizacyjny nadany przez Wójta w drodze zarządzenia.
3. W Urzędzie Gminy zatrudnia się pracowników:
a) na podstawie wyboru – Wójta Gminy,
b) na podstawie powołania – Zastępcę Wójta, Skarbnika Gminy,
c) na podstawie umowy o pracę – pozostałych pracowników,
4. Status prawny pracowników samorządowych określa odrębna ustawa.”
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXXVIII/295/09 w sprawie zmian w Statucie Gminy Działdowo.
Ad. pkt 8
Sekretarz J. Świniarski, poinformował, że uchwała dotyczy oddanego do użytku
budynku sali sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Sławkowie. Oznajmił również,
że taki sam regulamin funkcjonuje w Burkacie.
Dodał ponadto, że po uprawomocnieniu uchwały wójt wyda zarządzenie określające
stawki za godzinę najmu sali wraz ze wzorem umowy.
Radny D. Frejnik zapytał jak wygląda sytuacja z wynajęciem sali w sposób
okazjonalny.
Przewodniczący M. Zieliński poinformował, że decyzja zapadnie na kolejnej
komisji.
Pani dyrektor G. Kosewska dodała, że sala powinna służyć jak najdłużej, dlatego
ważne jest wyznaczenie odpowiedniej osoby, która stanie się odpowiedzialną za
wypożyczanie sali.
Radny D. Frejnik poinformował, że istnieje problem z okazjonalnym wypożyczeniem
sali.
Radny P. Stańczak dodał, że zawsze zostanie wyznaczona osoba, która będzie
odpowiedzialna za wynajem sali. Często nie jest możliwe utworzenie stałej grupy,
korzystającej regularnie z sali, dlatego ważne jest, aby zorganizować odpowiednio
kwestię wynajmu okazjonalnego.
Sekretarz J. Świniarski wyjaśnił, że nie ma problemu z wynajmem dla
zorganizowanych grup, ale również, jeśli chodzi o korzystanie z sali okazjonalnie nie
powinno być problemów, wystarczy odpowiednio zorganizować tę kwestię. Dodał
również, że regulamin wyraźnie określa zasady korzystania z obiektu, obowiązki
i osoby odpowiedzialne za wypożyczenie sali, niezależnie od tego, czy grupa
systematycznie czy okazjonalne wynajmuje salę. Odpowiedzialność ponosi nie tylko
osoba, która podpisuje umowę i wnosi opłatę, lecz solidarnie cała grupa. Regulamin
prawnie jest dostosowany, natomiast kwestia techniczna pozostaje do ustalenia.
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Pan Przewodniczący M. Zieliński podkreślił, że problem dotyczy tego, kto będzie
odpowiadał za salę i opiekował się nią, jednak zostanie to wyjaśnione na wspólnym
posiedzeniu Stałych Komisji.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXXVIII/296/09 w sprawie regulaminu korzystania z sali sportowej
przy Publicznym Gimnazjum w Sławkowie oraz upoważnienia Wójta do
ustalenia wysokości opłat za korzystanie z sali sportowej.
Ad. pkt 9
Skarbnik B. Antoszewska przedstawiła uchwałę, w sprawie dotacji dla Gminnego
Zakładu Usług Komunalnych na 2010 r.
Przewodniczący M. Zieliński poinformował, że 13 listopada na wspólne
posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy zostanie zaproszony pan kierownik
Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w celu przedstawienia działalności GZUK za
okres 9 mięsięcy.
Rada Gminy większością głosów podjęła
Uchwałę Nr XXXVIII/297/09 w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla
zakładu budżetowego, określania zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji.
2 osoby wstrzymały się od głosu, 11 osób głosowało „za”.
Ad. pkt 10
B. Antoszewska omówiła proponowane zmiany do budżetu gminy na 2009 r.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXXVIII/298/09 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo
na 2009 r.
Ad. pkt 11.
Kierownik G. Małachowski poinformował, że ta i następna uchwała są
konsekwencją nowelizacji ustawy o ochronie przyrody. Drzewa rosnące wzdłuż drogi
gminnej
czy wojewódzkiej mające status pomnika przyrody, mogą zostać
usunięte dopiero po zniesieniu statusu pomnika przyrody. Do tej pory pozostawało
to w zakresie kompetencji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Obecnie, w
myśl zmian w ustawie pozbawienie drzew statusu pomnika przyrody następuje za
zgodą rady gminy w drodze uchwały. Jednak pomimo, tego, by znieść status trzeba
otrzymać opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Po uprawomocnieniu
uchwały wójt może wydać decyzję o usunięciu drzew zagrażających bezpieczeństwu
drogowemu.
Pan Janusz Konarzewski, sołtys Rudolfowa zapytał jak wygląda sytuacja
w przypadku konieczności podcinania konarów drzew.
Kierownik G. Małachowski poinformował, że wówczas określa się to jako
pielęgnację drzew. W takim przypadku właściciel nieruchomości musi wystąpić z
wnioskiem do urzędu gminy. Jednak w przypadku Rudolfowa drzewa, o które pytał
pan sołtys są objęte ochroną konserwatorską i trudno uzyskać pozytywną opinię
konserwatora.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXXVIII/299/09 w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.

