Protokół Nr XXXIX/09
z s e s j i Rady Gminy Działdowo
odbytej w dniu 20 listopada 2009 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Działdowo
pod przewodnictwem Mirosława Zielińskiego – Przewodniczącego Rady Gminy.
Sesja trwała w godzinach 1000 1210.
Stan osobowy Rady wynosi 15 osób, w sesji zgodnie z listą obecności uczestniczy
12 radnych. Nieobecni: Lipowski Karol, Sosnowska Maria, Stempka Danuta – lista
obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Spoza Rady w sesji udział wzięli:
Władysław Kubiński
- Rady Powiatu Działdowskiego
Sylwester Jackowski
- 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
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
Spo łecznej,
Sołtysi z terenu gminy oraz przedstawiciele prasy lokalnej i telewizji.
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 wyłączenie z porządku obrad, 3 projektów uchwał:
- projekt uchwały w sprawie opłaty targowej.
- projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru
podatku rolnego.
- projekt uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów.
Rada 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 XXXVIII Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta o działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy Działdowo na 2009 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr XXXII/248/09 Rady Gminy
Działdowo z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zaci ągnięcia pożyczki.
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8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od środków transportowych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu
nieruchomości zabudowanej, oznaczonej nr 167 w Krasno łące.
11. Sprawy bieżące.
12. Zamknięcie obrad.
Ad. pkt 3
Protokół z XXXVIII 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 29 października do 20 listopada 2009 r. – informacja stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
Ponadto, poinformował o stawkach określonych w wydanym zarządzeniu za
korzystanie z łowisk do amatorskiego połowu ryb na terenie gminy Działdowo,
o możliwościach dokonania wpłaty oraz o osobach uprawnionych do kontrolowania
łowiska. Zaznaczył, że do kompetencji sołtysa lub wyznaczonej do tego osoby,
należy pobieranie opłat za korzystanie z łowiska, jednak w przypadku jego
nieobecności opłatę należy uiścić w kasie urzędu gminy. Dodał również, że
w sołectwach zostanie umieszczony regulamin określający zasady korzystania
z łowiska.
Sołtys Z. Świerczewski zapytał, dlaczego opłata jest ustalona za cały rok skoro
łowisko jest zarybiane w okolicach marca i można łowić dopiero w sierpniu.
Wójt P.Cieśliński odpowiedział, że jest możliwość wyłączenia jednego ze stawów,
który nie zostanie wykorzystany do zarybiania i wówczas można korzystać z łowiska
już od 1 kwietnia, a w zarybianym stawie w okolicach sierpnia.
Następnie Wójt Gminy przedstawił informację o rozpoczętych, będących w trakcie
realizacji i zakończonych inwestycjach.
Wójt poinformował, że został rozstrzygnięty przetarg na odcinek drogi BurkatKlęczowo i wkrótce rozpoczną się prace, wykonany zostanie również chodnik przy
Publicznym Gimnazjum w Burkacie. Ponadto, oznajmił, że rozstrzygnięto także
przetarg na odwodnienie drogi w miejscowości Pierławka, a w przyszłym roku
planowane jest utwardzenie dróg w tej miejscowości. Wójt Gminy poinformował, że
w trakcie jest również ogłoszenie przetargu na remont budynku świetlicy w Gnojnie.
Ponadto, zakomunikował, że w przyszłym roku planowana jest kanalizacja
w Kramarzewie i jeśli uda się pozyskać środki również kanalizacja Kurki-Kisiny.
Pani Sołtys Sołectwa Kramarzewo M. Lewandowska wraz z Panią Radną
D. Zakrzewską wręczyły kwiaty Wójtowi Gminy w podziękowaniu za wodociąg we
wsi Kramarzewo. Kwiaty wręczono również Przewodniczącemu Rady Gminy.
Ad. pkt 5.
W tym punkcie:
Sołtys Z. Świerczewski zapytał czy między stawami w Sławkowie zgodnie z
mapami znajduje się droga.
Wójt Gminy odpowiedział, że droga faktycznie jest wytyczona, jednak w tym miejscu
nie jest wskazana, gdyż w przyszłości teren między stawami zostanie
zagospodarowany. Wytyczona zostanie natomiast w innym miejscu.
