Protokół Nr XLII/10
z s e s j i Rady Gminy Działdowo
odbytej w dniu 4 stycznia 2010 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Działdowo
pod przewodnictwem Mirosława Zielińskiego – Przewodniczącego Rady Gminy.
Sesja trwała w godzinach 1000 1100.
Stan osobowy Rady wynosi 15 osób, w sesji zgodnie z listą obecności uczestniczy
12 radnych. Nieobecni: K.Lipowski, B.Lipowska, M.Sosnowska – lista obecności
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Spoza Rady w sesji udział wzięli:
Paweł Cieśliński
- Wójt
Jan Świniarski
- Sekretarz
Beata Antoszewska
- Skarbnik Gminy
Mieczysława Skała
- Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
Mariusz Margalski
- Kierownik Referatu Rozwoju, Promocji, Inwestycji i
Zamówień Publicznych
Katarzyna Trąbińska
- Komendant Straży Gminnej
D. Smereczyńska
- Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Zdrowia
B. Ziółkowska-Wójcicka
- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Spo łecznej.
Przedstawiciel prasy lokalnej.
Ad. pkt 1
Przewodniczący Rady M. Zieliński powitał uczestników i na podstawie listy
obecności stwierdził prawomocność obrad.
Ad. pkt 2
Rada przyjęła jednogłośnie porządek obrad, po czym przystąpiła do jego realizacji
w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu XLI Sesji Rady Gminy.
4. Wolne wnioski i zapytania.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2010 r.
6. Sprawy bieżące.
7. Zamknięcie obrad.
Ad. pkt 3
Protokół z XLI sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez odczytania.
Ad. pkt 4
Nikt nie zabrał głosu.
Ad. pkt 5
Skarbnik B. Antoszewska przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy na 2010 r, stanowiący załącznik do protokołu.
Po stronie dochodowej przewidywane są następujące środki w odniesieniu do
poszczególnych działów :
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W dziale Rolnictwo i Łowiectwo – 1 473 960 zł.
W dziale Transport i Łączność - 933 000 zł,
W dziale Gospodarka Mieszkaniowa - 132 600 zł, dotyczące wpływu z czynszów
za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości.
W dziale Administracja Publiczna - 103 895 zł,
W kolejnym dziale Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli
i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa – 1 550 zł,
W dziale Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa – 92 244 zł,
W dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 6 421 402 zł,
W dziale Różne rozliczenia - 10 481 503 zł,
W dziale Oświata i Wychowanie - 53 700 zł.
W dziale Pomoc Społeczna - 5 144 165 zł,
W dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska - 70 000 zł
W dziale Kultura i Ochrona Dziedzictwa Kulturowego - 725 000 zł.
Po stronie dochodów budżet zamyka się na kwotę 25 633 019 zł.
Przewidywane wydatki budżetu Gminy wynoszą: 31.469.601 zł, z tego wydatki
bieżące w wysokości 22.561.058,71 zł, majątkowe w wysokości 8. 908.542,29 zł.
Skarbnik B. Antoszewska poinformowała również o inwestycjach planowanych
w 2010 r:
Zgodnie z załącznikiem nr 3a, fundusze zostaną przeznaczone na następujące
zadania: Odbudowa zbiorników w Szenkowie, Rozbudowa wodociągu w Ruszkowie,
Rozbudowa wodociągu w Burkacie, Dokumentacja na budowę kanalizacji –
Gąsiorowo, Rozbudowa kanalizacji Uzdowo, Remont hydroforni w Ruszkowie,
Dokumentacja na budowę wodociągu-Malinowo, Budowa oczyszczalni ścieków
i sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami dla wsi Kramarzewo.
Natomiast planowane zadania dotyczące dróg przedstawiają się następująco:
Budowa dróg w miejscowości Pierławki, Budowa parkingu w miejscowości Burkat,
Budowa pętli autobusowej w Kurkach, Sołectwo Uzdowo-budowa chodnika.
Przewidziane są również środki na zakup komputerów jak również na pozostałą
działalność, dot. funduszu sołeckiego, mianowicie zakupu urządzeń na place zabaw
dla poszczególnych Sołectw: Kramarzewo, Rudolfowo, Sławkowo, Klęczkowo,
Mosznica, Kisiny, Ruszkowo, Księży Dwór, Filice, Pożary, Jankowice, Burkat.
Na Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice planowane są środki na zadania:
Sołectwo Gąsiorowo -wykonanie centralnego ogrzewania w budynku świetlicy,
Remont budynku świetlicy w Kurkach, Remont i modernizacja świetlicy w Gnojnie
wraz z zagospodarowaniem parku podworskiego.
Deficyt planowany w wysokości 5.836.582 zł, zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z: kredytów w kwocie 3.704.328 zł, pożyczek w kwocie 2.103.960 zł,
wolnych środków , jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym
budżetu Gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie
400.000 zł.