Ad.12
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Kierownik G. Małachowski poinformował, że kolejna uchwała dotyczy również jak
poprzednia zniesienia statusu pomnika przyrody drzew rosnących wzdłuż drogi
wojewódzkiej nr 538 Łasin – Rozdroże.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXXVIII/300/09 w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
Ad. pkt 13
Kierownik G. Małachowski poinformował, że uchwała wynika z czynności
porządkowania nieruchomości w gminie. W trakcie budowy okazało się, że część
drogi na trasie Księży Dwór – Wysoka, znajdującej się w pobliżu szkoły nie należy do
Gminy Działdowo, lecz do Skarbu Państwa. W związku z tym, wystąpiono
z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie gminie nieruchomości Skarbu Państwa .
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXXVIII/301/09 w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność
Gminy Działdowo nieruchomości Skarbu Państwa.
Ad. pkt 14
Kierownik G. Małachowski poinformował, że uchwała dotyczy wniosku państwa
M.R Pergoł z Burkatu o zakup działki, o powierzchni 0,0051ha w obrębie
miejscowości Burkat, która umożliwi łatwiejszy dojazd do nieruchomości będącej ich
własnością. Sprzedaż nastąpi w trybie bezprzetragowym, ponieważ nie stanowi ona
samodzielnej działki. Nieruchomość zostanie wyceniona na kwotę 1026 zł plus
dodatkowe opłaty związane z przygotowaniem dokumentacji.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXXVIII/302/09 w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej
nieruchomości gruntowej, oznaczonej Nr 13/3 w Burkacie.
Ad. pkt 15
Kierownik G. Małachowski poinformował, że podjęcie uchwały jest konsekwencją
zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Firmy, które
świadczą usługi związane z wywozem odpadów stałych i ciekłych muszą otrzymać
koncesję podpisaną przez wójta gminy. W ustawie określono, jakie wymogi musi
spełniać przedsiębiorca, aby otrzymać koncesję. Do tej pory wymagania były
określane w trybie zarządzenia wójta, po zmianie ustawy są określane w uchwale
rady gminy. Wydawanie koncesji jednak nadal pozostaje w kompetencji wójta gminy.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXXVIII/303/09 w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać
przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie
działalności
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości oraz na prowadzenie działalności w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na
terenie gminy Działdowo.
Ad. pkt 16
Przewodniczący Rady Gminy M. Zieliński przedłożył Radzie Gminy informację
z analizy oświadczeń majątkowych osób, do tego prawnie zobowiązanych. Wskazał
na nieprawidłowości w złożonych przez radnych oświadczeniach majątkowychinformacja stanowi załącznik do protokołu.
Ponadto poinformował, że osoby, u których stwierdzono nieprawidłowości zostały
zobowiązane do złożenia wyjaśnień lub korekt w oświadczeniach majątkowych
w terminie do 31 października 2009 r.
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Poinformował, że oświadczenia majątkowe zostały przekazane dnia 23 czerwca
2009 r. do Urzędu Skarbowego w Działdowie zgodnie z art. 24h ust. 6 ustawy
o samorządzie gminnym. Natomiast na podstawie art. 24 ust. 3 w/w ustawy jawne
informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych zostały opublikowane
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Działdowie na stronie
http//www.dzialdowo.ug.gov.pl.
Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, że nieprawidłowości nie były znaczące
a także poinformował, że zostały już poprawione i uzupełnione.
Ad. pkt 17
Wójt P. Cieśliński przedstawił analizę z oświadczeń majątkowych przedłożonych
przez osoby do tego zobowiązane- informacja stanowi załącznik do protokołu.
Wskazał na nieprawidłowości w złożonych oświadczeniach majątkowych.
Wójt Gminy poinformował, że często podawano nieruchomości bez wskazania
działki, na której ona się znajduje, co jednak jest wymagane.
Ponadto, oznajmił, że osoby, których oświadczenia zawierały nieprawidłowości
zostały zobowiązane do złożenia wyjaśnień lub korekt w oświadczeniach
majątkowych.
Wójt Gminy poinformował, że na podstawie art. 24h ust. 3 ustawy o samorządzie
gminnym, oświadczenia majątkowe wraz z kopiami zeznań o wysokości osiągniętego
dochodu zostały przekazane do Urzędu Skarbowego w Działdowie i Ostródzie oraz
zgodnie z art. 24i ust. 3 w/w ustawy jawne informacje zawarte w oświadczeniach
majątkowych umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy
w Działdowie na stronie http//www.dzialdowo.ug.gov.pl.
Ad. pkt 18
W tym punkcie
Nikt nie zabrał głosu.
Ad. pkt 19
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący M. Zieliński o godz. 1237
zamknął XXXVIII sesję Rady Gminy.
Protokołowała:
Marta Patalon

Przewodniczył:
Mirosław Zieliński
/Przewodniczący Rady Gminy/
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