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Sołtys Sołectwa Sławkowo poruszył również problem dotyczący niewłaściwej
numeracji domów.
Wójt Gminy odpowiedział, że na razie mieszkańcy powinni bazować na istniejącej
numeracji. Istnieje propozycja przygotowania nowej numeracji. Wiąże się to jednak
z wymianą dowodów, jak również innych dokumentów, co z kolei stanowi duży
wydatek dla mieszkańców. Dowody będą bezpłatne, ale nie ma możliwości
współfinansowania przez gminę kosztów wymiany pozostałych dokumentów.
Sołtys J. Chojnacki zapytał, kiedy zostanie wykonana pętla autobusowa w Kurkach.
Wójt P.Cieśliński poinformował, że nie uda się zrealizować tego przedsięwzięcia
w tym roku ze względów finansowych, jednak zaplanowane zostało na przyszły rok.
Ze względu na bezpieczeństwo jest ona niezbędna.
Radny J.Szudrewicz zapytał o kanalizację w Turzy Wielkiej.
Wójt P. Cieśliński poinformował, że w związku z brakiem środków finansowych, aby
wykonać kanalizację w Turzy Wielkiej, trzeba byłoby zrezygnować z innej inwestycji.
Dodał, ponadto, że czasem udaje się wykonać jakieś przedsięwzięcie poza planami,
jeśli uda się pozyskać pieniądze z programów, jednak najczęściej dotyczy to
drobnych inwestycji, np. remontu świetlicy.
Pani J. Gancarz zapytała o wodociąg w Ruszkowie-kolonii.
Wójt Gminy odpowiedział, że został on zaplanowany na przyszły rok. Planowany był
na rok obecny, jednak z braku funduszy zostan ie przeniesiony na rok 2010.
Przewodniczący Rady Gminy M. Zieliński o godz. 1100 ogłosił przerwę w obradach
sesji.
Przewodniczący M. Zieliński o godz. 1130 wznowił obrady XXXIX Sesji Rady
Gminy.
Ad. pkt 6
Propozycje zmian w budżecie Gminy na 2009 r. przedstawiła Skarbnik
B. Antoszewska:
Proponowane zmiany po stronie dochodów:
W dziale 010 rozdział 01010 zwiększenie na paragrafie 6280 o 180.000 zł z tytułu
pozyskania środków na realizację inwestycji budowa wodociągu w Kramarzenie oraz
zmniejszenie na paragrafie 6298 o 1.472.073 zł w związku z przesunięciem realizacji
inwestycji na rok 2010 (budowa kanalizacji w Kramarzenie).
W dziale 600 rozdział 60016 zmniejszenie planu dochodów na paragrafie 6330
o 58.300 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 96/2009
z przeznaczeniem na budowę drogi Księży Dwór – Wysoka.
W dziale 756 rozdział 75618 na paragrafie 0460 zwiększenie o 70.000 zł.
W dziale 921 rozdział 92109 zmniejszenie dochodów na paragrafie 6298 o 500.000
zł z powodu przesunięcia realizacji inwestycji na rok 2010 (remont świetlicy
w Gnojnie).
Natomiast po stronie wydatków zmiany przedstawiają się następująco:
W dziale 010 rozdział 01010 zmniejszenie na paragrafach 6058 o 1.434.798 i 6059
o 910.075 zł, w związku z przesunięciem realizacji inwestycji o nazwie „Budowa
oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami dla wsi Kramarzewo
na następny rok budżetowy. Zaplanowanie na § 6050 na dokumentacje na w/w
inwestycję 10.934 zł.
W dziale 700 rozdział 70005 przesunięcia między paragrafami:
• § 4110 zwiększenie o 500 zł,
• § 4120 zwiększenie o 300 zł,
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• § 4610 zmniejszenie o 800 zł.
W dziale 750 rozdział 75023 zmiany na paragrafach:
• § 4750 zwiększenie o 1.400 zł,
• § 6060 zmniejszenie o 1.400 zł.