Pani Skarbnik poinformowała również o środkach przekazywanych w ramach
zawartych umów bądź porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
m.in. na utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego, na wspólną straż, na przedszkola, na
szpital, na ośrodek interwencji kryzysowej, na zagospodarowanie Hospicjum.
Pani Skarbnik B. Antoszewska omówiła również dotacje dla podmiotów należących
do sektora finansów publicznych:
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- dotacja przedmiotowa w kwocie 136 260 zł, dla Gminnego Zakładu Usług
Komunalnych w Uzdowie.
- dotacja podmiotowa na realizację zadań w kwocie 753 360 zł dla Gminnego
Ośrodka Kultury i Zdrowia,
- dotacja podmiotowa na realizację zadań z zakresie sportu w kwocie 68 648 zł dla
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu,
- dotacja podmiotowa w kwocie 450 669 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej
w Burkacie.
Radny K. Niewidziała zapytał o fundusze sołeckie, czy zostały uwzględnione
w budżecie.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że tak, z tymże zawarte są w różnych paragrafach,
odpowiednio do zadań, które w jego zakresie mają zostać wykonane i nie widnieją
jako fundusz sołecki. Cała kwota przeznaczona na poszczególne sołectwa
przedstawiona jest w załączniku nr 10.
Wójt Gminy poinformował, że wniosku nie złożyły tylko Petrykozy i Malinowo, gdyż
nie spełniały warunków. Pozostałe zostały pozytywnie rozpatrzone.
Pani Skarbnik B. Antoszewska dodała, że większość sołectw złożyła wniosek na
zakup sprzętu na place zabaw, niektóre na wykonanie niewielkich remontów
w świetlicach.
Wójt Gminy zaproponował przyjrzenie się budżetowi na podstawie porównań
z rokiem ubiegłym. Poinformował, że planowany jest podobny poziom inwestycji jak
w roku poprzednim. Wskazał, że niepokojącym problemem są wzrastające koszta
utrzymania gminy, wzrastają przede wszystkim opłaty. Wysokie kwoty są również
kierowane na utrzymanie dróg, a także na bieżące potrzeby. Szczególnie wzrastają
koszty przeznaczone na oświatę, dotyczące utrzymania placówek oświatowych.
Gmina dokłada ok. 156 tys. miesięcznie do oświaty poza inwestycjami
wykonywanymi na rzecz szkół. W ubiegłym roku dopłata wynosiła ok. 100 tys.
miesięcznie. Samorządy dokładają do oświaty, gdyż subwencja jest za niska na
pokrycie kosztów. W wyniku wzrastających kosztów na potrzeby bieżące, zaistnieje
problem braku środków na realizację inwestycji.
Wójt Gminy zaznaczył, że zapowiadane są również zmiany odnośnie pomocy
społecznej. Obecnie udział gminy wynosi ok. 30%, pozostałe środki pochodzą
z dotacji. Jeśli wzrasta ilość wypłacanych środków wówczas wrasta też kwota ze
środków gminnych. Prawdopodobnie wkrótce, część zadań należeć będzie
całkowicie do kompetencji gmin. Wówczas może zaistnieć konieczność zmiany
kryteriów przydzielania zasiłków.
Wójt podkreślił, że wysokie koszta kierowane są także na kulturę i sport, które stale
wzrastają. Przede wszystkim związane są one z utrzymaniem świetlic, jednak
młodzież ma lepsze warunki do rozwoju. Widoczne są efekty działalności kulturalnosportowej.
Radni poruszyli problem związany z odprowadzaniem ścieków, płatnościami za
wywóz.
Wójt poinformował, że Straż Gminna podczas przeprowadzania kontroli wśród
mieszkańców, informuje ich o obowiązkach. Każdy mieszkaniec ma obowiązek
podłączenia w ciągu 6 miesięcy swojego budynku do sieci kanalizacyjnej,
przebiegającej w jego miejscowości.
Radna T. Majorowska zapytała, jak wygląda sytuacja ze środkami, które nie
wygasają z końcem roku 2009, omawianymi na ostatniej sesji.
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Skarbnik B. Antoszewska wskazała, że do budżetu na 2010 r. nie są włączone,
będą wykazane w sprawozdaniu za 2009 r. jako wykonane.
Radna T. Majorowska zapytała, jakiej wysokości środki finansowe są przeznaczone
dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, a jakie na działalność bibliotek.
Pani Skarbnik wskazała, jakie kwoty przeznaczone są na wynagrodzenia dla
pracowników, delegacje, fundusz socjalny, ubezpiecze nia, na zakup materiałów,
środków czystości, drobne naprawy, wywóz nieczystości, badania, delegacje,
imprezy sportowe czy kulturalne.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XLII/318/10 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2010 r.

Ad pkt 6
W tym punkcie:
Nikt nie zabrał głosu.
Ad. pkt 7
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący M. Zieliński o godz. 1100
zamknął XLII Sesję Rady Gminy.
Protokołowała:
Marta Patalon

Przewodniczył:
Mirosław Zieliński
/Przewodniczący Rady Gminy/
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