Protokó Nr L/10
z s e s j i Rady Gminy Dzia dowo
odbytej w dniu 15 lipca 2010 r. w sali konferencyjnej Urz du Gminy Dzia dowo pod
przewodnictwem Miros awa Zieli skiego – Przewodnicz cego Rady Gminy.
Sesja trwa a w godzinach 1300 –1400.
Stan osobowy Rady wynosi 15 osób, w sesji zgodnie z list obecno ci uczestniczy
15 radnych – lista obecno ci stanowi za cznik do niniejszego protoko u.

Spoza Rady w sesji udzia wzi li:
Pawe Cie li ski

- Wójt Gminy

Grzegorz Ma achowski

- Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej,
Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami,
i Ochrony rodowiska

Andrzej Graszk

- Kierownik Gminnego Zak adu Us ug Komunalnych
w Uzdowie

Mariusz Margalski

- Kierownik Referatu Rozwoju, Promocji, Inwestycji
i Zamówie Publicznych

Bogumi a Stachowiak

- Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Burkacie

Ad. pkt 1
Przewodnicz cy Rady M. Zieli ski powita uczestników i na podstawie listy obecno ci
stwierdzi prawomocno

obrad.

Ad. pkt 2
Wójt Gminy wnioskowa o wprowadzenie do porz dku obrad dodatkowego projektu
uchwa y:
- Projekt uchwa y w sprawie zatwierdzenia zmiany „Planu Odnowy Miejscowo ci
Turza Wielka na lata 2010 – 2017”.
Rada jednog

nie przyj a porz dek obrad z proponowan

zmian

po czym

przyst pi a do jego realizacji w nast puj cym brzmieniu:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocno ci obrad.
2. Rozpatrzenie wniosków do porz dku obrad.
3. Przyj cie protoko u XLIX Sesji Rady Gminy.
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4. Informacja Wójta o dzia alno ci w okresie mi dzysesyjnym.
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Podj cie uchwa y w sprawie zmiany w bud ecie Gminy Dzia dowo na 2010 r.
7. Podj cie uchwa y w sprawie wyra enia zgody na zbycie w drodze przetargu
nieruchomo ci gruntowej, oznaczonej nr 205/2 w Wysokiej.
8. Podj cie uchwa y w sprawie wyra enia zgody na zbycie w drodze przetargu
nieruchomo ci gruntowej, oznaczonej nr 9 w Grzybinach.
9. Podj cie

uchwa y

w

sprawie

sprzeda y

w

formie

bezprzetargowej

nieruchomo ci gruntowej, oznaczonej Nr 68/1 obr b Uzdowo.
10. Podj cie uchwa y w sprawie ustalenia stawki procentowej op aty adiacenckiej.
11. Podj cie

uchwa y

w

sprawie

zatwierdzenia

zmiany

„Planu

Odnowy

Miejscowo ci Turza Wielka na lata 2010 – 2017”.
12. Sprawy bie

ce.

13. Zamkni cie obrad.
Ad. pkt 3
Protokó z XLIX sesji Rady Gminy zosta przyj ty jednog

nie bez odczytania.

Ad. pkt 4
Wójt P. Cie li ski przedstawi informacje z dzia alno ci w okresie mi dzysesyjnym
z uwzgl dnieniem wydanych zarz dze i wykonanych uchwa - informacja stanowi

za cznik nr 3 do protoko u.
Ponadto omówi b

ce w trakcie realizacji inwestycje.

Ad. pkt 5
Nikt nie zabra g osu.
Ad. pkt 6
Wójt Gminy przedstawi proponowane zmiany w bud ecie gminy.
Radni jednog
Uchwa

nie podj li

Nr L/370/10 w sprawie zmiany w bud ecie Gminy Dzia dowo na 2010 r.

Uchwa a stanowi za cznik nr 4 do niniejszego protoko u.
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Ad. pkt 7
Kierownik G. Ma achowski omówi projekt uchwa y, którego przedmiotem jest zbycie
w drodze przetargu nieruchomo ci gruntowej oznaczonej nr 205/2 w Wysokiej
o powierzchni 0,1600 ha.
Radni jednog
Uchwa

nie podj li

Nr L/371/10 w sprawie wyra enia zgody na zbycie w drodze przetargu

nieruchomo ci gruntowej, oznaczonej nr 205/2 w Wysokiej.
Uchwa a stanowi za cznik nr 5 do protoko u.
Ad. pkt 8
Kierownik G. Ma achowski przedstawi projekt uchwa y, którego przedmiotem jest
zbycie w drodze przetargu nieruchomo ci gruntowej oznaczonej nr 9 w Grzybinach,
o powierzchni 1,000 ha.
Radni jednog
Uchwa

nie podj li

Nr L/372/10 w sprawie wyra enia zgody na zbycie w drodze przetargu

nieruchomo ci gruntowej, oznaczonej nr 9 w Grzybinach.
Uchwa a stanowi za cznik nr 6 do protoko u.
Ad. pkt 9
Kierownik G. Ma achowski omówi projekt uchwa y, informuj c, e Pa stwo El bieta
i Mieczys aw Rogozi scy wyst pili z wnioskiem do Wójta Gminy o kupno dzia ki
nr 68/1 o pow. 0,0977 ha, obr b Uzdowo.
sklasyfikowana jako droga po
Doda ,

Wyja ni ,

e wspomniana dzia ka

ona jest w ród w asno ci rolnych wnioskodawców.

e brak jest mo liwo ci zagospodarowania omawianej nieruchomo ci jako

nieruchomo ci samodzielnej.
Radni jednog
Uchwa

nie podj li
Nr

L/ 373/10 w sprawie sprzeda y w formie bezprzetargowej

nieruchomo ci gruntowej, oznaczonej Nr 68/1 obr b Uzdowo.
Uchwa a stanowi za cznik nr 7 do protoko u.
Ad. pkt 10
Kierownik G. Ma achowski przedstawi projekt uchwa y w sprawie ustalenia stawki
procentowej op aty adiacenckiej.
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Radni jednog
Uchwa

nie podj li
Nr

L/374/10 w sprawie ustalenia stawki procentowej op aty

adiacenckiej.
Uchwa y stanowi za cznik nr 8 do niniejszego protoko u.
Ad. pkt 11
Kierownik M. Margalski przedstawi projekt uchwa y, informuj c, e nale

o dokona

zmian w „Planie Odnowy Miejscowo ci Turza Wielka na lata 2010-2017” w zwi zku
z konieczno ci uzupe nienia wniosku z

onego przez proboszcza parafii w Turzy

Wielkiej.
Rada jednog
Uchwa

nie podj a
Nr

L/375/10 w sprawie zatwierdzenia zmiany „Planu Odnowy

Miejscowo ci Turza Wielka na lata 2010 – 2017”.

Uchwa a stanowi za cznik nr 9 do protoko u.
Ad. pkt 12
W tym punkcie:
Nikt nie zabra g osu
Ad pkt 13
Wobec zrealizowania porz dku obrad Przewodnicz cy M. Zieli ski o godz. 1400
zamkn

L Sesj Rady Gminy.

Protoko owa a:

Przewodniczy :

Edyta Dembska

Miros aw Zieli ski

/referent/

/Przewodnicz cy Rady Gminy/
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