W dziale 750 rozdział 75095 zwiększenie o 9.000 zł na diety dla sołtysów.
W dziale 754 rozdział 75416 zmiany na paragrafach:
• § 4270 zwiększenie o 2.000 zł,
• § 4300 zmniejszenie o 2.000 zł.
W dziale 801 zwiększenie planu o 16.000 zł na bieżące utrzymanie szkół.
Rozdział 80101: § 3020 zwiększenie o 1.575 zł, § 4010 zwiększenie o 486,43 zł,
§ 4110 zwiększenie o 88,81 zł,§ 4120 zwiększenie o 29,24 zł, § 4210 zwiększenie
o 4.988,52, § 4360 zwiększenie o 100 zł.
Rozdział 80104: § 4210 zwiększenie o 3.000 zł, § 4300 zwiększenie o 6.000 zł.
Rozdział 80146: § 4300 zmniejszenie o 268 zł.
W dziale 92109 zmniejszenie wydatków o 895.850 zł tj: § 6058 zmniejszenie
o 500.000 zł i § 6059 zmniejszenie 395.850 zł dot. zadania „Remont świetlicy
w Gnojnie”.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła
UCHWAŁĘ NR XXXIX/304/09
w sprawie zmiany w budżecie gminy Działdowo na 2009 r.
Ad. pkt 7
Skarbnik B. Antoszewska przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchylenia
Uchwały nr XXXII/248/09 Rady Gminy Działdowo z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie
zaciągnięcia pożyczki.
Rada jednogłośnie podjęła
UCHWAŁĘ NR XXXIX/305/09
w sprawie uchylenia Uchwały nr XXXII/248/09 Rady Gminy Działdowo z dnia
26 lutego 2009 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki.
Ad. pkt 8
Skarbnik Gminy B. Antoszewska przedstawiła projekt uchwały dotyczący
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości .
Pani Skarbnik odczytała projekt uchwały uwzględniający przyjęte przez radnych
stawki, wynoszące kolejno:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób
sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,59 zł od 1 m² powierzchni;
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych –
4,04 zł od 1 ha powierzchni;
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,16 zł od 1 m²
powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,58 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
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b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej –
17,17 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,09 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych – 4,04 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,75 zł
od 1 m² powierzchni użytkowej, z wyjątkiem:
- budynków gospodarczych użytkowanych przez emerytów i rencistów z tytułu
przekazania gospodarstwa rolnego na skarb państwa, dla których stawka
wynosi 1,10 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
- budynków gospodarczych znajdujących się na użytkach rolnych nie
tworzących gospodarstw rolnych w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o podatku
rolnym, stanowiących własność (współwłasność) rencistów i emerytów, którzy
przekazali swoje gospodarstwa rolne w zamian za świadczenia uregulowane
w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników lub renty strukturalne, dla
których stawka wynosi 3,20 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXXIX/306/09 w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości.

Ad. pkt 9
Pani Skarbnik B. Antoszewska przedstawiła projekt uchwały w sprawie podatku od
środków transportowych z uwzględnieniem ustalonych stawek na wspólnym
posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXXIX/307/09 w sprawie podatku od środków transportowych.
Ad. pkt 10
Kierownik G. Małachowski przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na zbycie w drodze przetargu nieruchomości znajdującej się w Krasnołące,
informując, że przedmiotem uchwały, jest nieruchomość, będąca w użytkowaniu
dawniej funkcjonującej Ochotniczej Straży Pożarnej, o powierzchni 13, 05 m2 wraz
z działką o powierzchni 400 m2. Nieruchomość wyceniono na 8.090 zł.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła
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Uchwałę Nr XXXIX/308/09 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze
przetargu nieruchomości zabudowanej, oznaczonej nr 167 w Krasnołące.
Ad. pkt 11
W tym punkcie
Nikt nie zabrał głosu.
Ad. pkt 12
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący M. Zieliński o godz. 1210
zamknął XXXIX Sesję Rady Gminy.
Protokołowała:
Marta Patalon

Przewodniczył:
Mirosław Zieliński
/Przewodniczący Rady Gminy/
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